
 

 
Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 15. 9. 2021  
 
Přítomni: doc. Kuráň, dr. Holcová, Mgr. Kolenatý, dr. Krystyník, Mgr. Novák, dr. Pokorný, doc. Trögl, 

Mgr. Vojtíšek   
Omluveni: prof. Janoš, dr. Popelka 
 
 
Body z jednání KolR UJEP: 
 
1. Pamětné medaile 
Doc. Balej poděkoval za zaslání návrhů z fakult na osoby oceněné pamětními medailemi u příležitosti oslav 
30. výročí založení UJEP a seznámil s finálním přehledem oceněných: 

Rektorát RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. 
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. 
FSE  doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.  
FSI  prof. Ing. Štefan Michna, PhD. 
FUD  prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. 
FZS  prof. MUDr. Margareta Šulcová, CSc. 
FŽP  prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.  
FF  prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
PF  doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc.  
PřF  doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. 

Doc. Balej doplnil, že budou předány ještě další dvě pamětní medaile osobnostem, které zatím ponechává 
anonymními. 
 
2. Výroční zprávy za rok 2020  
Doc. Balej a Ing. Nergl poděkovali děkanům za předání výročních zpráv o činnosti a hospodaření fakult za 
rok 2020 na sekretariát rektora. 
 
3. Aktuální informace k OP Spravedlivá transformace  
Doc. Balej informoval, že Regionální stálá konference ÚK doporučila k podpoře v rámci OP Spravedlivá 
transformace 2 projekty UJEP: RUR (2. místo) – Region univerzitě, univerzita regionu (zapojení i KGI a KŽP) 
a GET Centre (1. místo) (zapojení KECHT) – Green Energy Technologies Centre of UJEP. Pro projekty 
budou v následujícím období připravovány projektové dokumentace a projekty precizovány. Celkem RSK ÚK 
doporučila 11 projektů, z toho 3 se týkají vodíku a 1 těžby Li na Cínovci (VŠCHT). 
 
4. Návrh Plánu realizace Strategického záměru UJEP na období od roku 2021 pro rok 2022 
Dr. Zukerstein předložil Plán realizace Strategického záměru UJEP pro rok 2022, včetně Osnovy plánu 
investičních aktivit UJEP pro rok 2022 po dvou kolech připomínkového řízení. Byly zapracovány relevantní 
připomínky. Po projednání v orgánech univerzity bude Plán předán do konce listopadu 2021 na MŠMT. 

 
5. Stav rozvoje studijních programů na UJEP 
Dr. Chvátalová předložila dokument Studijní programy a obory habilitačního a jmenovacího řízení, 
aktualizovaný k 19. 7. 2021, kdy byly zaevidovány poslední udělené akreditace. Po novele zákona bylo 
schváleno či nově akreditováno 113 studijních programů, z toho 55 bakalářských, 43 magisterských a 15 
doktorských (bez rozlišení formy studia). 50 studijních programů bylo schváleno v rámci IA a 63 bylo 
akreditováno NAÚ. Aktuálně jsou na NAÚ podány 3 další žádosti o akreditace, dalších 10 programů ještě 
fakulty zamýšlejí podat. Z hlediska projektů platí, že v U21 bylo úspěšně podáno 49 z 51 plánovaných 
studijních programů, v projektu STUVIN prozatím 2 ze 4 studijních programů a v ostatních projektech 
všechny plánované, tj. 4 v projektu REG BES a 10 v projektu REPROREG.    
Všem studijním oborům akreditovaným MŠMT končí platnost akreditace za 3 roky, k datu 31. 12. 
2024. Studentům, kteří do této doby nedostudují, musí být zajištěna možnost dostudovat ve stejném 
nebo obdobném studijním programu na UJEP nebo jiné vysoké škole. Při dalším rozvoji studijních 
programů je nutné na toto pamatovat. 

