
 

 
 
 
Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 8. 11. 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 listopadu 2022 nekonalo. 

 
2. 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). 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 - stav: 
dr. Popelka prověřil možnosti nominace studentů z hlediska zadaných kritérií jednotlivých stipendií. 
Z kvalifikačních prací fakulty však nebyl zjištěn žádný vhodný návrh. 
 
Ing. Nergl: 
- i nadále platí apel na děkany fakult o čerpání jen nezbytně nutných finančních zdrojů. Upozornil, že je na 
rozhodnutí vlády ČR, jak dál postupovat - nárůst energií je neufinancovatelný.  
 
Body z jednání KolD FŽP 
 
1. Chemické fórum, Ekologická olympiáda 
- v návaznosti na uvedené akce, spojené s prezentací výuky v oblasti chemie na FŽP UJEP, byl projeven 

zájem ze strany vedení Gymnázia V. Šmejkala v Ústí nad Labem o spolupráci v oblasti „Aplikovaná chemie“. 
 

2. Návštěva NAÚ dne 14. 11. 2022 
Harmonogram návštěvy hodnotící komise  
- začátek: 10:00 hodin 
zasedací místnost 4.12 v budově rektorátu 

● 10:00 – 10:45 Přípravná schůzka členů komise (30 - 45 min.) 
● 10:45 – 11:45 Jednání s vedením univerzity (60 min.) 
zasedací místnost 1.14 v budově rektorátu 

● 11:45 – 12:30 Jednání s členy RVH – reprezentativní účast členů napříč všemi oblastmi vzdělávání, které 
vysoká škola zajišťuje (45 min.) 

● 12:30 – 13:30 Jednání s vedením fakult (60 min.) – společně DĚKANI fakult (sraz ve 12:15 hod. v 1. patře 
u zasedací místnosti) 

zasedací místnost 1.14 v budově rektorátu, případně další zasedací místnosti v budově rektorátu – 
bude upřesněno na místě dle dohody - GARANTI oborů (bez účasti ostatních) 

● 13:30 – 15:00 Jednání s garanty a zástupci studentů z těchto studijních programů (komise se může rozdělit 
do několika paralelních skupin, 90 min.):  

- Pediatrické ošetřovatelství (Bc.) 
- Aplikovaná geoinformatika (Bc.)  

- Historie (Bc. + NMgr.) 
- Speciální pedagogika – intervence (Bc.)  
- Speciální pedagogika – poradenství (NMgr.)  
- Tělesná výchova a sport (Bc.)  
- Anglický jazyk a literatura pro vzdělávání + Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (Bc. 

+ NMgr.)  

- Geografie pro vzdělávání + Učitelství geografie pro střední školy (Bc. + NMgr.)  
- Historie pro vzdělávání + Učitelství historie pro střední školy (Bc. + NMgr.)  
- Chemie pro vzdělávání + Učitelství chemie pro střední školy (Bc. + NMgr.) 
- Matematika pro vzdělávání + Učitelství matematiky pro střední školy (Bc. + NMgr.) 
- Tělesná výchova pro vzdělávání + Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (Bc. + NMgr.) 
- Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy (NMgr.)  
- Aplikovaná ekonomie a správa (Ph.D.) 
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zasedací místnost 1.14 v budově rektorátu STUDENTI (bez účasti ostatních) 

● 15:00 Jednání se zástupci studentů a studentských organizací (zástupci ze studentské komory 
univerzitního senátu a senátů fakult, zástupci největších studentských organizací, studentští tajemníci) 

 
3. Setkání akademické obce – 13. 12. 2022 
- setkání akademické obce (zaměstnanců fakulty) proběhne 13. 12. 2022 v návaznosti na jednání KolD a bude 

pokračovat neformálním vánočním posezením.  
 
4. Podávání projektů 
- členové KolD se dohodli na potřebě informovanosti k záměrům podávání projektů, a to prostřednictvím 

vedení kateder v součinnosti s proděkanem pro vědu a projektovým oddělením. Informace budou obsahovat 
stručný popis výzkumného záměru projektu, do jaké výzvy se projekt podává, partnery projektu, finance pro 
fakultu (spoluúčast), plánované investice (návrh prostor pro nové přístroje), personální zabezpečení 
a kvalifikovaný odhad na analýzy v rámci PVTP. V případě větších projektů bude na KolD informovat přímo 
řešitel projektu za FŽP. Forma předávání informací bude upřesněna. 

- doc. Trögl k tomu doplnil, že je potřeba nezvyšovat administativu související s podáním projektu, která už je 
teď obrovská. Jako vhodnější se jeví častěji se potkávat a diskutovat nad návrhy projektů i dalších aktivit. 
Pro přehled o připravovaných projektech by se dala více využívat databáze projektů a návrhů fungující 
v IMISu, chtělo by jí to ale doplnit o automatické upozorňování členů vedení (podnět pro CI). 

