
 

 
Zápis z kolegia d ěkana FŽP ze dne 11. 5. 2021  
 
Přítomni: dr. Pokorný, doc. Trögl, Mgr. Novák, Mgr. Kolenatý, dr. Krystyník, Mgr. Vojtíšek, dr. Holcová, 

dr. Popelka  
Omluveni: doc. Kuráň, prof. Janoš 
 
 
Informace a kontrola pln ění úkol ů z jednání kolegia d ěkana FŽP:  
 
Body z jednání KolR UJEP:  
 
1. Výro ční zprávy za rok 2020     
Doc. Balej požádal děkany o odevzdání výročních zpráv o činnosti fakult za rok 2020 na sekretariát rektora 
do 1. 7. 2021.  
- Výroční zpráva o činnosti za rok 2020 bude projednána VR FŽP v průběhu června a předána ke schválení 

AS FŽP UJEP. 
Ing. Nergl požádal děkany o odevzdání výročních zpráv o hospodaření fakult za rok 2020 na sekretariát 
rektora do 1. 7. 2021. 
- Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020 je zpracována a připravena ke schválení AS FŽP UJEP. 
 
2. Testování student ů 
Doc. Balej seznámil děkany s příkazem rektora č. 2/2021 K testování studentů UJEP na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 a směrnicí rektora č. 4/2021 Ke zveřejňování závěrečných prací. Uvedené dokumenty jsou 
k dispozici po přihlášení v IMIS/Dokumenty. 
 
3. OP Spravedlivá transformace: 
- Dne 30. 3. 2021 byla ze strany ÚK zveřejněna předvýzva na podávání strategických projektů do 30. 4. 
2021, za UJEP jsou stále prioritní projekty RUR, MATECH a GET Centrum + zapojení v podobě partnerství.  
- Doc. Balej opakovaně jedná s předsedou RVŠ a prorektorem VŠCHT prof. Milanem Pospíšilem (strategie 
v oblasti materiálů a chemie, UJEP předkládá projekt MATECH, případně bude spojen se záměrem 
VŠCHT). 
- Dne 14. 4. 2021 jednal s krajskou radní pro evropské fondy Mgr. Ivou Dvořákovou (ÚK připravuje jediný 
projekt zahrnující Technologické centrum + Datové centrum + Krajské energetiky, uvítá participaci UJEP) 
a s generálním ředitelem těžebních firem skupiny Sev.en Energy AG Ing. Petrem Lencem (zájem Sev.en 
Energy podepsat s UJEP memorandum o spolupráci pro přípravu projektu zaměřeného na rekultivaci lomu 
ČSA, UJEP bude v tomto projektu partnerem). 
- Dne 23. 4. 2021 jednal s europoslancem Alexandrem Vondrou (geotermální vrt). 
- Dne 26. 4. 2021 proběhla koordinační schůzka k projektu geotermální energie, (dr. Antonín Tym, ředitel 
České geologické služby dr. Zdeněk Verena) – v projektu bude UJEP v pozici partnera. 
- Předal členům kolegia rektora zprávu o vyhlášení výzvy na nábor zájemců o pozici externího hodnotitele 
strategických projektů v rámci přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace a Plánu spravedlivé 
územní transformace (PSÚT) a doporučil děkanům, aby náboru věnovali zvýšenou pozornost. 
- FŽP UJEP je zapojena v rámci projektů RUR a GET Centrum. O zapojení do projektu MATECH nejsou 
informace. Diskutována byla informace o přípravě společného projektu k rekultivaci lomu ČSA ve spolupráci 
s firmou Sev.en Energy. V tomto směru bude podán dotaz na pana rektora. 
- Ve směru vyhlášení výzvy na nábor zájemců o pozici externího hodnotitele strategických projektů v rámci 
přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace a Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) 
projevil zájem doc. Trögl. 
 
