
 

Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 12. 10. 2021  
 
Přítomni: doc. Kuráň, dr. Pokorný, dr. Krystyník, doc. Trögl, Mgr. Novák, Mgr. Kolenatý, Mgr. Vojtíšek, 

dr. Holcová, dr. Popelka, prof. Janoš 
 
 
Informace a kontrola plnění úkolů z jednání kolegia děkana FŽP: 
 
Body z jednání KolR UJEP: 
 
1. Aktuální informace k OP Spravedlivá transformace  
Doc. Balej informoval, že dne: 
- 7. 9. 2021 proběhlo online jednání Regionální stálé konference ÚK (vypsání tematických výzev 
a grantových schémat). Doplnil, že pracovní skupiny ÚK budou tematické výzvy a grantová schémata 
projednávat. Ze strany SFŽP ČR bude na přípravu a propagaci každého projektu poskytnuto 5 mil. Kč, 
- 7. 9. 2021 jednal s ředitelem DP Ústí nad Labem, Ing. Liborem Turkem, ve věci přípravy strategického 
projektu na vodíkové autobusy. Dále jednal s radní ÚK pro oblast strategie přípravy a realizace projektů, 
Mgr. Ivou Dvořákovou, zejména o pokrytí univerzitního tématu MATECH (pí radní poté zavítala na PřF, kde jí 
byl projekt MATECH konkrétně představen), 
- 23. 9. 2021 se zúčastnil Podnikatelského fóra v ICUK. Hlavním tématem byly strategické projekty do OP 
Spravedlivá transformace. V říjnu 2021 by měla být otevřena výzva SFŽP ČR na přípravu projektů 
(projektové dokumentace, soutěž o návrh apod.). 
Dále byly podány informace o projektech ITI a OP JAK  - potvrzené programové financování ze strany 
MŠMT pro UJEP do roku 2027 (cca 293 mil. korun, se spoluúčastí 15 %) - bude předloženo ke schválení 
ve vládě ČR. 
 
2. Různé 
Doc. Balej 
- seznámil děkany se směrnicí rektora č. 5/2021 - Pravidla pro rozhodování o využívání on-line výukových 
metod na UJEP. Uvedené dokumenty jsou k dispozici v IMIS – Dokumenty, 
- doc. Balej informoval, že se dne 16. 9. 2021 účastnil předávání Cen hejtmana v Severočeské knihovně 
v Ústí nad Labem, 
- připomněl oslavy 30. výročí založení UJEP dne 30. 9. 2021 a poděkoval všem součástem a pracovníkům, 
kteří se na zdárném průběhu oslav podíleli, 
- informoval, že dne 4. 10. 2021 převzal na Pražském hradě ve Španělském sále, při vyhlašování Cen Opera 
Civitates 2021, Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem za výstavbu Kampusu UJEP, vytvářejícího podmínky pro rozvoj vědy, výzkumu, inovací 
a kvalitnější výuky a života studenstva. Kampus UJEP, při vyhlašování Cen Opera Civitates 2021 
(celorepublikový projekt Naše město 1991–2021), získal kromě toho ocenění ještě další dvě ceny: Cenu za 
nejvýznamnější a nejkvalitnější investiční realizaci pro vzdělávání a výchovu dětí a mládeže ve městě v 
letech 1991–2021 pro Statutární město Ústí nad Labem a Cenu pro architektonické studio Pelčák a partner 
architekti – za architektonický návrh Budovy Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
- dále byla vedena diskuse o parkování v kampusu univerzity – zmíněna byla varianta opatření parkoviště 
pod budovou CPTO závorami pro účel parkování pracovníků fakulty. 
 
