
 

 

Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 13. 4. 2021  
 
Přítomni: dr. Holcová, prof. Janoš, Mgr. Kolenatý, dr. Krystyník, Mgr. Novák, dr. Pokorný, dr. Popelka, 

doc.Trögl, , Mgr. Vojtíše 
Omluveni: doc. Kuráň . 
 
 

Informace a kontrola plnění úkolů z jednání kolegia děkana FŽP: 
 
Body z jednání KolR UJEP: 
 
1. Rozdělení rozpočtu UJEP pro rok 2021 a Střednědobý výhled UJEP na léta 2022–2023  
- Ing. Nergl předložil finální návrh rozpočtu UJEP pro rok 2021 a dále návrh Střednědobého výhledu UJEP 

na roky 2022 a 2023. Ing. Nergl informoval, že změna rozpočtových pravidel pro rok 2021 byla dne 
29. 3. 2021 projednána s EK AS UJEP a dne 31. 3. 2021 schválena AS UJEP. 

- prof. Hrubá sdělila, že některé fakulty byly schopné sestavit vyrovnaný rozpočet jen s velkou mírou zapojení 
fakultních fondů provozních prostředků, což by v následujících letech již nemuselo být možné. Stejnou 
skutečnost potvrdil i doc. Michna. 

- Ing. Nergl reagoval, že každá fakulta hospodaří se schváleným vyrovnaným rozpočtem a výše mezd je 
v kompetenci děkanů. Sdělil, že nevidí způsob, jak se celouniverzitně dohodnout na principu mzdové 
rovnosti. 

- dle Mgr. Vojtíška je pro rok 2021 počítáno rovněž se zapojením financí z fondu provozních prostředků 
fakulty, a to v celkové výši 5 100 000 Kč. V tomto směru apeluje na vedení kateder důkladně zvažovat 
veškeré výdaje, zejména mzdové prostředky, které tvoří nejvýznamnější část výdajů fakulty,  

- dr. Popelka požádal o příležitostné poskytnutí informací k tvorbě a výši finanční dotace na studenty (např. 
jakým způsobem se jednotlivé ukazatele kvality výuky podílejí na výši příjmové části), 

- v návaznosti na informace doc. Kuráně, požádal dr. Popelka vedoucí kateder o uskutečnění jednání 
k návrhu finančního rozpočtu kateder pro rok 2021. Kromě vedoucích kateder a tajemníka fakulty, se 
jednání zúčastní i dr. Popelka a doc. Trögl. Bude zaslán návrh termínů jednání, 

- Mgr. Vojtíšek požádal členy kolegia děkana o předložení návrhů na úpravu pravidel pro přerozdělování 
finančních prostředků mezi katedrami, 

- v rámci diskuze byl podán dotaz k možnosti získání informací o finanční nákladnosti vyučovaných SP 
v rámci FŽP i společných mezifakultních SP a znovuotevřena diskuze k nutnosti stanovení pravidel pro 
přerozdělení finančních prostředků společných SP a finančního vyrovnání další mezifakultní výuky, 

- dr. Krystyník podal návrh na možnost finančního vyrovnání formou částečných úvazků na zapojených 
fakultách. 
 

2. Směrnice rektora Ke zveřejňování závěrečných prací 
- Nova směrnice ke zveřejňování závěrečných prací platí od 9. 4. 2021 a nahrazuje dvě vnitřní normy UJEP, 

jež tuto oblast upravují – směrnici rektora č. 8/2016 Ke zveřejňování závěrečných prací a příkaz rektora 
č. 2/2020 k této směrnici. V návrhu nové směrnice jsou zapracovány všechny klíčové změny, ke kterým 
došlo v roce 2020: 
- student má povinnost odevzdávat tištěný exemplář závěrečné práce pouze tehdy, pokud mu to svou 
vnitřní normou stanoví děkan, 
- elektronická verze závěrečné práce nebo v případě uměleckého díla elektronická verze její dokumentace, 
pdf soubory s posudky oponentů a vedoucího práce, pdf soubor s rozhodnutím děkana o případném 
odkladu zveřejnění závěrečné práce nebo o případném nezveřejnění disertační práce a záznam o průběhu 
a výsledku její obhajoby jsou 40 dnů po obhajobě, bez ohledu na její výsledek a za podmínky, že není dána 
překážka zveřejnění, automaticky zveřejňovány na portálu IS/STAG, kde jsou veřejně přístupné. 

