
 

 
 
Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 13. 9. 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 plnění úkolů z jednání kolegia děkana FŽP: 
 
Body z jednání KolR UJEP: 
 
1. Návrh Plánu realizace Strategického záměru UJEP na období od roku 2021 pro rok 2023   
Dr. Zukerstein předložil Plán realizace Strategického záměru UJEP pro rok 2023. Sdělil, že následně bude 
Plán předložen k projednání ve VR UJEP (v září 2022 per rollam) a schválení v AS UJEP dne 21. 9. 2022.   
  
2. Různé   
Dr. Chvátalová:  
 - sdělila, že fakulty byly v návaznosti na přijetí protiruských sankcí informovány o možnosti evidovat tzv. 
strategické programy nebo předměty v systému STAG. Platí, že o vízech cizinců a povolení jejich pobytu 
za účelem studia rozhoduje ČR, samy vysoké školy pak zodpovídají za vlastní implementaci sankcí, tj. za 
zabránění studia strategických programů či předmětů ze strany dotčených cizinců. Na UJEP - pouze 
jednotky případů, i tak je však třeba jim věnovat pozornost (týká se studií na FSI, FŽP a PřF). 
- připomněla, že od 1. 7. 2022 platí nový Stipendijní řád UJEP. Stěžejní změny byly komentovány v kolegiu 
rektora dne 1. 11. 2021.   
- UJEP obdržela osnovu pro zpracování sebehodnotící zprávy pro vnější hodnocení činností UJEP. 
V rámci toho si vyžádala kompletní spisy k 19 SP (za FŽP Aplikovaná geoinformatika). Návrh zprávy připraví 
ve spolupráci s dr. Zukersteinem, hlavním schvalovacím orgánem bude RpVH UJEP. Zprávu je nezbytné 
odeslat na NAÚ do 15. 10. 2022.  
- do 21. 10. 2022 běží lhůta pro zaslání nominací studentů a absolventů na ocenění ze strany 
primátorů, starostů, ředitelů významných firem či společností (na alena.chvatalova@ujep.cz). 
Podmínky pro nominace jsou zveřejněny na univerzitním webu v odkazu Finanční podpora studentů.  
 
Doc. Novák:   
- informoval o výzvě ke sběru kvalitních výsledků v rámci Modulu M1 za rok 2022, kde UJEP bude 
předkládat celkem 16 výsledků (základ 6 a pro posílení vědních oblastí 5 a 6 je kvóta 10 nebiblio výsledků) – 
úkol: VedKat – do 30. 9. 2022 zaslat návrhy kvalitních výsledků publikovaných za rok 2020. Výstupy 
mohou být i aplikovaného charakteru. Podaný návrh musí být doplněn zdůvodněním přínosu v rámci 
společenské relevance nebo přínosu v daném vědním oboru. 
- informoval, že PřF UJEP získala akreditaci pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro 
program Aplikované nanotechnologie na 5 let. 
 
Dr. Zukerstein:   
- předložil Metodiku vnitřního hodnocení kvality činností na UJEP a Vybrané kvantitativní a kvalitativní 
ukazatele. Uvedl, že se jedná o výstupy z projektu U21 KA09. Metodika odráží současný komplexní systém 
zajišťování a vnitřního hodnocení kvality průběžně implementovaný na UJEP, procesy jsou nastaveny 
a realizovány na základě legislativy, návazných vnitřních předpisů, norem a dalších interních předpisů 
a postupů. Součástí systému je, mimo jiné, monitoring dat a ukazatelů, které jsou každoročně aktualizovány. 
- informoval, že vedoucímu CI Ing. Vaibarovi dne 1. 10. 2022 končí smlouva na UJEP. Od 2. 10. 2022 bude 
jmenován novým vedoucím CI Ing. Pavel Poláček.  
 
Prof. Doulík:    
- seznámil s aktuální verzí dokumentu Strategie mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu a další tvůrčí 
činnosti na UJEP. Do ní byly zapracovány všechny připomínky fakult, které byly zaslány na základě výzvy 
v říjnu 2021.  
- informoval, že byla Domem zahraniční spolupráce schválena žádost UJEP o financování mobilit pro 
vysokoškolské studenty a zaměstnance v programu Erasmus+ z Výzvy 2022. UJEP obdrží na mobility 
v programu Erasmus+ podporované z fondů vnitřní politiky v projektovém období 1. 6. 2022 – 31. 7. 2024 
finanční prostředky v celkové výši 392 510 EUR, což v porovnání s projektem podávaným ve Výzvě 2021 
představuje navýšení o více než 105 tisíc EUR. 
 
