
 

 
 
 
Zápis z kolegia d ěkana FŽP ze dne 14. 6. 2022  
 
Přítomni: doc. Kuráň, prof. Janoš, dr. Pokorný, doc. Trögl, Mgr. Novák, Mgr. Kolenatý, Mgr. Vojtíšek, 

dr. Holcová, dr. Popelka, dr. Krystyník 
Omluveni:  
 
 
Informace a kontrola pln ění úkol ů z jednání kolegia d ěkana FŽP:  
 
Body z jednání KolR UJEP:  
 
1. Návrh Výro ční zprávy o činnosti UJEP za rok 2021   
Dr. Chvátalová požádala děkany o odevzdání výročních zpráv o činnosti fakult za rok 2021 na sekretariát 
rektora do 1. 7. 2022 – stav: zpráva je zpracována a ve dnech 7. – 14. 6. 2022 byla projednána VR FŽP 
UJEP. Následně bude předána k projednání a schválení AS FŽP UJEP.  
  
2. Návrh Výro ční zprávy o hospoda ření UJEP za rok 2021   
Ing. Nergl požádal děkany o odevzdání výročních zpráv o hospodaření fakult za rok 2021 na sekretariát 
rektora do 1. 7. 2022. – stav: zpráva je zpracována a byla předána k projednání a schválení AS FŽP UJEP.  
  
 
Body z jednání KolD FŽP  

 
1. Rozpo čet na rok 2022 
- v rámci jednání členů KolD byl představen návrh rozpočtu na rok 2022. Rozpočet respektuje pravidla 
schválená AS FŽP UJEP. Oproti předchozím rokům 2020 a 2021 byl upraven pouze podíl jednotlivých 
kateder na výuce a získaných RIV dle aktuálního stavu. 
 
2. Promoce dne 24. 6. 2022 
- promoce studentů FŽP UJEP proběhnou prezenční formou ve velké aule MFC UJEP. Začátek 
ceremoniálu je v 9.30. Dr. Popelka požádal o přítomnost vždy 2 pracovníků z každé katedry. 
 
3. Spolupráce se ZOO v Ústí nad Labem 
- organizace letního příměstského tábora v prostorách ZOO v týdnech 25. – 29. 7. a 1. – 5. 8. 2022 - stav: 
v týdnu od 13. 6. 2022 bylo spuštěno elektronické podávání přihlášek. Současně jsou připravovány podklady 
a formuláře pro realizaci tábora a sbírány návrhy programu za jednotlivé katedry.  
 
4. Hodnocení kariérních plán ů za období 1. 5. 2021 - 30. 4. 2022 
- do 31. 5. 2022 bylo požadováno odevzdání dokumentu Hodnocení kariérních plánů za období 1. 5. 2021 
- 30. 4. 2022 a dokumentu Plán personálního rozvoje fakulty na nové pětileté období 1. 6. 2022 - 31. 5. 2027 
– úkol: děkan – splněno. 

 
5. Smlouvy o finan čním vyrovnání mezifakultní výuky s FSE a P řF 
- na základě předchozích jednání byl ze strany FSE UJEP navržen nový sazebník za odučenou výuku. 
Předpokladem je, že tento sazebník bude jednotně využit i pro finanční vyrovnání i ze strany PřF UJEP, 
případně dalších fakult univerzity. 

 
6. Registr smluv  
- ze strany vedení univerzity a fakulty je apelováno na včasné zadávání obchodních smluv, smluv 
o spolupráci a projektových smluv do registru smluv UJEP – za FŽP zprostředkovávají: Mgr. Vojtíšek, 
dr. Černý a pí. Tůmová. 

 
7. Revize p říkazů a směrnic (aktualizace i dle p ředpis ů rektora, kvestora)  
- proděkani byli požádání o kontrolu a případnou aktualizaci dokumentů a předpisů fakulty v rámci jejich 
působnosti. 

 
8. SP „Environmentální správa“ 
- současná situace přípravy SP „Environmentální správa“ bude řešena s děkanem FSE dr. Mocem – 
termín schůzky je předběžně domluven na tento týden;  
- dr. Popelka a Mgr. Novák podali informaci k připravovanému NMgr SP „Aplikovaná geoinformatika“. 
V případě, že by byl SP připraven společně s PřF UJEP, musel by být projednán VR obou fakult. VR PřF 
UJEP zasedá 2x/rok, nejbližší termín jednání je plánován na říjen 2022. Do tohoto termínu však není reálná 
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příprava kvalitního návrhu akreditační žádosti. V rámci dalšího jednání budou projednány možnosti přípravy 
SP. Zvažována je i možnost přípravy samostatného SP bez spolupráce s PřF UJEP; 
- současně je i nadále řešena možnost změny projektu U21, konkrétně výměna SP „Environmentální 
správa“ za nově připravovaný NMgr SP.  