Dr. Chvátalová  
- informovala o výsledcích přijímacího řízení. Počet přihlášek podaných ke studiu vzrostl oproti roku 2019 
o 7 % a oproti roku 2020 o 4 %. Stejně tak vzrostl i počet zapsaných studentů, oproti roku 2019 o 7 % a 
oproti roku 2020 o 3 %. Podíl zapsaných z přijatých studentů se celouniverzitně významně nezměnil a zůstal 
na hodnotě 75 % (v roce 2019 činil 75 %, v roce 2020 pak 76 %). Fakultní trendy jsou ovšem rozdílné – 
nejvíce zapsaných evidují FSE a PF, nejméně FUD a také FŽP, na něž se uchazeči prozatím nevrátili. 
Největší dynamiku vykazuje FZS s meziročním nárůstem počtu zapsaných o 55 %, 
- připomněla IP 2021, v jehož rámci jsou finančními prostředky alokovanými na fakulty podpořena opatření 
na hybridní formu vzdělávání, praxe studentů, celoživotní vzdělávání (s výjimkou FUD) a doktorské školy 
(s výjimkou FZS). V té souvislosti poděkovala za průběžné zasílání metodik blended learning a metodik 
vedení praxí. Termín pro zaslání závěrečných zpráv podepsaných děkanem je 25. 1. 2022 
(na alena.chvatalova@ujep.cz), 
- sdělila, že MŠMT představilo zamýšlenou reformu financování doktorského studia. Mezi základní 
principy se řadí přesunutí prostředků na stipendia do rozpočtového okruhu I s tím, že do výpočtu příspěvku 
se má promítat úspěšné dokončování doktorských studií. Odkaz na prezentaci MŠMT byl rozeslán 
proděkanům pro studium – hlavní motivací je nastavení nových podmínek financování doktorského studia, 
kdy dle návrhu se jedná o nevyhovující podmínky: 
https://www.msmt.cz/uploads/odbor_30/DH/DVC/2021/Doktorske_studium.pdf, 
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- připomněla, že na fakulty postoupila, prostřednictvím proděkanů pro studium, návrh nového 
Stipendijního řádu UJEP (platnost od příštího roku). Lhůta pro zaslání připomínek je do 11. 10. 2021 (na 
alena.chvatalova@ujep.cz). 
 
Dr. Zukerstein 
- připomněl, že do kolegia rektora byla zaslána prezentace k HR Award, která uvádí základní informace 
k uvedenému ocenění, procesu jeho udržení a následným krokům, které bude UJEP realizovat, 
- informoval ve věci projednání Plánu realizace Strategického záměru pro rok 2022 Vědeckou radou UJEP 
(per rollam). Dokument bude dále postoupen ke schválení AS UJEP (říjen), 
- informoval o přípravě CRP projektů, aktuálně jich je pro rok 2022 připravováno celkem 17, 
- informoval, že v následujících týdnech dojde k projednávání portfolia elektronických informačních 
zdrojů na období 2023–2027. Informace k projednávání přijde na fakulty prostřednictvím proděkanů pro 
rozvoj. 
 
Prof. Doulík 
- představil materiál Strategie mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a další tvůrčí činnosti na 
Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro roky 2022–2030. Vysvětlil jeho genezi a účel jako závazného 
indikátoru v KA 03. 
Prof. Hrubá představila své připomínky k předloženému dokumentu. Prof. Doulík vyzval přítomné, aby 
svoje případné připomínky předali Mgr. Haně Galiové do 31. 10. 2021, 
- sdělil, že nemá zatím žádné informace o podpoře krajského úřadu (fond hejtmana) na rok 2022. Doc. 
Balej by měl v této věci jednat v příštích týdnech s hejtmanem, 
- informoval o zahájení univerzitní futsalové ligy – tým UJEP se ve sportovní hale PF představí 14. 10. od 19 
hodin proti týmu UHK a dále 21. 10. od 19 hodin proti týmu VŠCHT. Zváni jsou všichni pracovníci i studenti 
univerzity. Pro více informací viz https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/subjekt/122. 
 
Ing. Nergl 
- informoval o probíhající inventarizaci majetku na UJEP. Požádal děkany, aby na fakultách zdůraznili 
povinnost zaměstnanců majetek UJEP fyzicky ke kontrole předložit. Vše, co nebude dohledáno, bude 
považováno za manko a řešeno ve škodní komisi. 
 
- doc. Havel informoval, že dne 12. 10. 2021 založí FZS UJEP a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 
společné pracoviště: Ústav biomedicíny a laboratorní diagnostiky, 
- informoval, že dne 21. 10. 2021 proběhne mezinárodní konference FZS s názvem Nové trendy ve 
zdravotnických vědách. 
 
- dr. Michnová požádala Ing. Nergla o informaci ohledně příp. problémů (např. ekonomických) s čerpáním 
šestého týdnu dovolené THP pracovníků, který je zakotven v Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy ze 4. 1. 2021. 
Ing. Nergl vysvětlil podstatu uvažované změny benefitu (v žádném případě není porušována platná KS) 
a sdělil, že o ní bude jednáno se ZO VOS UJEP. 
 
- doc. Kuráň požádal, aby FŽP měla zástupce v rozvrhové komisi. Dr. Chvátalová reagovala, že UJEP 
nemá rozvrhovou komisi s celouniverzitní působností. Požadavek na zapojení zástupce FŽP do tvorby 
rozvrhu předá Mgr. Petrusovi a Ing. Prokopovi,  
- informoval, že pokračují práce na rekonstrukci bývalé menzy pro potřeby FŽP. 
 
