
 

 
 
Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 15. 9. 2020 – prezenčně 
 
Přítomni: doc. Kuráň, doc. Trögl, Mgr. Novák, Mgr. Kolenatý, dr. Pokorný, dr. Krystyník, 

Mgr. Vojtíšek, dr. Holcová, dr. Popelka 
Omluven: prof. Janoš 
 
Kontrola plnění úkolů z jednání kolegia rektora UJEP: 
 
Přecházející úkoly a informace z KolR ze dne 7. 4. 2020 (per rollam): 
 
viz 1. Vyhlášení a harmonogram zpracování Strategického záměru UJEP pro rok 2021+ 
- Dr. Zukerstein - první návrh zaslán k připomínkování - úkol: KolD - připomínky před prvním projednáváním 

je možné podat do 22. 9. 2020. 
 
 

 

Informace a kontrola plnění úkolů z jednání kolegia děkana FŽP: 
 
Kontrola plnění úkolů z KolD FŽP: 
 
1. Stěhování do CPTO  
- kontrola a předání požadavků na dovybavení - úkol: nedostatky sepsat a poslat p. Dvořákovi - stav - 

nadále trvá, 
- dle informací tajemníka - stále se objevují závady - ventilace, chlazení, únik vody atd., zjištěné nedostatky 

- učebna 1.20 - sklad stavby, nepředané studijní odd., nefunkční zasedací místnost děkanátu FŽP a KGI - 
úkol: Mgr. Vojtíšek - dotaz na p. Dvořáka, bude prověřena možnosti využití archivu PřF (děkan FŽP). 

 
- Harmonogram stěhování:  

- KECHT: 17. - 21. 8. 2020 - stav - katedra přestěhována (zbývá přestěhování destilačních aparatur - 
21. 9. 2020, myčka chem. nádobí a kancelář prof. Janoše), 

- KŽP: 24. - 28. 8. 2020 - stav - katedra přestěhována (zbývá přestěhování pedologického stolu 
a geologické sbírky), zjištěna plíseň na zdech v 1 místnosti - řešeno správou CPTO, 

- KGI: stěhování v průběhu září - stav - část přestěhována 14. 9., zbytek proběhne 21. - 30. 9. 2020, 
- děkanát a studijní oddělení: 21. - 30. 9. 2020 - stav - stěhování v návaznosti na dostupnost skladů,  
- společné prostory: zabezpečí Mgr. Kolenatý - stav - stěhování 23. - 24. 9. - v návaznosti na dostupnost 

skladů,  
- počítačové učebny: v průběhu září 2020 - stav - probíhá dle harmonogramu. 
 

- využití interaktivních tabulí - úkol: VedK - hledání možností využití interaktivních tabulí v rámci výukových 
prostor v CPTO - stav - vyřešeno umístění 11 projektorů, umístění v Cevramok není možné, pro výuku 
v CPTO budou demontovány pouze interaktivní projektory, z důvodu sádrokartonu není možná montáž 
tabulí. 

 
2. Příprava konference IALE + kulatý stůl „Krajina severních Čech“ 
- stav -  proběhlo 17. - 18. 9. 2020, 
- možnost konání byla konzultována s MUDr. Šimůnkovou - konferenci do 100 účastníků lze uskutečnit za 

dodržení hygienických pravidel (roušky ve vnitřních prostorách, dodržování rozestupů 2 m). 
 

3. Příprava workshopu k projektu CACTU „Možnosti modernizace vybraných chemických procesů 
realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci“ 

- termín konání: 24. 9. 2020, místnost 1.01, 
- určeno pro akademické pracovníky i zájemce z průmyslových podniků, zájemce o chemické zpracování 

odpadních a obnovitelných surovin na „zelené chemikálie“ s aplikačním potenciálem v Ústecko-
chomutovské aglomeraci, 

- zájemci FŽP (zejména KECHT) nahlásit účast nejpozději 16. 9. 2020 Ing. Bezouškové.  
 
4. Koncepce EVVO - nabídka KÚ ÚK  
- termín zpracování - do konce roku 2020 až konec února 2021, 
- FŽP se bude podílet se na odborných částech (Dr. Marková, Mgr. Kolenatý) - termín odpovědi: konec 

srpna 2020 - stav - domluva schůzka 5.10. 2020 s Ing. Sattlerovou. 
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Body z jednání KolD FŽP: 
 

1. Výzva ke spolupráci náměstka ministra ŽP  
- ověřování způsobilosti hodnocení vlivů zásahů na krajinu, ptačí oblasti atd. - návrh hodnotitelů za FŽP 

(dr. Holec, dr. Holcová), 
- podpora nových lidí s autorizací (prof. Janoš, Ing. Novotný). 
 
