
 

 
Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 8. 6. 2021  
 
Přítomni: dr. Pokorný, doc. Trögl, Mgr. Novák, Mgr. Kolenatý, Mgr. Vojtíšek, dr. Holcová, dr. Popelka, 

prof. Janoš 
Omluveni: doc. Kuráň, dr. Krystyník 
 
 
Informace a kontrola plnění úkolů z jednání kolegia děkana FŽP: 
 
Body z jednání KolR UJEP: 
 
1. Výroční zprávy za rok 2020    
- Výroční zpráva o činnosti za rok 2020 bude projednána v průběhu června 2021 (termín: VR FŽP UJEP – 

15. – 22.6.2021, AS FŽP UJEP – projednání 22. 6. a následné schválení per rollam. 
- Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020 je zpracována a připravena ke schválení AS FŽP UJEP (termín: 

AS FŽP UJEP – 22.6.2021). 
 
2. Změny Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních 
programech UJEP 
- Dr. Chvátalová seznámila s návrhy změn Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských 
a magisterských studijních programech UJEP. Nově je zakotvena kontrola provedení elektronického 
zápisu předmětů studentem na každý semestr nebo akademický rok (podle situace na fakultě) 
a podmínka dosažení minimálně 15 kreditů v 1. semestru je rozšířena na FSI a FŽP. Účinnost změn je 
nastavena od začátku akademického roku, tj. od 20.9.2021. 
 
3. SARS-CoV-2 
- Doc. Balej seznámil děkany s aktualizací příkazu rektora č. 1/2021 - K testování zaměstnanců na 
přítomnost viru SARS-CoV-2, s aktualizací příkazu rektora č. 2/2021 - K testování studentů UJEP na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 a s příkazem kvestora č. 1/2021 - Přeúčtování neuznatelných nákladů 
v projektech realizujících se na UJEP. 
 
4. Různé 
- Doc. Balej informoval, že v souvislosti s OP Spravedlivá transformace aktuálně probíhá na ÚK fáze 
hodnocení předložených strategických projektů, která by měla skončit do konce června 2021 (30.6.2021 
proběhne konečné hlasování o skladbě projektů). Následně se rozhoduje po linii vláda – EK – vznik OP. 
- Dne 3. 6. 2021 proběhla ČKR do Brna, mezi projednávanými tématy byl rozpočet na podporu vědy 
a vysokého školství obecně. Usnesení 161. zasedání Pléna České konference rektorů bylo předáno členům 
kolegia emailem. 
- Dr. Chvátalová sdělila, že byly vyhlášeny podmínky pro stipendia primátorů, starostů, ředitelů významných 
firem či společností a Biskupství litoměřického, Podmínky pro 19 takto vyhlášených stipendií jsou zveřejněny 
na univerzitním webu v odkazu Finanční podpora studentů (viz https://www.ujep.cz/cs/financni-podpora). 
Nominace se přijímají do 22.10.2021, Komise pro výběr stipendistů zasedá 9.11.2021 a slavnostní 
ceremoniál proběhne 9.12.2021 - úkol VedK: předání informací pracovníkům fakulty. Návrhy je možné 
zasílat do 15.10.2021 dr. Popelkovi. 
- Doc. Novák informoval o jednáních pracovní skupiny k rozdělení motivační složky DKRVO 2021. Předložil 
2 návrhy rozdělení motivační složky DKRVO pro rok 2021 (jako výstup z této skupiny) a komentoval, že 
varianta č. 1 počítá s rozdělením dotace v rámci modulů M1, M2 a M3 v poměru 15:75:10, varianta č. 2 
počítá s rozdělením dotace v rámci modulů M1 a M2 v poměru 20:80. Shoda panuje k návrhu hodnocení za 
poslední 3 roky, ne však na podpořené variantě.  Doc. Balej uzavřel, že svolá jednání děkanů za účasti své 
a prorektora pro vědu, na kterých budou finálně vyjasněny pozice fakult a upřednostněný postup. Jednání 
proběhne 9.6.2021 od 15:00. 
- Dr. Zukerstein poděkoval za dodání průběžných zpráv o plnění plánů personálního rozvoje jednotlivých 
fakult, a požádal ostatní o jejich doručení. 
- Prof. Doulík informoval, že tři projekty podpořené Ústeckým krajem (FŽP a FSI, oba za 2 mil. Kč, PF za 200 
tis. Kč) by měly být do konce června 2021 schváleny v Radě (2. 6. 2021) i Zastupitelstvu (21. 6. 2021) 
Ústeckého kraje. 
- Prof. Doulík informoval, že byl stanoven termín oficiálních oslav 30 let od založení univerzity, a to 30. 9. 
2021. Součástí oslav bude slavnostní předávání pamětních medailí v Červené aule MFC UJEP a taktéž 
prohlídka CPTO. Hlavní část programu bude tvořit vědecko-popularizační festival konaný v Kampusu UJEP. 
Koordinátorem akce předávání pamětních medailí jsou Mgr. Kasaničová (pozvánky, organizace) 
a Ing.Kounovský (doprovodný program). 
V souvislosti s předáním pamětních medailí pracovníkům univerzity požádal děkanku a děkany, aby mu do 
30. 6. 2021 elektronicky zaslali za fakultu návrh jedné osoby (včetně anotace a profilové fotografie) 
k ocenění za přínos fakultě/univerzitě. Celkově bude předáno 10 pamětních medailí, 8 za fakulty a 2 za 
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rektorát – úkol: ověření a doplnění seznamu pozvaných hostů – návrhy předat pí Tůmové – termín do 
1.9.2021, navržení pracovníka fakulty na udělení pamětní medaile. 
- Ing. Nergl informoval, že byli děkani a ředitelé požádáni (v souvislosti s vládním prodloužením ochranné 
lhůty po onemocnění covid-19 z 90 dnů na 180) o spolupráci ve věci předání jmen zaměstnanců, jichž se 
dané prodloužení ochranné lhůty týká, a jmen zaměstnanců, kteří jsou již očkováni, byť i jen jednou očkovací 
dávkou. 
 
