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1. ÚVOD 

Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2006 doplňuje a upřesňuje Dlouhodobý 
záměr FŽP UJEP na období let 2006 – 2010.  
 
1.1. Internacionalizace 

• Podporovat zájem studentů o výjezdy v programu Sokrates/Erasmus a v rámci 
Rozvojových programů MŠMT.  

• Každoročně navyšovat počet míst pro studenty vyjíždějící v programu 
Sokrates/Erasmus. 

• Zvyšovat počet přijíždějících zahraničních studentů a pedagogů. 
• Zvyšovat počet studijních materiálů v cizích jazycích, zejména v angličtině. 
• Při hodnocení aktivit akademických pracovníků zohledňovat jejich zahraniční 

aktivity (přednášky, letní školy, atd.). 
• Pokračovat ve smluvní spolupráci ve formě vzájemné výměny pedagogů. 
• Motivovat pedagogy k přípravě předmětů a  přednášení v anglickém jazyce. 
 
1.2 Politika fakulty v jejích hlavních činnostech 

• Popularizace fakulty, mimo jiné i formou článků pedagogů a studentů v denním 
tisku a zveřejnění jejich názorů na aktuální kauzy týkající se problematiky 
životního prostředí. 

 
2. AKADEMICKÉ ČINNOSTI 
 
2.1 Vzdělávací činnost 
• Cílem pro rok 2006 je připravit: 

- reakreditaci Bc. studijních oborů Vodní hospodářství a Ochrana ŽP v 
průmyslu, 

- reakreditaci N-Mgr. oboru Odpadové hospodářství, 
- rozšíření nabídky studijních oborů v prezenčním i kombinovaném studiu 

Bc. i Mgr.  
Do konce roku usilovat v rámci navazujícího magisterského studijního 
programu Ekologie a ochrana prostředí (N1601) o rozšíření akreditace o obor 
Rekultivace a revitalizace krajiny. Dále fakulta dopracuje a předloží k akreditaci 
žádosti na rozšíření studijních programů o bakalářské obory Environmentální 
management a Environmentální geoinformatika.  

• V rámci celoživotního vzdělávání bude FŽP pokračovat v pravidelném 
zajišťování výuky Univerzity třetího věku.  

• Pokračovat v rozvoji e-learningu s ostatními institucemi a vysokými školami 
v rámci grantových projektů, využívat portálu CESNET Online a Národního 
Centra e-learning. Rozšiřovat tvorbu vlastních elektronických výukových 
materiálů. 

 
2. 2. Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost 

• Formulovat strategii vědeckovýzkumné činnosti.  Jejím východiskem je návrh 
vědeckovýzkumného záměru FŽP. 

• V rámci fakulty ve vazbě na bod 2.2 Dlouhodobého záměru FŽP podporovat 
vytváření specializovaných výzkumných týmů a jejich postupné propojování.  

• Rozšiřovat spolupráci s podniky a správními orgány v severočeském regionu.  
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• Zapojit více pracovníků fakulty do podávání projektů  evidovaných v CEP.  
• Více zapojit studenty do předkládaných, resp. řešených projektů, a to i formou 

zpracování bakalářských a magisterských prací. 
• Fakulta bude usilovat o přeměnu sborníku Studia Oecologica na vědecký časopis. 

 
3.  FINANCOVÁNÍ A INVESTI ČNÍ ČINNOST 

• Od 1. ledna 2006 je Pracoviště UJEP v Mostě  organizačně začleněno pod FŽP. 
V prvním čtvrtletí roku realizovat jednání s Magistrátem města Most o možnosti 
podílu financování provozu pracoviště. Připravit finanční analýzu nákladů 
detašovaného pracoviště. 

• V průběhu roku postupně dle plánu modernizovat vybavení  fakulty. 
 

4. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Ů  
 

• Na detašovaném pracovišti fakulty v Mostě zajistit v cílové podobě dostatečné 
personální obsazení pedagogů na plný pracovní úvazek. 

• V souladu s plánem doktorského studia předložit k obhajobě 3 - 4 kandidátské 
práce. 