Ing. Nergl: 
- požádal děkany, s ohledem na vývoj ekonomické situace ve společnosti, o čerpání jen nezbytně nutných 
finančních zdrojů. Doplnil, že ve Fondu provozních prostředků má UJEP v současné době 262 mil. korun. 
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Informoval, že částka za energie UJEP se od dubna 2022 navýšila z 25 mil. korun na aktuálních 225 mil. 
korun oproti loňskému roku. Upozornil, že je na rozhodnutí vlády ČR, jak dál postupovat, protože nejen u 
vysokých škol, ale i v dalším veřejném a soukromém sektoru je nárůst energií neufinancovatelný. Dodal, že 
v tepelném hospodářství se očekává navýšení o 25 %.  
- připomněl situaci zaměstnanců pracujících na home office, kteří mohou na UJEP žádat finanční 
náhrady za energie a nedoporučil hromadné zavádění HO na univerzitě. Dodal, že HO realizované 
v době koronaviru se významně projevily zejména do snížené spotřeby vody, u elektřiny a tepla ke snížení 
spotřeby nedošlo. V této souvislosti Dr. Chvátalová připomněla dopis náměstkyně ministra školství prof. 
Wildové k přípravám vysokých škol na zajištění vzdělávací a tvůrčí činnosti v podmínkách rostoucích cen 
energií a doplnila, že přechod na distanční výuku by byl možný pouze v nejzazší krizové situaci, za 
podmínek daných zákonem, tj. po vydání příslušného rozhodnutí MŠMT.  
 
Doc. Varady:  
- v reakci na enormní nárůst cen energií informoval, že PřF je pravděpodobně největším odběratelem z fakult 
UJEP. Objekt Za Válcovnou vytápí plynem, proto velmi intenzivně komunikují možné úspory s kvestorem 
a na CPTO probíhá energetický audit. 
 
Doc. Kuráň:  
- informoval, že v letních měsících FŽP organizovala příměstský tábor ve spolupráci se Zoo v Ústí nad 
Labem. Na základě pozitivní odezvy rodičů a dětí je předpokládáno pokračovat v realizaci i v následujících 
letech.  
- sdělil, že v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko zintenzivnila FŽP spolupráci s NP 
a v dalších dnech by ho chtěla proklamačně podpořit. 
- zmínil, že dne 1. 9. 2022 proběhl na FŽP kontrolní den k přeshraničnímu projektu, který se zabývá 
recyklací starého oblečení.  
 
 
Body z jednání KolD FŽP 
 
1. Spolupráce se ZOO v Ústí nad Labem 
- v týdnech 25. – 29. 7. a 1. – 5. 8. 2022 proběhly 2 turnusy příměstského tábor „Expedice zoo“ v prostorách 

ZOO Ústí nad Labem. Do programu byly zapojeny všechny katedry fakulty. Zjištěny byly pozitivní ohlasy 
rodičů i dětí. Předpokladem je pokračování i v následujících letech. Poděkování patří pedagogům 
a studentům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci táborů. 

 
2. PVTP 
- podána informace o přípravě a zkušebním spouštění softwaru pro evidenci vzorků, analýz a smluvního 

výzkumu – řešeno s CI UJEP.  
 
3. Smlouvy o finančním vyrovnání mezifakultní výuky s FSE a PřF 
- současně je stále řešen nový sazebník za odučenou výuku s děkany obou fakult. V tomto týdnu proběhne 

další schůzka s děkanem PřF, doc. Varadym. 
 

4. Parkování před CPTO  
- podána informace o zahájení zkušebního provozu od 12. 9. 2022. V rámci zkušebního provozu bude 

parkoviště určeno pracovníkům univerzity. Pouze v pátek odpoledne a v sobotu bude umožněn vjezd 
i studentům. Členy KolD byla doporučena realizace osvěty k využívání MHD. 

 
5. Chemické fórum 
- dne 6. 10. 2022 proběhne v prostorách ICUK Chemické fórum – prezentován bude i příspěvek za FŽP „Jak 

učíme chemii na UJEP“. 
 
6. Podněty prof. Janoše 
- v rámci diskuze členů KolD byly diskutovány podněty prof. Janoše k postavení, podmínkám rozvoje 

a hodnocení neakademických pracovníků. 
- diskutován byl dále podaný podnět k manažerským schopnostem vedoucích pracovníků fakulty.  

