
 

Zápis z jednání AS FŽP dne 23. 11. 2021 od 12:00 

 
Přítomni: Ederer, Elznicová, Hodek, Jiránek, Kříženecká, Nebeská, Novák, 

Pacina, Soukup, Suková 
 

Omluveni: Wildová  
 

Hosté: doc. P. Kuráň – děkan FŽP, dr. D. Holcová – proděkanka pro 
studium, Ing. J. Popelka – proděkan pro studium, doc. J. Trögl – proděkan 

pro vědu, Vojtíšek – tajemník fakulty 

 
 

Návrh programu jednání  
 

 
1. Schválení programu jednání a úkoly z minulých jednání 

2. Informace o doplňovacích volbách do studentské komory AS FŽP 
3. Podmínky přijímacího řízení: 

• Do bakalářského studijního programu Aplikovaná geoinformatika 
• Do navazujícího magisterského studijního programu Technologie 

pro ochranu životního prostředí 
4. Čerpání z fondu provozních prostředků 

5. Informace o hospodaření fakulty 

6. Různé 
 

Průběh jednání: 
 

Předseda senátu přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 10 senátorů 
a AS FŽP je usnášení schopný. 

 
1. Schválení programu  

K navrženému doplněnému programu nebyly žádné další připomínky ani 

návrhy a upravený program byl schválen všemi hlasy. 

SCHVÁLENO 
(Pro:10, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

Pan tajemník okomentoval zaslané údaje ohledně personální inventury a 

hospodaření. Informoval, že některé údaje nebylo možné z důvodu ochrany 

osobních údajů předložit. AS FŽP vzal informace na vědomí. 

2. Informace o doplňovacích volbách do studentské komory AS FŽP 
 

Předseda AS FŽP informoval o výsledcích doplňovacích voleb do AS FŽP 
viz příloha 1 a přivítal nové senátory Nikol Sukovou a Ondřeje Soukupa. 

 
 

 
 



 

3. Podmínky přijímacího řízení: 
 

• Do bakalářského studijního programu Aplikovaná 

geoinformatika 
 

Proděkan pro studium představil podmínky přijímacího řízení do 
studijního programu Aplikovaná geoinformatika. Uvedl, že oproti 

minulému roku je přidána přijímací zkouška ve formě pohovoru a že to 
samé se uvažuje i pro studijní program Ochrana životního prostředí. 

Vzhledem k tomu, že garant obou studijních programů jsou taktéž 
senátoři, vznikla rozsáhlá diskuse, kde padali mnohé návrhy na to, jak 

realizovat pohovor i na to jaké typy soutěží uznávat místo přijímací 
zkoušky (pohovoru). Vzhledem k tomu, že diskuse byla společná pro 

oba bakalářské studijní programy, tak se přítomní dohodli, že by bylo 
vhodné mít podmínky pro oba studijní programy obdobné, tudíž byl 

dokument „Přijímací řízení do studijního programu Aplikovaná 
geoinformatika z jednání stažen a bude zaslán k hlasování formou per 

rollam spolu s Ochranou životního prostředí.   

 
• Do navazujícího magisterského studijního programu 

Technologie pro ochranu životního prostředí  
 

Pan děkan, proděkan pro studium a garant studijního programu doc. 
Trögl okomentovali předkládané podmínky přijímacího řízení viz 

příloha 2 a zdůvodnili, proč je pro fakultu studijní program důležitý. 
V diskusi zazněly a náměty, jak program zatraktivnit.  

 
Usnesení 1: Akademický senát FŽP UJEP schvaluje dle §27 odstavce 1) 

písmena e) Zákona o vysokých školách „Podmínky pro přijetí ke studiu 
pro AR 2022/2023 pro navazující magisterský studijní program 

Technologie pro ochranu životného prostředí“. 
 