Body z jednání KolD FŽP: 
 
1. Neformální setkání akademické obce FŽP UJEP 
- návrh termínu – polovina září, v návaznosti na konání promocí fakulty. 

 
Mgr. Novák: 
- podány informace k termínu jednání AS FŽP UJEP – 22.6.2020 (podklady pro jednání je třeba zaslat 

do 15.6.2021), 
- podány informace k objednávce periodik na rok 2022 – úkol: VedK – návrhy je možné podávat 

do 25.6.2021 - pí Hladíková – Vědecká knihovna UJEP (pozn. pokud nebude zaslána informace do 
požadovaného termínu, nebude předpokládána změna u již objednaných periodik, objednání periodik je 
hrazeno ze zdrojů kateder). 

 
dr. Holcová 
- hodnocení kvality výuky za ZS akademického roku 2020/2021 – dokončeno, 
- podána informace z Vědecké knihovny UJEP o přípravě nového portfolia elektronických zdrojů, 
- v průběhu června a července 2021 mají studenti a akademičtí pracovníci UJEP možnost využít zkušební 

přístup do databáze Taylor & Francis v kolekcích Social Science & Humanities Library (SSH) a Science & 
Technology Library (ST). Přístup do zdroje je zajištěn v rámci počítačové sítě univerzity i prostřednictvím 
vzdáleného připojení “z domova". Více informací naleznete na https://knihovna.ujep.cz/cs/taylor-francis, 

- podána informace k termínu přednášky „MATLAB v přehledu“ – 16.6.2021 ve 13.00, další informace na 
https://www.humusoft.cz/ujep2021/. 

 
dr. Popelka 
- od 8.5.2021 platí mimořádné opatření MZDR 14600/2021-15 (viz příloha č. 1 tohoto zápisu). 
- podána informace ke sběru podkladů pro tvorbu rozvrhu na ZS 2021/2022. Katedry vše dodaly v termínu. 

Harmonogram tvorby je nastaven:  
• 6.6.2021 – konec odevzdávání podkladů pro tvorbu rozvrhu 
• 7.6.2021 – začátek tvorby rozvrhu 
• 27.8.2021 – konec tvorby rozvrhu 
• 28.8.2021 – začátek finální kontroly, dovygenerování zbývajících předmětů 
• 12.9.2021 – konec finální kontroly rozvrhu 
• 13.9.2021 – začátek elektronického zápisu předmětů 

- nadále běží 2. kolo přijímacího řízení pro všechny SP (výjimkou je specializace OPK), 
 

 
- podána informace k vytvoření sítě fakultních koordinátorů kariérního poradenství – za jednotlivé fakulty 

bude stanoven koordinátor. 
 
doc. Trögl:  

- podán podnět pro konání série letních vědecko-popularizačních přednášek v prostoru amfiteátru. Bude 
řešeno v návaznosti na již probíhající projektové aktivity obdobného charakteru, 

- podklady k akreditaci doktorského SP budou projednány VR a AS FŽP a FSE v průběhu září 2021 
a Radou pro vnitřní hodnocení UJEP dne 29.9.2021. 

 
prof. Janoš: 
- podána informace k termínu přijímací zkoušky do Ph.D. studia - 16.6.2021 (3 uchazeči). Místnost pro 

SZZ - 5.25 – požadavek k technickému zajištění místnosti – potřeba kombinace on-line a prezenční formy 
zkoušení, 
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- podána informace ke konání SZZ v rámci Ph.D. studia - 29.6.2021 (2 studenti). Místnost pro SZZ - 5.25 -
požadavek k technickému zajištění místnosti.  

