
 

 
Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 12. 4. 2022  
 
Přítomni: doc. Kuráň, prof. Janoš, dr. Pokorný, doc. Trögl, Mgr. Novák, Mgr. Kolenatý, Mgr. Vojtíšek, 

dr. Holcová, dr. Popelka 
Omluveni: dr. Krystyník 
 
 
Informace a kontrola plnění úkolů z jednání kolegia děkana FŽP: 
 
Body z jednání KolR UJEP: 
 
1. Informace související s válkou na Ukrajině 
Doc. Balej seznámil s dosavadními aktivitami souvisejícími s válečným konfliktem na Ukrajině: 
- do kolegia rektora předal Prohlášení užšího předsednictva Rady vysokých škol k situaci na Ukrajině stran 

odsouzení porušení mezinárodních úmluv ze strany Ruska narušením integrity Ukrajiny coby nezávislého 
státu; 

- dne 28. 2. 2022 odeslal rektorům 6 vysokých škol v Rusku, které mají s UJEP podepsanou smlouvu 
o spolupráci dopis s žádostí, aby se obrátili na vládu své země s apelem na zastavení agrese vůči 
svobodnému státu; 

- dne 1. 3. 2022 byl poskytnut ČKR přehled pomoci ukrajinským studentům ze strany UJEP v oblastech 
volné kapacitní možnosti pro ubytování (Koleje UJEP), finančních prostředků, které je možno uvolnit z 
rozpočtu univerzity (1 mil. Kč), kapacitní možnosti pro přijetí do jakékoli formy studia, třeba i formou stáže 
(220 studentů); 

- na základě aktivity MgA. Martina Krupy, předsedy SK AS UJEP, byli vybráni pro každou fakultu studijní 
ambasadoři pro kontakt a pomoc s ukrajinskými studenty; 

- MŠMT uvolnilo na podporu ukrajinských studentů 150 mil. Kč, na jednoho studenta může z tohoto 
programu získat vysoká škola až 150 tisíc Kč na tento nebo příští akademický rok; 

- ministr školství Petr Gazdík vyzval všechny vzdělávací a výzkumné instituce ČR, aby neprodleně 
a důsledně zvážily pokračování jak své bilaterální spolupráce se subjekty majícími své sídlo na území 
Ruské federace, tak i multilaterální spolupráce, v nichž má Ruská federace vliv a podíl; 

- UJEP ukončila smluvní spolupráci s celkem šesti ruskými a jednou běloruskou vysokou školou (jedná se 
o všechny aktivní smlouvy s těmito zeměmi); 

- dne 3. 3. 2022 zástupci vlády, akademické obce a poskytovatelů vědecké podpory vydali prohlášení na 
pomoc ukrajinským vědcům, pedagogům a studentům; 

- Rada EUA přijala, v reakci na prohlášení Ruské unie rektorů stran podpory ruské invaze na Ukrajinu, které 
podepsalo 12 z 16 ruských členů EUA, rozhodnutí, že by jim mělo být pozastaveno členství v EUA, dokud 
nebudou opět jednat v souladu s evropskými hodnotami. 

 
Dr. Chvátalová informovala o podmínkách přijímání ukrajinských studentů do studia s tím, že uvedené 
informace již také předala proděkanům pro studium: 
- dne 21. 3. 2022 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti 

s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina), 
vysokých škol se v něm týká § 8 - Zvláštní pravidla pro vysoké školy; 

- k § 8 Lex Ukrajina byl MŠMT vydán Metodický výklad vysvětlující, koho se úprava týká, jak lze přijímat 
uchazeče ke studiu, jak se bude prokazovat vzdělání absolvované v zahraničí, které poplatky se budou 
hradit, za jakých podmínek bude možné přerušit studium (Metodický výklad je společně s odpověďmi na 
nejčastěji kladené otázky zveřejněn na webu MŠMT); 

- uchazeče z Ukrajiny mohou, na základě aktuálně vyhlášených podmínek přijímacího řízení, přijímat ještě ty 
fakulty, na nichž běží lhůta pro podávání přihlášek (FSI, PřF, FUD pro magisterské studium);  