 
Body z jednání KolD FŽP 

 
1. Zůstatková dovolená zaměstnanců 

- nutnost řešení vysokých zůstatků dovolené u zaměstnanců – úkol: VedK – upozornit zaměstnance na 
nutnost čerpání veškeré dovolené do konce roku 2021 a v případě potřeby zadat čerpání dovolené do 
IMIS. 
 

2. Noc vědců 
- pracovníci fakulty se podíleli na zajištění prezentační akce „Noc vědců“ dne 24. 9. 2021 – aktivity 
probíhaly ve venkovním prostoru kampusu UJEP a v budově CPTO – na akci byly zjištěny pozitivní 
ohlasy ze strany UJEP i veřejnosti. 
 

3. Setkání zaměstnanců FŽP a PřF v CPTO u příležitosti 30. výročí UJEP 
- setkání zaměstnanců obou fakult proběhlo dne 30. 9. 2021 od 18:00 v respiriu -1 (u kavárny) – byly 
zjištěny pozitivní ohlasy. 
 

4. Směrnice „Stimulace vědecké činnosti na FŽP“ 
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- v uplynulém období bylo podáno více podnětů na úpravu směrnice – zejména z hlediska motivace 
kmenových pracovníků fakulty, úpravy výše odměn, zohlednění počtu autorů atd. Předběžně je navržena 
varianta fixní sumy za publikaci podle zařazení do kvartilu, bez zohlednění počtu autorů. K úpravě 
směrnice je možné zasílat podněty doc. Tröglovi (do 23. 11. 2021). Následně bude návrh směrnice 
představen a projednán s akademickými pracovníky fakulty na setkání akademické obce (předpokládaný 
termín – prosinec 2021 – viz níže). 
 

5. Neformální setkání akademické obce FŽP UJEP 
- byl podán požadavek na častější setkávání se pracovníků fakulty – návrh - 1-2x za semestr, druhá 

polovina měsíce. Tématem následujícího setkání by mohla být úprava směrnice „Stimulace vědecké 
činnosti na FŽP“. 

 
Mgr. Novák: 
- podána informace o konání doplňovacích voleb do Studentské komory AS UJEP – termín: 19. 10. 2021. 

Kandidáty je možné navrhovat do 14. 10. 2021, 
- podána informace o průběžném hospodaření KIG, které je v souladu s plánovaným rozpočtem pro rok 

2021, 
- podána informace o zapojení se KGI do Ekologické olympiády, která proběhne ve dnech 22. – 24. 10. 

2021. Katedra se bude podílet na zajištění praktického úkolu „Obnova a revitalizace parku Smetanovy 
sady“, 

- podána informace o nutnosti obměny IT vybavení serverovny – předpokládaná realizace v roce 2022 – 
nutnost hledat zdroje financování – byla diskutována možnost úhrady v rámci projektu U21, 

- podána informace o nutnosti zajištění dalších GIS učeben v budově CPTO (1–2 učebny, menší) pro 
potřebu zajištění výuky SP.  
 

dr. Holcová 
- podána informace ke sběru požadavků na přípravu portfolia elektronických informačních zdrojů pro 

období 2023-2027 (za jednotlivé fakulty zaslání do 26. 10. 2021), v případě požadavku zadání nového 
informačního zdroje do portfolia bude posouzena možnost využití napříč univerzitou, v případě 
specializovaných zdrojů budou finanční náklady hrazeny ze zdrojů fakult, 

- podán požadavek k zadávání záznamů do OBD u výstupů vydaných v režimu Open Access – 
požadováno zadání finančních poplatků, 

- podána informace k možnému zřízení fondu UJEP pro hrazení poplatků za výstupy publikované 
v režimu Open Access, 

- podána informace k vyplňování formulářů „Hodnocení akademických pracovníků“ – formuláře budou 
k dispozici cca od začátku listopadu 2021, 

- podána informace o přípravě a možnostech zapojení do CRP na rok 2022 – viz výše, 
- podána informace o možnosti zajištění MS Office 365 A3 pro studenty univerzity – bližší informace 

budou poskytnuty CI a odd. prorektora pro rozvoj a kvalitu v následujícím období. 
 
dr. Popelka 
- podána informace k vytvoření sítě fakultních koordinátorů kariérního poradenství – za jednotlivé fakulty 

bude stanoven koordinátor – stav: budou zjištěny bližší informace k náplni práce koordinátora a následně 
navržen kandidát za FŽP,  