- podána informace k přípravě studentské konference STUDKON – průběžně je připravován program, 
v následujícím týdnu budou rozeslány pozvánky (je třeba doplnit text pozvánek o informace k zajištění 
hygienických požadavků v souvislosti s epidemií COVID-19). 

 
Mgr. Vojtíšek:  
- v rámci používání služebních vozidel je apelováno, aby vozidla byla vrácena v pořádku a čistá, 
- podán požadavek na dodržování termínů fakturace služeb, poskytovaných fakultou, 
- členy kolegia děkana byl podán požadavek na Provozní výbor CPTO, ke zpětné vazbě k podaným 

podnětům ze strany uživatelů budovy. 
 
Mgr. Kolenatý:  
- podána informace k možnosti čerpání finančních prostředků na stimulaci internacionalizace za 

předpokladu splnění níže uvedených podmínek (pro FŽP - 104 027 Kč): 
•    musí souviset s rozvojem internacionalizace, 
•  musí být v souladu se Směrnicí rektora č. 4/2016 – K řízení a financování projektové činnosti 

v platném znění 
- prostředky lze využít i na osobní náklady – finanční prostředky je nutné vyčerpat do 30.11.2021 
- bude ověřeno, zda lez finanční prostředky využít i pro realizaci stáží studentů magisterského oboru 

Technologie pro ochranu ŽP, 
- podána informace k záležitosti „Stanoviska FŽP k CHKO Krušnohoří“ – byl podán návrh na vydání 

oficiálního stanoviska za celou fakultu. V rámci diskuze byly projednány možnosti k vydávání oficiálních 
prohlášení a stanovisek, které by se týkaly odborného zaměření fakulty. Byla navržena možnost vytvoření 
seznamu odborných pracovníků za jednotlivé oblasti problematiky ochrany životního prostředí, 

- byla podána informace k novému portálu „Učitel21“, který nabízí diskuzi o pedagogických inovacích – 
více informací na adrese www.ucitel21.cz, 

- podána informace o Národní soustavě kvalifikací (NSK) - registr profesních kvalifikací, který nabízí 
dospělým možnost si změnit nebo doplnit kvalifikaci kdykoli bez nutnosti školní docházky, a to ověřením 
znalostí získaných praxí nebo absolvováním kurzu zakončeného zkouškou. Na níže uvedeném odkazu 
lze nalézt kvalifikace, které byly vytvořeny v oblasti ekologie a ochrany ŽP. Zkoušky probíhají u tzv. 
autorizovaných osob, jimiž jsou některé střední i vysoké školy, vzdělávací instituce, firmy i živnostníci, 
kteří splňují podmínky konkrétních autorizací. Ve čtvrtek 10.6.2021 od 14:00 – ca 15:30 proběhne 
v Ústeckém kraji on-line setkání subjektů, které nabízejí kvalifikace v oboru ekologie a ochrany životního 
prostředí. Propojení nabídky s poptávkou – vzdělavatelé, firmy, státní podniky, organizace ochrany 
přírody a další aktéři – více na https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-
kvalifikace/skupiny-oboru-6, 

- Ozvěny Ekofilmu – venkovní promítání dvou dokumentů v amfiteátru kampusu UJEP, středa 16.6.2021, 
19:30 hod.. Proběhne v rámci celorepublikového Týdne pro klima. 

- Noc vědců 2021 - 24.9.2021, téma "ČAS". Na přípravě programu se pracuje. 
- oslavy 30 let UJEP (a FŽP) + slavnostní otevření budovy CPTO proběhne 30.9.2021, 
- podána informace o probíhající propagační kampani na druhé kolo přijímacího řízení do navazujícího 

Mgr. SP. Byl podán dotaz k případnému financování této kampaně, 
- podána informace k informačnímu polepu při vstupu na děkanát FŽP – polepové fólie nenaplňují 

požadovanou kvalitu – reklamace řešena s dodavatelskou firmou. 
 
dr. Pokorný 
- zaslán návrh na pořízení přístrojového vybavení z projektu U21 – seznam ještě bude doplněn, 
- kariérní plány – v rámci KŽP jsou připraveny k odevzdání, 
- na KŽP proběhla jednání s cílem podporovat vedení kvalifikačních prací studentů se specifickými 

studijními požadavky", 
- podána informace ke služební cestě do Indonésie – je připraven text "Memorandum of Understanding" 

pro spolupráci tří univerzit, 
- podán dotaz na stav tisku vizitek – zadáno výrobci.  
 
Diskuze: 
- bez připomínek 
 
Termín dalšího jednání kolegia děkana bude 14. 9. 2021 od 13:00. 
 
Zapsali:  dr. Diana Holcová, proděkanka pro rozvoj a kvalitu FŽP UJEP, 

dr. Jan Popelka, proděkan pro studium FŽP UJEP 
 
V Ústí nad Labem dne 9.6.2021 