 
Mgr. Novák:  
- setkání členů Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum (http://www.sfdp.cz/) na FŽP UJEP - 21. - 

22. 6. 2022. Doc. Pacina je členem společnosti – stav: Mgr. Novák podal informaci k přípravě setkání 
a požádal děkana FŽP o úvodní zahájení; 

- akreditace NMgr. SP AGI – podány informace – viz výše; 
- podána informace k připravovanému projektu OP ST RUR – připraven finální rozpočet za WP3. Dle 

požadavků FŽP se podařilo oproti loňskému návrhu dohodnout navýšení provozních prostředků výměnou 
za investice. V rámci diskuze byly doplněny informace k podaným návrhům aktivit za WP1 a 2; 

- podána informace o jednání členů KGI se Zoo ÚL dne 10. 6. 2022 – v uplynulém období byly pořízeny 
letecké snímky areálu zoologické zahrady a představen 3D model. Vyjádřena byla spokojenost ze strany 
Zoo ÚL. 

 
dr. Holcová  
- dokument Výroční zpráva o činnosti za rok 2021 – stav: dokument byl předán k projednání VR FŽP UJEP – 

viz výše; 
- podána informace o plánu založení dětské skupiny UJEP, jejíž vznik by byl dotován z výzvy vyhlášené 

MMR. Vyhovující prostory byly nalezeny v budově v Klíšské ulici, které budou pronajaty společnosti YMCA, 
která již realizuje dětskou skupinu v Brněnské ulici. V případě, že bude vše probíhat dle předpokladu, 
k otevření by mohlo dojít již v říjnu 2022; 

- podána informace o přesunu nepřijatých návrhů aktivit z WP2 RUR OP ST do WP1 – po dohodě 
s prorektorem dr. Zuckersteinem; 

- předán požadavek PF UJEP na skladové prostory a požadavek FUD UJEP na výstavní prostory děl 
studentů fakulty. Případné možnosti je třeba prodiskutovat s Mgr. Vojtíškem a případně i provozním 
výborem CPTO. 

 
dr. Popelka  
- prodloužení projektu U21 z důvodu 2 dosud nerealizovaných akreditací SP ze strany FŽP (Revitalizace 

krajiny a Environmentální správa) – stav: předpokládáno je prodloužení projektu, nicméně přesný termín 
prodloužení není znám. Podrobnosti budou doplněny 17. 6. 2022; 

- příprava akreditační žádosti SP „Obnova krajiny“ – stav: žádost odeslána k posouzení a projednání Radě 
pro vnitřního hodnocení UJEP – termín jednání: 21. 6. 2022; 

- informace k připravované reformě doktorského studia – Dr. Chvátalová informovala o přípravě reformy 
doktorského studia, jejíž stěžejní parametry byly vysokým školám poskytnuty prostřednictvím ČKR.  
Reformou chce MŠMT reagovat na stávající stav, kdy v doktorských programech studuje cca 12 % 
studentů (nejvíce v Evropě) a kdy studijní neúspěšnost dosahuje kolem 60 % a na některých fakultách až 
90 %. Přitom konkurenceschopnost ČR je nízká, pouze osmina studentů je ze zahraničí, ostatní jsou z ČR 
nebo SR. 

- Novela zákona o vysokých školách se snaží tento nesoulad odstranit. Jako nástroj by měla sloužit výše 
stipendia, která je aktuálně nejnižší ve Střední Evropě. Stipendium by tak mělo být zvýšeno na 1,2 násobku 
minimální mzdy (při současném snížení počtu doktorandů o 30 – 35 %). Při rozdělování finančních 
prostředků mezi jednotlivé vysoké školy by pak měl být zohledněn aktuální počet doktorandů, studijní 
neúspěšnost, délka studia a výkon dle M17+ 

- V rámci reformy se počítá se zavedením standardů školitele s tím, že konkrétní kompetence školitele 
včetně maximálního počtu doktorandů na školitele by měla na každé vysoké škole stanovit rada pro vnitřní 
hodnocení. 

- Předpokládá se, že součástí doktorského studia již nebude výuková povinnost doktoranda, přičemž pokud 
bude doktorand vyučovat, bude muset být placen separátně mimo stipendium. Jako maximální doba studia 
je uvažováno 6-7 let (při zajištění stipendia na 4 roky). Samotné studium by pak mělo být zakončováno 
pouze obhajobou dizertace. 

- Dr. Chvátalová informovala o přípravě novely zákona o vysokých školách, která by měla být v průběhu léta 
projednána vládou. Účinnost této novely se uvažuje od 1. 1. 2024, tak, aby byla sladěna s fiskálním rokem.   
Zamýšlenými novinkami (vedle nového nastavení doktorského studia) jsou zejména následující změny: 

- Studium by mělo být ukončováno pouze obhajobou závěrečné práce (a to jak v bakalářském, tak 
i magisterském studiu). 