SCHVÁLENO 

(Pro:10, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

4. Čerpání z fondu provozních prostředků 
 

Diana Nebeská představila žádost o čerpání z fondu provozních prostředků 
pro vypořádání projektu TAČR v částce 41 100,-. Doc. Trögl a pan 

tajemník uvedli, že zřejmě je položka již zaúčtovaná a nebude třeba žádost 
schvalovat. Předseda AS FŽP tedy bod z jednání stáhl, s tím, že pokud se 

ukáže, že je účetně potřeba čerpání schválit, bude žádost předložena 
opětovně. 

  



 

 
5. Různé 

 

David Jiránek informoval o možnostech Erasmu a o etickém kodexu, který 

bude na univerzitě revidován. 

Pan děkan informoval o epidemické situaci s tím, že vedení UJEP výrazně 

doporučuje veškerá jednání akademických orgánů a pracovních týmu 

realizovat elektronickou formou. 

Zapsal: P. Novák, předseda AS FŽP 
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V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými 
ustanoveními Statutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Statutu Fakulty životního 
prostředí UJEP v Ústí nad Labem, děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 a 
stanovuje podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Aplikovaná 
geoinformatika. 
 

 
Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 

 
do bakalářského studijního programu  

Aplikovaná geoinformatika 
 

 
Fakulta životního prostředí 

 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2022/2023 schválil Akademický senát 
Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne xx. X. 2021. 
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Informace o studijních programech a přijímacím řízení 

Webové stránky Fakulty životního prostředí  http://fzp.ujep.cz/ 
http://studujfzp.ujep.cz/  

 
Webové stránky UJEP     https://www.univerzitaseveru.cz/ 
       http://stag.ujep.cz/  
 
Proděkan pro studium     Ing. Jan Popelka, Ph.D.  

tel. 475 284 137 
email: Jan.Popelka@ujep.cz  

 
Studijní oddělení      Věra Janečková  

tel. 475 284 129 
e-mail: Vera.Janeckova@ujep.cz  
 
Mgr. Monika Stržínková 
tel. 475 284 149 
e-mail: Monika.Strzinkova@ujep.cz 

 
Adresa fakulty     Fakulta životního prostředí UJEP  

Pasteurova 3632/15,  
400 96 Ústí nad Labem 

 

Důležité termíny a údaje 

Termín podání přihlášek     do 29. 4. 2022 
 
Termín konání přijímací zkoušky  13. – 18. 6. 2022 
 
Zápis uchazečů přijatých ke studiu   26. 8. 2022 
  
Poplatek za přijímací řízení    500 Kč  
 
Název účtu  Univerzita J. E. Purkyně,  

Pasteurova 3544/1 
400 96 Ústí nad Labem 

Číslo účtu       260112295/0300 
Název banky      ČSOB, a.s. 
Variabilní symbol      440509  
Specifický symbol  vygeneruje systém při podávání 

elektronické přihlášky 
Konstantní symbol     308 (při platbě převodem z účtu) 
       379 (při platbě poštovní poukázkou) 
  

http://fzp.ujep.cz/
http://studujfzp.ujep.cz/
https://www.univerzitaseveru.cz/
http://stag.ujep.cz/
mailto:Jan.Popelka@ujep.cz
mailto:Vera.Janeckova@ujep.cz
mailto:Monika.Strzinkova@ujep.cz
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I. 
Studijní program  

 
Pro akademický rok 2022/2023 se uskuteční přijímací řízení ke studiu na Fakultě životního 
prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „fakulta“) v akreditovaném 
bakalářském studijním programu  
 

• Aplikovaná geoinformatika, forma studia prezenční a kombinovaná. 
 

II. 
Počty přijímaných studentů 

 
1. S ohledem na kapacitní možnosti fakulty se do prvního roku studia akademického roku 
2022/2023 předpokládá přijetí ve studijním programu:  

 
Aplikovaná geoinformatika 
max. 40 studentů do prezenční formy studia,  
max. 40 studentů do kombinované formy studia.  
 