 
6. Strategická opatření pro posílení internacionalizace na UJEP 
Prof. Doulík předložil kolegiu rektora aktualizaci materiálu Strategická opatření pro posílení 
internacionalizace na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2021. Je v ní zapracován aktuální 
vývoj a trendy v oblasti internacionalizace. 

 
7. Různé 
Doc. Balej 
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- dne 2. 6. 2021 proběhlo zasedání ČKR v Brně. Hlavními projednávanými tématy byly volba nového vedení 
ČKR a navýšení rozpočtu VVŠ o 1 miliardu korun meziročně. 

- dne 27. 7. 2021 proběhlo jednání se zástupkyněmi ZŠ a MŠ Doctrina, s. r. o. o možnosti zakoupení 
objektu UJEP v ulici Králova výšina, 

- dne 5. 8. 2021 se zúčastnil jednání Vodíkové platformy – řešena Vodíková strategie (ČR i ÚLK), 
- dne 25. 8. 2021 se zúčastnil setkání v Čížkovicích k prezentaci technologie InCeMTs a výzkumného centra 

CirkTech za účasti premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka – UJEP je 
zapojena do spolupráce ve výzkumném centru CirTech (centrum VŠCHT Praha pro výzkum a aplikace 
nových technologií s využitím mechanických a chemických procesů pro vývoj nových materiálů a recyklaci 
druhotných surovin v rámci cirkulární ekonomiky), zpracování lithia (2 postupy budou dále posuzovány) 
a v konceptu ELCOSTA (koncept národního centra pro výzkum v oblasti konverze a skladování elektrické 
energie se zaměřením na automobilový průmysl), který má zajistit výzkumnou a vzdělávací podporu pro 
nově vznikající sektor průmyslové výroby automotive batteries (projektový záměr Giga Factory). 

- informace z oblasti VaV - ke sběru kvalitních výsledků v rámci Modulu M1 - termín pro předložení výsledků 
za UJEP přes portál SKV je do 31. 10. 2021, konání SVK 2021 ve dnech 21. až 23. 9. 2021 v MFC, 
pořádání semináře Programové období 2021 až 2027 (Centrum projektového servisu dne 15. 9. 2021 od 
9:00 hod. v MFC), 
Úkol – VedK: do 26. 9. 2021 zaslat doc. Tröglovi návrh kvalitních výstupů z oblasti přírodních věd. 
Hodnoceny budou výstupy publikované v období 5 let, a to v letech 2016 – 2020 a které nebyly do 
hodnocení zahrnuty v předchozích letech. 

 
Dr. Chvátalová  
- seznámila s aktuálními počty přijatých studentů v meziročním srovnání. K datu konání KolR je evidováno 

cca 4 200 přijatých studentů s tím, že se ještě očekává rozhodnutí o cca 470 přihláškách. V počtu přijatých 
je tedy situace blízká předpandemickému stavu v roce 2019. Proti němu vykazuje nárůst FZS o polovinu, 
FSE a FF o třetinu, naopak FŽP a PF o třetinu poklesly.  

- informovala o přípravě akademického roku 2021/2022. Prostřednictvím proděkanů pro studium 
postoupila na fakulty 1) informace z on-line setkání pořádaného MŠMT, 2) výzvu ČKR určenou studentům, 
aby se nechali včas očkovat, a 3) informaci k mimořádnému opatření MZ. Aktuálně se omezení týkají 
pouze zápisů do studia, akademických obřadů a prezenčních zkoušek, pokud se jich účastní více 
než 20 osob. ZDE platí pravidlo OTN – Očkování (ukončené), Test (negativní), Nemoc (prodělaná) 
(viz MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN). MŠMT ještě přislíbilo jednat s MZ o úpravě podmínek tak, aby 
prokazování bezinfekčnosti při výuce (tedy i při zkouškách) nebylo na vysokých školách vůbec 
požadováno. 