- Měl by být umožněn přestup mezi studijními programy v rámci vysoké školy. 
- Měla by být umožněna společná akreditace studijních programů dvěma českými vysokými školami. 
- Mělo by dojít ke zjednodušení procesu uznávání předchozího vzdělávání. 
- Neměla by být nutná registrace vnitřních předpisů na MŠMT. 
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- podána informace k odeslání podkladů pro tvorbu rozvrhů na ZS AR 2022/2023 – z důvodu již 

optimalizovaných rozvrhů v předchozím období byly pro sestavení nových rozvrhů využity stávající 
podklady; 

- podána informace k průběhu obhajob kvalifikačních prací a SZZ – podán požadavek na povinnou účast 
vedoucích při obhajobách kvalifikačních prací; 

- podána informace k plánovanému týdnu workshopů pro studenty SŠ – EKO-KEMP – termín: 20. – 
24. 6. 2022; 

- podána informace k průběhu přijímacího řízení formou motivačních pohovorů – z pohovorů s uchazeči 
o studium vyplývá dobře připravená propagační kampaň na webu fakulty a další aktivity PR oddělení; 

- v rámci jednání členů KolD proběhla diskuze k možnostem a podmínkám zveřejňování závěrečných prací 
s utajeným obsahem. Tyto práce by měly být zveřejněny po uplynutí 3 let, a to minimálně formou tištěné 
verze v univerzitní knihovně. K postupu a podmínkám zveřejňování obsahu těchto prací budou zjištěny 
bližší informace. V případě zadávání prací obdobného charakteru je však nutné toto předem projednat 
s proděkanem pro studium. 
 

doc. Trögl:  
- podána informace k aktuálnímu stavu požadavků a již vyplacených odměn za publikační činnost na fakultě. 

Z uvedených dat vyplývá, že alokovaná částka z navýšení TA16 nebude dostačující. Na žádost tajemníka 
a vedoucích kateder bylo vyplácení odměn za publikační činnost odloženo na červenec, a to z důvodu 
nenavyšování finančních náhrad v důsledku čerpání dovolené; 

- dne 9. 6. 2022 schválila Evropská komise OP JAK. Sumář informací a výzev je na https://opjak.cz/. 
 
prof. Janoš:  
- podána informace k plánovanému přijímacímu řízení do doktorského SP „Environmentální chemie 

a technologie“ – termín: 29. 6. 2022; 
- podána informace k plánovaným obhajobám disertačních prací (Š. Tůmová a M. Hošek) – termín: 

30. 6. 2022; 
- podána informace o úspěšném složení SZZ studentů doktorského SP „Environmentální chemie 

a technologie“ – H. Burdová a D. Pilnaj; 
- podána informace o úspěšném průběhu konference StudKon 2022 (13. 6. 2022); 
- v rámci jednání proběhla diskuze členů KolD k možnosti přijímání zahraničních studentů do doktorského 

SP „Environmentální chemie a technologie“. Ve vztahu k bezpečnostním opatřením souvisejícím 
s požadavkem předcházení situací s možným vlivovým působením cizí moci bylo doporučeno, aby studenti 
byli přijímáni do nově připraveného doktorského SP „Obnova krajiny“, u kterého je předpokládána 
akreditace v průběhu letošního roku 2022.  

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

8.00, červená aula MFC - školení se týká všech zaměstnanců fakulty. 
 

Dr. Krystyník :  
- podána informace k přípravě 3bloku předmětů a možnosti certifikace „podnikového ekologa“. V první fázi 

by bylo určeno pro studenty fakulty, následně by mohlo být otevřeno i pro veřejnost (zajišťuje dr. 
Kajánková). 
 

Mgr. Kolenatý:   
- podány další informace k postupu přípravy letní školy, realizované ve spolupráci s CHKO České středohoří 

- FŽP bude zajišťovat stravování pro studenty, CHKO pak ubytování;  
- zajištění hodnotnějších upomínkových předmětů pro potřebu reprezentace fakulty – stav: členům KolD byl 

zaslán seznam upomínkových předmětů. Z uvedeného seznamu budou vybrány a pořízeny cca 3 
předměty.  

 
dr. Pokorný  
- 25. - 27. 5. 2022 proběhla návštěva na TU Zvolen, SR - navázány byly nové kontakty (paleoekologie, 

dendrochronologie). Zvažována je reciproční návštěva na FŽP v Ústí n. L.; 
- příprava akreditace NMgr SP „Obnova krajiny“ – návrh byl projednán AS FŽP UJEP a VR FŽP UJEP bylo 

schváleno postoupení návrhu SP Radě pro vnitřní hodnocení UJEP. Ze strany RPVH UJEP byly zaslány 
některé formální a věcné připomínky, které byly vypořádány proděkanem pro studium; 

- RUR OP ST WP2 - ve spolupráci s doc. Koutským byl finalizován návrh aktivit. Část navržených aktivit byla 
doporučena a je finalizována jejich podoba. Navrženo bylo dále přesunutí některých aktivit do dalších WP; 
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- 15. 6. 2022 proběhne další schůzka k možnosti zřízení ekologické fakultní střední školy (13.00, na 
Krajském úřadě ÚK). 

 
 
Diskuze:  
- dr. Popelka informoval o podaných žádostech k vyplacení odměn tajemníkům SZZ. 
 
 
 
Termín dalšího jednání kolegia děkana: dne 13. 9. 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 14. 6. 2022 


