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Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty
životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen
Dlouhodobý záměr FŽP UJEP)

1. Úvod
1.1 Východiska dlouhodobého záměru FŽP UJEP jsou:
• Světová deklarace o vysokém školství v 21. století (Paříž, 1998),
• Společná deklarace o harmonizaci výstavby Evropského systému vysokého školství
(tzv. Sorbonská deklarace),
• Boloňská deklarace (1999),
• Pražský summit o vysokém školství (Praha 2001),
• Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
vysokých školách),
• Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice (Praha, 1999),
• Koncepce národní informační politiky ve vysokoškolském vzdělávání (Praha, 1998),
• Usnesení vlády č. 323/99 z 14.4.1999 Státní politika životního prostředí
• Dlouhodobý záměr MŠMT (Praha, 1999).
• Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha, Praha 2001),
• Regionální dokumenty:
- Česko-saský program 2000 - 2006 (1999),
- Regionální operační program Severozápad (1999),
- Strategie rozvoje Ústeckého kraje (1999),
- Demografické a ekonomické předpoklady severočeského regionu, jako hlavní
vývojové trendy (1999),
- Program rozvoje Ústeckého kraje (Ústí nad Labem, 2002),
- Globální plán revitalizace pánevních oblastí Severozápadních Čech (Most 2002),
- Strategický plán města Ústí nad Labem (1995) (do roku 2006).
• Dokumenty UJEP:
- Dlouhodobý záměr UJEP
- Program rozvoje Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1996 - 2005 (1997)
- Demografické a ekonomické předpoklady severočeského regionu, jako hlavní vývojové
trendy (1999)
- Investiční program UJEP 1999 - 2001
. -Inovace Dlouhodobého záměru UJEP na léta 2003 – 2005
• Analýzy současného stavu UJEP v oblastech:
- zvyšování kvalifikace pracovníků,
- pedagogické činnosti (závěry Akreditační komise),
- vědecké a výzkumné práce,
- zahraniční spolupráce,
- hospodářské činnost
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•

Dlouhodobý záměr FŽP UJEP (2000).

1.2

FŽP UJEP je nadále jedinou fakultou v České republice zaměřenou výhradně na životní
prostředí. Jako jedna ze čtyř fakult Univerzity J. E. Purkyně bude nadále poskytovat
vysokoškolské vzdělání a rozvíjet vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost.
Cílem v oblasti výzkumné a vývojové činnosti je zvýšit úspěšnost, kvalitu a objem aktivit
v dané oblasti a dosáhnout v konkurenci vysokých škol lepšího postavení. Záměrem v oblasti
zahraničních aktivit je zejména kvalitativně rozvíjet zahraniční kontakty, zvyšovat mobilitu
studentů i akademických pracovníků a zvýšit zájem zahraničních studentů a pedagogů o UJEP.

1.3

FŽP UJEP bude trvale přispívat k překonávání podprůměrné vzdělanostní úrovně v regionu
rozšiřováním nabídky bakalářských studijních programů potřebných pro rozvoj regionu. Bude
rozvíjet výuku bakalářských studijních programů na pracovištích v Mostě a Litvínově. FŽP
UJEP bude usilovat o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu. Prioritou je
úsilí o zabezpečení rozhodující role fakulty v environmentální výuce v Ústeckém kraji.

1.4 FŽP UJEP bude v oblasti vzdělávání spolupracovat:
s vysokými školami v ČR a v zahraničí,
s vyššími odbornými školami,
s krajskými školskými úřady a středními školami.
1.5 FŽP UJEP bude nadále:
• spolupracovat s vědeckými a výzkumnými organizacemi v ČR i v zahraničí,
• pořádat konference, semináře apod.,
• vydávat publikace s celostátní působností,
• spolupracovat se státní správou a samosprávou v regionu,
• spolupracovat s podnikovou sférou,
• participovat na rekvalifikaci pracovníků,
• participovat na celoživotním vzdělávání obyvatel.

2.

Zvyšování intelektuálního potenciálu mladé generace

2.1

Vytvářet podmínky pro trvalý růst úrovně absolventů. Zvyšovat počty studentů v profesně
orientovaných bakalářských studijních programech.

2.2

Připravit v roce 2003 k akreditaci další bakalářské studijní programy a navazující
magisterský studijní program.

2.3

U kombinované formy studia pokračovat v inovaci podpůrných programů a studijních textů.

2.4

Nadále odstraňovat specifické překážky (sociální, etnické) znesnadňující přístup uchazečů ke
studiu. Zlepšovat podmínky pro studium zdravotně postižených.
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Předpokládaný počet studentů v letech 2003 – 2005
Fakulta životního prostředí
Presenční studium celkem
Presenční studium v prvním ročníku
Kombinované studium celkem
Kombinované studium v prvním ročníku
Presenční a kombinované studium v prvním ročníku
Presenční a kombinované studium celkem

2003/2004 2004/2005 2005/2006
447
537
622
185
225
249
288
339
406
140
140
175
325
365
424
735
876
1028

Vývoj počtu studentů od roku 1998 je uveden v příloze č. 1.
3.