- dne 15. 7. 2021 přijala Rada NAÚ Stanovisko NAÚ k využívání on-line výukových metod v prezenční 
a kombinované formě studia po skončení mimořádné pandemické situace  
(viz https://www.nauvs.cz/index.php/cs/aktualni-sdeleni).  
Tento materiál je klíčovým vodítkem pro VŠ, jak v AR 2021/2022 postupovat. Podle NAÚ je zásadní 
zajištění kvality a v něm má osobní přímé setkávání studenta s učitelem a mezi studenty navzájem 
nenahraditelný a dlouhodobě ověřený význam.  
Ke stanovisku NAÚ se svým usnesením připojuje i RpVH UJEP. Kompetence děkanů, garantů 
studijních programů a garantů studijních předmětů v rozhodování o zavedení distančních prvků 
do výuky byly nastaveny pro AR 2020/2021 směrnicí rektora č. 1/2020 (viz níže) a i pro AR 2021/2022 
je žádoucí toto nastavení zachovat. Současně je vhodné využít i interních metodik pro realizaci 
vzdělávání formou blended learning, formulovaných v rámci IP 2021 na fakultách (termín do 19. 9. 2021). 

 
Výňatek ze SR 1/2020 
2. O zavedení distančních prvků výuky a distančních kontrol studia rozhoduje děkan fakulty, která studijní 

program uskutečňuje, v případě studijního programu uskutečňovaného více fakultami tak činí příslušní 
děkani po vzájemné dohodě.  

3. Po rozhodnutí děkana podle odstavce 2 rozhoduje o zavedení distančních prvků výuky a distančních 
kontrol studia ve studijním programu jeho garant, pro konkrétní studijní předmět tak činí vždy po dohodě 
s garantem tohoto předmětu.  

4. Pokud nebude možné v konkrétním studijním předmětu (nebo jeho části) zavést distanční prvky výuky 
(např. v případě exkurzí), může garant studijního programu po dohodě s garantem příslušného předmětu 
rozhodnout o využití institutu náhradního způsobu plnění studijních povinností.  

5. Pokud nebude možné v konkrétním studijním předmětu (nebo jeho části) zavést distanční prvky výuky, 
přičemž náhradní způsob plnění studijních povinností nebude z důvodu charakteru tohoto předmětu 
(nebo jeho části) možný (např. může jít o předměty vyžadující speciální přístrojové vybavení nebo 
přítomnost studentů na speciálních pracovištích), umožní fakulta studentům splnění povinností daného 
předmětu v následujícím semestru nebo v akademickém roce. 

 
Dr. Zukerstein 
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- ocenění HR AWARD – univerzita obhájila toto ocenění bez připomínek, pouze s doporučením. Ocenění 
platí do července 2024. 

- problematika genderové rovnosti ve výzkumných organizacích - bude nutné sestavit Plán genderové 
rovnosti, který bude od roku 2022 podmínkou pro podávání žádostí o některé projekty. Již nyní je toto 
aktuální u projektů Horizont. V první fázi je třeba zpracovat analýzu prostředí, která bude zadána externí 
agentuře. V této věci budou fakulty požádány o součinnost. 

- informoval o aktuální pozici UJEP v řebříčku THE, který byl zveřejněn 2. 9. 2021. Uvedl, že univerzita se 
umístila v segmentu 1201+. Hodnocení probíhá v pěti pilířích, nejvyšší hodnocení univerzita získala v pilíři 
„International Outlook“ – 995 a nejnižší v „Teaching“ – 1555. 

 
Prof. Doulík 
- informoval o vytvoření nového propagačního flashdisku (v podobě „karty“), který obsahuje brožuru, videa 

a prezentace o UJEP v českém i cizích jazycích, 
- zastupitelstvo krajského úřadu schválilo dne 21. 6. 2021 jednomyslně podporu dvou projektů UJEP (FSI 

a FŽP) v celkové výši 4 mil. Kč. 
 