2. Výše uvedený bakalářský studijní program bude pro akademický rok 2021/2022 otevřen 
v případě, že se zapíše minimálně 10 studentů v příslušné formě studia.  
 

III. 
Nutné podmínky přijetí ke studiu 

 
1. Termín doručení přihlášky  

do 29. 4. 2022 pro prezenční i kombinovanou formu.  
 
2. Způsob doručení 

fakulta přijímá pouze elektronické přihlášky zadané v systému STAG, vytištěné a 
zaslané ve stanovených lhůtách poštou na adresu fakulty:  
 

Fakulta životního prostředí UJEP 
Pasteurova 3632/15, 

400 96 Ústí nad Labem 
 
nebo přímo na studijní oddělení fakulty v Ústí nad Labem. Lhůta je zachována, byla-li 
prokazatelně zásilka obsahující písemnou přihlášku doručena na studijní oddělení fakulty 
nejpozději dne 29. 4. 2022.  

 
3. Elektronická přihláška 

včetně podrobného návody k vyplnění je k dispozici na webových stránkách UJEP na 
adrese 

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.  

Vyplněnou elektronickou přihlášku je nutné vytisknout, podepsat, přiložit předepsané 
přílohy a odeslat poštou na adresu fakulty nebo předat přímo na studijní oddělení v sídle 
fakulty. Pokud nebude přihláška doručena v písemné podobě s předepsanými náležitostmi 
ve lhůtě stanovené v bodě 2, přijímací řízení se nezahájí. 

Fakulta uchazečům nezasílá potvrzení o přijetí přihlášky a platby. 
4. Předepsané přílohy k přihlášce ke studiu 

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
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K přihlášce je nutné přiložit  
a) úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení,  

 
Uchazeči, kteří v době podání přihlášky dosud neukončili středoškolská studia, doloží 
úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději v den konání přijímací 
zkoušky. Fakulta nevyzývá uchazeče k dodání požadovaných dokumentů.  
 

Uchazeč o studium na UJEP, který si podal přihlášku ke studiu v bakalářském studijním 
programu a má zahraniční středoškolské vzdělání, je povinen v přijímacím řízení 
prokázat dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dokladem podle § 48 odst. 
4 písm. a) až d) zákona o vysokých školách, a to způsobem uvedeným na: 
https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. 
 
Cizí státní příslušníci jsou povinni vykonat zkoušku z českého jazyka na úrovni 
stanovené fakultou dle Společného evropského referenčního rámce, a to na pracovišti 
veřejné vysoké školy, která uskutečňuje akreditovaný studijní nebo vzdělávací program 
zaměřený na výuku češtiny. Prokázání jazykových znalostí se nevyžaduje u uchazečů, 
kteří jsou občany Slovenské republiky a dále u uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku 
v České republice nebo v České republice absolvovali vysokoškolské studium 
uskutečňované v českém jazyce. Zkoušku z českého jazyka, která ověřuje znalost 
češtiny pro cizince na úrovni alespoň A2 podle Společného evropského referenčního 
rámce, zabezpečuje Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP.  
Tato zkouška je pro uchazeče zpoplatněna. Přehled učiva k uvedené zkoušce je uveden 
na: 
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk  
Podrobnější informace k požadované úrovni znalosti českého jazyka na: 
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-
jazyky  (informace v češtině) a  
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf  
(informace v angličtině). 
 
Doklad o úspěšném absolvování zkoušky z českého jazyka musí uchazeč doložit spolu 
s přihláškou ke studiu. Doručovací adresa uchazeče, který je cizím státním příslušníkem, 
musí být na území České republiky. 

  

Nedoručení předepsaných příloh přihlášky řádně a včas je považováno za nesplnění 
jedné z nutných podmínek k přijetí ke studiu na fakultě.  

 
IV. 