 
Mgr. Novák: 
- podána informace k doplňovacím volbám do AKAS UJEP z důvodu odchodu dr. Bogana. Volby proběhnou 

prezenční formou dne 11. 10. 2022, 
- informace k aktuálně podaným 2 projektům v rámci výzvy TAČR - Prostředí pro život (FŽP jako 

spoluřešitel), 
- výběrové řízení na GIS serverovou platformu – výběrové řízení stále probíhá, 
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- v případě podnětů k jednání je předpokládaný termín jednání AS FŽP UJEP dne 27. 9.2022. 
 
dr. Holcová 
- Výroční zpráva o činnosti za rok 2021 – v termínu odevzdána na rektorát UJEP, 
- pořízení doplňkových zaměstnaneckých čipů – stav: čipy byly pořízeny a předány zaměstnancům fakulty, 
- hodnocení akademických pracovníků (HAP) 2022 – předpokládaný termín spuštění HAP je listopad 2022, 
- plán Genderové rovnosti UJEP – úkol: členové KolD – zaslat a projednat návrh prioritních bodů za FŽP – 

termín: do 18. 9. 2022, 
- podána informace o přípravě krajského kola Ekologické olympiády ve spolupráci s DDM Ústí nad Labem – 

termín konání - 7. – 9. 10. 2022, zapojení všech kateder fakulty. 
 
dr. Popelka 
- příprava akreditační žádosti SP „Obnova krajiny“ – stav: žádost byla na začátku července 2022 odeslána 

na NAÚ. Navržena a schválena byla i komise. Proděkanem pro studium byla podána žádost k doplnění 
studijních opor do e-learningového systému Moodle, 

- doc. Tröglem byl podán podnět k možnosti průběžného přijímání studentů do doktorského SP v průběhu 
celého roku – stav: požadované termíny budou schváleny v rámci schvalování podmínek přijímacího řízení, 

- SZZ a obhajoby BP – termín 26. 9. 2022. Někteří ze studentů mají podanou přihlášku i do navazujícího 
magisterského SP, čímž byl splněn účel konání tohoto termínu SZZ. Proděkanem pro studium byl podán 
požadavek k doplnění dalšího člena zkušební komise za technologickou část, 

- podána informace k zápisům 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků bakalářských SP. Počty 
podaných přihlášek a zapsaných studentů jsou uvedeny v Přílohách 1 a 2. Diskutován byl podíl zapsaných 
a přihlášených studentů, který je vyšší v případě konaných přijímacích pohovorů (71 %),  

- 12. 9. 2022 bylo ukončeno podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení – přihlášeno 103 lidí, z toho 9 
do navazujícího magisterského SP. Přijímací řízení do bakalářských SP proběhne 19. – 20. 9. 2022,  

- od 1. 7. 2022 platí nový stipendijní řád. Změny se budou týkat i výše prospěchového stipendia nebo 
ubytovacího stipendia, kde vzhledem k navýšení počtu žádostí je očekáváno snížení přidělené částky, 

- podána informace k ukončení studijních stáží studentů z Ukrajiny. Studenti dostali pokyn k dostudování na 
území Ukrajiny. U některých studentů je zájem o podání přihlášky do navazujícího magisterského nebo 
doktorského SP po ukončení studia na Ukrajině. Současně zůstává pouze 1 student, a to minimálně do 
konce roku 2022. Možné je přijetí dalších cca 2 – 3 studentů. Proplacení stipendií státem je garantováno 
do konce roku 2022, s možností prodloužení dle aktuálního vývoje situace, 

- U3V – předána informace prorektorky dr. Chvátalové k možnosti zapojení se do výuky a realizace výuky 
i v dalších městech Ústeckého kraje. Aktuálně probíhá výuka v Ústí nad Labem a Kadani, 

- podána informace k přípravě rozvrhů – současně jsou rozvrhy připraveny a probíhá jejich kontrola. 
Současně připravené rozvrhy kapacitně naplnily budovu CPTO. V případě otevření dalších SP bude nutná 
revize možných výukových prostor v CPTO i v kampusu UJEP. 

 
doc. Trögl:  
- podána informace k čerpání odměn za publikační a jinou tvůrčí činnost pracovníků fakulty - alokovaná 

částka z navýšení TA16 nebude stačit a je nutné hledat jiné finanční zdroje. Navržena byla úprava 
motivační směrnice. Změny by měly začít platit od začátku roku 2023, 

- Evropská komise schválila dne 9. 6. 2022 OP JAK a očekáváno je vypisování výzev. Bližší informace jsou 
na https://opjak.cz/. 