Ing. Nergl 
- dne 30. 9. 2021 nebudou vydávány obědy v menze UJEP v souvislosti s vytížeností pracovníků menzy pro 

přípravu rautu k oslavám UJEP, 
- informoval o zahájení provozu univerzitní kavárny „Kampuska“ a také dobudování společenského prostoru 

za menzou UJEP s kapacitou 44 míst. Prostor je možné využiít pro stravování při příležitosti významných 
jednání vedení univerzity a vedení fakult, 

- podána informace o úspěšně realizovaném vrtu na vodu pro Výukové a rekreační středisko UJEP na 
Bukovině. UJEP tak bude v daném objektu, co se týče vody, soběstačná. 

 
Prof. Michna  
- FSI společně s FŽP připravují doktorský studijní program „Obnovitelná energetika“. 
 
Doc. Varady  
- v letních měsících proběhly na PřF bezplatné letní informatické kempy pro desítky dětí, které se setkaly 

s velmi dobrým ohlasem. Na příští rok by bylo vhodné naplánovat letní školu pro ZŠ a SŠ společně 
s PřF. Doc. Balej poděkoval doc. Varadymu a pracovníkům katedry informatiky za tuto aktivitu a vyzval 
děkany, aby se zamysleli nad možnostmi přípravy podobných kempů, které považuje za velmi přínosné 
nejen pro naše zaměstnance a občany města, ale také pro pozitivní image UJEP. 

 
Doc. Kuráň  
- informace o celorepublikovém Arktickém festivalu na půdě FŽP i v lobby MFC UJEP ve dnech 7. – 9. 9. 

2021. Členy kolegia rektora srdečně pozval,  
- podána informace o připravovaném workshopu v rámci celouniverzitního projektu CACTU, který proběhne 

v listopadu 2021. Dodal, že bohužel nebyla nalezena dostatečná prostorová kapacita pro realizaci 
workshopu na UJEP. Prof. Hrubá a prof. Michna nabídli doc. Kuráňovi prostory FF a FSI, 

- informoval, že se FŽP musí do konce roku 2022 vystěhovat z prostor Zámečku v Ústí nad Labem. V této 
souvislosti je v koordinaci s Ing. Nerglem připravována rekonstrukce bývalé menzy v kampusu pro 
potřeby FŽP. 

 
 
Informace a kontrola plnění úkolů z jednání kolegia děkana FŽP: 
 
1. Regionální stálá konference ÚK a koncepce směřování výzkumu FŽP 

- budeme postupovat v souladu s novým strategickým záměrem UJEP (vznik 2020/2021, finální forma 
7. 9. 2021), kde je v kapitole 4. POSILOVAT STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ 
KAPACIT V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH uvedeno: 4.6 Budovat 
všestranný rozvoj kapacit pro špičkový a excelentní výzkum, podpořit mezisektorovou spolupráci, 
zvyšovat atraktivitu výzkumu s ohledem na potřeby regionu, vytvářet sítě spolupracujících 
institucí, rozvíjet internacionalizaci výzkumu.  
- společný SP s FSI „Obnovitelné zdroje energie“ reaguje na potřeby regionu (projekt GET Centre získal 
nejvíc hlasů), podporuje mezisektorovou spolupráci dvou polytechnických fakult s aplikační sférou se 
zaměřením na OZE. Z hlediska FŽP – zaměření se na cirkulární ekonomiku ve všech oblastech, využití 
odpadních surovin jako OZE nebo cenných chemikálií. 
- projekt RUR (oblast životní prostředí, 2. místo) – kompletní zapojení KGI a KŽP – šance pro tyto katedry 
 

2. Letní tábory na FŽP 
- pouvažovat o možnosti organizace letních táborů na FŽP – možný finanční příspěvek z fakultních 
zdrojů. 
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3. Setkání zaměstnanců FŽP a PřF v CPTO u příležitosti 30. výročí UJEP 

- termín konání 30. 9. 2021í od 18:00 v respiriu -1 v prostoru kavárny. 
 