2. Pololetní odměny THP  
- odměny budou řešeny po stěhování dle pracovního zapojení, ne plošně. 

 
3. Čerpání dovolené 2020 
- do konce roku je nutné vyčerpat veškerou dovolenou,  
- nutná průběžná kontrola čerpání dovolených na kmenovém úvazku a dalších činnostech,  
- ve dnech 21. -  22. 12. 2020  bude probíhat výuka, 
- vyhlášení děkanského volna dne 16.11. 2020. 

 
4. Menza v CPTO 
- z důvodu možnosti stravování v menze CPTO budou od 1. 10. 2020 zrušeny stravenky, výjimky budou 

uděleny jenom pracovníkům detašovaných pracovišť, 
- v případě, že bude posunuto otevření menzy, budou stravenky zachovány ještě i v říjnu 2020 - úkol: 

děkan FŽP: projednání s kvestorem UJEP. 
 

5. Provoz budovy FŽP 
- Králova výšina - od 17. 8. 2020 - provoz budovy v plném režimu - tj. od 6:00 do 22:00, 
- CPTO - stejný provoz. 

 
6. Zabezpečení výuky v průběhu epidemie koronaviru  
- výuka na VŠ - od 10. 9. 2020 - povinné nošení roušek, dodržování rozestupů, v rámci výuky tvořit menší 

skupin studentů,  
- vyjádření MZV - není přípustné plošné zavádění on-line výuky,  
- nutné vedení evidence studentů na každý výuce z důvodu trasování - upozornit studenty, že absence 

na přednáškách nemá vliv na zápočty a zkoušky, 
- postupná příprava na on-line výuku v ZS - Mgr. Novák - 22. a 29. 9. 2020 - proběhnou 2 školení – 

Nástroje pro on-line výuku na FŽP (v rámci projektu REPROREG), příprava manuálu pro zajištění on-line 
výuky, 

- informace Mgr. Kolenatý - první ročníky dostaly detailní informace k on-line formě výuky - doporučeno, 
aby první přednášky a cvičení proběhly prezenční formou !!!, 

- v zimním semestru akademického roku 2020/2021 bude vyučovat celkem 55 akademických pracovníků 
(KGI 10, KŽP 24, KECHT 21) – bude nakoupeno cca 1000 roušek, štíty nejsou dostatečnou ochranou, 

- úkol: VedKat - screening možností on-line výuky a technického vybavení na katedrách, 
- zkoušení studentů - využívat všechny výukové prostory na fakultě pro zkoušení a konzultace, 
- exkurze – doporučeno realizovat co nejdříve, teambuildingová exkurze pro 1. ročník - jenom jednodenní,  
- vedení elektronické evidence akademických a technických pracovníků - příchod i odchod – opět 

z důvodu trasování a bezpečnosti práce, ne pro účely výkazu práce!, 
- jednání akademických orgánů - doporučena je on-line forma,  
- zrušení promocí 16. 10. 2020 - absolventi si diplomy vyzvednout na studijním oddělení.  

 
7. Národní průmyslový summit - 9. 9. 2020 
- prof. Mařík a prof. Sklenička - urychleně se připravuje revize Metodiky 17+, která znevýhodňuje technicky 

zaměření fakulty - snaha hodnotit nejenom články, ale i výstupy aplikovaného výzkumu, 
- informace ministra Havlíčka - financování univerzit bude odvislé od vykázaných výsledků - u nejlepších 

univerzit je očekáváno zvýšení financí, průměrné univerzity zůstanou se cca stávajícím financováním a u 
nejhůře hodnocených univerzit dojde ke snížení financování. 
 

8. Pokus o vniknutí do zásuvky pí. Tůmové 
- přístup do kanceláře děkanátu je jenom se svolením tajemníka nebo děkana !!!.    

