
 

 
 
 
Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 11. 10. 2022  
 
Přítomni: doc. Kuráň, prof. Janoš, doc. Trögl, Mgr. Novák, Mgr. Kolenatý, Mgr. Vojtíšek, dr. Holcová, 

dr. Popelka, dr. Krystyník 
Omluveni: dr. Pokorný 
 
 
Informace a kontrola plnění úkolů z jednání kolegia děkana FŽP: 
 
Body z jednání KolR UJEP: 
 
1. KolR se v říjnu 2022 nekonalo 

 
2. 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. Plán byl předložen 
k projednání VR UJEP v září 2022 (per rollam) a schválen v AS UJEP dne 21. 9. 2022.   
  
3. Různé   
Dr. Chvátalová:  
- 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 – stav: FŽP dosud jen 
málo využívala možnost nominace studentů a absolventů k ocenění. Vedení fakulty proto žádá, zejména 
vedoucí BP a DP, o prověření možných nominací studentů. Členy kolegia byla dále diskutována možnost 
oslovení významných spolupracujících partnerů k podpoře studentů formou stipendií a ocenění. 
 
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 – stav: za FŽP nebyl podán žádný návrh. Současné výsledky 
budou navrženy do Modulu M2. 
 
Ing. Nergl: 
- požádal děkany o čerpání jen nezbytně nutných finančních zdrojů. 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.  
 
 
Body z jednání KolD FŽP 
 
1. H2 Fórum Ústeckého kraje 2022 
- H2 Fórum Ústeckého kraje 2022 proběhlo pod záštitou Hospodářské komise ÚK ve dnech 26. - 27. 9. 2022 

v MFC kampusu UJEP. Přednášky a diskuze se týkaly vodíkové strategie a mobility v Ústeckém kraji.  
 
2. Chemické fórum 
- Chemické fórum proběhlo dne 6. 10. 2022 v ICUK. Hejtman vyjádřil nutnost zvýšení zájmu o studium chemie. 

Radní ÚK pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková pochválila spolupráci s FŽP, konkrétně 
s KŽP.  

- dr. Bůžek – prezentace „Jak učíme chemii u nás?“. 
 
3. Noc vědců 
- dne 30. 9. 2022 - pozitivní ohlasy veřejnosti. Poděkování patří pedagogům a studentům, kteří se podíleli 

na přípravě a realizaci akce (odměny – mimo pracovníků zapojených v projektu REPROREG), 
- předáno bylo rovněž poděkování od vedení univerzity – doc. Novák, 
- v rámci diskuze byla podána informace o nekolegiálním chování ze strany pracovníků a studentů PřF. 

Záležitost bude řešena mezi vedením fakult. 
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4. Krajské kolo ekologické olympiády 
- dne 7. 10. 2022 - pozitivní ohlasy veřejnosti. Poděkování patří pedagogům a studentům, kteří se podíleli 

na přípravě a realizaci akce (odměny – mimo pracovníků zapojených v projektu REPROREG). 
 
5. Roční odměny 
- úkol: vedoucí pracovníci mohou, s ohledem na finanční možnost fakulty a s ohledem na očekávaný nárůst 
cen energií, navrhnout odměny. 
 
6. PVTP 
- podána informace o přípravě a zkušebním spouštění softwear pro evidenci vzorků, analýz a smluvního 

výzkumu – řešeno s Ing. Poláčkem s CI UJEP po odchodu Ing. Vaibara.  
 

7. Parkování před CPTO  
- 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 – stav: zkušební provoz byl spuštěn. Vjezd pracovníkům 
UJEP je umožněn prostřednictvím registrace SPZ v systému IMIS, případně s využitím zaměstnaneckých 
karet nebo čipů. 

  
Mgr. Novák: 
- podána informace ke konání řádných voleb do AS UJEP - druhá polovina listopadu 2022, 
- KGI připravuje spolu s Konzorciem EuroGV, spol. s r.o. a GEPRO, spol. s r.o. projekt do OP TAK, se 

zaměřením na DMT a BIM (název bude upřesněn), 
- prostřednictvím dr. Müllerové se domlouvá možná návštěva kolegů z univerzity v Giessenu (druhý 

listopadový týden), 
- podána informace k přípravě výběrového řízení přes DNS na pořízení IT vybavení. V případě dalšího 

plánovaného pořízení IT vybavení na FŽP ještě v letošním v roce 2022 je žádoucí spojení nákupu do 
jednoho VŘ (kontaktovat Mgr. Nováka),  

- další termín jednání AS FŽP UJEP je plánován na 25. 10. 2022. 
 