4. Směrnice „Stimulace vědecké činnosti na FŽP“ 
- bylo podáno více podnětů na úpravu příkazu děkana č. 15/2020 - Stimulace vědecké, výzkumné 
a vývojové činnosti na FŽP UJEP. Návrhy spočívaly zejména v motivaci kmenových pracovníků fakulty, 
úpravě výše odměn a zohlednění počtu autorů. Navržena byla fixní odměna za publikaci dle kvartilů. 
Úpravy příkazu děkana budou probrány na samostatném jednání. 
 

5. Neformální setkání akademické obce FŽP UJEP 
- členové AS FŽP UJEP podali podnět na pravidelné setkání členů akademické obce fakulty. Návrh 
termínu - úterky druhé poloviny měsíce, pravidelně 1 - 2x za semestr.  

 
Mgr. Novák: 
- podal informaci o přípravě kurzů vyučovaných v ZS akademického roku 2021/2022 v prostředí e-

learningového systému Moodle. Informace byly rozeslány prostřednictvím vedení kateder s požadavkem 
rozeslání všem pedagogům, podílejícím se v tomto semestru na výuce. Přístup k informacím a případné 
on-line výuce by měl být jednotný. 

- od studentů i pedagogů byl vznesen pozitivní ohlas na on-line výuku v uplynulém akademickém roce 
 

Dr. Holcová 
- podána informace o předání analýzy dat HAP externím zpracovatelem. V rámci sběru dat nebyly zjištěny 

závažné nedostatky. Za účelem nastavení hodnotících standardů akademických pracovníků za oblast 
pedagogické i tvůrčí činnosti byla navržena porada členů KolD na 21. 9. 2021 ve 14 hod, místnost č. 
1.10, 

- podána informace o nabídce Vědecké knihovny UJEP, která každoročně informuje studenty prvních 
ročníků o nabídce poskytovaných služeb knihovnou. Toto zaškolení proběhne v rámci kurzu „Úvod do 
studia ŽP“. Za účelem zvyšování kvality studentských kvalifikačních prací budou využity další semináře 
nabízené knihovnou, 

- podána informace o vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 
2022, 

- v návaznosti na nastavený rozvrh výuky, byl prostřednictvím vedení kateder rozeslán požadavek 
akademickým pracovníkům ke kontrole potřebného software a ozkoušení IT techniky na učebnách. 
Případné požadavky je třeba řešit v dostatečném časovém předstihu s p. Veselým. 

  
Dr. Popelka 
- aktuálně mají studenti, akademici i neakademici VŠ povinnost nosit ochranu dýchacích cest (respirátory) 

uvnitř budov VŠ. Omezení se nevztahuje na: 
a) studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení 

ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 
b) studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, 
c) akademické pracovníky při poskytování vzdělávání, 
d) zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce na vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost 

alespoň 2 metry, 
e) studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže a při pobytu na 

škole v přírodě. 
Neakademici (THP) nemají výjimku vůbec.   
Vysokým školám je současně doporučeno přijmout režimová opatření – výuku rozdělit do menších 
skupin, zajistit dezinfekci, větrání, omezit sociální kontakty. Studentům bylo doporučeno, aby se nechali 
včas očkovat. 

- podána informace k blížícímu se termínu podávání návrhů na stipendia (přehled je na 
https://www.ujep.cz/cs/financni-podpora) 
Za vynikající závěrečné práce lze navrhovat studenty FŽP: 
a) Stipendium Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov 
b) Stipendium Města Trmice za nejlepší studentskou práci s tematikou vztahující se ke správnímu 

území Města Trmice nebo obcí Mikroregionu Milada 
c) Stipendium Statutárního města Teplice (naši studenti z Teplic LANK Tomáš, MICHAL Václav, 