Stanovení pořadí uchazečů o bakalářské studium 

 

1. Uchazeči o studium bakalářského studijního programu budou přijímáni na základě 
ústní přijímací zkoušky (motivačního pohovoru).  

 

2. Průběh motivačního pohovoru: Během pohovoru by měl uchazeč prokázat svůj zájem 
o studium programu (doporučuje se doložit například seminárními pracemi ze střední 
školy, výsledky v soutěžích, seznamem četby literatury k tématu, aj.). Součástí pohovoru 
bude také prověření základní orientace v tématech spadajících do vzdělávací oblasti 
Člověk a příroda nebo Přírodovědné vzdělávání (dle typu absolvované střední školy) a 
dále v informatice - předměty spadajících do vzdělávací oblasti Informatika a informační a 
komunikační technologie nebo Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 
(dle typu absolvované střední školy) a v matematice - předměty spadajících do vzdělávací 

https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace
https://www.pf.ujep.cz/cs/for-foreigners-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
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oblasti Matematika a její aplikace nebo Matematické vzdělávání (dle typu absolvované 
střední školy). 

 

3. Hodnocení motivačního pohovoru: Pohovor je hodnocen maximálně 50 body. 
Uchazeč, který dosáhl nižšího počtu než 10 bodů, u přijímací zkoušky neprospěl. Pro přijetí 
uchazeče, který přijímací zkoušku úspěšně složil, je rozhodujícím kritériem pořadí 
sestavené v jednotlivých formách studia dle dosaženého počtu bodů. V případě dosažení 
shodného umístění více uchazeči na rozhodných místech pořadí budou přijati všichni tito 
uchazeči.  
 
4. Termín přijímací zkoušky: Motivační pohovory s uchazeči o studium budou probíhat 
v termínu 13. – 18. 6. 2022 (konkrétní den a hodin budou upřesněny v pozvánce k přijímací 
zkoušce).                                                           
 

5. Pokud uchazeč o studium doloží, že byl úspěšným řešitelem a zúčastnil se celostátní 
přehlídky SOČ (Středoškolská odborná činnost) nebo se umístil do pátého místa včetně v 
krajské přehlídce SOČ v oborech matematika a statistika, informatika, geologie a geografie 
nebo ochrana a tvorba životního prostředí, bude přijat s upuštěním od přijímací 
zkoušky.  
 
6. Pokud uchazeč o studium doloží, že: 

a) se zúčastnil celostátního kola Matematické olympiády v kategorii A, B, C nebo P – 
střední školy nebo se umístil do pátého místa včetně v krajském kole nebo 

b) se zúčastnil celostátního kola Soutěže v programování v kategorii programování – 
mládež nebo programování webu nebo se v těchto kategoriích umístil do pátého 
místa včetně v krajském kole soutěže nebo 

c) se zúčastnil celostátního kola Zeměpisné olympiády v kategorii D – střední školy 
nebo se umístil do pátého místa včetně v krajském kole nebo 

d) se zúčastnil celostátního kola Ekologické olympiády nebo se umístil do pátého 
místa včetně v krajském kole, 

bude přijat s upuštěním od přijímací zkoušky 
 
7. Pokud je uchazeč přihlášen na více forem studia a splňuje podmínky přijetí do více jeho 
forem, rozhodne děkan fakulty, do které formy bude uchazeč přijat, podle naplnění 
studijního programu, forem studia a podle kapacitních možností fakulty.  

 

8. Termín pro zpracování přihlášek k bakalářskému studiu a ověření splnění podmínek 
k přijetí ke studiu je stanoven na 8. 7. 2022. Po tomto termínu bude výsledek přijímacího 
řízení zveřejněn na webových stránkách UJEP: http://stag.ujep.cz/.  

 
9. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 

Děkan fakulty přijme nebo nepřijme uchazeče na základě doporučení přijímací komise. 
Fakulta bude rozesílat písemná rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nejpozději do 
5 dnů od termínu stanoveného pro ověření splnění podmínek k přijetí. Uchazeči, kteří byli 
ke studiu přijati, obdrží současně pozvánku k zápisu. 
 