- všechny fakulty pak mohou otevřít speciální kolo přijímacího řízení s tím, že nárok na zařazení do tohoto 
kola budou mít pouze ti uchazeči, kteří společně s přihláškou doloží, že jim byla udělena dočasná ochrana 
podle zákona č. 65/2022 Sb. (uchazeči musí doložit vízový štítek nebo speciální razítko v cestovním, popř. 
jiném relevantním dokladu); speciální kolo lze vypsat i pro přijímání podle § 49 odst. 3 zákona, a to i pro 
přijetí ke studiu do stávajícího akademického roku (jedná se o tzv. „přestupy“); 

- odlišné podmínky pro přijetí vyhlašované v tomto speciálním kole, které se mohou týkat termínu, způsobu, 
formy, rámcového obsahu či vyhodnocování přijímací zkoušky, musí být schváleny akademickým senátem 
fakulty; pokud to jednací řád příslušného senátu umožňuje, lze je schválit i formou per rollam nebo on-line; 
pro zveřejnění těchto podmínek již neplatí, že k němu musí dojít s nejméně čtyřměsíčním předstihem, jde 
jen o to, aby lhůta byla přiměřená, tj. aby umožňovala potenciálnímu uchazeči či uchazečům přihlášku 
podat (viz § 39 správního řádu); 

- zahraniční vzdělání uchazečů bude posuzováno i nadále na rektorátě, a to i v případech, kdy budou 
doklady v souladu s Lex Ukrajina nahrazeny čestným prohlášením; výstupem bude jako doposud přípis, že 
uchazeč prokázal nebo neprokázal požadované vzdělání; 
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- je připraven Příkaz rektora, kterým bude uchazečům s dočasnou ochranou podle zákona č. 65/2022 Sb., 
úhrada poplatku za přijímací řízení ke studiu v českém jazyce a poplatku za posouzení zahraničního 
vzdělání prominuta; poplatek za přijímací řízení ke studiu v cizím jazyce UJEP nestanovuje (viz čl. 23 odst. 
2 Statutu UJEP); 

- MŠMT vypsalo Podnět k předkládání žádosti v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studia 
ukrajinských studentů v roce 2022; podklady pro podání žádosti v prvním termínu vyhlášeném 
ministerstvem je nutné zaslat do 20. 5. 2022 (na jana.bejdlova@ujep.cz); 

- pro předfinancování stipendií ze stipendijních fondů fakult vytvořilo EO rektorátu zvláštní zakázku, ovšem 
pokud fakulty nemají ve stipendijním fondu dostatek finančních prostředků, mohou si vytvořit speciální 
zakázku pro evidenci vyplacených stipendií v rámci TA01; jakmile UJEP obdrží prostředky z Fondu F, 
budou vyplacená stipendia následně přeúčtována.    

 
Mgr. Kasaničová informovala, že na hlavní stránce www UJEP je vytvořen banner/aktualita „UJEP nabízí 
pomoc Ukrajině“. Zde jsou zveřejněny základní informace: 
- kontakty pro ukrajinské občany stran studijního i psychologického poradenství, žádostí o mimořádná 

stipendia, ubytování, i pro studenty přijíždějící na krátkodobé pobyty (včetně freemovers); 
- kontakty na studentské ambasadory; 
- o materiální sbírce UJEP na pomoc lidem, kteří se stali obětmi války na Ukrajině; 
Doplnila, že na Krajský úřad ÚK a Magistrát města Ústí nad Labem byly předány kontakty na zaměstnance 
UJEP (studenty i pracovníky, aktuálně 134 osob), kteří jsou ochotni pomáhat v nejrůznějších institucích kraje 
při tlumočení, pomoci ukrajinským občanům na úřadech, na školách a podobně.  
 
