
 

 
 
Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 8. 3. 2022  
 
Přítomni: doc. Kuráň, dr. Pokorný, doc. Trögl, Mgr. Novák, Mgr. Kolenatý, Mgr. Vojtíšek, dr. Holcová, 

dr. Popelka, prof. Janoš 
Omluveni: dr. Krystyník 
 
 
Informace a kontrola plnění úkolů z jednání kolegia děkana FŽP: 
 
Body z jednání KolR UJEP: 
    
1. Dr. Chvátalová – SP do Národního plánu obnovy 
- Informace k nově profesně zaměřeným SP nebo novým SP v rychle se rozvíjejících oborech, které 

zamýšlejí na fakultách v rámci NPO připravit – za FŽP nový PhD SP „Environmental and Biomaterial 
Sciences“ (společný s PřF, plánovaný rozpočet ca 25 mil. Kč).   

 
2. Rozpočtové provizorium UJEP pro rok 2022 
- od 1. 1. 2022 funguje UJEP v rozpočtovém provizoriu – doporučeno je postupovat maximálně 

hospodárně při objednávání služeb či zboží a zodpovědně zvažovat všechny výdaje, které nejsou 
výdaji mandatorními. 

 
3. Výroční zpráva o činnosti FŽP za rok 2021 – harmonogram 
- termín předání VZČ fakult za rok 2021 je do 1. 7. 2022 na sekretariát rektora. 
 
Různé: 
Dr. Chvátalová 
- prostřednictvím proděkanů pro studium požádala o vyjádření k návrhu na rozdělení AR 2022/2023 na 

výuková a zkoušková období a prázdniny. Lhůta postoupení připomínek běží do 7. 3. 2022 – stav: za FŽP 
bylo vyjádření předáno. 

 
 
Body z jednání KolD FŽP 

 
1. Pomoc Ukrajině 
- dne 1. 3. 2022 proběhlo jednání užšího vedení FŽP za účasti prof. Pidlisnyuk o formě pomoci Ukrajině. 

Byly domluveny prostory v CPTO a technické zabezpečení sbírky pro Ukrajinu v termínu 1. - 4. 3. 2022, 
a to na základě seznamu požadovaných položek od ukrajinské strany – stav: sbírka již byla doručena 
do Lvova. Bylo vyjádřeno poděkování pracovníkům fakulty, kteří se sbírky zúčastnili, 

- odsouhlaseno bylo přiznání mimořádného stipendia pro dva studenty FŽP z Ukrajiny ve výši 25 tis. 
Kč/studenta, 

- na rektorát byl odeslán jmenný seznam ukrajinských studentů studujících na FŽP, kteří jsou ochotni 
pomáhat s přijímáním ukrajinských občanů v Ústí nad Labem, 

- na rektorát byl dále odeslán dokument o počtech studentů (celkem 20), které by FŽP mohla přijmout na 
stáže konané v LS akademického roku 2021/2022, v délce 4 měsíců, s garancí stipendia ve výši 15 000 
Kč/měsíc (stipendia budou předfinancována ze stipendijního fondu fakulty a následně bude požádáno o 
finanční dorovnání z Fondu vzdělávací politiky na podporu studia ukrajinských studentů v roce 2022). FŽP 
osloví adresně spolupracující univerzity na Ukrajině (Kjiv, Lviv, Ternopil). Přicházející uchazeči musí být 
v prvním kroku přijatí do systému jako studenti kategorie FREEMOVER, ubytování se řeší následně. Pro 
informování uchazečů je doporučeno využívat webové stránky UJEP - v záložce „UJEP nabízí pomoc 
Ukrajině“ najdou uchazeči z Ukrajiny odkaz „Nabídka pomoci (kontakty) / ПРОПОЗИЦІЇ ДОПОМОГИ  
(КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ)“. Po rozkliknutí se objeví nabídka „Mimořádná stipendia, žádosti, 
konzultace“, kde se již mohou konkrétně informovat, 

- FŽP dále deklarovala schopnost zabezpečit 4 pozice pro výzkumné pracovníky na 0,5 úvazku, ve výši 
cca 17 tis. Kč/měsíc, 

- do ČR již přijela první studentka z Ukrajiny (s rodinou), která by měla být pod dohledem prof. Pidlisnyuk. 
Doc. Trögl požádal, aby byl dojednán postup a případný patronát nad studiem dalších přijatých studentů. 

