
 

 
 

Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 28. 4. 2020 – videokonference 
 

Přítomni: doc. Kuráň, doc. Trögl, Mgr. Novák, Mgr. Kolenatý, prof. Janoš, dr. Holcová, 
dr. Pokorný, dr. Krystyník, dr. Popelka, Mgr. Vojtíšek 

 
 

Kontrola bodů z minulé porady a informace z kolegia rektora: 
 
Úkoly z minulého KolR:  
V dubnu 2020 se KolR nekonalo. 
 
Přecházející úkoly a informace z KolR ze dne 7. 4. 2020 (per rollam): 
1. Vyhlášení a harmonogram zpracování Plánu realizace Strategického záměru UJEP pro rok 2021+ 
dr. Zukerstein - harmonogram počítá se schválením dokumentu v AS UJEP v říjnu 2020. V souvislosti 
s vývojem epidemie COVID-19 se však předpokládá, že se termíny harmonogramu posunou. 
 
2. Různé 
2.1 dr. Zukerstein - v termínu do 31. 5. 2020, v souladu s Kariérním řádem UJEP, předkládá děkan 

rektorovi zprávu o výsledku průběžného hodnocení plnění personálního plánu fakulty doplněnou 
o přehled opatření přijatých k odstranění případných nedostatků. 

 
 

 
Plnění úkolů z předchozích jednání KolD FŽP: 
 
1. Kontrola webových stránek  
-   dr. Holcová – stav: úkol nadále probíhá - průběžná kontrola, úprava a doplnění, Požadavky na změny 

přes fzp-servis@rt.ujep.cz. – stav – úkol je průběžně plněn. 
 
2. Vypracovat „Vlastní hodnotící zprávu o tvůrčí činnosti fakulty 2014–2018“  
-   dr. Holcová – stav: zpráva byla projednána VR fakulty per rollam ve dnech 14. – 21. 4. 2020, nebyly 

vzneseny zásadní připomínky a zpráva je připravena k podpisu a předání. 
 
3. Dr. Zukerstein - zpráva o výsledku průběžného hodnocení plnění personálního plánu fakulty 

doplněnou o přehled opatření, přijatých k odstranění případných nedostatků - do 31. 5. 2020 
- realizovat „pohovory“ (možné i e-mailem) ke kariérním plánům akademických pracovníků,  
- úkol - VedKat zabezpečí na katedrách, děkan provede „pohovory“ s proděkany a VedKat - termín: 

do 22. 5. 2020 – stav: úkol je průběžně plněn jednotlivými katedrami, 
- na základě podkladů od VedKat děkan sepíše „Zprávu o výsledku průběžného hodnocení plnění 

personálního plánu fakulty“. 
 
4. Smlouva s PřF o CPTO  
- podpis smlouvy jenom na 5. NP, příprava smlouvy na další prostory (kanceláře, učebny),  
- stav: úkol nadále platí - proděkan Švec – angažmá zkušeného rozvrháře za PřF - ve spolupráci 

s rozvrhářem FŽP (dr. Popelkou) připraví simulovaný rozvrh v CPTO pro obě fakulty (PřF a FŽP) – úkol 
nadále trvá. 

 
5. Rozpočet  
- na minulém KolD byl představen návrh rozpočtu fakulty na rok 2020, 
- úkol: připomínky a podněty k návrhu rozpočtu zaslat do 2 týdnů, tj. do 27. 4. 2020 – stav: většina 

připomínek byla zaslána těsně před jednáním KolD, děkan zpracuje připomínky do jednoho dokumentu 
a následně proběhne jednání k novému rozpočtu fakulty. 

 
6. Elektronická podoba indexů 
- dr. Chvátalová – návrh na zrušení indexů a zápis a kontrola pouze v IS STAG – úkol: požadavek na 

stanovisko jednotlivých fakult – stav – vznesení požadavku na možnost identifikace studentů, jinak nejsou 
připomínky k elektronické formě indexů - informace bude předána. 
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Body z jednání KolD FŽP: 
 
1. Koronavirus: 
- od 4. 5. 2020 bude fakulta i nadále fungovat v letním režimu - od 7:00 do 16:00 hod. V případě 

požadavků pedagogů na prodloužení provozních hodin z důvodu výuky, bude možná individuální 
domluva s vrátnicí na konkrétní den – nejedná se o hromadnou výuku, ale o max. 5-členné skupiny (1 
pedagog + 4 studenti), 

- prodloužení nouzového stavu do 17. 5. 2020, 
- studijní oddělení – fyzicky přítomna 1 pracovnice pro vyřizování telefonátů,  
- děkanát – přítomnost: děkan Út, Čt, Pá, proděkan pro studium Po, St, sekretářka Út, Čt odpoledne a dále 

podle potřeby. 
 