Ing. Nergl informoval o aktuálním stavu obsazenosti kolejí UJEP ukrajinskými uprchlíky. Sdělil, že je zde nyní 
ubytováno 76 osob, do 8. 4. 2022 plánuje 6 dalších osob odstěhování. Kapacity pro současné i potenciální 
ukrajinské studenty přijíždějící na krátkodobé studijní pobyty jsou na kolejích rezervovány v dostatečném 
množství. 

 
2. Projekty Studentské grantové soutěže 2022 
- doc. Novák seznámil s přehledem podpořených nových a pokračujících projektů SGS v roce 2022, jak byly 

schváleny Grantovou radou UJEP a rektorem doc. Balejem. 
 
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: 
Doc. Balej 
- doc. Balej informoval o přípravě projektů OP ST na UJEP (jsou podepsány předvýzvy na studie 

proveditelnosti) a v Ústeckém kraji;  
- bylo diskutováno plánování realizace příměstských táborů/kempů, letních škol apod. Po diskusi bylo 

rozhodnuto, že bude připravován vznik celouniverzitního centra celoživotního vzdělávání a další vzdělávání 
pedagogických pracovníků bude připravováno pod garancí dr. Zukersteina (ne PF); 

- bude svolána schůzka všech garantů projektu RUR za účelem jednání nad strukturou projektu předtím, než 
do jeho přípravy vstoupí externí firma (SPF Group, s. r. o.); 

- informoval o jednání s radní Ivou Dvořákovou - dne 1. 3. 2022 o Předsednické vodíkové konferenci, která 
se bude na UJEP konat dne 26.–27. 9. 2022 - o vodíku z Česka a ze zahraničí; 

- připomněl, že dle Kariérního řádu UJEP má předat děkan rektorovi do 31. 5. 2022 zprávu o výsledku 
závěrečného hodnocení plnění personálního plánu fakulty. Současně musí být předán plán 
personálního rozvoje fakulty na nové pětileté období, které začíná dne 1. 6. 2022 a končí dne 
31. 5. 2027. 
 

Doc. Novák 
- sdělil, že byla s náměstkem dr. Velčovským domluvena návštěva na UJEP k představení OP JAK - dne 

27. 4. 2022; 
- informoval o vítězi výběrového řízení na překladatelské služby na UJEP, kde doporučení výběrové komise 

je pro společnost PRESTO překladatelské centrum s. r. o. Cena za překlad 1 NS je 228 Kč a cena za 
korekci textu za 1 NS je 78 Kč. Ceny jsou bez DPH. Kontaktní informace budou předány na všechny 
součásti po podpisu smlouvy; 

- informoval, že SVK 2022 se bude konat ve dnech 3. až 5. 5. 2022 (granty SGS, granty IGA). 
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DKRVO 
- informoval o průběhu jednání Pracovní skupiny k DKRVO, která se mj. zabývala návrhy na rozdělení 

DKRVO na rok 2022, návrhy na rozdělení navýšení DKRVO pro UJEP o 5 652 092 Kč a návrhem 
parametrů určení oborových kapacit dle požadavku RVVI. Pracovní skupina se přiklonila k rozdělení 
navýšení DKRVO podle hodnocení MEP a k návrhu parametrů určení oborových kapacit do 6 oblastí:  
- publikační výstupy dle M1 a M2 za 4 roky zpětně,  
- vědecké projekty národní i mezinárodní 2018–2022, 
- SGS projekty 2018–2022, 
- počty studentů v doktorských studijních programech, 
- habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, 
- smluvní výzkum, patenty a licence a mezinárodní pracovníci zapojení do výzkumu na UJEP 
 

- prof. Hrubá sdělila, že UJEP rozděluje finance na DKRVO nesprávně. Modul M2 je pro některé obory zcela 
nefunkční – proběhla dlouhá diskuze;  