4. Různé 
- Doc. Balej předal členům kolegia rektora informace o výsledku hodnocení VŠ (UJEP) v souladu 
s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje 
a inovací. 
- Dle informací doc. Trögla se bude porada proděkanů pro vědu konat 12. 5. 2021, a poté budou podány 
další informace.  
- Doc. Balej informoval, že byla v souladu se schválenou Strategií očkování proti covid-19 v ČR spuštěna 
registrace pro očkování proti covid-19 pro skupinu akademických pracovníků VŠ. Na fakulty byl rozeslán 
registrační kód přidělený UJEP pro vykazování v COVID Forms App, pod kterým se od 3. 5. 2021 mohou 
registrovat všichni akademičtí pracovníci univerzity bez ohledu na to, na jaké fakultě působí. Zároveň byl na 
fakulty rozeslán předvyplněný vzor Potvrzení o zaměstnání pro účely očkování proti covid 19. Upozornil, že 
očkování se týká pouze akademických pracovníků (jak je definuje Zákon o vysokých školách) zaměstnaných 
v pracovním poměru. 
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- Dle informací Mgr. Vojtíška, se možnost registrace pro očkování Covid-19 týká nejen akademických 
pracovníků, ale i dalších pracovníků, kteří se podílejí na zajištění výuky studentů na UJEP. 
- Od 10. 5. 2021 se lze vrátit k praktické, klinické, experimentální, laboratorní a umělecké výuce studenti 
všech ročníků. Konání prezenčních zkoušek je bez omezení počtu při dodržení rozestupů 1,5 metrů. 
Na recepci CPTO leží formulář, do kterého se zapisují všechny osoby (kromě zaměstnanců), kteří vstupují 
do CPTO, tedy i studenti. 
Zda se rozvolňování od 17.5.2021 týká i VŠ není známo. 
- V rámci FŽP UJEP byla zahájena příprava praktické výuky ve formě terénních exkurzí a laboratorní výuky. 
- Při vstupu na fakultu se studenti prokazují negativním testem nebo dalšími způsoby (prodělání nákazy, 
potvrzení o očkování) na vrátnici budovy. V případě osobní konzultace studentů s pedagogy není test 
požadován. 
- Dr. Chvátalová informovala o současném trendu vývoje počtu přihlášek. Celkově je prozatím evidován 
meziro ční nárůst o 25 %,  přičemž na šesti fakultách (FF, FSE, FSI, FUD, FZS a FŽP) se zájem uchazečů 
zvýšil o více než 40 %. 
- Výše uvedený trend je pravděpodobně způsoben postupně se zvyšujícím počtem maturantů. Nárůst počtu 
přihlášek byl zaznamenán i u uchazečů z východní části Evropy.  
- Prof. Doulík informoval, že bylo prvním podcastem spuštěno vysílání univerzitního rádia. Podcast lze nalézt 
pod odkazem https://soundcloud.com/podcastyujep. 
- Prof. Doulík informoval, že byla vydána brožura #myjsmeujep v anglickém jazyce. Brožura byla 
distribuována na jednotlivé součásti UJEP. 
- Dle informace Mgr. Kolenatého, je na FŽP UJEP k dispozici 70 ks této brožury. Jedná se o obecně pojatou 
informační brožuru, týkající se UJEP. Tuto brožuru je možné využít jako propagační materiál v rámci 
zahraničních cest.  
- Ing. Nergl upozornil na ukončování projektů U21. Konkrétně v souvislosti s projektem KI, jenž v současné 
době generuje finanční úspory, které je však možno případně využít pouze na základě ŘO schválené změny 
projektu. Zřejmě o poslední změnu bude UJEP žádat v říjnu nebo listopadu 2021. Proto vyzval děkany, aby 
v případě dodatečných požadavků na zakoupení techniky, v souladu s daným projektem, kontaktovali 
Ing.Suchou. Požadavek je potřeba uplatnit do konce srpna letošního roku. Upozornil, že zakoupené 
vybavení musí souviset s výukou.    
- Návrhy na pořízení přístrojového vybavení je možné podávat prostřednictvím VedK. Jak je uvedeno výše, 
vybavení musí mít souvislost s výukou studentů. 
 