 
2. Protiepidemická opatření - COVID-19 
- testování ukončeno 17. 2. 2022, 
- zrušena povinnost nošení respirátorů při výuce a dne 14. 3. 2022 vládním opatřením i ve všech 

prostorech CPTO.  
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3. Spolupráce se ZOO v Ústí nad Labem 
- dne 10. 2. 2022 proběhlo jednání zástupců FŽP s vedením ZOO v Ústí nad Labem. Bylo diskutováno 

několik oblastí možné spolupráce. V současné době probíhají diskuze již na úrovni řešitelů, 
- za KŽP bylo zasláno portfolio nabídky možných témat spolupráce paní ředitelce dr. Pšenkové, 
- v rámci jednání KolD byla navržena možnost realizace příměstského letního tábora ve spolupráci 

FŽP a ZOO. Návrh bude prodiskutován s vedením ZOO – úkol: dr. Holcová. 
 
4. Konference „Implementace metodiky 17+“ 
- termín konání - 30. 3. 2022 v Brně – za fakultu byla navržena účast doc. Trögla. 
 
5. Stimulace vědy 
- směrnice ke stimulaci vědecké, výzkumné a vývojové činnosti na FŽP byla upravena dle připomínek 

akademických pracovníků, projednána vedením fakulty a předána k vyvěšení na sekretariát fakulty, 
- odměny za články publikované v roce 2022 již budou kalkulovány podle této upravené směrnice. 
 
6. Nový SP Chemie na PřF  
- podána informace o předběžném jednání s děkanem PřF ke společnému postupu při přípravě nového nMgr 

SP „Chemie“ – stav: proběhlo jednání - ze strany PřF zatím není zájem o realizaci společného studijního 
programu. Jednáno bylo o možnosti převodu nMgr SP „Analytická chemie ŽP a toxikologie“ pod FŽP. 

 
Mgr. Novák: 
- podána informace k termínu jednání AS FŽP UJEP - 22. 2. 2022 a vytvoření časového harmonogramu 

pravidelně podávaných dokumentů, které projednává či schvaluje AS FŽP, 
- podána informace k plánované přednášce Ing. Brůny na Gymnáziu a Střední průmyslové škole 

v Duchcově, 
- byl podán dotaz k možnosti blokace rozvrhu počítačové učebny pro praktickou práci studentů fakulty – 

učebny je možné blokovat prostřednictvím IS STAG. 
 
dr. Holcová 
- strategické dokumenty FŽP – stav: 4. 3. 2022 byly odeslány vybrané body k Výroční zprávě o činnosti za 

rok 2021. Zpracován je dokument Hodnocení realizace strategického záměru za rok 2021 a probíhá 
zpracování Plánu realizace strategického záměru na rok 2022,  

- podána informace k jednání s vedením CI UJEP k možnosti pořízení doplňkového čipu ve formě přívěsků 
na klíče – úkol: VedK – zajistit jmenný seznam pracovníků, kteří by měli o tento čip zájem - termín 
do 31. 3. 2022, 

- vybavení společné zasedací místnosti děkanátu a KŽP – stav: v uplynulé období proběhla schůzka 
k umístění tiskáren děkanátu a KŽP,  

- Genderový audit UJEP (GEP) – stav: v rámci UJEP proběhlo dotazníkové šetření zaměstnanců „Analýza 
rovných příležitostí na UJEP“. Genderový audit bude dále pokračovat šetřením v rámci sestavených 
fokusních skupin (sestaveny 4 skupiny) – 22. – 23. 3. 2022 a formou individuálních rozhovorů. K dalšímu 
postupu proběhne 9. 3. 2022 informační schůzka, 

- podána informace k plánované team-buildingové školící akci pracovníků fakulty (25. – 27. 5. 2022) - stav: 
bude rozeslán registrační formulář zaměstnancům fakulty. Z důvodu nižší kapacity rekreačního 
a výcvikového centra Bukovina budou osloveni kmenoví pracovníci fakulty, 

- podána informace o potřebě kontroly platnosti starších směrnic fakulty - stav: postupně řešeno, 
- podána informace k možnosti doplnění portfolia elektronických zdrojů na fakultě. 
 