9. Děkan fakulty si vyhrazuje právo podle vývoje počtu uchazečů 

a) Prodloužit termín pro odevzdáním přihlášek ke studiu. 
b) Vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení. 

 
 

http://stag.ujep.cz/
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10. Zápisy uchazečů přijatých ke studiu se budou konat 26. 8. 2022. Nedostavení 
se k zápisu je posuzováno jako vyjádření rezignace na studium programu, do něhož byl 
student přijat. Při zápisu je podle vnitřních předpisů univerzity nutná osobní účast 
uchazeče, popřípadě jeho zástupce s úředně ověřenou plnou mocí opravňující k 
administrativním úkonům. 
 

11. Termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají 
význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 5 zákona o VŠ je 16. 9. 2022, 
v sídle fakulty, číslo dveří -1.11, v době 9.00 – 11.00 hod., uchazeč se musí dostavit 
osobně.  

 

V. 

Poplatek za přijímací řízení 
 
1. Poplatek za přijímací řízení  

činí 500 Kč.  
 
Číslo účtu:   260112295/0300 
Variabilní symbol:  440509  
Specifický symbol:  vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky  
Konstantní symbol při platbě převodem z účtu:  308  
Konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou:  379  
 
Adresa majitele účtu:  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,  

Pasteurova 3544/1, 400 96  
                                    Ústí nad Labem  
 

2. Platby v hotovosti fakulta nepřijímá.  

3. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu.  

4. Poplatek je v kterékoli fázi přijímacího řízení nevratný.  
 

VI. 
Doplňující informace o přijímacím řízení 

 
1. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na vysoké škole se 
nevyžaduje. V průběhu studia všech akreditovaných studijních programů je 
předpokládána práce s chemickými látkami v laboratořích, pohyb ve volném terénu a v 
průmyslových objektech.  

 
2. Uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami doporučujeme, aby se před 
podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými 
potřebami (UCP UJEP). Kontaktní osobou je: Mgr. Vladimír Řáha, tel./SMS: 608 511 
851 nebo e-mail: vladimir.raha@ujep.cz., web https://www.ujep.cz/cs/ucp. Univerzitní 
centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami poskytne uchazečům 
individuální konzultace o možné formě a typu studia a projedná s nimi možnou modifikaci 
přijímacího řízení dle daného typu postižení a na základě příslušné legislativy. Při 
podání přihlášky ke studiu je nutné uvést požadavek zohlednění zdravotních specifik – 
zrakového, sluchového či tělesného postižení, chronického onemocnění, duševního 
onemocnění a specifických poruch učení. V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout 
příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření se s uchazečem spojí pracovníci 
Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami, dohodnou si s ním 
osobní schůzku a projednají potřebné náležitosti. 

mailto:vladimir.raha@ujep.cz
https://www.ujep.cz/cs/ucp
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3. Uchazeči, kteří se ucházejí o studium na Fakultě životního prostředí UJEP v rámci 
programu Sokrates/Erasmus, se přijímají bez přijímacích zkoušek na základě 
podepsané dohody, tzv. Bilateral Agreement.  
 
V Ústí nad Labem, 15. 11. 2021 
Doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň – děkan fakulty  
Schváleno Akademickým senátem FŽP UJEP dne: xx. xx. 2021 
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V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými 
ustanoveními Statutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Statutu Fakulty životního 
prostředí UJEP v Ústí nad Labem, děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 a 
stanovuje podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu 
Technologie pro ochranu životního prostředí. 
 