• Zajistit specializovaného pracovníka pro provoz a správu e-learningu. 
• Posílit děkanát o jednoho pracovníka. 
• Pravidelně zajišťovat ( min. 2 x ročně) pro pracovníky fakulty školení základů 

používání PC a postupně zvyšovat jejich znalostní úroveň. 
 
 
5. ROZVOJ SYSTÉMŮ KVALITY NA FŽP, HODNOCENÍ KVALITY 
 
• Aktualizovat kritéria hodnocení vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti.  
• Provést roční hodnocení kvality výuky s využitím systému STAG. 
• Realizovat hodnocení vědecké, výzkumné a vývojové činnosti akademických 

pracovníků fakulty podle jednotlivých kateder za období uplynulých pěti let (se 
zaměřením zejména na publikační činnost, přípravu a řešení projektů CEP). 
Výsledky zveřejnit na vnitřních stránkách fakulty a zohlednit při osobním 
hodnocení pracovníků. 

 
6.  MANAGEMENT A ŘÍDÍCÍ ČINNOST 
 
• Diverzifikovat zaměření jednotlivých pracovišť na specializované vědecko-

výzkumné oblasti. 
• Pro vedení fakulty zajistit prostředky k efektivnějšímu řízení v podobě modulů ve 

stávajících informačních systémech používaných v rámci UJEP a na fakultě. 
• Pro kontrolu nad úředními dokumenty postupně zavést a používat spisovou službu 

jako modul současných informačních systémů. 
• Organizačně zabezpečit přesun výuky z pracoviště Litvínov do sídla fakulty v Ústí 

nad Labem. 
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7.  INFORMA ČNÍ SYSTÉM A INFORMATIZACE 

7.1 Rozvoj technologií 

• Doplnit všechny posluchárny multimediální technikou (datové projektory, AV 
technika, příp. interaktivní tabule) pro maximální využití informačních technologií 
při výuce. 

• Postupně rozšiřovat kursy e-learningu a využívat je i pro testování studentů v 
průběhu výuky. 

• Společně s vybranými součástmi UJEP podat projekt v rámci Rozvojových 
programů UJEP na rozvoj specializovaných laboratoří, např.: Laboratoř 
geoinformatiky. 

 
7.2 Komunikační systémy 
• Zavedení striktních bezpečnostních pravidel pro připojení do akademické sítě. 

Evidence jednotlivých strojů pomocí jednoznačných adres síťových karet.  
• Nasadit do provozu technologie monitorující vnitřní provoz sítě pro odhalování 

bezpečnostních děr. 

7.3 Rozvoj informačního systému 

• Při tvorbě webové prezentace fakulty a jednotlivých kateder zohledňovat nové 
standardy jejich tvorby.  Zajistit pravidelnou aktualizaci a doplňování 
internetových stránek o další aplikace. 

• Webovou prezentaci provázat na informační systémy fakulty a univerzity 
vytvořením uživatelských modulů. 

 
8.  KULTURA UVNIT Ř FAKULTY 
 

• Udržovat spolupráci s absolventy fakulty ve vědeckovýzkumných oblastech a při 
řešení problematiky životního prostředí v regionu. 

• Více zapojit studenty detašovaného pracoviště v Mostě do chodu fakulty, 
například zastoupením v AS fakulty. 

• Podporovat studentské aktivity zaměřené na další vzdělávání studentů, životní 
prostředí a propagaci fakulty a univerzity. 

 
9.  VNĚJŠÍ VZTAHY  FAKULTY 

• Připravit podmínky pro realizaci vzdělávacího, informačního a konzultačního 
centra fakulty zaměřeného na problematiku životního prostředí v regionu. 

• Zvýšit propagaci fakulty zejména uvnitř regionu a posílit informovanost na 
středních školách s cílem vzbudit vyšší zájem o studium na fakultě. 

 
                     

V Ústí nad Labem dne 31.1.2006                                
Doc. Ing. Josef Seják, CSc. 

                              děkan fakulty 
 
Aktualizaci Dlouhodobého záměru FŽP UJEP pro rok 2006: 

• schválil Akademický senát FŽP UJEP dne 15.7.2006 
• projednala Vědecká rada FŽP UJEP dne 15.7. 2006 