NOVÁKOVÁ Tereza, ŠEJBL Miroslav, ŠKALBANOVÁ Markéta) 
- podána informace o přípravě rozvrhu výuky na následující akademický rok. Tvorba rozvrhu neproběhla 

dle představ. Rozvrh nebyl optimalizován ani z pohledu studentů ani z pohledu pedagogů. Objevovaly se 
kolize rozvrhových akcí i požadavků vyučujících. Téma bylo probráno na AS FŽP. Byly navrženy 
následující kroky: 
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a) Garanti SP budou do budoucna specifikovat prioritu nasazování předmětů (povinné a stěžejní 
předměty na dopoledne, PVK a VK pak do odpoledních hodin). 

b) Zástupce FŽP bude v rozvrhové komisi. 
c) Požadujeme dřívější zveřejnění 1. verze rozvrhu, aby bylo možno provést požadované úpravy. 
d) Zápisy do 1. ročníků provádět ve 2. polovině srpna, aby byl čas na revizi počtu rozvrhovaných 

cvičení. 
e) Nadále nelze akceptovat požadavky akademiků s pracovním úvazkem nad 90 % nerozvrhovat výuku 

v kombinovaném studiu na soboty. 
f) Pracovníci s vysokým úvazkem (>80% nebo >90%?) musejí dát k dispozici výukový čas na celý 

týden. Lze však požadovat sdružení výuky do menšího počtu dnů. 
g) Potřebujeme ještě jednu učebnu pro GIS (s kapacitou do 10 PC) pro výuku odborných předmětů 

v SP Aplikovaná geoinformatika. 
- podána informace – od nového akademického roku 2021/22 začne platit nový STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ 

ŘÁD PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH (zaslán 
v příloze členům kolegia, zároveň je i v nové brožuře str.41-50). Po zaregistrování na MŠMT bude 
zveřejněn 

- proběhly zápisy do studia s následujícím výsledkem: 
 

Studijní program Přihlášek Přijato Zapsáno 

B0521A030007, Ochrana životního prostředí, 
typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 

84 84 
54 

(OPK 35, TOZP 19) 

B0521A030007, Ochrana životního prostředí, 
typ=Bakalářský, forma=Prezenční 

175 128 
84 

(OPK 49, TOZP 35) 

B0532A330020, Aplikovaná geoinformatika, 
typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná 

9 8 4 

B0532A330020, Aplikovaná geoinformatika, 
typ=Bakalářský, forma=Prezenční 

29 21 8 

N0712A130007, Technologie pro ochranu životního 
prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční 

15 12 
12 

(ET 6, OOH 6) 

 
Doc. Trögl:  
- proběhla série letních vědecko-popularizačních přednášek v prostoru amfiteátru pod názvem „Piknik 

Nobel““ (pod hlavičkou „Café Nobel“). Předpokládáme pokračování v roce 2022, ideálně už od května 
a v širším zapojení všech fakult UJEP. 

- podklady k akreditaci doktorského SP „Obnova krajiny a ekosystémové služby“ budou projednány VR 
a AS FŽP a FSE v průběhu září 2021. Aktuální stav: podklady k akreditaci byly 14. 9. 2021 projednány 
AS FŽP UJEP. Následně budou podklady projednány VR FŽP UJEP (předpokládaný termín – říjen). 
Bude prověřena možnost on-line setkání členů vědecké rady. 

- dr. Pokorný podal dotaz k zapojení členů katedry v rámci připravovaného doktorského SP – za tímto 
účelem bude jednotlivým katedrám rozeslán seznam zapojených pedagogů 

- Ing. Diana Nebeská - publicita – projednána možnost finančního ohodnocení – odměna bude vyplacena 
formou stipendia 

- členové KolD schvalují návrh rozdělení motivační části TA16 dle rozpočítání ohodnocených výsledků dle 
podílu jednotlivých kateder: 
 