 
Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 

 
do navazujícího magisterského studijního programu  

Technologie pro ochranu životního prostředí 
 

 
Fakulta životního prostředí 

 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2022/2023 schválil Akademický senát 
Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 23.11.2021. 
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Informace o studijních programech a přijímacím řízení 

Webové stránky Fakulty životního prostředí  http://fzp.ujep.cz/ 
http://studujfzp.ujep.cz/  

 
Webové stránky UJEP     https://www.univerzitaseveru.cz/ 
       http://stag.ujep.cz/  
 
Proděkan pro studium     Ing. Jan Popelka, Ph.D.  

tel. 475 284 137 
e-mail: Jan.Popelka@ujep.cz  

 
Studijní oddělení      Věra Janečková  

tel. 475 284 129 
e-mail: Vera.Janeckova@ujep.cz  
 
Mgr. Monika Stržínková 
tel. 475 284 149 
e-mail: Monika.Strzinkova@ujep.cz 

 
Adresa fakulty     Fakulta životního prostředí UJEP  

Pasteurova 3632/15,  
400 96 Ústí nad Labem 

 
 

Důležité termíny a údaje 

Termín podání přihlášek   do 29. 4. 2022 
   
Zápis uchazečů přijatých ke studiu   26. 8. 2022 
 
Poplatek za přijímací řízení    500 Kč  
 
Název účtu  Univerzita J. E. Purkyně,  

Pasteurova 3544/1 
400 96 Ústí nad Labem 

Číslo účtu       260112295/0300 
Název banky      ČSOB, a.s. 
Variabilní symbol      440509  
Specifický symbol  vygeneruje systém při podávání 

elektronické přihlášky 
Konstantní symbol     308 (při platbě převodem z účtu) 
       379 (při platbě poštovní poukázkou) 
  

http://fzp.ujep.cz/
http://studujfzp.ujep.cz/
https://www.univerzitaseveru.cz/
http://stag.ujep.cz/
mailto:Jan.Popelka@ujep.cz
mailto:Vera.Janeckova@ujep.cz
mailto:Monika.Strzinkova@ujep.cz
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I. 
Studijní program  

 
Pro akademický rok 2022/2023 se uskuteční přijímací řízení ke studiu na Fakultě životního 
prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „fakulta“) v akreditovaném 
navazujícím magisterském studijním programu 
 

• Technologie pro ochranu životního prostředí, forma studia prezenční. 
 

II. 
Počty přijímaných studentů 

 
1. S ohledem na kapacitní možnosti fakulty se do prvního roku studia akademického roku 
2022/2023 předpokládá přijetí ve studijním programu Technologie pro ochranu životního 
prostředí:  

 
specializace Odpadové a oběhové hospodářství 
max. 20 studentů do prezenční formy studia  
 
specializace Environmentální technologie 
max. 20 studentů do prezenční formy studia  

 
 

2. Výše uvedené specializace navazujícího magisterského studijního programu budou pro 
akademický rok 2022/2023 otevřeny v případě, že se zapíší minimálně 2 studenti 
v příslušné specializaci.  
 

III. 
Nutné podmínky přijetí ke studiu 

 
1. Termín doručení přihlášky  

do 29. 4. 2022.  
 
2. Způsob doručení 

fakulta přijímá pouze elektronické přihlášky zadané v systému STAG, vytištěné a 
zaslané ve stanovených lhůtách poštou na adresu fakulty:  
 

Fakulta životního prostředí UJEP 
Pasteurova 3632/15, 

400 96 Ústí nad Labem 
 
nebo přímo na studijní oddělení fakulty v Ústí nad Labem. Lhůta je zachována, byla-li 
prokazatelně zásilka obsahující písemnou přihlášku doručena studijní oddělení fakulty 
nejpozději dne 29. 4. 2022. 
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3. Elektronická přihláška 

včetně podrobného návody k vyplnění je k dispozici na webových stránkách UJEP na 
adrese 

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.  

Vyplněnou elektronickou přihlášku je nutné vytisknout, podepsat, přiložit předepsané 
přílohy a odeslat poštou na adresu fakulty nebo předat přímo na studijní oddělení v sídle 
fakulty. Pokud nebude přihláška doručena v písemné podobě s předepsanými náležitostmi 
ve lhůtě stanovené v bodě 2, přijímací řízení se nezahájí. 