- na směrnici rektora navazuje směrnice proděkana pro studium č. 1/2021 - Postup zpracování přihlášek 
k SZZ na FŽP UJEP, která platí od 12. 4. 2021 a upravuje postup a komunikaci SO a kateder, 

- studenti závěrečných ročníků (128 studentů) byli o nových předpisech i způsobu odevzdávání přihlášek ke 
SZZ a kvalifikačních prací informováni emailem. 
 

3. Budoucí OP  
- dne 30. 3. 2021 byla ze strany ÚK zveřejněna předvýzva na podávání strategických projektů do 30. 4. 2021. 

Podoba projektů by měla být blízká projektovým fiším. Následně bude ze strany ÚK zahájena schvalovací 
část přípravy na OP, která skončí 30. 6. 2021. Poté by měl být zveřejněn seznam doporučených projektů. 
Do konce června 2021 by měly být k projektům také zpracovány studie proveditelnosti. Zatím není zřejmé, 
jaké ÚK vyhlásí tematické výzvy. Za UJEP jsou stále prioritní projekty RUR, MATECH a GET Centrum + 
zapojení v podobě partnerství. Může se však stát, že za UJEP bude nakonec podán jenom 1 projekt, který 
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bude obsahovat 3 původní záměry. Samotná finální tvorba projektů se předpokládá cca na konci roku 2021. 
Seznam doporučených projektů poté bude podléhat schválení vládou. 

- doc. Balej upozornil, že garantem a kontaktní osobou na UJEP pro shromažďování údajů o partnerství 
součástí univerzity, kontaktních osobách na UJEP a tématech v souvislosti s OP Spravedlivá 
transformace bude prorektor pro vědu doc. Martin Novák. Doplnil, že garantem pro očekávaný OP JAK 
bude Ing. Lenka Stiborová. 

- doc. Trögl podal informaci o zřízení sdíleného disku, kde budou průběžně aktualizovány informace 
k projektovým výzvám nového programového období OP VVV 2021 – 2027,  
viz. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZTThPL5hXcYeFtPQU8Nl3AZXCHai9M_T. 
 

4. Různé 
- prof. Doulík podal informace k mobilitám za rok 2020 – v ČR klesl počet incomingů o 38 %, na UJEP pak 

o 21 % (u programu Erasmus+ o 23 %). Pokud jde o výjezdy (outgoing), pak republikově došlo k poklesu 
o 35 %, na UJEP pak o 43 % (u programu Erasmus+ o 30 %). Poklesy na UJEP jsou tedy mírně lepší, než 
je celorepublikový průměr. 

- prof. Doulík informoval, že byl Evropskou komisí vyhlášen Erasmus+ na období 2021-2027 a zveřejněna 
příručka k programu pro Výzvu 2021. Termín pro překládání mobilitních projektů je do 11. 5. 2021. Projekt 
bude OVV připraven během dubna 2021. 

- prof. Doulík sdělil, že z důvodu nepříznivé epidemické situace se nebude konat letošní Sportovní den 
rektora, který byl plánován na 7. 4. 2021. Ze stejného důvodu neproběhne také Majáles 2021. 

- prof. Doulík sdělil, že došlo k úpravě projektové žádosti FŽP předložené k podpoře ÚK v roce 2021. Oba 
návrhy projektů (FŽP a FSI), včetně žádosti o výjimku, byly postoupeny na krajský úřad. 

- doc. Novák připomněl prodlouženou lhůtu podání návrhů pro GAČR a běžící lhůtu pro TAČR Théta – stav 
FŽP: za fakultu je plánováno podání 1 projekt GAČR na KŽP a 3 až 4 projekty na KECHT – nejzazší termín 
pro podpis průvodních listů k návrhům projektů je 16. 4. 2021. 

- dr. Zukerstein referoval o doplnění Rady o nového člena za studenty, nového člena za FŽP, za 
odstoupivšího prof. Janoše. Novým členem za FŽP bude od 1.5. Dr. Orava. 

- prof. Michna sdělil, že se zástupce FSI stal členem hodnotící komise TAČR v oblasti technologií – stav 
FŽP: v rámci fakulty působí jako členové hodnotící komise TAČR pravděpodobně doc. Kuráň a Dr. Richter. 