dr. Popelka 
- aktualizace smlouvy o finančním vyrovnání mezifakultní výuky s FSE – stav: vedení FSE byl zaslán návrh 

smlouvy, kt. má FŽP uzavřenou s PřF – čekáno na vyjádření ze strany FSE UJEP, 
- podána informace k prověření možnosti realizace SZZ v září 2022 – stav: v tomto směru byl podán návrh 

na úpravu Harmonogramu akademického roku, který byl následně přijat všemi fakultami. Začátek výuky 
bude posunut na začátek října daného AR, což umožňuje realizaci SZZ v zářijovém termínu (26. - 27. 9. 
2022). Členové kolegia se shodli na termínu odevzdávání kvalifikačních prací - 25. 8. 2022, 

- podána informace k možnosti prodloužení projektu U21 z důvodu 2 dosud nerealizovaných akreditací SP 
ze strany FŽP (Revitalizace krajiny a Environmentální správa) – stav: dle informací vedení univerzity 
nejsou dosud nepodané a neschválené akreditační žádosti dostačujícím důvodem k prodloužení projektu. 
Další informace - povinný počet akreditovaných SP daných projektem byl ze strany univerzity splněn. 
Za neakreditované SP „Obnova krajiny“ a „Environmentální správa“ je očekáváno vrácení financí 
za neuznatelné náklady – úkol: dr. Popelka – zjištění přibližné výše finanční částky. Ze strany dr. Popelky 
byl podán požadavek k dodržení termínu projednání akreditační žádosti SP „Obnova krajiny“ ze strany 
fakulty, a to do cca začátku července, 
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- podán podnět k revizi posudků kvalifikačních prací – návrh připravuje dr. Elznicová, následně bude 
projednán s akademickými pracovníky a s posudkem budou seznámeni i studenti fakulty, 

- vzhledem k implementaci nového studijního a zkušebního řádu UJEP, kde je nově povinnost pro studenty 
1. ročníku dosáhnout alespoň 15 kreditů pro postup do 2. semestru byly aktualizovány počty studentů ve 
SP: 

- OPK-P: počet ukončení 14 ve studiu zůstává 30 (neúspěšnost studia po 1. semestru 39%) 
- OPK-K: počet ukončení 12 ve studiu zůstává 15 (neúspěšnost studia po 1. semestru 58%) 
- TOZP-P: počet ukončení 12 ve studiu zůstává 17 (neúspěšnost studia po 1. semestru 51%) 
- TOZP-K: počet ukončení 5 ve studiu zůstává 8 (neúspěšnost studia po 1. semestru 28%) 
- AGI-P: počet ukončení 0 ve studiu zůstává 8 (neúspěšnost studia po 1. semestru 0%) 
- AGI-K: počet ukončení 1 ve studiu zůstává 3 (neúspěšnost studia po 1. semestru 25%) 
- ET-P: počet ukončení 5 ve studiu zůstává 0 (neúspěšnost studia po 1. semestru 100%) 
- OOH-P: počet ukončení 1 ve studiu zůstává 0 (neúspěšnost studia po 1. semestru 100%) 

Poznámka k výpočtu: neúspěšnost studia po 1. semestru je počítána jako podíl všech ukončených 
a zanechaných studií k dnešnímu dni ku celkovému počtu zapsaných studentů. Některým studentům 
bylo studium ukončeno již během podzimu, protože nesplnili povinnost zapsat si rozvrh, další zanechali 
studia sami. 

- od 1. 7. 2022 bude v platnosti nový stipendijní řád univerzity. V rámci změn, krom jiného, bude např. 
udělováno prospěchové stipendium ve dvou stupních až do průměru 1,5 (čl. 4 odst. 4 Návrh 
prospěchového stipendia předkládá děkanovi v souladu s usnesením stipendijní komise její předseda. V 
případě prospěchového stipendia podle odst. 1 písm. a) je tento návrh odstupňován pro vážený studijní 
průměr v pásmu 1,00 – 1,20 a vážený studijní průměr v pásmu 1,21 – 1,50). Stipendium bude studentům 
přiznáváno automaticky, nemusejí o něj již nadále žádat. 