Fakulta uchazečům nezasílá potvrzení o přijetí přihlášky a platby. 
 

4. Předepsané přílohy k přihlášce ke studiu 

K přihlášce je nutné přiložit  
b) úředně ověřenou kopii bakalářského či magisterského diplomu.  

 
Fakulta nevyzývá uchazeče k dodání požadovaných dokumentů.  
 

Uchazeči, kteří v době podání přihlášky dosud neukončili bakalářské nebo jiné 
vysokoškolské studium, doručí úředně ověřenou kopii bakalářského či magisterského 
diplomu poštou nebo osobně nejpozději do 20. 6. 2022 (rozhodující je datum doručení).  
Fakulta nevyzývá uchazeče k předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení 
před stanoveným termínem ani po něm. 
 
Uchazeč o studium na UJEP, který si podal přihlášku ke studiu v navazujícím 
magisterském studijním programu a má zahraniční vysokoškolské vzdělání, je 
povinen v přijímacím řízení prokázat dosažení požadovaného stupně 
vysokoškolského vzdělání dokladem podle § 48 odst. 4 písm. a) až d) zákona o 
vysokých školách, a to způsobem uvedeným na: 
https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace. 
 
Cizí státní příslušníci jsou povinni vykonat zkoušku z českého jazyka na úrovni 
stanovené fakultou dle Společného evropského referenčního rámce, a to na pracovišti 
veřejné vysoké školy, která uskutečňuje akreditovaný studijní nebo vzdělávací program 
zaměřený na výuku češtiny. Prokázání jazykových znalostí se nevyžaduje u uchazečů, 
kteří jsou občany Slovenské republiky a dále u uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku 
v České republice nebo v České republice absolvovali vysokoškolské studium 
uskutečňované v českém jazyce. Zkoušku z českého jazyka, která ověřuje znalost 
češtiny pro cizince na úrovni alespoň A2 podle Společného evropského referenčního 
rámce, zabezpečuje Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP.  
Tato zkouška je pro uchazeče zpoplatněna. Přehled učiva k uvedené zkoušce je uveden 
na: 
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk  
Podrobnější informace k požadované úrovni znalosti českého jazyka na: 
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-
jazyky  (informace v češtině) a  
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf  
(informace v angličtině). 
 
Doklad o úspěšném absolvování zkoušky z českého jazyka musí uchazeč doložit spolu 
s přihláškou ke studiu. Doručovací adresa uchazeče, který je cizím státním příslušníkem, 
musí být na území České republiky. 

  

https://portal.ujep.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
https://www.ujep.cz/cs/nostrifikace
https://www.pf.ujep.cz/cs/for-foreigners-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/referencni-urovne-pro-cestinu-jako-cizi-jazyk
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
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Nedoručení předepsaných příloh přihlášky řádně a včas je považováno za nesplnění 
jedné z nutných podmínek k přijetí ke studiu na fakultě.  

 
IV. 

Bližší podmínky přijetí uchazečů o navazující magisterské studium 

 

1. Uchazeči o studium navazujícího magisterského studijního programu budou přijímáni 
bez písemných nebo ústních přijímacích zkoušek. 

 

2. Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu budou přijati uchazeči, kteří 
splnili nutné podmínky přijetí ke studiu uvedené v kapitole III. 

  

3. Pokud je uchazeč přihlášen do obou specializací a splňuje podmínky přijetí, rozhodne 
děkan fakulty dle naplnění specializace a podle kapacitních možností fakulty, do které 
specializace bude uchazeč přijat.  

 

4. Termín pro zpracování přihlášek k navazujícímu magisterskému studiu a ověření 
splnění podmínek k přijetí ke studiu je stanoven 27. 6. 2022. Po tomto termínu bude 
výsledek přijímacího řízení zveřejněn na webových stránkách UJEP: http://stag.ujep.cz/.  