- SZZ proběhnou ve dnech 8.–12. 11. 2021. V této souvislosti byl podán požadavek na zajištění vhodných 
místností a tajemníků komisí – vyčleněny budou zasedací místnost KECHT a zasedací místnost 
děkanátu, tajemníci: Ing. Nebeská, Ing. Brétt a Mgr. Stržínková. Dr. Popelka podal žádost, aby pro 
zajištění tajemníků na budoucí SZZ byli na každé katedře vyčleněni 2 pracovníci, 

- podána informace k termínům konání přijímacích zkoušek (21.10 2021) a SZZ (9. 12. 2021) doktorského 
SP, 

- podán požadavek k zaslání návrhů na Ceny rektora v kategorii studentů – viz níže doc. Trögl, 
- podán požadavek na VedK k zaslání informací o nerealizovaných rozvrhových akcích u PVK akad. roku 

2021/22, 
- podán požadavek na VedK k zaslání konzultačních hodin pro ZS akad. roku 2021/22, 
- podána informace o jednání s KFY PřF UJEP k vzájemné mezifakultní výuce – do konce týdne je 

očekávána finalizace dohody o finančním vyrovnání mezifakultní výuky,  
- dr. Popelka upozornil, že případné zrušení plánovaných jednání VR FŽP může do budoucna ohrozit 

důležité plánované termíny schvalování dokumentů nebo jiných aktivit. V tomto směru byl podán 
požadavek na stanovení termínů jednání v dostatečném předstihu, 

- diskutován postup podání návrhu k akreditaci doktorského SP - termín jednání VR na FSE bude 
v listopadu, termíny jednání Rady pro vnitřní hodnocení UJEP v listopadu 2021 a lednu 2022, 

- podána informace k počtu studujících v navazující Mgr SP – z 10 zapsaných studentů jsou pouze 2 
aktivně studující – v tomto směru bylo zdůrazněno, že se jedná o prezenční formu studia a přednášky a 
cvičení musí probíhat prezenční formou.  
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doc. Trögl:  
- podána informace k jednání o výběru excelentních výsledků (schůzka proděkanů pro vědu) – za FŽP 

navrženy dva výstupy - prof. Janoš a dr. Matys Grygar – podán požadavek k dodání podrobnějšího 
popisu a zdůvodnění excelentního výzkumu, 

- byla vyhlášena výzva na podávání návrhů na Ceny rektora - návrhy zasílat doc. Tröglovi do 28. 10. 
2021 (zohlednit dva roky výstupů), 

- podána informace o proběhlém zasedání České asociace pro oběhové hospodářství – jednání se 
týkalo dalšího směřování a možností, posílení propagace a vzdělávání – možnost zapojení fakulty 
formou malých projektů, 

- podána informace o proběhlém jednání s firmou Green0Meter (start-up) - rýsují se zajímavé možnosti 
spolupráce – rozšíření portfolia zelených aktivit s možností zapojení se do výzkumu, 

- podána informace o plánovaných vzdělávacích přednášek v rámci projektu Reproreg - „Na houby 
s mykologem" - 19. 10. 2021 ve 13.00 , další týden - přednáška Ing. Lanka o novém odpadovém 
zákonu, 

- podána informace k zapojení se do Ekologické olympiády – viz výše Mgr. Novák,  
- podán návrh na realizaci veřejného shromáždění akademické obce k diskuzi o nové motivační 

směrnici.  - viz výše, 
- podán návrh na přesunutí termínu jednání KolD z důvodu konání SZZ – jednání přesunuto na 16. 11. 

2021. 
 
prof. Janoš: 

- podána informace o zajištění agendy PhD studia – Bc. Kubatová, 
- podána informace o navázání spolupráce s fi Dekonta, a.s. 

 
Mgr. Vojtíšek:  
- podána informace k parkování v kampusu UJEP – pro zajištění parkovacích míst pro pracovníky fakulty 

byla zmíněna varianta opatření parkoviště pod budovou CPTO závorami, 
- podána informace o inventarizaci majetku na FŽP – termín: 11. – 15. 10. 2021. 
 