 
Mgr. Novák: 
- informace - v učebnách  CPTO nejsou nainstalovány Office - úkol: dotaz na p. Krejčího, jaký bude stav do 

začátku semestru, 
- ovládání techniky v CPTO - zatím bez informací - úkol: dotaz na p. Krejčího, 
- otázka půjčování klíčů od stolků s IT technikou  - návrh - nechat učebny se studenty otevřené nebo 

nechat klíče v šuplíku/otevřené - úkol: prověří proděkan pro studium, 
- více využívat kalendář akcí na webu UJEP. 
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- nákup 6 tabletů pro zajištění SZZ - stav nakoupeno,  
- dr. Popelka - zabezpečení informací o přípravě sdílené tabulky s nabídkou nepotřebného funkčního 

vybavení - stav - tabulka připravena a nasdílena na Google Drive, 
- VŘ na geoinformatika - stav - 4 zájemci (2 vážní, další 2 na dálkový průzkum země) - předáno doc. 

Pacinovi, 
- 14. 9. 2020 skončil mandát AS FŽP, proběhne ustanovující zasedání AS FŽP. 
 
dr. Holcová 
- HAP - úkol: VedK - zasílání připomínek k systému HAP - termín: do konce září 2020 - stav - nadále trvá,  
- další připomínky nejsou - informace podal Mgr. Novák.  
 
dr. Krystyník: 
- Nefungující zaměstnanecké karty FŽP - úkol: VedKat - definovat přístup pro pracovníky kateder, 
- úpravy webu kateder - bude řešeno úřes RT systém, 
- jmenování dílčí inventarizační komise KECHT - D. Žižka, J. Štojdl, D. Nebeská, 
- příprava laboratoří a jejich provozního řádu - bude zajištěno do 1. 10. 2020, 
- pořízení a doplnění lékárniček do laboratoří (BOZP), označení („Nepovolaným vstup zakázán“) - bude 

pořízeno z rozpočtu fakulty,  
- novinka - zrušení povinnosti zpracovávat pravidla pro nakládání s chem. látkami 258/2000. 

 
dr. Popelka: 
- Informace - od 1.10. 2020 bude platný nový zkušební řád UJEP - ruší se indexy, platí STAG, ověření 

totožnosti studentů - karta studenta, občanský průkaz nebo jiný osobní průkaz studenta, 
- informace k 1. Kolu zápisů - Bc: prezenční forma – 83, kombinovaná forma - 67, 2. kolo zápisů  - 

očekáváno do 20 studentů,  
- informace k přijímacímu řízení do NMgr - OOH - 4 studenti, ET - 2 studenti, nadále probíhá, výuka začne 

5. 10. 2020,  
- probíhá optimalizace rozvrhu - z důvodu menšího počtu studentů budou zrušena některá cvičení - 

28. 9. 2020 bude zveřejněn finální rozvrh, 
- SZZ v listopadu - je možnost dát na web i posudky vedoucích a oponentů BP/DP, 
- Informace - KGEO PřF - řeší státnice on-line formou z důvodu karantény. 

 
doc. Trögl:  
- aktualizace webu fakulty - témata výzkumu - úkol: VedK - poslat do 3. 7. 2020 - stav – trvá, 
- osobní stránky akademických pracovníků v AJ - bude sjednocena forma evidence publikací - česká verze 

stránek + link na Publons a Scopus - úkol: dr. Holcová a doc. Trögl - návrh do 15. 10. 2020, dr. Popelka 
a Mgr. Novák - technická podpora, 

- inovace motivační směrnice vědecké činnosti - úkol: KolD – zaslání připomínek - stav - celkem 1 
připomínka, finalizace,  

- návrh způsobu odměňování smluvního výzkumu -  úkol: doc. Trögl + děkan příprava příkazu děkana – 
stav - připraveno,  

- schůzka s prof. Jílkovou a dr. Macháčem k přípravě společného doktorskému SP „Ekosystémové funkce 
a obnova krajiny“ - stav - řeší se. V kooperaci s dr. Popelkou domluvit jednotlivé kroky přípravy,  

- excelentní výsledky - do 18. 9. 2020 odevzdat v pracovní verzi - 1-2 výsledky jsou za FŽP, celkově za 
UJEP je 11 excelentních výsledků. 
 

prof. Janoš: 
- informace k doktorskému studiu - dne 10. 9. 2020 proběhlo přijímací řízení do doktorského studia 

programu Environmentální chemie a technologie, zúčastnilo se 5 uchazečů: 
- Norchene Aloui, předpokládané téma: Inorganic nanoparticles and polymeric nanocomposites for 

advanced applications (školitel: prof. Janoš), celkové bodové hodnocení 66 bodů ze 100 (ACH: 16 z 25 
b., CHŽP: 18 z 25 b., AJ: 10 z 10 b., OR: 22 ze 40 b.), 