 
5. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí 

Děkan fakulty přijme nebo nepřijme uchazeče na základě doporučení přijímací komise. 
Fakulta bude rozesílat písemná rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nejpozději do 
5 dnů od termínu stanoveného pro ověření splnění podmínek k přijetí. Uchazeči, kteří byli 
ke studiu přijati, obdrží současně pozvánku k zápisu.  
 
6. Děkan fakulty si vyhrazuje právo podle vývoje počtu uchazečů 

c) Prodloužit termín pro odevzdáním přihlášek ke studiu. 
d) Vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení. 

 

7. Zápisy uchazečů přijatých ke studiu se budou konat 26. 8. 2022. Nedostavení se 
k zápisu je posuzováno jako vyjádření rezignace na studium programu, do něhož byl 
student přijat. Při zápisu je podle vnitřních předpisů univerzity nutná osobní účast 
uchazeče, popřípadě jeho zástupce s úředně ověřenou plnou mocí opravňující 
k administrativním úkonům. 
 

8. Termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají 
význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 5 zákona o VŠ je 17. září 2021, 
v sídle fakulty, číslo dveří -1.11, v době 9.00 – 11.00 hod., uchazeč se musí dostavit 
osobně.  

  

http://stag.ujep.cz/
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V. 

Poplatek za přijímací řízení 
 
1. Poplatek za přijímací řízení  

činí 500 Kč.  
 
Číslo účtu:   260112295/0300 
Variabilní symbol:  440509  
Specifický symbol:  vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky  
Konstantní symbol při platbě převodem z účtu:  308  
Konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou:  379  
Adresa majitele účtu:  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,  

Pasteurova 3544/1, 400 96  
                                    Ústí nad Labem  
 

2. Platby v hotovosti fakulta nepřijímá.  

3. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu.  

4. Poplatek je v kterékoli fázi přijímacího řízení nevratný.  
 

VI. 
Doplňující informace o přijímacím řízení 

 
1. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu na vysoké škole se 
nevyžaduje. V průběhu studia všech akreditovaných studijních programů je 
předpokládána práce s chemickými látkami v laboratořích, pohyb ve volném terénu a v 
průmyslových objektech.  

 
2. Uchazečům se specifickými vzdělávacími potřebami doporučujeme, aby se před 
podáním přihlášky obrátili na Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými 
potřebami (UCP UJEP). Kontaktní osobou je: Mgr. Vladimír Řáha, tel./SMS: 608  511 
851 nebo e-mail: Vladimir.Raha@ujep.cz, web https://www.ujep.cz/cs/ucp. Univerzitní 
centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami poskytne uchazečům 
individuální konzultace o možné formě a typu studia a projedná s nimi možnou modifikaci 
přijímacího řízení dle daného typu postižení a na základě příslušné legislativy. Při 
podání přihlášky ke studiu je nutné uvést požadavek zohlednění zdravotních specifik – 
zrakového, sluchového či tělesného postižení, chronického onemocnění, duševního 
onemocnění a specifických poruch učení. V elektronické přihlášce pak stačí zatrhnout 
příslušné políčko. Na základě tohoto vyjádření se s uchazečem spojí pracovníci 
Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami, dohodnou si s ním 
osobní schůzku a projednají potřebné náležitosti. 
 
3. Uchazeči, kteří se ucházejí o studium na Fakultě životního prostředí UJEP v rámci 
programu Sokrates/Erasmus, se přijímají bez přijímacích zkoušek na základě 
podepsané dohody, tzv. Bilateral Agreement.  
 
V Ústí nad Labem, 16.11.2021 
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň – děkan fakulty  
Schváleno Akademickým senátem FŽP UJEP dne: 23.11.2021 

 

mailto:Vladimir.Raha@ujep.cz
https://www.ujep.cz/cs/ucp