  Modul M1 Modul M2 Celkem Zaokrouhlenně 

Získáno 274 294,00 1 853 538,00 
  

KECHT 114 289,17 1 275 332,56 1 389 621,73 
 

1 389 622,00 

KIG 160 004,83 332 488,63 492 493,46 
 

492 493,00 

KŽP 0,00 245 716,81 245 716,81  
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245 717,00 

 
- podána informace ke sběru kvalitních výsledků v rámci Modulu M1 – viz výše. Úkol – VedK: do 26.9.221 

zaslat doc. Tröglovi návrh kvalitních výstupů z oblasti přírodních věd. Hodnoceny budou výstupy 
publikované v období 5 let, a to v letech 2016 – 2020 a které nebyly do hodnocení zahrnuty 
v předchozích letech. 

- podána informace k záměru instalace fakultní výstavy vynálezů, nápadů a jiných zajímavých exponátů 
s doplněním odkazu na web prostřednictvím QR kódu (průhledné vitríny v prostoru respiria v 5. patře. 
Úkol: zaslání nápadů. 

- podána informace – na doc. Trögla se obrátila společnost (start-up) Green0meter s žádostí o spolupráci. 
Firma se zabývá klimatickým investováním (https://www.green0meter.com/about-us/ ). V případě zájmu 
proběhne v průběhu září/října schůzka k možné formě spolupráce. V úvahu připadají společensky 
odpovědné aktivity. Předběžně dohodnuta schůzka a seminář na 5. 10. 2021 odpoledne (příjezd po 
12,00, od 13,00 seminář se studenty a akademiky, pak jednání o spolupráci v užším kruhu), 

- v rámci projektu U21-KI je možné podat ještě jednu nepodstatnou změnu investic do CPTO v rozsahu 
max. 8 mil. Kč (nejedná se o peníze navíc, ale jen změna současně plánovaných investic za jiné). 
V případě zájmu se obraťte přímo na Ing. Burdovou, která má na starosti VŘ, 

- v rámci ročního výročí platnosti motivační směrnice bude zpracováno vyhodnocení a její případná změna 
(viz bod 4 - Směrnice „Stimulace vědecké činnosti na FŽP“). Bude sezvána širší porada (zástupci kolegia 
+ akademiků popř. i doktorandů) na některé úterý odpoledne, kdy nejsou naplánovány jiné akce. 
 

Prof. Janoš: 
- PhD studium – připraveno jednání OR dne 23. 9. 2021 – rozeslány pozvánky a podklady, agendu přebírá 

Bc. Kubatová, dosavadní zkušenosti velmi dobré.  
- podány informace k projektům: 

- projekt GreeWaterTech (Švédsko, Francie, ČR): první živý meeting počátkem října v Lyonu, zúčastní se 
Henych, J. Ederer + zástupce DEKONTY jako subdodavatele. Výzkumnou agendu bude přebírat 
J. Ederer s perspektivou získání zahraniční stáže. 

- projekt recyklace Li-ion baterií: získána podpora MPO, f. IBG ovšem hodlá projekt realizovat v areálu 
Spolchemie za každou cenu. Pro fakultu jde o projekt nejvyšší priority, nutné další personální posílení. 

- výuka pro PřF - nadále organizačně neschůdné, příprava schůzky s PřF 
 

Mgr. Vojtíšek:  
- členy kolegia děkana byl podán požadavek na Provozní výbor CPTO, ke zpětné vazbě k podaným 

podnětům ze strany uživatelů budovy – závady v budově CPTO jsou postupně řešeny. Proběhla porada 
aktérů budovy CPTO. Krom nezbytně nutných odvětrávaných prostor (sklad chemikálií a jedna laboratoř) 
byla vypnuta vzduchotechnika v celé budově CPTO. Z důvodu odvětrávání zmíněné laboratoře je nutný 
chod vzduchotechniky celého prostoru vyšší části budovy. V rámci kontroly byl zjištěn zdravotně závadný 
podtlak v budově, 

