
 

Zápis ze zasedání Vědecké rady FŽP UJEP v Ústí n. L. 

ze dne 22. 10. 2021 

 

Účastníci jednání: doc. Kuráň, předseda VR, Ing. Brůna (on-line), doc. Čermák, dr. Hájková, dr. Holec, 

doc. Loučka, prof. Rapta (on-line), doc. Seják, Ing. Talich, doc. Trögl. 

Omluveni: prof. Frouz, prof Janoš, dr. Kalbáč, Ing. Malíčková, doc. Raška, doc. Štibinger.  

Hosté: / 

 

1. Projednání žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Obnova krajiny a ekosystémové 

služby 

Doc. Trögl představil studijní program, pozadí jeho vzniku, současný stav přípravy a projednávání 

a další záměry. Studijní program má být akreditován společně s FSE UJEP a CzechGlobe, podle 

připomínek bude nakonec uzavřena smlouva mezi FŽP, FSE a CzechGlobe a také mezifakultní smlouva 

mezi FSE a FZS. Podklady byly zaslány VR v předstihu. 

V průběhu diskuze byly shromážděny tyto připomínky k zapracování: 

 Přeformulovat v úvodu: 

o Změny klimatu a jejich vlivy na ekosystémové funkce. Zabývá se hodnocením 

globálních změn na ekosystémy a jejich funkce a monitorováním produkce 

skleníkových plynů v přirozených i antropogenně narušených lokalitách. 

o Změny klimatu a jejich vlivy na ekosystémové funkce a vlivy ekosystémů na změny 

klimatu. Zabývá se hodnocením vzájemných vlivů globálních změn a ekosystémů 

a jejich funkcemi a monitorováním produkce skleníkových plynů v přirozených 

i antropogenně narušených lokalitách. 

 Zdůraznit návaznosti na Mgr. programy, především FSE UJEP a dalších VŠ, aby se jasněji ukázala 

možná šíře uchazečů. 

 Zdůraznit, že studijní program Revitalizace krajiny už není otevírán pro první ročníky, ale stále 

je tu řada předchozích i budoucích absolventů, kteří by měli zájem o doktorské studium. 

 Zdůraznit v popisu historickou krajinu 

 Opravit název Geoinformatické systémy 

Usnesení 1: 

 Vědecká rada FŽP projednala a schvaluje, po zapracování vznesených připomínek členů VR, 

žádost o akreditaci a garanta doktorského studijního programu Obnova krajiny 

a ekosystémové služby a po zapracování diskutovaných změn ho schvaluje. 

 Hlasování: pro 10 hlasů, proti 0, zdržel se 0, návrh byl schválen. 

 