 
 
Body z jednání KolD FŽP: 
 
Informace k přednáškám v rámci projektu REPROREG 
- on-line odborná přednáška na téma „Sanace organohalogenovaných polutantů, teorie, případové studie“ - 

RNDr. Jan Němeček, Ph.D. z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TU Liberec – 
20. 4. 2021 ve 14.00 (na odkazu: https://blue.ujep.cz/b/jan-kdx-m4j-2ah),  

- on-line odborná přednáška na téma „Integrovaný komunikační mix pro posílení image Fakulty životního 
prostředí UJEP“ - Ing. Valerie Wágnerová, Univerzita Pardubice – 30. 4. 2021 od 9:00 (na odkazu  
http://blue.ujep.cz/b/jir-xeh-r6y-rrj). 

 
Mgr. Novák: 
- podána informace k termínu konání AS FŽP UJEP - 27. 4. 2021 (podklady pro zasedání je nutné zaslat 

nejpozději do 20. 4. 2021), 
- dr. Popelka podal informaci k nejzazšímu termínu zaslání podkladů akreditačních žádostí pí prorektorce 

dr. Chvátalové s návaznou možností jejich posouzení v červnu 2021 Radou pro vnitřní hodnocení UJEP – 
termín zaslání je 28. 5. 2021, před předáním by podklady měly být projednány VR a AS FŽP UJEP 
(tj. v květnu 2021). 

 
dr. Holcová 
- informace k přípravě dokumentů Strategický záměr FŽP UJEP a Plán realizace strategického záměru FŽP 

UJEP – dokumenty byly projednány VR a schváleny AS FŽP UJEP, 
- hodnocení kvality výuky za ZS akademického roku 2020/2021 – proběhne v nejbližším období, aby 

výsledky mohly být zohledněny v rámci hodnocení karierních plánů pracovníků fakulty, 
- podány informace o zpracování Výroční zpráva o činnosti FŽP UJEP za rok 2020 – termín odevzdání do 

1. 7. 2021, 
- podána informace o plánovaných jednáních k jednotnému vizuálnímu stylu univerzity. 
 
  

https://blue.ujep.cz/b/jan-kdx-m4j-2ah
http://blue.ujep.cz/b/jir-xeh-r6y-rrj


 

 3 

dr. Popelka 
- 9. 4. 2021 nabyla účinnosti Směrnice děkana č. 1/2021 Organizace studia ve společném doktorském 

studijním programu FŽP UJEP a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i., 
- od 1. 4. 2021 je na FŽP nová referentka pro Ph.D. studium - Ing. Alena Popelková – dočasný záskok za 

paní Kroupovou Hailovou, 
- podána informace o návštěvě pracovníků firmy Skyner k zajištění montáže interaktivních tabulí v budově 

CPTO dne 31. 3. 2021, instalace proběhne v učebnách -1.17, -1,18, -1.19, -1.20, 
- podána informace k požadavku ZAMO k evidenci konzultačních hodin v IS/STAG – stav: splněno, 
- podána informace k situaci, kdy někteří pedagogové nevypisují předtermíny pro opakující studenty 

z posledních ročníků, což znemožňuje těmto studentům dostudovat v řádné době a podat přihlášku k SZZ 
5-6/2021. Studenti tak po neúspěchu ve druhém ročníku již nemají šanci dojít k řádným státnicím v dalším 
roce studia.  Požadavek proděkana pro studium: „Vyjít vstříc studentům posledních ročníků a umožnit jim 
skládat zkoušky v jejich zkouškovém období“, 

- podána informace k postupu rozvolnění výuky – rozvolnění pro VŠ se odsouvá z 19. 4. 2021 prozatím na 
26. 4. 2021. Změny budou bezprostředně provedeny v návaznosti na informace MŠMT. Možnost realizace 
praktické výuky bude průběžně řešena s garanty SP a předmětů. Individuální praktickou laboratorní práci 
je možné řešit formou individuálních konzultací., 

- podána informace o počtech podaných přihlášek do jednotlivých SP. V následujícím období bude zváženo 
vypsání druhého kola přijímacího řízení ve vztahu k naplnění kapacitních možností fakulty. 

 
 

 
 
doc. Trögl:  
- podán požadavek na doplnění informací na web fakulty, týkajících se klíčových výzkumných témat fakulty 

– úkol: VedKat. 
 

prof. Janoš: 
- podán dotaz ke způsobu doplnění výzkumných témat fakulty na webu FŽP. 