- v rámci diskuze bylo navrženo prověření energetické náročnosti vybraných přístrojů v budově CPTO: na 
základě ověření skutečný stav odběru elektrické energie bude případně navržen nový klíč rozdělení 
finančních nákladů, který bude následně projednán s vedením PřF, 

- podána informace k inventuře majetku, která proběhne v týdnu od 11. 10. 2021. Byla podána žádost 
o součinnost pracovníků fakulty, 

- nový nástup: Bc. Kubatová- bude vykonávat kumulovanou pracovní pozici ekonomky, projektové 
administrátorky, referentky PHD studia a personalistky (ve spolupráci s vedoucími kateder, projektovými 
manažery bude spolupracovat na přípravě návrhů na změny pracovních smluv, které bude předávat 
sekretářce děkana k další administraci). 

 
Dr. Krystyník:  
- bez připomínek. 
 
Mgr. Kolenatý:  
- podány informace k aktivitám Noc vědců (24. 9. 2021) a Oslavy 30 let UJEP (30. 9. 2021). V rámci oslav 

30 let univerzity byl podán požadavek na součinnost pracovníků při zajištění prohlídky budovy pro 
zájemce z řad pozvaných hostí i dalších zájemců, 

- podána připomínka k již avizované možnosti čerpání finančních prostředků na stimulaci 
internacionalizace (viz zápis z kolegia 8. 6.2021) - pro FŽP - 104 027 Kč. Aktivity musí souviset 
s rozvojem internacionalizace a být v souladu se Směrnicí rektora č. 4/2016. V rámci diskuze byly 
navrženy možnosti čerpání, 

- 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 
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seznamu odborných pracovníků za jednotlivé oblasti problematiky ochrany životního prostředí – stav: 
stanovisko fakulty bylo zveřejněno. Seznam odborníků dosud nebyl sestaven a bude připraven 
v následujícím období, 

- podána informace k informačnímu polepu při vstupu na děkanát FŽP – polepové fólie nenaplňují 
požadovanou kvalitu – reklamace řešena s dodavatelskou firmou – stav: proběhla úspěšná reklamace 
polepů. Současně byla podána o možnosti barevných polepů (velkoformátové fotografie) v prostoru 
studijního oddělení, 

- podána informace o nabídce doc. Kroufka z PF k zapojení se do projektu, souvisejícího s udržitelností 
univerzity. Další informace budou podány po jednání (16. 9. 2021). 
 

Dr. Pokorný 
- podána informace - v září 2021 vyvrcholil Arktický festival (projekt Norských fondů) sérií akcí v Praze, 

Ústí nad Labem a Teplicích. Poděkování panu děkanovi za záštitu a entrée ústeckého programu. 
Výsledkem aktivit je upevnění pozice výzkumného pracoviště arktického výzkumu v ČR, osobní kontakt 
s norským velvyslancem, potvrzení účasti v autorském kolektivu prestižní monografie „Arktida“, která 
bude vydána v nakladatelství Academia v r. 2023, příprava bilaterální smlouvy Erasmus+ s islandskou 
zemědělskou univerzitou (Agricultural University of Iceland). 

- podána informace k novým nástupům akademických pracovníků na KŽP (botanik - postupná náhrada za 
dr. Machovou, několik VaV pracovníků na nižší úvazek). 
  

Diskuze: 
- v rámci diskuze byl řešen nedostatek kanceláří na KŽP pro nově nastupující pracovníky a nedostatek 

laboratorních prostor pro umístění přístrojů nakoupených v rámci projektu U21, 
- bylo upozorněno na nutnost dořešení finančního vyrovnání za mezifakultní výuku. 
 
 
 
 

 
Termín dalšího jednání kolegia děkana bude 12. 10. 2021 od 13:00. 
 
Zapsali:  dr. Diana Holcová, proděkanka pro rozvoj a kvalitu FŽP UJEP 
 
 
 
 
 
 
Schválil: doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan FŽP UJEP. 
 
V Ústí nad Labem dne 15. 9. 2021. 