 
Body z jednání KolD FŽP:  
 
Informace k p řednáškám v rámci projektu REPROREG 
- On-line odborná přednáška na téma „Výstavba nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod v Praze, 

technologie čištění odpadních vod“ - Ing. Karel Opatrný ze společnosti Garnets Consulting a.s. –  dne 
18. 5. 2021 v 9.00 hod. (na odkazu: https://blue.ujep.cz/b/jan-kdx-m4j-2ah). 

 
Kariérní plán 
- Směrnice děkana č. 2/2017 „Vedoucí katedry předá děkanovi písemnou zprávu o výsledcích hodnocení 

plnění kariérních plánů k hodnocení akademických pracovníků do 30.4 příslušného roku. 
- Úkol: VedKat a dr. Popelka – hodnocení kariérních plánů by mělo proběhnout v co nejbližším období. 

Hodnocení vedoucích kateder a proděkanů provede dr. Popelka. 
 

Mgr. Novák:  
- Podány informace k termínu jednání AS FŽP UJEP – další jednání AS FŽP UJEP proběhne 25. 5. 2021. 

Podklady pro jednání je třeba zaslat nejpozději do 18. 5. 2021. 
- V rámci diskuze byla podána informace o termínech jednání Rady pro vnitřní hodnocení UJEP - říjen 

2021 – úkol: doc. Trögl – do uvedeného termínu je nutné připravit a projednat materiály k žádosti 
o akreditační řízení doktorského SP v AS FŽP. 

- Byl podán dotaz k přípravě vizitek pracovníků fakulty - konkrétně, zda by obsah vizitek mohl být doplněn 
o QR kódy - viz řešeno v rámci bodu Mgr. Kolenatého. 

- Podána informace o přípravě výběrového řízení k nákupu nového dronu. 
 
Dr. Holcová  
- Hodnocení kvality výuky za ZS akademického roku 2020/2021 – bude dopracováno do konce týdne 

a k dispozici pro hodnocení kariérních plánů akademických pracovníků. 
- Byla podána informace o konání workshopu studentů ZF Mendelovy univerzity v Brně a studentů 

Univerzity Palackého v Olomouci na půdě FŽP. Studenti zpracovávali návrh krajinářského řešení okolí 
města Chabařovice. Je plánováno, že by se v budoucnu do těchto aktivit mohli zapojit i studenti fakulty. 

- Byla podána informace o jednání zástupců fakulty s radní Krajského úřadu Ústeckého kraje - Mgr. Ivou 
Dvořákovou. 
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- V rámci diskuze bylo probrána povinnost umístění úřední desky fakulty – umístění bude projednáno 
v rámci provozního výboru CPTO. Prozatím je navrženo umístění v prostoru respiria v prvním 
podzemním podlaží budovy CPTO. 

 
Dr. Popelka  
- SZZ v Bc. Studiu proběhnou 27. 5. 2021, v nMgr. studiu 31. 5. - 3. 6. 2021. Komise i pořadí jsou 

ustanoveny a zveřejněny na webu fakulty https://www.fzp.ujep.cz/statni-zkousky. Místnost pro SZZ: 5.25 
Zajistit přípravu místnosti (sekretářky). Bude nutná kombinace on-line a prezenční zkoušky 
v opodstatněných případech. 

- Podána informace o návštěvě pracovníků firmy Skyner k zajištění montáže interaktivních tabulí v budově 
CPTO dne 13. 5. 2021, instalace proběhne v učebnách -1.17, -1,18. 

- Probíhá sběr podkladů pro tvorbu rozvrhu na ZS 2021/2022. Požadavky byly rozeslány na katedry. 
Sbírají se požadavky pedagogů na rozvrh (IS/STAG je otevřen) a vzniká seznam rozvrhových akcí. 
Termín odevzdání z kateder je 30. 5. 2021, 

- Lze uplatnit do SZŘ UJEP požadavek na kontrolu studia po 1. semestru. Fakulty, které kontrolují mají 
limit 15 KB. Přf a FUD nekontrolují. Změna bude platit v novém akademickém roce. V rámci uvedeného 
bodu proběhla diskuze k možnostem nastavení kritérií pro postup studentů do dalšího semestru studia – 
nastavení počtu kreditů nebo zapsání rozvrhu studenty. Členy kolegia bylo doporučeno ověření hladiny 
nutných kreditů pro možnost postupu do dalšího semestru.  