- doc. Novák upozornil, že zvýšení financí na DKRVO je závislé jak na modulu M1 (ten je limitován), tak M2, 
kde je jedině možné navyšovat. K pozitivnímu vývoji v této oblasti dochází, neboť UJEP již vykazuje, oproti 
předešlým 11, celkově 19 excelentních výsledků a obory společenskovědní a humanitní mají své posílení. 
Dodal, že nově požadované oborové kapacity jsou pouze pilotním projektem, který je v současné době 
v testovací fázi a není vůbec jisté, zda bude přijat mezi ostatní parametry. Doplnil, že rozdělovat finance ve 
stabilizační složce DKRVO podle posledních 5 let má smysl až od roku 2024, neboť až v tomto roce 
budeme mít ucelená a strukturovaná data vývoje za období H16 až H20;   

- prof. Michna připomněl, že v současné době je hodnocení vědy postaveno na bibliometrii a pokud chce 
UJEP zvýšit výsledky, je to možné pouze touto cestou. Modul M2 je zároveň jasně definován. Modul M1 je 
závislý na hodnocení vnějších komisí, tedy lidském faktoru, který je rizikový. Dodal, že i FSI je 
v možnostech publikování omezena jen na určitou oblast; 

- doc. Novák uzavřel, že budou děkance a děkanům rozeslány odkazy k materiálům hodnocení VO dle 
M17+ (videozáznam ze semináře v Brně dne 30. 3. 2022, prezentace odborných přednášek, aplikace pro 
M2). 

 
Ing. Nergl 
- Ing. Nergl sdělil, že byl dne 1. 4. 2022 zveřejněn rozpočet veřejných vysokých škol. Rámcově kopíruje 

předchozí prognózy. MŠMT se podařilo prosadit navýšení rozpočtu VVŠ o 1,2 miliardy korun. Pro UJEP 
došlo v ukazateli A k navýšení o 14,016 mil. Kč, v ukazateli K o 1,619 mil. Kč, v ukazateli P k poklesu o 286 
tis. Kč. Celkově se jedná o nárůst o 15,35 mil. Kč, který bude rozdělen podle pravidel schválených v roce 
2021 v AS UJEP. Předpokládané termíny projednávání a schvalování návrhu rozpočtu UJEP pro rok 2022: 
3. 5. 2022 (kolegium rektora), 10. 5. 2022 (individuální jednání s fakultami), 25. 5. 2022 (AS UJEP). 
 

Mgr. Kasaničová (za prof. Doulíka) 
- tradiční finanční podpora Krajského úřadu Ústeckého kraje na projekty univerzity, vyplývající ze smlouvy 

o spolupráci, nebude v roce 2022 realizována; 
- informovala o jednání s generálním ředitelem a dalšími zástupci České televize dne 23. 3. 2022. Hlavními 

tématy byla spolupráce univerzit s Redakcí vědy ČT (v případě zajímavých námětů lze kontaktovat přímo 
Daniela Stacha: daniel.stach@ceskatelevize.cz, tel. 775 961 773) a dále v oblasti inovace vzdělávacího 
portálu ČT Edu; 

- proděkanům pro vnější vztahy prof. Doulík poskytl rozdělení částky na stimulaci internacionalizace pro rok 
2022 (celkem 1 mil. Kč), včetně čísel zakázek na jednotlivých fakultách. 

 
prof. Michna - FSI získala dva projekty OP PIK v oblasti průmyslového výzkumu.  
doc. Varady - PřF získala akreditaci studijního programu Aplikované iontové technologie. 
doc. Kuráň - dne 6. 10. 2022 se koná Chemické fórum ÚK; 
- FŽP získala projekt OP PIK v oblasti aplikací dronů pro ŽP; 
- uzavřela smlouvu s ÚK v oblasti zpracování informační publikace o Přírodních parcích Ústeckého kraje; 
- podána informace o finalizaci návrhu projektu na rekonstrukci bývalé menzy v kampusu univerzity pro 

potřeby FŽP. 
 