- Robert Ato Newton, předpokládané téma: Assessment of the value chain of miscanthus 
phytomanagement (školitelka: prof. Pidlisnyuk), Celkové bodové hodnocení 81 bodů ze 100 (ACH: 19 z 
25 b., CHŽP: 22 z 25 b., AJ: 10 z 10 b., OR: 30 ze 40 b.), 

- Kristína Fiantoková, předpokládané téma: Chemické postupy při recyklaci lithiových baterií (školitel: 
prof. Janoš), celkové bodové hodnocení 62 bodů ze 100 (ACH: 14 z 25 b., CHŽP: 15 z 25 b., AJ: 8 z 10 
b., OR: 25 ze 40 b.), 

- Martin Šulc, předpokládané téma: Výzkum optimálních provozních parametrů technologie získávání 
Li2CO3 z lithných slíd metodou alkalického tavení (školitel: prof. Janoš), celkové bodové hodnocení: 90 
bodů ze 100 (ACH: 23 z 25 b., CHŽP: 23 z 25 b., AJ: 6 z 10 b., OR: 38 ze 40 b.), 

- Tomáš Lank, předpokládané téma: Sekundární využití jednorázových plen (školitel: prof. Janoš), celkové 
bodové hodnocení 80 bodů ze 100 (ACH: 17 z 25 b., CHŽP: 20 z 25 b., AJ: 7 z 10 b., OR: 36 ze 40 b.), 
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- vzhledem k rozmanitosti témat dizertačních prací nehrozí překročení kapacity školících pracovišť, a proto 
komise navrhla děkanovi, v souladu s vyhlášenými podmínkami, přijetí všech uchazečů, kteří složili 
přijímací zkoušky, 

- zasedání oborové rady proběhne dne 24. 9. 2020 formou videokonference, v těchto dnech jsou 
rozesílaný podklady k jednání, 

- některé úkony,  spojené se studiem přísluší (podle vyšších předpisů) nadále studijnímu oddělení. Bude 
účelné upřesnit rozdělení kompetencí mezi D. Bůžkem a studijním oddělením, 

- dne 14. 9. 2020 proběhla na TAČR závěrečná oponentura projektu COMNID. Závěrečné hodnocení: 
projekt uspěl podle zadání. 

 
Mgr. Vojtíšek:  
- požadavek na průběžné vyřazování nepotřebného a poškozeného majetku - bude jmenována 

„Vyřazovací komise“, možnost nabídky majetku (viz informace Mgr. Nováka), stav - nábytek zatím 
psaný na Ing. Podrápského – trvá, 

- nábytek - pokud nevyhovuje bílý nábytek, je možné použít starší z FŽP, 
- inventury - domluveno s kvestorem a proděkanem PF Zilcherem - po odstěhování majetku z Královy 

výšiny do CPTO se udělá inventarizace majetku a převodky - předpoklad do 11. 11. 2020.  
 
Mgr. Kolenatý:  
- informace o zrušení akce - Týden s FŽP - vrácení dotace KÚ ÚK. 

 
dr. Pokorný 
- VŘ na postdoka - 3 kandidáti - SK, Indie a Itálie, vybrán Rohan Zhety z Indie - zkušenosti z Berlína - 

nástup 1. 10. 2020 nebo dle situace, 
- podány projekty: Norské fondy (prošly 1. kolem, TAČR (Prostředí pro život) - v procesu hodnocení, 
- stížnosti pracovníků KŽP na přemísťování nábytku v rámci fakulty ze strany pracovníků PF - po svolení 

tajemníka FŽP, 
- žádost o vyplacení stipendií pro studenty za pomoc při stěhování FŽP - schváleno, 
- konference IALE a jednání Kulatého stolu - možnost odměn,  
- řešení jmenovacích dopisů pro vedoucí center - bude dořešeno po stěhování. 

 
 
Diskuze: 
- všechno projednáno v rámci „kolečka“ 
 
 
Termín dalšího jednání kolegia děkana bude 29. 9. 2020 v 9:00 hod. prezenční formou v zasedací místnosti 
CPTO - bude upřesněno.  

 
 
Zapsal: doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan FŽP UJEP 
V Ústí nad Labem dne 15. 9. 2020 