Dr. Holcová 
- podána žádost o vyjádření se k návrhu k odpisu knih z knihovního fondu VK UJEP – úkol: VedK – 

do 19. 10. 1922, 
- podána informace k otevření HAP (začátek listopadu) a on-line školení k novým prvkům systému (termín 

bude upřesněn), 
- podána informace k pořízení univerzitní licence Matlab a licence IBM SPSS Statistika – úkol: členové KolD 

– vyjádřit se k zájmu o využívání programu IBM SPSS Statistika, včetně vyčíslení počtu pedagogů 
a studentů – do 17. 10. 2022, 

- předána informace ke stavu IT vybavení na fakultě – z důvodu již špatného technického stavu IT vybavení 
učebny -1.20 bude nutné v následujícím období řešit jeho výměnu (tj. 31 počítačů). V rámci diskuze byly 
řešeny možné finanční zdroje k nákupu, 

- podána informace k návrhu novému složení disciplinární komise. Návrh bude projednán na příštím jednání 
AS FŽP UJEP. 

 
Dr. Popelka 
- podána informace k přijímacím řízením a zápisům studentů – pro akademický rok 2022/2023 zapsáno 

celkem 144 studentů do všech forem studia a studijních programů, úspěšnost zápisů - 82 % z podaných 
elektronických přihlášek, zapsaný rozvrh má prozatím 86 % zaspaných studentů (termín zápisu rozvrhů je 
do 14. 10. 2022). Z počtu zapsaných studentů je za období posledních 3 let patrný klesající trend (2020 – 
183 studentů, 2021 – 163 studentů a 2022 – 144 studentů). Do druhého ročníku AR 2022/2023 je zapsáno 
cca 50 studentů. Dle současně sestavených rozvrhů místností v budově CPTO je zřejmé, že budova je na 
hraně své kapacity, 

- na listopadovém jednání AS FŽP UJEP budou předloženy ke schválení podmínky přijímacího řízení do SP 
fakulty. Oproti předchozím rokům bude změna v přijímání maturitního vysvědčení elektronickou formou, 

- termín SZZ – 3. a 7. 11. 2022, 
- podána informace k zářijovému termínu SZZ, který byl realizován za účelem umožnění postupu studentů do 

nMgr SP – tento termín umožnil přechod pouze 1 studenta. Z důvodu časové náročnosti není očekáváno, že 
by se v dalším akademickém roce opakoval tento termín obhajob BP/DP a SZZ, 

- dne 1. 11. 2022 ve 13.00 proběhne přednáška Univerzitního centra podpory pro studenty se SP – Mgr. Řáha. 
Navržena byla povinná účast všech akademických pracovníků (s výukou),  

- předána informace k žádosti prorektorky dr. Chvátalové k zasílání zápisů z jednání KolD FŽP. 
 
  



 

3 

 

Doc. Trögl:  
- podána informace k hodnocení excelentních výstupů Modulu M1, kde se za FŽP umístily 2 výsledky se 

stupněm hodnocení 1 a 2, 

 Matys-Grygar T., Popelka J.: Revisiting geochemical methods of distinguishing natural concentrations 
and pollution by risk elements in fluvial sediments. J.Geochem. Explor., 2016, 170, 39-57. 
https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2016.08.003, známka 1 

 Janoš P., Henych J., Pfeifer J., Zemanová N., Pilařová V., Milde D., Opletal T., Tolasz J., Malý M., Štengl 
V. : Nanocrystalline cerium oxide prepared from a carbonate precursor and its ability to breakdown 
biologically relevant organophosphates.  Environ. Sci.: Nano, 2017,4, 1283-1293. 
https://doi.org/10.1039/C7EN00119C, známka 2 

- podán návrh k uspořádání setkání akademické obce (pracovníci fakulty) s cílem představení současných 
a budoucích možností přípravy a zapojení se do tzv. „velkých projektů“ - OP JAK, OP ST, NPO, ITI apod. 
Předběžný termín: 15. 11. 2022 ve 14 – 15.00 hod. (termín a místo konání budou ještě upřesněny),  

- podán návrh na realizaci přednášky k představení a možnosti zapojení se do výzkumných témat fakulty 
a možných témat pro zpracování BP/DP – termín: 18. 10. 2022 od 13.00 do 14.00,  aula 1.03, 