 
Mgr. Vojtíšek:  
- podán požadavek na dodání zadaných úkolů, týkajících se kontroly převodu majetku mezi CPTO a KV 

a požadavku na shromáždění z evidence vyřazeného majetku fakulty, 
- podán dotaz dr. Popelky k plnění případných povinností, vyplývajících z testování zaměstnanců v rámci 

Covid-19 – případně změny u zaměstnanců v souvislosti s epidemií (onemocnění, očkování) je třeba 
nadále hlásit pí Výborné, 

- podána žádost dr. Popelky na změnu nastavení v systému IMIS – schvalování odměn po dobu 
nepřítomnosti doc. Kuráně – úkol: Mgr Vojtíšek – podat žádost o dočasnou změnu na CI UJEP. 

 
Mgr. Kolenatý:  
- informace ke kampani k přijímacímu řízení uchazečů – stav: propagační kampaň nadále probíhá, 
- podána informace o postupu přípravy informačních tabulí na vstupní dveře děkanátu FŽP – v tomto týdnu 

bude připraven zkušební vzorek – stav: vzorek byl vyzkoušen a odpovídá očekávání, byly zaslány finální 
návrhy do tiskárny,  

- informace k zadání požadavku na zpracování grafického návrhu polepu prosklených ploch v prostoru 
studijního oddělení, 

- podána žádost k zapojení se pracovníků fakulty při přípravě a realizaci celouniverzitní propagační akce 
„Noc vědců“ (24. 9. 2021) – úkol: návrhy je možné zaslat Mgr. Kolenatému do 16. 4. 2021 – např. 
naučné video, podcast, doprovodný program – pokusy, prohlídky, soutěže, workshopy, přednášky atd. 
Další informace: Letošní téma je činorodé a kreativní, a zní „ČAS“, možné náměty: 
- ČAS NA ZMĚNU – klimatu, hospodaření s odpady, vodou, půdou, jídlem … 
- VÝVOJ TECHNOLOGIÍ V ČASE – chytrá města, digitalizace, lékařská věda 
- POLOČAS ROZPADU – myšleno obecně, dají se probrat energie-uran, odpady, lidská společnost 
- MEZIČAS – způsobený koronavirem 
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- VÝZKUM VESMÍRU V ČASE – co řekl o Zemi a nás samotných? 

- KOLIK ČASU NÁM ZBÝVÁ? – myšleno na všechny možné obory, zamyšlení 
- podána informace o přípravě návrhu seznamu propagačních předmětů fakulty – viz Příloha č. 1 – stále je 

možné doplnění seznamu (požadavek – navržené předměty by měly mít environmentální přesah a co 
nejmenší negativní dopad na ŽP). 

 
dr. Krystyník 
- bez připomínek. 
 
dr. Pokorný 
- dne 13. 4. 2021 proběhla online konference Czechia in the Arctic / The Arctic in Czechia, Echoes of the 

Arctic Festivals 2018-2021, která se konala na generálním konzulátu ČR v St. Petersburgu, v Rusku, 
- informace o aktivitách Payerova institutu na KŽP byly zařazeny do oficiálního dokumentu MZV ČR: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/kandidatura_cr_na_pozorovatelsky_status/aktivity_ceskych
_vedcu_v_oblasti_arktidy/index.html, 

- v časopisech Vesmír a Vodní hospodářství vyšly inzeráty k VŘ na KŽP – díky pěkné grafické podobě 
(poděkování Mgr. Kolenatému a Ing. Timofftejovi) slouží jako propagace celé fakulty, 

- byl podán dotaz na vedoucí kateder k počtu studentů, kteří odevzdali kvalifikační práci a podali přihlášku 
k SZZ v LS 2020/2021. 
 

 
Diskuze: 
- bez připomínek. 
 
Termín dalšího on-line jednání kolegia děkana bude 11.5.2021 od 13:00hod. 

 
 
Zapsali:  Mgr. Diana Holcová, Ph.D., proděkanka FŽP pro rozvoj, 

Ing. Jan Popelka, Ph.D., proděkan pro studium FŽP UJEP 
 
V Ústí nad Labem dne 13. 4. 2021. 
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Příloha č. 1 k zápisu KD 13.4.2021 
 
 
Návrh nabídky dárkových předmětů (pokud možno s environmentálním přesahem a co nejmenším 
dopadem na ŽP): 
 
1. Univerzitní káva  - již k dispozici, možno i rozšířit o fakultní čaj (např LDF Mendelu si nechala vyrobit 
vlastní řadu čajů od firmy Sonnentor) 

2. Tašky z certifikované bavlny a šetrným potiskem GOT – bude k dispozici (z projektu Inter-Reg) 

3. Knihtiskový stolní kalendář  https://typographicus.cz/?fbclid=IwAR0ma6XLfKesY9e19-
5GGUiBGb3a6Wm339G2ySGVasn37sv8R5ZyRX_1L88 