 
Body z jednání KolD FŽP 

 
1. Spolupráce se ZOO v Ústí nad Labem 
- dne 11. 4. 2022 proběhlo jednání děkana a proděkanky pro rozvoj s vedením ZOO v Ústí nad Labem. Byla 

diskutována možnost společné organizace letního příměstského tábora v prostorách ZOO. Obě strany 
deklarovaly zájem a byly diskutovány již otázky termínu konání, rámcového programu, technického 
a personálního zabezpečení. Předběžný termín konání byl dohodnut na cca poslední týden v červenci 
a první týden v srpnu (týden pro první a druhý stupeň ZŠ).  
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2. Hodnocení kariérních plánů za období 1. 5. 2021 - 30. 4. 2022 
- Hodnocení kariérních plánů pracovníků fakulty je nutné začít zpracovávat nejpozději začátkem května 

2022 – úkol: VedKat. Po zpracování děkanem bude předáno na rektorát (ZAMO)– termín: do 31. 5. 2022; 
- do 31. 5. 2022 dále odevzdat Plán personálního rozvoje fakulty na nové pětileté období 1. 6. 2022 - 

31. 5. 2027 – úkol: děkan. 
 

3. Stimulace vědy 
- směrnice ke stimulaci vědecké, výzkumné a vývojové činnosti na FŽP byla upravena dle připomínek 

akademických pracovníků, projednána vedením fakulty a vydána; 
- odměny za články publikované v roce 2022 již budou kalkulovány podle této upravené směrnice. 
 
4. 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 – dle informací dr. Popelky nelze akreditovaný společný studijní program dvou fakult převést na jednu 
fakultu, ale úpravou stávajících smluv převést studenty na FŽP; 

- k danému problému bude panem rektorem svolána schůzka obou děkanů fakult. 
 

5. Spisový řád UJEP 
- podána informace k nahlášené kontrole na UJEP ze Státního oblastního archivu Litoměřice (za nedodržení 

podmínek hrozí pokuta); 
- na fakultách za dodržování podmínek Spisového řádu zodpovídají tajemníci; 
- za UJEP nově působí Mgr. Petrusová, která na jednotlivých fakultách řeší dohled nad skartačním řízením 

a uchováváním dokumentů. Nutná součinnost s tajemníkem (ten s jednotlivými spisovými uzly). 
 
6. Příkaz děkana k odměnám za pracovní a životní výročí 
- v gesci tajemníka fakulty; 
- nutné dohodnout kritéria vyplácení (podle výše úvazku atd.); 
- dle informací tajemníka neodpovídají podklady pro vyplácení odměn - sestavy ze ZAMO – skutečnosti – 

příkaz děkana bude dořešen po odstranění problémů. 
 

Mgr. Novák: 
- podána informace o členství fakulty v Alianci pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA); 
- podána informace k plánovanému pracovnímu setkání členů Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový 

průzkum (http://www.sfdp.cz/) na FŽP UJEP- 21. - 22. 6. 2022. Jedná se o společnost odborníků, kteří se 
nějakým způsobem významně podílejí/podíleli na rozvoji oboru – viz členové společnosti na webu. Doc. 
Pacina je členem společnosti; 

- podána informace k vytopení serverovny v budově CPTO (2x) – než bude dořešeno jsou servery FŽP 
přestěhovány do budovy fakulty na Králově výšině; 

- dr. Popelkou byla podána žádost ke květnovému termínu jednání AS pro potřeby projednání podávaných 
akreditačních žádostí „Obnova krajiny“ a „Environmentální správa“, termín jednání bude upřesněn; 

- diskutována byla dále možnost podání žádosti o institucionální akreditaci v oblasti vzdělávání „Biologie“; 
- termín dalšího jednání AS FŽP UJEP je - 26. 4. 2022. 
 
dr. Holcová 
- strategické dokumenty FŽP – stav: Hodnocení RSZ za rok 2021 a Plán RSZ na rok 2022 byly zaslány 

k projednání VR FŽP UJEP. Dopracovávána je Výroční zpráva o činnosti za rok 2021; 
- pořízení doplňkových zaměstnaneckých čipů předán jmenný seznam na CI UJEP, současně je řešeno 

financování čipů; 
- podána informace ke konání obhajob prací středoškolské odborné činnosti (SOČ) ve spolupráci s DDM ÚL. 