Dr. Krystyník:  
- podána informace o uzavření dohody mezi KECHT a KŽP na sdílení laboratoří (domluveno stěhování 

přístrojů, využití Pedologické laboratoře atd., pro přehled plánovaných aktivit v laboratořích bude 
využívána sdílená tabulka v rámci webu fakulty, koordinace využití je v gesci vedoucích laboratoří, při 
využití laboratoří bude prioritně zohledněna výuka) 

- podán návrh na projednání rezervace části venkovního parkoviště pro zaměstnance na úrovni správy 
CPTO (důvod - v pozdějších hodinách je parkoviště zaplněno studenty a pedagogové bez přístupu do 
podzemní garáže nemají možnost parkování) – řešeno viz výše – Mgr. Vojtíšek, 

- podána informace o jednání s KFY PřF, týkající se mezifakultní výuky – zahájeno řešení na úrovni fakult 
(PřF, FŽP) a proděkanů pro studium – viz výše – dr. Popelka, 

- na základě podnětů pedagogů byl podán dotaz k možnosti dřívějšího ukončení zápisů předmětů na 
začátku semestru (z důvodu plnění podmínek k zápočtu i plánu vyučovaných PVK v semestru) – dr. 
Popelka informoval o postupu přípravy rozvrhů na jednotlivé semestry a nemožnosti posunu termínu 
zápisu předmětů - v rámci diskuze byla řešena relevance požadavku 100% účasti na cvičení – v tomto 
směru bylo apelováno na zohlednění pozdějšího zápisu při plnění požadavků k udělení zápočtů 
a možného rušení neobsazených PVK. 

 
Mgr. Kolenatý:  

- podány informace k tisku vizitek – členům KolD byly zaslány dva grafické návrhy vizitek k posouzení 
a možnosti výběru nebo preference jednoho z návrhů – členy KolD byla vybrána varianta zohledňující 
jednotný vizuální styl. Pracovníkům fakulty bude rozeslána tabulka k aktualizaci údajů a požadavků 
k počtu vizitek (česká a anglická verze), 

- podán dotaz k zájmu o realizaci reklamní kampaně „Síť variaposterů na nádražích severní Čechy“ 
členové KolD se shodli, že se jedná se o vhodný a silný propagační nástroj v případě, že se nebude 
opakovat Covidová situace z loňského roku, kdy byl jen minimální pohyb zájmové skupiny studentů. 
Dle dohody členů KolD bude objednána reklama na prosinec 2021, 

- podána informace o přípravě CRP MŠMT 2022 - University leaders in SDG (UNILEAD) – Mgr. 
Kolenatý navržen jako hlavní řešitel za UJEP, UJEP bude garantem tématu „Biodiverzita“, možnost 
zapojení pracovníků fakulty i do tohoto i dalších témat, 

- podána informace k čerpání peněz na podporu internacionalizace – bude podán dotaz k možnosti 
zpětného přeúčtování pracovních výjezdů. 

 
dr. Pokorný 
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- podána informace k využití místnosti č. -1.30 katedrou ŽP jako skladu/depozitáře do doby přesunu 
p. Vlahače z budovy na Králově výšině (dohodnuto s Mgr. Vojtíškem). V této souvislosti byly požádány 
ostatní katedry o postupné vyklizení této místnosti, 

- podán návrh na změnu termínů (příp. navýšení počtu termínů) k podávání návrhů na výplatu 
mimořádných stipendií pro pomocné vědecké síly (současně jsou realizovány 2 termíny/rok - květen a 
leden, což nekoresponduje s koncem semestrů) – požadavek byl akceptován, bude řešeno navýšením 
počtu termínů (např. 2x/sem.), případně i jejich posunem ke konci jednotlivých semestrů, 

- podán návrh na zavedení pravidelných (1x/akademický rok) informačních seminářů pro studenty na téma 
psaní a odevzdávání kvalifikačních prací a SZZ (např. zápis předmětů k obhajobě BP/DP a SZZ, pokyny 
k vypracování kvalifikačních prací, odevzdávání přihlášek atd.) – dr. Popelka podal informaci, že 
informační seminář je již zohledněn v rámci nově akreditovaných SP, 

- podána informace k přípravě bilaterální smlouvy Erasmus+ s Islandskou zemědělskou univerzitou 
(Agricultural University of Iceland), 

- podána informace k nástupu nových akademických pracovníků od října 2021 (botanik – postupná 
náhrada za dr. Machovou, několik VaV pracovníků na nižší pracovní úvazek), 

- podána informace o dohodě sdílení laboratoří mezi KECHT a KŽP, 
- podána informace o dopracování a předání Koncepce EVVO na KÚ ÚK. 
 
Diskuze: 
- bez připomínek. 
 
 
Termín dalšího jednání kolegia děkana bude 16. 11. 2021 od 13:00. 
 
Zapsali:  dr. Diana Holcová, proděkanka pro rozvoj a kvalitu FŽP UJEP 

doc. Pavel Kuráň, děkan FŽP UJEP 
 
V Ústí nad Labem dne 12. 10. 2021 