- podána informace o potřebě realizace investice z projektu INVUST – jedná se o poslední dosud 
nerealizovanou investici - přenosný analyzátor vody (cca 200 000 Kč). V případě zamítnutí akreditace 
doktorského SP „Obnova krajiny a ekosystémové služby“ by se jednalo o neuznatelný náklad, v případě 
nepořízení přístroje by však vznikly neuznatelné náklady v jiných částech projektu. Doc. Trögl navrhuje 
zahájení VŘ na pořízení přístroje ještě před rozhodnutím o akreditaci z FRIM fakulty, čímž by byla očekávána 
nižší finanční částka.  

- současně jsou řešeny nové předpisy ke střetu zájmů při zadávání veřejných zakázek – např. možnost 
zadávání výzkumných zakázek dlouhodobě spolupracujícím organizacím, především výzkumným, kde 
výběrové řízení postrádá smysl vzhledem k návaznostem na předchozí know-how získané v rámci starších 
výzkumných aktivit. V rámci VŘ je třeba brát zřetel na země, na které byla uvalena sankce ze strany státu. 

- podána informace k aktuálně probíhajícím jednáním k informacím o udržitelnosti projektů OP VVV. Např. 
u projektů OP JAK jsou neuznatelnými náklady udržitelnost předchozích projektů. Konfliktní se v tomto 
případě jeví zaměstnávání klíčových osob, které jsou zároveň zahrnuté do udržitelnosti některých končících 
projektů. Další informace budou podány na následujícím kolegiu, 

- podána informace k možnosti čerpání finančních zdrojů z projektu U21-Reproreg na pozvání zahraničních 
expertů. Rozjednáno je cca 5 zahraničních návštěv, 

- podána informace ke získání projektu Ersamus+ KA1 - mobility mimo programové země - Libanon. Více 
informací podá Erasmus koordinátor – dr. Moravec. 

 
Prof. Janoš: 
- bez připomínek. 
 
Mgr. Vojtíšek:  
- podána informace k současně probíhajícím inventurám (termín: do 25. 10. 2022). 
 
Dr. Krystyník:  
- podán dotaz na možnost jmenování doc. Loučky emeritním docentem (z důvodu přístupu do laboratoře) – 

členové KolD souhlasí se jmenováním – stav: prověřeny byly možnosti jmenování. Následně budou zajištěny 
administrativní úkony a jmenovací listina, která bude předána k projednání VR FŽP UJEP, 

- podán dotaz k možnosti třetího zápisu předmětu CHŽP – žádost o třetí zápis posuzuje a schvaluje děkan 
fakulty, příslušná katedra pak zajistí možnost splnění požadavků dle zadaných podmínek předmětu. 

 
Mgr. Kolenatý:  
- bez připomínek. 
 
Dr. Pokorný 
- Krajský úřad ÚK má v plánu sestavit poradní odbornou skupinu pro budoucí CHKO Krušné hory. Bylo 

zahájeno jednání s několika radními o členství UJEP (FŽP) v této skupině,  
- informace k průběhu jednání se zástupci Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela 

Komerse v Děčíně-Libverdě - 13. 10. 2022 (po jednání KolD) došlo ke schůzce zástupců FŽP (dr. Pokorný, 
dr. Popelka, dr. Holcová) a ředitele SŠ dr. Kunteho. Studijní program byl schválen, plánuje se otevření jedné 
třídy, s nástupem od 1. 9. 2023. Nyní budou domluveny detaily ve vztahu zapojení FŽP do výuky. 

 
  

https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2016.08.003
https://doi.org/10.1039/C7EN00119C
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Diskuze: 
- v rámci diskuze byl podán dotaz k pravidlům psaní afiliací v rámci odborných článků. Členové kolegia se 

shodli, že v tomto směru je možné uvádět pouze fakultu, případně doplnit i příslušnou katedru. Jako afiliaci 
není možné uvádět jiná pracoviště (centra a instituty) fakulty, 

- v rámci diskuze byly dále probírány pravidla odměňování za publikační a další tvůrčí činnost ve směru 
nastavených limitů motivační směrnice fakulty. Od dalšího kalendářního roku je očekáváno poměrové 
snížení nastavených částek. 

 
Termín dalšího jednání kolegia děkana: dne 8. 11. 2022 od 13:00 hod. 
 
Zapsala:  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 11. 10. 2022 
 