4. Dřevěné, či bambusové flash-disky (např. zde: https://e-shop.upce.cz/zbozi/9005132/bambusovy-flash-
disk ) 

5. Bambusové kelímky nebo kelímky z kávové sedliny (reusable) 

6. Kádinka na kávu (tzv. chemex - jednoduchá příprava překapávané kávy), lze koupit chemické sklo a 
případně nechat vypískovat logo, slogan, vizuální prvek reprezentující fakultu (př. fd030-chemex-
coffeemaker-636.jpg) 

7. Seed bombs nebo Probiotika pro půdu (KoKoZa) - https://eshop.kokoza.cz/seedbomby/  

8. Hmyzí domky (KoKoZa) - https://eshop.kokoza.cz/pestovani-a-zahrada/hmyzi-domek/  

9. Samozavlažovací květináč (KoKoZa) - https://eshop.kokoza.cz/kvetinace-a-doplnky/samozavlazovaci-
kvetinac-doppio-zelenobila/  

10. Jedlé kelímky ve spolupráci s ForRest Café v CPTO (https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vypij-a-snez-
studenti-z-prahy-vyrabi-unikatni-jedle-kelimky-40354030) 

11. Balíčky fairtrade / regionálních produktů (podpora certifikace fairtrade, zamítání palmového oleje, 
podpora místního trhu) 

12. Delibutus (absolventka FŽP) – Manufaktura delibutus – lokální producent – produkty péče o zdraví, 
desítky tisíc uživatelů – možná spolupráce na brandingu ( 
https://www.delibutus.cz/kategorie/produkty_delibutus/ ) 

13. Pexeso FŽP - již k dispozici (zbývá nechat vyrobit obal s krátkým popiskem) 

 
další tipy: 
https://e-shop.upce.cz/zbozi/9005472/samolepici-poznamkove-listky 
https://e-shop.upce.cz/moda/9006310/univerzitni-ponozky 
https://munishop.muni.cz/obchod/reklamni-predmety/luxusni-a-darkove-predmety/svicka-velka-s-vuni-lipy-
4053000-000 
 
a další? 
 

https://typographicus.cz/?fbclid=IwAR0ma6XLfKesY9e19-5GGUiBGb3a6Wm339G2ySGVasn37sv8R5ZyRX_1L88
https://typographicus.cz/?fbclid=IwAR0ma6XLfKesY9e19-5GGUiBGb3a6Wm339G2ySGVasn37sv8R5ZyRX_1L88
https://typographicus.cz/?fbclid=IwAR0ma6XLfKesY9e19-5GGUiBGb3a6Wm339G2ySGVasn37sv8R5ZyRX_1L88
https://e-shop.upce.cz/zbozi/9005132/bambusovy-flash-disk
https://e-shop.upce.cz/zbozi/9005132/bambusovy-flash-disk
https://e-shop.upce.cz/zbozi/9005132/bambusovy-flash-disk
https://www.jamesbondlifestyle.com/sites/default/files/styles/full_width_image/public/images/product/fd030-chemex-coffeemaker-636.jpg?itok=2NoNUwf0
https://www.jamesbondlifestyle.com/sites/default/files/styles/full_width_image/public/images/product/fd030-chemex-coffeemaker-636.jpg?itok=2NoNUwf0
https://eshop.kokoza.cz/seedbomby/
https://eshop.kokoza.cz/pestovani-a-zahrada/hmyzi-domek/
https://eshop.kokoza.cz/kvetinace-a-doplnky/samozavlazovaci-kvetinac-doppio-zelenobila/
https://eshop.kokoza.cz/kvetinace-a-doplnky/samozavlazovaci-kvetinac-doppio-zelenobila/
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vypij-a-snez-studenti-z-prahy-vyrabi-unikatni-jedle-kelimky-40354030
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vypij-a-snez-studenti-z-prahy-vyrabi-unikatni-jedle-kelimky-40354030
https://www.delibutus.cz/kategorie/produkty_delibutus/
https://e-shop.upce.cz/zbozi/9005472/samolepici-poznamkove-listky
https://e-shop.upce.cz/moda/9006310/univerzitni-ponozky
https://munishop.muni.cz/obchod/reklamni-predmety/luxusni-a-darkove-predmety/svicka-velka-s-vuni-lipy-4053000-000
https://munishop.muni.cz/obchod/reklamni-predmety/luxusni-a-darkove-predmety/svicka-velka-s-vuni-lipy-4053000-000