Obhajoby proběhnou 4. 5. 2022 v budově CPTO. Zřízeny budou 4 komise se zapojením pracovníků na 
fakultě. Současně se zpracovávají posudky na práce, rovněž se zapojení pracovníků fakulty. O zahájení 
obhajob byl požádán pan děkan. Za fakultu postup koordinuje Bc. Veselý; 

- podána informace k „Teambuildingové akci FŽP – 25. – 27. 5. 2022“ – nahlášeno cca 40 pracovníků, 
doprava a pobyt účastníků bude hrazena z rozpočtu děkanátu (cca 19 tis. Kč), na stravu bude přispěno 
z rozpočtu kateder; 

- podána žádost, aby na učebnách, vč. počítačových, nebylo manipulováno s IT technikou; 
- podána informace k ukončení vydávání fakultního časopisu Studia Oecologica z důvodu snížení zájmu 

o publikování ze strany přispěvovatelů. 
 
dr. Popelka 
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- 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 – stav: stále řešeno; 

- prodloužení projektu U21 z důvodu 2 dosud nerealizovaných akreditací SP ze strany FŽP (Revitalizace 
krajiny a Environmentální správa) – stav: doc. Trögl podal informaci o podání žádosti k prodloužení 
projektu o 0,5 roku. Pro administrativní zajištění vedení projektu v případě jeho prodloužení, byly ze strany 
fakulty nabídnuty finance z položky režií; 

- 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 – stav: bude 
řešeno v době obhajob současných druhých ročníků; 

- podána informace k uskutečněnému setkání se studenty z Ukrajiny – aktuálně bylo na fakultu přijato 
8 studentů, kteří jsou postupně zapojováni do výuky a činnosti fakulty. Přijímací řízení studentů probíhá 
i nadále. Pro postupnou výuku češtiny byly studentům nabídnuty kurzy, kterými prošli již v rodném jazyce – 
Chemie a Ekologie, případně kurzy z programu Erasmus. Současně s těmito aktivitami probíhá i on-line 
výuka z Ukrajiny. S PF UJEP jsou dojednávány kurzy češtiny; 

- podána informace k plánovanému sjezdu českých historiků  - termín: 20. - 22. 9. 2022; 
- harmonogram na příští AR – SZZ a obhajoby kvalifikačních prací proběhnou v září 2022 - určeno pro 

bakalářské SP. Vzhledem k počtu studentů je předpokladem uskutečnění Bc i Mgr SZZ a obhajob 
v jednom týdnu. Obdobný termín proběhne i v září 2023;  

- podána informace k očekávané kontrole stávající institucionální akreditace pro oblast vzdělávání „Vědy 
o Zemi“. Termín kontroly zatím není znám; 

- podána informace o kontrole projektu Reproreg. Z kontroly mmj. vyplynula nutnost a povinnost vést 
evidenci pracovní doby u akademických pracovníků; 

- podána informace o počtu podaných a zaplacených přihlášek do studia (viz příloha č. 1); 
- vedením univerzity byla podána žádost fakultám ke zvážení zvýšení poplatků souvisejících se studiem. 

Vzhledem k dostačujícím financím ve stipendijním fondu FŽP se členové kolegia vyjádřili k ponechání 
současné výše poplatků. 
 

doc. Trögl:  
- 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) – stav: současně řešeno ve spolupráci se zástupci 
z FUD UJEP; 

- podána žádost o spuštění veřejného diskuzního fóra pro širší akademickou obec – Ing. Novák informoval, 
že v e-learningovém systému Moodle jsou již diskuzní fóra připraveny a funkčnost již byla ověřena v rámci 
přípravy a návrhu aktivit pomoci Ukrajině; 

- bylo navrženo sestavení pravidel projektovým oddělením k podávání projektů, a to zejména z hlediska 
úplnosti finančního rozpočtu; 

- podána informace ke konání studentské konference ve dnech 3. - 5. 5. 2022 – zahrnuty budou i projekty 
IGA, ty konkrétně 3. 5. 2022 (na FŽP 4 projekty), polytechnická sekce proběhne 4. 5. 2022; 