 
5. PVTP 
- podána informace o pokračování příprav na zkušební provoz software pro evidenci vzorků, analýz 

a smluvního výzkumu – dne 7. 11. 2022 proběhla schůzka s Ing. Poláčkem a p. Štulíkem z CI UJEP. 
Do konce roku budou odstraněny problémy se software. Další schůzka je plánována na 21. 11. 2022. 

 
6. Noc vědců 
- na jednání KolD byla podána informace o nekolegiálním chování ze strany pracovníků a studentů PřF v rámci 

konání prezentační akce „Noc vědců“. Záležitost bude řešena mezi vedením fakult: stav – úkol nadále trvá. 
 
7. Roční odměny 
- úkol: vedoucí pracovníci mohou, s ohledem na finanční možnost fakulty a s ohledem na očekávaný nárůst 

cen energií, navrhnout odměny: stav – úkol nadále trvá,  
- v návaznosti na návrh odměn za pedagogickou činnost pracovníků byly podány informace o hodnocení 

kvality výuky za letní semestr AR 2021/2022, zejména o nižším zapojení se studentů do hodnocení. 
 

8. Parkování před CPTO  
- zahájení zkušebního provozu od 12. 9. 2022 – stav: nezjištěny žádné problémy. Ze strany studentů byl podán 

dotaz na kvestora UJEP. Pro studenty kombinované formy studia je parkoviště k dispozici v pátek od 12. hod. 
a o víkendech. Jedná se o možnosti otevření závory již od 7. hod. (pátky).  

 
Mgr. Novák: 
- 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) - stav: vyhlášení výzvy bylo posunuto na leden 2023, ale 
stále pokračuje příprava projektu. Jakmile budou k dispozici další informace, budou předány členům KolD, 

- prostřednictvím dr. Müllerové se domlouvá možná návštěva kolegů z Justus Liebig University Giessen  
(druhý listopadový týden) – stav: návštěva proběhne dne 11. 11. 2022, 

- řádné volby do AS UJEP se uskuteční 29. 11. 2022 od 10 do 14 hod. – u vrátnice budovy CPTO. Návrhy 
kandidátů se předkládají do 21. 11. 2022 do 13:00. 

 
dr. Holcová 
- podána žádost o vyjádření se k návrhu k odpisu knih z knihovního fondu VK UJEP – úkol: VedK – 

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

bude upřesněn): stav – podklady za FŽP byly předány na CI UJEP, poslední informace k termínu otevření 
systému HAP je 12. 11. 2022, 

- 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 - stav: za FŽP byla předána informace o zájmu 1 licence IBM SPSS Statistika, 

- 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: stav – úkol stále trvá, 

- podána informace o jednání s FUD a dalšími zástupci fakult UJEP v prostorech ICUK, týkajícího se možné 
budoucí spolupráce. 
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dr. Popelka 
- podána informace k plánované návštěvě vedení Ariel University Israel na UJEP (zajišťuje prof. Hejcman) – 

termín: 6. - 8. 12. 2022. Plánován je podpis memoranda o spolupráci. Další podrobnosti k přípravě návštěvy 
budou projednány 15. 11. 2022, v zasedací místnosti děkanátu FŽP, 

- podána informace k připravovanému seznamu akademických pracovníků pro komise SZZ - seznam 
schválených lidí od roku 2009 je uveden v Příloze č. 1. Nový seznam pracovníků bude doplněn po finalizaci 
zkušebních okruhů SZZ. Poté bude seznam předán k projednání a schválení VR FŽP, 

- 7. 11. 2022 proběhly první obhajoby kvalifikačních prací a SZZ nově akreditovaného Mgr SP – úspěšně 
studium ukončili dva studenti, 

- aktuálně je finalizována příprava podkladů pro vyúčtování mezifakultní výuky mezi PřF a FŽP za celý uplynulý 
akademický rok (dle pracovní verze cca +165  tis. Kč pro FŽP), 

- podán požadavek na sekretariáty jednotlivých kateder k urychlení procesu uznávání předmětů z předchozích 
semestrů, 

- odměny za kvalitu výuky a vedení závěrečných prací – viz bod 7, 
- podána informace o blížícím se konci velkých projektů U21 a U21-REPROREG - k 31. 12. 2022 a výši úvazků 

zapojených pracovníků. 
 
doc. Trögl:  
- podána informace k nominacím pracovníků FŽP na „Cenu rektora“ – podány 3 návrhy, ze kterých byli vybráni 

dva kandidáti – Ing. Nebeská (návrh na cenu pro mladé vědce) a dvojice dr. Ederer a prof. Janoš (návrh na 
cenu za aplikovaný výzkum). 