2. Zabezpečení výuky v průběhu epidemie koronaviru  
- výuka probíhá i nadále distanční formou, 
- konzultace, zkoušení, laboratoře apod. – sledovat pokyny proděkana pro studium - situace se neustále 

mění. 
 
3. Ing. Semerádová - dne 5. 5. 2020 bude zahájen interní audit s tématem: "Celoživotní vzdělávání (TA 41, 

kromě U3V)" - děkan fakulty určí pověřenou osobu, která bude komunikovat s interním auditorem ve věci 
získání podkladů a vypořádání průběžných zjištění – současně kurzy celoživotního vzdělávání na FŽP 
nejsou, projekt „ZIVOCEL“ slouží na přípravu kurzů celoživotního vzdělávání. 
 

 
Mgr. Novák: 
- AS FŽP – 30. 4. v 10:00 online - bod jednání - čerpání financí a smlouva k CPTO,  
- mandát členů AS je prodloužen o 120 dní od ukončení nouzového stavu. 
 
Dr. Holcová 
- bez připomínek. 
 
Dr. Krystyník: 
- požadavky na dodání dezinfekce pro potřebu fakulty - přes asistenty kateder kontaktovat Bc. Davida 

Žižku, 
- požadavek na zasílání informací, které dostávají studenti v souvislosti s pandemií koronaviru. 

 
Dr. Popelka: 
- proběhly volby do AS FŽP UJEP, výsledky jsou vyvěšeny na webu fakulty, ve SKAS je jen jeden student - 

proběhnou doplňovací volby, 
- oficiálně potvrzena akreditace studijního programu OŽP na období 10 let – od 11. 5. 2020 bude otevřeno 

přijímací řízení, 
- informace – studenti jsou průběžně informování o podmínkách přístupu do škol v době pandemie 

koronaviru, 
- potřeba kontroly distanční výuky studentů – VedKat, 
- nutnost včasného řešení pracovních smluv v návaznosti na výuku v následujícím akademickém roce – 

VedKat, 
- rozeslány studijní plány k novým SP – nutné informovat pedagogy, vč. kolegů z FSE a PřF. 

 
Doc. Trögl:  
- doplnění webových stránek FŽP - "Excelentní/Naše témata" – materiály zasílat VedKat, příp. proděkanovi 

pro tvůrčí činnost, 
- výzva na GAČR – posun na 3. 5. 2020, odevzdání projektů na rektorát alespoň 2 dny před termínem 

podání – počítá se s podáním cca 3 projektů, 
- vznesen požadavek na rozpočet v souvislosti s výukou v NMgr programu – pro následující akademický 

rok však nelze počítat s otevřením NMgr TOŽP. 
 
Prof. Janoš: 
- příprava studentské konference - stav - nový termín - 29. 6. 2020, 
- informace k mezinárodnímu projektu TAČR – partner Švédsko - Aquatic pollutants 

 
Mgr. Vojtíšek:  
- mimořádná stipendia - požadavky zaslat během příštího týdne tajemníkovi . 

 



 

 3 

Mgr. Kolenatý:  
- stav nabídky na inzerci/propagaci z časopisu Absolvent – je spíše tendence odklonu od tištěné podoby, 

úkol - proděkan Kolenatý projedná s kolegy z ostatních fakult, příští týden oznámí děkanovi výsledek, 
- současně probíhá intenzivní kampaň studijního programu OŽP, 
- ve 3. ročníku je současně jen málo studentů - ztráta v případě neotevření NMgr SP TOŽP nebude příliš 

podstatná. 
 
Dr. Pokorný 
- informace o zaslaných poznámkách k rozpočtu, 
- v rámci KŽP byly pro zkoušení studentů vymezeny 2 učebny, 
- kariérní plán  - z 50% hotovo.  
 
Diskuze: 
- dr. Popelka - dotaz na prof. Janoše - jaký je stav přihlášek na doktorské studium – 1 přihláška + 3 zájemci 

rozjednáni, 
- dr. Pokorný – požadavek na on-line kalendář pro možnost koordinace celofakultního rozvrhování 

místností, určených pro zkoušení/výuku v době nouzového stavu – úkol - Mgr. Novák navrhne formu 
řešení, 

- dr. Popelka – dle nového harmonogramu akad. roku je v současné době období výuky, zkoušení 
studentů by proto mělo probíhat pouze v odůvodněných případech. 

 
 
Termín dalšího jednání kolegia děkana bude 12. 5. 2020 ve 13:00 hod. formou videokonference 
 
 
Zapsal: doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan FŽP UJEP 
V Ústí nad Labem dne 28. 4. 2020. 