- aktualizaci publikace „S firmami si rozumíme“ – stav: v rámci fakulty byli pracovníci vyzváni k podání 
podnětů k aktualizaci publikace, 

- podána informace k chystané prezentaci výzkumných témat pro studenty za účelem zadávání BP/DP 
i zajištění pomocných vědeckých sil,. Termín bude stanoven, 

- podána informace ke schválení nového OP TAK (technologie a konkurenceschopnost, nástupce OP PIK) 
a vypsání prvních výzev Aplikace (aplikovaný výzkum), Proof-of-Concept (testování komerčního potenciálu 
výsledků a transfer technologií), Inovace (implementace inovativních výsledků do výroby podniků). 
Všechny tyto výzvy podává firma v potenciální spolupráci s výzkumnou organizací. Výzvy jsou cca 
srovnatelné s předchozími variantami z OP PIK. (zjištěny byly některé pozitivní změny - např. zvýšení limitů 
pro platy a úvazky pracovníků VO na 1,2 nebo uznatelnost služeb). Naopak v rámci výzvy Aplikace je nově 
stanoven minimální podíl 30 % na průmyslový výzkum (min. 70 % musí být experimentální vývoj). 
Zajímavá je dále výzva OP TAK Inovační vouchery – duševní vlastnictví, která spolufinancuje 75% služby 
patentových zástupců a mohou o ní žádat i výzkumné organizace, 

- podána informace k termínu podávání žádostí o změny projektů IGA – termín – do 30. 10. 2022. 
 
prof. Janoš: 
- podán podnět k diskuzi k postavení neakademických pracovníků na fakultě a manažerským schopnostem 

vedoucích pracovníků – viz výše. 
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Mgr. Vojtíšek:  
- předán požadavek ZAMO UJEP k doplnění informací v souvislosti s elektronizací schvalovacích procesů – 

tabulka manažerů zakázky jednotlivých projektů, 
- podán požadavek k zajištění dostatečných pravomocí zástupců v případě nepřítomnosti statutárních 

pracovníků fakulty, 
- podán požadavek na návrh studentů do stipendijní komise fakulty. 
 
Dr. Krystyník:  
- podán dotaz na možnost jmenování doc. Loučky emeritním děkanem (z důvodu přístupu do laboratoře) – 

členové KolD souhlasí se jmenováním, 
- diskuze nad nízkými počty studentů, zejména u technologické specializace – bylo doporučeno více se 

zaměřit na propagaci oboru na středních školách a využívat prezentačně vhodné materiály – možné využít 
již připravenou prezentaci připravenou pro DOD. 

 
Mgr. Kolenatý:  
- letní tábor, realizovaný ve spolupráci s CHKO České středohoří – stav: akce proběhla úspěšně. Pro další 

roky realizace byl doporučen finanční příspěvek ze strany studentů,  
- zajištění hodnotnějších upomínkových předmětů pro potřebu reprezentace fakulty – stav: seznam věcí byl 

připraven a současně probíhají objednávky. Větší pozornost byla věnována pořízení běžných reklamních 
předmětů, které budou využity v nejbližších propagačních akcích fakulty, 

- podána informace k přípravě propagační akce „Noc vědců“ – termín 30. 9. 2022, 
- podána informace k připravované akci „Kampus slaví“ – termín 6. 10. 2022,  
- podána informace ke spuštění mobilní aplikace UJEP app pro studenty i akademické pracovníky – aplikace 

spojená se systémem STAG. 
 
dr. Pokorný 
- ekologická střední škola – stav: v rámci SŠ Libverda v Děčíně probíhá aktuálně příprava SP, 
- podána informace k přijetí článku v časopise Nature Communications  - dr. Petřík je členem autorského 

týmu článku: Sabatini F. M. et al. Global patterns of vascular plant alpha diversity. Nature Communications 
(2022). DOI: 10.1038/s41467-022-32063-z. Tisková zpráva byla odeslána na rektorát, 

- příprava projektu TAČR Prostředí pro život – „Požár v NP České Švýcarsko: popele, živiny a ekologické 
souvislosti“. Hlavní koordinátoři - prof. Hejcman a doc. Trögl - stav: podáno, 

- zakázka pro Krajský úřad Ústeckého kraje - brožura „Přírodní parky“ je před dokončením (termín - do 
konce září 2022). 

 
Diskuze: 
- v rámci diskuze představil dr. Orava členům KolD nově získaný projekt zaměřený na přípravu PhD 

studijního programu „Environmental a Biomaterial Sciences“ – hl. řešitel: dr. Jiří Orava, doba řešení: 
1. 7. 2022 – 30. 6. 2024.  

 
 
 
Termín dalšího jednání kolegia děkana: dne 11. 10. 2022 od 13:00 hod. 
 
Zapsali:  Mgr. Diana Holcová, Ph.D., proděkanka pro rozvoj a kvalitu FŽP UJEP 
 
Schválil: doc. Dr, Ing. Pavel Kuráň, děkan FŽP UJEP 
 
V Ústí nad Labem dne 13. 9. 2022 
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