- podána informace o konečných počtech podaných přihlášek do jednotlivých SP v 1. kole. Vypsáno bylo 
2. kolo pro všechny SP (výjimkou je specializace OPK). 

 

 
- Ustanovení nového termínu promocí na září/říjen jako ostatní fakulty? V rámci diskuze bylo doporučeno 

zachování tradice promocí. Z hlediska nejistého vývoje rozvolnění opatření v rámci epidemie Covid-19 
byla doporučena realizace promocí v září, před začátkem nového akademického roku – úkol: Mgr. 
Vojtíšek – ověření volných termínů v Severočeském divadle opery a baletu. 

 
Doc. Trögl:  
- Podána informace o termínu jednání proděkanů pro vědu – 12. 5. 2021. 
- Podána informace o zaslání předběžných informací k počtu vědeckých výstupů a vyplacených odměnách 

v rámci motivační směrnice tvůrčí činnosti, a to za rok 2020 a část roku 2021. V rámci diskuze bylo 
požádáno o doplnění informace jaká je návratnost financí ve vztahu k vyplaceným odměnám za 
publikační činnost. 
 

prof. Janoš:  
- Omluven. 

 
Mgr. Vojtíšek :  
- Podána informace o rozeslání tabulek k plánování dovolených do konce roku 2021. 
 
Mgr. Kolenatý:   
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- Byly podány informace k zadávání údajů pro tisk vizitek – dosud vyplnil jen malý počet zájemců – úkol: 
VedKat – požádat o zadání informací zaměstnance fakulty. Dále byl diskutován vzhled vizitek, zejména 
uvedení QR kódů a loga fakulty. Členové fakulty se vyjádřili k zachování loga fakulty i doplnění QR kódů. 

- Byla podána informace k seznamu dárkových předmětů pro reprezentační účely fakulty. V následujícím 
období bude s děkanem fakulty proveden užší výběr předmětů, které budou pořízeny v první fázi. 
Současně je k dispozici univerzitní káva. 

- Byla předána informace od prof. Doulíka – jednání k finanční podpoře projektů Krajského úřadu 
Ústeckého kraje proběhne 21. 6. 2021. 

- Podána informace o přípravě vzorových propagačních prezentací rektorátem UJEP v AJ, NJ a RJ. 
Prezentace jsou k dispozici na webu UJEP. V obdobném formátu bude připravena i prezentace za FŽP. 

- V uplynulých letech byla využívána propagační kampaň v rámci přijímacího řízení na cca 12 nádražích 
v rámci Ústeckého a Karlovarského kraje – Síť severní Čechy (cca 90 tis. Kč/měs.). V tomto směru byl 
podán dotaz na členy kolegia děkana a rozhodnuto, že vzhledem k současnému poměrně vysokému 
počtu přihlášených studentů není třeba tuto aktivitu pro letošní rok realizovat. 

 
Dr. Krystyník  

- Podán dotaz k řešení shromaždiště nebezpečných odpadů. Dořešeno bude s panem tajemníkem ve 

čtvrtek. 

 
Dr. Pokorný  
- Podána informace o přípravě Krajinného terénního kurzu pro první ročníky OŽP a AGI. 
- Podán dotaz k umožnění HO pracovníků fakulty – s rozvolněním opatření a otevřením škol bude HO 

umožněn pouze v odůvodněných případech. 
 
Diskuze:  
- Bez připomínek. 
 
Termín dalšího jednání kolegia děkana bude 8. 6. 2021 od 13:00 hod. . 

 
 
 
 
 
Zapsali:  dr. Diana Holcová, proděkanka FŽP pro rozvoj, 

dr. Jan Popelka, proděkan pro studium FŽP UJEP 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 18. 5. 2021. 
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Příloha č. 1 
 
 
Návrh nabídky dárkových p ředmětů (pokud možno s environmentálním p řesahem 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? 
 


