
 

 
 
 
 
Zápis z mimo řádného jednání kolegia d ěkana FŽP ze dne 30. 11. 2020  
 
Přítomni:  doc. Kuráň, doc. Trögl, Mgr. Novák, Mgr. Kolenatý, dr. Pokorný, dr. Krystyník, Mgr. Vojtíšek, 

dr. Holcová, dr. Popelka, prof. Janoš, dr. Elznicová, dr. Holec, doc. Pacina, doc. Vráblík 
 
doc. Kurá ň 
- doc. Kuráň zahájil mimořádné jednání kolegia děkana FŽP UJEP, týkající se zajištění výuky studentů 
v souvislosti s přechodem na 3. stupeň protiepidemického sytému (PES). Na úvod zdůraznil dvě důležité 
informace: 
a) znovuotevření vysokoškolských kolejí pro všechny studenty,  
b) nutnost řešení přechodu distanční výuky na prezenční tam, kde to rozvolnění opatření dovoluje - dle 
vyjádření dr. Chvátalové, nemůže VŠ svévolně setrvávat na on-line formě výuky, v oprávněném případě 
musí tuto skutečnost nahlásit na NAÚ, případně se domluvit se studenty. Dne 1. 12. 2020 o dalším postupu 
bude mimořádně jednat kolegium rektora UJEP. 
 
dr. Popelka  
-  informace k přechodu na 3. stupeň PES: v tomto stupni je možná praktická nebo laboratorní výuka všech 
ročníků ve skupinách s max. počtem 20 studentů ve skupině a prezenční výuka pro studenty 1. ročníku - 
rovněž s max. počtem 20 studentů ve skupině, 
- tato pravidla se týkají i studentů KS, 
- informace o počtech studentů ve studijních programech a ročnících - nové OŽP: eviduje se 60 zapsaných 
studentů, v případě spojení s AGI je to až 80 studentů, cvičení jsou většinou rozděleny na 20 - 30 studentů 
- doporučení: návrat výuky dle původního rozvrhu a on-line formou vyučovat pouze kurzy s vyšším počtem 
studentů. 
 
dr. Elznicová  
- návrh - realizovat praktickou výuku tam, kde je to možné, pro tyto účely udělat nový rozvrh zvlášť pro 
přednášky a zvlášť pro praktickou část výuky (např. středa + čtvrtek - cvičení a v  pondělí + úterý přednášky, 
které by ve velkém počtu studentů proběhly on-line formou), 
- k oddělení přednášek od cvičení byla podána námitka, 
- bylo rovněž upozorněno, že případné přesuny v rozvrhu musí zohledňovat rozvrhy i dalších studijních 
programů. 
 
doc. Pacina  
- informace k počtu studentů v AGI: reálně 5 studentů, u společných předmětů s PřF jsou počty vyšší, 
- byl podán dotaz, zda jsme schopni naplnit hygienické podmínky přítomnosti studentů v místnosti - 
z hlediska větrání a dezinfekce místností budou podmínky zabezpečeny. 
 
doc. Kurá ň  
- informoval o zajištění dostatečného množství roušek a respirátorů. 
 
prof. Janoš  
- informace k počtu studentů v navazujícím Mgr.: reálně je cca 11 studentů - v tomto směru mohou 
prezenční formou proběhnout cvičení, laboratoře i přednášky. 
 
doc. Vráblík  
- informace k počtu studentů  - PS: 4 - 5 studentů, KS: cca 45 studentů, 
- informace, že v případě RK se jedná pouze o výuku 2. ročníku, kde na základě dotazu k vyučujícím zjistil, 
že není požadavek realizovat praktickou výuku v žádném z předmětů. 
 
dr. Holec  
- informace - případná výuka se týká pouze praktické části 2. a 3. ročníku, 
- nutné zjistit požadavky vyučujících na případnou praktickou výuku - OŽP - např. Základy analytické chemie. 
 
doc. Kurá ň 
- úkol: garanti studijních program ů - do st ředy zjistit a dodat bližší informace a požadavky na  
realizaci p řednášek, cvi čení a praktické výuky prvních ro čníků a praktické výuky vyšších ro čníků 
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dr. Popelka  
- podal návrh, aby výuka u prvních ročníků probíhala dle platného rozvrhu, skupiny nad 20 studentů budou 
řešeny přesměrováním studentů do další učebny - pro toto budou přednostně využívány učebny FŽP, které 
jsou rozvrhovány pro výuku vyšších ročníků, případně zablokovány dosud volné učebny, 
- úkol: dr. Popelka, dr. Holcová  - nutnost ověření dostupnosti a technického vybavení učeben 
a případného zaškolení vyučujících, zajištění technické podpory v době výuky, 
- podán návrh, aby podklady pro přípravu rozvrhu na další semestr již zohledňovaly možnost výuky ve 
3. stupni PES - tj. velikost skupin o maximálním počtu 20 studentů a uspořádání přednášek do dvou dnů 
výukového týdne - bylo by nutné toto připravit ve velmi krátkém čase. 
. 
Mgr. Kolenatý  
- znovu upozornil na nutnost souladu rozvrhů v rámci studijních programů. 
 
dr. Elznicová  
- preferuje zachovat on-line výuku pro studenty KS - zejména z důvodu vysokého počtu studentů. 
 
Mgr. Novák  
- upozornil na nutnost technické podpory studentů pro využívání např. univerzitní sítě - heslo eduroam, 
- podal dotaz, jakým způsobem bude evidována přítomnost dtudentů pro případné trasování - prezenční 
listinou - zabezpečí vyučující. 
 
SHRNUTÍ 
- v prvních ročnících studijních programů bude probíhat výuka dle rozvrhu, pro přednášky a cvičení o velkém 
počtu studentů bude vymezena další učebna s on-line přenosem, kam budou studenti směřováni, 
- výuka KS bude, z důvodu vysokého počtu studentů, realizována on-line formou, 
- do středy je nutné ověřit požadavky na praktickou výuku vyšších ročníků studia,  
- v průběhu úterý a středy je nutné rozeslání informačního emailu studentům. 
 
 
Zapsal: doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan FŽP UJEP 
V Ústí nad Labem dne 30. 11. 2020 
 
 
 
 
 