- podána informace o konání „Projektového dne“ – termín konání: 27. 4. 2022 od 13,00 (fialová aula MFC). 
Pozvání přijali zástupci MŠMT a MŽP, kteří odprezentují chystané výzvy z operačních programů Jan Amos 
Komenský a Spravedlivá transformace, budou také připraveni zodpovědět dotazy; 

- podána informace o získání kladného stanoviska RIS3 koordinátora pro všech pět projektů uvažovaných 
do ITI Ústecko-Chomutovské aglomerace; 

- podána informace k zasedání Vědecké rady UJEP – termín konání: 20. 5. 2022. Očekávána je informace, 
zda jednání proběhne prezenční nebo on-line formou; 

- podána informace o chystané aktualizaci publikace „S firmami si rozumíme“ – možné podat náměty za 
jednotlivé katedry, navrženo bylo přidání informace o jednotlivých výzkumných centrech fakulty a také 
sdílené infrastruktuře CircEcon s klastrem WASTen, zs. 
 

Rozpočítání motivační složky DKRVO (TA16) podle hodnocení v modulech M1 a M2.  
- v modulu M1 (excelentní výsledky) – jeden kandidát, který nakonec však nebyl hodnocen, rozpočet tedy 

odpovídá výsledkům z loňského roku; 
- v modulu M2 (bibliometrie) je výsledků více, většina z nich je za KECHT (zahrnuty i výsledky dr. Matys-

Grygara); 
- bonus navýšení o 827 tis. Kč – bylo navrženo, aby část této položky byla ponechána jako rezerva na 

odměny v rámci motivační směrnice, podporu poplatků za články publikované v režimu Open-access (viz 
strategický záměr fakulty), příp. na mzdové náklady PR pracovnice pro vědu (Ing. Diana Nebeská). 

 
prof. Janoš: 
- podána informace k plánovanému workshopu „Etika ve vědě“ – stav: workshop proběhne v rámci 

připravované studentské konference Studkon; 
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- 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 – stav: úkol nadále trvá; 

- informace k projektům: a) GreenWaterTech – plánován kontrolní den, termín: 27. - 28. 6. 2022, Krausberg, 
Švédsko, b) Recyklace Li-ion baterií – pravidelné porady 2x za měsíc, nutnost posílení týmu; 

- informace v rámci doktorského studia: 
- státní doktorské zkoušky: D. Pilnaj (19. 5. 2022), H. Burdová (9. 6. 2022) 
- obhajoba disertační práce: Š. Tůmová a M. Hošek. 

 
Mgr. Vojtíšek:  
- podána informace k termínu komplexního školení bezpečnosti – referentské školení, termín: 28. 6. 2022, 

červená aula MFC. Termín však není jistý ve vztahu k obsazenosti aul; 
- podán dotaz k termínu a místu konání promocí fakulty. Termín je dán harmonogramem AR. 

 
Dr. Krystyník:  
- podána informace k organizaci účasti na Technodays 2022, za přispění KGI, KZP; 
- podán dotaz na možnost školeni „Jak pracovat se studenty se specifickými potřebami“. Množí se dotazy od 

AP; 
- podána informace k exkurzi do Temelína – termín: 13. 5. 2022. Bude odeslán email se zájmem o účast; 
- informace o plánovaném jednání o nových studijních programech, za KECHT se zúčastni dr. Bůžek. 
 
Mgr. Kolenatý:  
- podána informace k přípravě Festivalu UJEP (Den vědy a umění), termín: 6. 5. 2022. 
 
dr. Pokorný 
- obnoven kontakt s Technickou univerzitou ve Zvoleně, s Katedrou environmentálneho inžinierstva (z jejich 

strany pozvánka k jednání); 
- práce na nMgr akreditaci „Obnova krajiny“. Předpokládaná finalizace spisu a předložení senátu v 5/2022. 
 
Diskuze: 
- v rámci diskuze nebyly podány žádné podněty. 
 
 
 
Termín dalšího jednání kolegia děkana: dne 10. 5. 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 12. 4. 2022. 