- podána informace k novele vysokoškolského zákona, která mimo jiné upravuje postup přijímání 
ukrajinských studentů a v tomto směru i stanovuje vyšší kompetence děkanů fakult. 

 
doc. Trögl:  
- podána žádost na financování Veletrhu vědy (2. - 4. 6. 2022, Letňany) – stav: za univerzitu jsou plánovány 

dva prezentační stánky a zapojení tří fakult. Dojednán byl i finanční příspěvek ze strany rektorátu UJEP, 
- podán návrh k zasedání akademické obce (březen/duben) s prezentací záměrů fakulty ohledně velkých 

projektů operačních programů + akreditací apod. Členové kolegia navrhli konání v rámci teambuildingová 
školící akci v květnu 2022,  

- podána informace - dr. Orava ve spolupráci s Ing. Nebeskou (případně i s KECHT) chystají projekt 
„Periodická tabule“ - velkou periodickou tabulku umístěnou ideálně ve vestibulu CPTO, kde by byly, v rámci 
možností, vystavené přímo prvky nebo jejich sloučeniny, s případným popisem využití. Výroba tabulky by 
byla v režii fakulty (s designovým dohledem z FUD). 

 
prof. Janoš: 
- podána informace o probíhajícím přijímacím řízení do PhD SP. Současně je zjištěn zájem 1 studenta 

z Iránu, 
- podána informace k přípravě PhD SP „Environmental and Biomaterial Sciences“ (společný s PřF) – 

dr. Orava, 
- podána informace k přípravě studentské konference STUDKON 2022 – termín konání - 13. 6. 2022,  
- podána informace k plánovanému workshopu „Etika ve vědě“, 
- podán dotaz k potřebě AJ překladu dokumentů týkajících se PhD studia – ze strany prof. Janoše bylo 

konstatováno, že individuální záležitosti a dotazy studentů lze řešit na základě komunikace se školiteli. Do 
budoucna, s akreditací AJ SP, však vyvstane potřeba překladu některých dokumentů – úkol: analýza, které 
dokumenty bude třeba přeložit. 

 
Mgr. Vojtíšek:  
- podána informace, že z důvodu plynulého čerpání finančních prostředků je umožněno čerpání mzdových 

prostředků z TA16, 
- podána informace k plánovaným revizím malých elektrozařízení společných prostor CPTO – úkol: 

dr. Popelka – předání seznamu společně využívaných výukových prostor, 
- podána informace, že do cca 2 měsíců by mělo dojít k uzavření kampusu systémem závor (ul. 

Mendělejeva bude neveřejnou komunikací). Režim povolování vjezdu do areálu kampusu je dosud v řešení 
(možnost podání námětů),  

- podána informace - 27. 3. 2022 proběhne odstávka dodávky elektřiny. 
 

Dr. Krystyník:  
- podána informace – KECHT plánuje uspořádání workshopu o NMgr studiu pro současné Bc studenty, 

s vystoupením stávajících studentů druhého ročníku. Účast za KECHT: dr. Bůžek, prof. Janoš, dr. 
Krystyník.  
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Mgr. Kolenatý:  
- podána informace k plánovaným propagačním akcím univerzity - Festival UJEP (6. 5. 2022), Noc vědců 

(30. 9.  2022), Kampus slaví (6. 10. 2022). 
 
dr. Pokorný 
- příprava popularizační monografie věnované přírodním parkům Ústeckého kraje (řešeno pod CPŘS) – 

stav: odeslána a předběžně akceptována cenová nabídka. Spolupráce se uskuteční v tzv. „malé verzi“, 
protože dotace KU UK je v letošním roce nejistá. V současné době se připravuje smlouva k podpisu, 

- podána informace k nástupu prof. Hejcmana na KŽP (od 1. 3. 2022) - zahájena intenzivní práce na 
přípravě akreditace nMgr SP „Obnova krajiny“, 

- podána informace k návštěvě dvou kolegů dr. Shettiho z Indie na KŽP (obor ekologie, matematika). 
K zastižení pro případná jednání jsou v zasedací místnosti -1.25 v týdnu od 7. do 11. 3. 2022. 

 
Diskuze: 
- nebyl podán žádný podnět. 

 
Termín dalšího jednání kolegia děkana: dne 12. 4. 2022 od 13:00 hod. 
 
Zapsali:  dr. Diana Holcová, proděkanka pro rozvoj a kvalitu FŽP UJEP 
 
Schválil: doc. Pavel Kuráň, děkan FŽP UJEP 
 
V Ústí nad Labem dne 8. 3. 2022. 