- podána informace o jednání s kolegy z HVZG v Zittau. Z diskuze jednání vzešly možné návrhy spolupráce, 
např. možnost realizace společného magisterského studijního programu, popř. participace na PhD studijním 
programu (např. ve formě poskytnutí pobytů studentů). Podána byla i informace o výzkumném centru pro 
výzkum biomateriálů a jejich cyklickém využití (surovina --> materiál--> výrobek --> biologický rozklad např. 
na bioplyn), 

- podány stručné informace k plánovaným výzvám z OP JAK, výzvě pro VŠ (obdoba dnešních projektů U21 
a U21-Reproreg) a projektu „Doktorský nábyteček“ s alokací 40 mil. Kč (zaměřeno na PhD SP),  

- předán požadavek prorektora pro vědu ke zřízení managerských emailů pro vedoucí pozice pracovníků fakult 
z důvodu blížících se voleb, 

- podána informace k plánovanému semináři „Academic writing“ - 23. 3. 2023, který bude organizován 
společně s FSE. Je určen především pro PhD studenty, ale i další pracovníky. 

 
prof. Janoš: 
- podána informace o přijímacím řízení do PhD SP „Environmentální chemie a technologie“ – 14. 11. 2022 

(2 zájemci). 
 
Mgr. Vojtíšek:  
- podána informace k realizovaným inventurám (termín: do 25. 10. 2022) – stav: inventury proběhly bez závad, 
- podána informace k čerpání finančních prostředků ze stipendijního fondu, kdy čerpání je rychlejší než jeho 

plnění. Za poslední výplatní období (cca 1/4 roku) bylo vyčerpáno cca 400 tis. Kč. Členy KolD byla 
doporučena kontrola čerpání stipendijního fondu formou vyjádření se vedoucích pracovníků k jeho čerpání. 
Dále bylo doporučeno zapojení studentů, kteří vypomáhají v rámci řešení projektů, do rozpočtu projektu. 
V nejbližším období budou nastavena nová pravidla čerpání stipendijního fondu, 

- podána informace o uzavření budovy CPTO - 24.12. 2022 – 1. 1. 2023, 
- podán dotaz k možnosti zapůjčení hlukoměru. 
 
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 - stav: 
administrativní podklady je nutné připravit do příštího jednání VR FŽP UJEP (leden 2023), 

- podán podnět, aby v případě požadavků na zpracování chemických analýz bylo toto primárně projednáno 
s dr. Kříženeckou nebo následně i s dr. Midulou. Není možné obracet se rovnou na technické pracovníky 
a neinformovat o tom příslušné vedoucí center, 

- podána informace – FŽP UJEP má zvoleného zástupce v hlavním výboru České společnosti chemického 
inženýrství – navržen a zvolen byl dr. Krystyník (volební období 5 let),  

- podán dotaz k možnosti elektronického podepisování zadání BP/DP – vyjádření dr. Popelky – současně není 
možné z důvodu absence digitální verze razítka fakulty, 

- podán dotaz k možnosti zpracování posudků závěrečných prací přes IS STAG – vyjádření dr. Popelky – 
možnost bude ověřena, 

- podán dotaz k možnosti valorizace DPP na posudky k závěrečným pracím – na základě vyjádření Mgr. 
Vojtíška souhlasí členové KolD s navýšením částky na 1200 Kč, 
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- podán dotaz na sběr návrhů kandidátů do komise pro Bc./Ing. SZZ (u kterých je nutné schvalování VR FŽP) 
– vyjádření dr. Popelky – současně se finalizuje příprava zkušebních okruhů SZZ u Bc SP, z čehož vyplyne 
seznam členů zkušebních komisí, který bude předložen VR FŽP UJEP ke schválení, 

 
Mgr. Kolenatý:  
- podána informace k nové službě v rámci mobilní aplikace UJEP - informování o změnách v rozvrhu studentů. 

Změnu je nutné provést prostřednictvím IS STAG, a to změnou v rozvrhové akci. Tuto změnu může zadat 
pouze vyučující daného kurzu, 

- podána informace k možnosti čerpání finančních zdrojů z fondu na podporu internacionalizace – zbývá cca 
48 tis. Kč. Členy KolD byly diskutovány a dohodnuty možnosti čerpání této finanční částky, 

- podána informace k pořízení dárkových reprezentačních předmětů, které budou k dispozici v nejbližší době 
– certifikované čaje, dárkové lahve na vodu, dárkové kazety se semínky a stojánky na mobil. 

 
dr. Pokorný 
- nepřítomen 
 
Diskuze: 
- v úvodní části jednání KolD představil prof. Hejcman současně připravovaný projekt OP JAK „Anthropocene“, 

popsal jednotlivé WP, jejich zaměření a odborné zajištění. 
 
Termín dalšího jednání kolegia děkana: dne 13. 12. 2022 od 12:00 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 8. 11. 2022 
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Příloha č. 1 
 

 
Schválení členové komisí pro SZZ 

 

2009 Elznicová 

2010 / 

2011 Vráblík, Roubíková, Brovdyová, Šefl 

2012 / 

2013 Holec, Holcová, Marková 

2014 Ing. Martin David (Vodní hosp.) 

2015 Machová, Pacina 

2016 / 

2017 / 

2018 / 

2019 Kajánková, Krystyník, Pokorný 

2020 Lank, Hejda, Zacharová, Lehejček 

2021 / 

2022 / 
 