Vysokoškolské vzdělávání a trh práce

3.1

Usilovat o profesně orientované bakalářské studijní programy, které bezprostředně reagují na
očekávané potřeby trhu práce.

3.2

Systematicky sledovat a aktivně reagovat na společenskou poptávku po odbornících, kteří jsou
připravováni ve studijních programech UJEP.

3.3

Monitorovat na úřadech práce, především v severočeském regionu, nezaměstnanost absolventů
FŽP UJEP. Získané informace průběžně zpřístupňovat nejširší veřejnosti, zejména uchazečům
o studium a studentům.

3.4

Pravidelně inovovat informace o studiu na FŽP UJEP určené pro vnitřní a vnější využití.
Zvyšovat informovanost veřejnosti pomocí médií. Organizovat pro veřejnost dny otevřených
dveří a další jednorázové informační akce.

3.5

Analyzovat počty uchazečů o studium z jednotlivých okresů a krajů a sledovat uplatnění
absolventů ve vybraných studijních programech.

3.6

Pro vyrovnání příležitostí ke studiu na FŽP UJEP pořádat přípravné kurzy pro uchazeče o
studium.

4.

Studijní programy a vzdělávání

4.1 Předložit k akreditaci nové studijních programy bakalářského studia a navazujícího
magisterského studia na FŽP UJEP.
4.2 Usilovat o harmonizaci studijních programů se srovnatelnými programy v zemích EU.
4.3 Prohloubit stávající modulární stavbu studijních programů FŽP do modulární stavby studijních
programů na všech součástech UJEP. Při splnění stanovených podmínek umožňovat
prostupnost a návaznost mezi příbuznými studijními programy s využitím kreditního systému.
4.4 Prohloubit spolupráci fakult a ústavů při uskutečňování studijních programů.
4.5 Rozvíjet studijní obory v souladu s aktuální společenskou potřebou.
4.6 Rozšířit nabídku (výběrových) kurzů z oblasti ICT pro studenty, využíváním těchto technologií
při výuce a studiu prohlubovat informační gramotnost studentů.
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4.7 Přímou výuku postupně nahrazovat individuální tvůrčí prací studentů na zadaných projektech, a
tím snížit počet týdenních výukových hodin na 22 - 26. V souvislosti s tím soustavně dbát na
budování a inovaci knihovních fondů, zajistit kvalitní knihovnické služby, rozšiřovat provoz
knihoven, optimalizovat režim studoven, konzultace učitelů, apod. Ve studijních programech
zvýšit podíl výuky zajišťující kontakt studentů s praxí.
4.8 Postupně vytvářet podmínky pro výuku částí studijních programů, popřípadě celých oborů v
cizím jazyce. Zintenzivnit výuku jazyků studentů a zvyšovat jazykové znalosti akademických
pracovníku.
4.9 Sledovat a analyzovat příčiny studijní neúspěšnosti.
4.10 Posilovat spolupráci s ústavy Akademie věd ČR a dalšími vědeckými pracovišti při přípravě
bakalářských a magisterských studijních programů.
5.

Celoživotní vzdělávání

5.1

Zřizovat programy celoživotního vzdělávání v souladu se společenskou objednávkou.
Pokračovat v organizování studia seniorů na Univerzitě třetího věku.

5.2

S podporou úřadů práce připravovat rekvalifikační kurzy pro občany se středoškolským a
vysokoškolským vzděláním.

5.3

Postupně vytvářet podmínky pro širší využití moderních informačních technologií v celém
spektru celoživotního vzdělávání.

6.

Informační technologie na FŽP

6.1 Zapojovat FŽP prostřednictvím UJEP do dalších vnějších informačních sítí a systémů (evropské
vysokorychlostní sítě, metropolitní síť Ústí nad Labem, atd.).
6.2 Vytvořit jednotný systém přístupů do vybraných prostor a služeb fakulty pomocí čipových
karet.
6.3 Pravidelně inovovat a aktualizovat informační systém webovských stránek FŽP a jejích složek.
6.4 Integrovat stávající informační systémy UJEP (STAG, FIS, OBDPro, a další).
6.5 Zdokonalovat hardwarové a softwarové vybavení FŽP.
6.6 Zapojovat nové informační technologie do vzdělávacího, vědeckého a řídícího procesu.
6.7 Rozšířit informační technologie do dalších výukových prostor fakulty.
6.8 Rozvíjet fond knihovny (včetně elektronického) a rozšiřovat přístupy k dalším informačním
zdrojům.
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7.

Výzkum a vývoj na FŽP

7.1 V oblasti vědeckých projektů zvýšit zapojení akademických pracovníků do projektů GAČR,
věnovat pozornost speciálním výzkumným programům MŠMT, dalších ministerstev a jiných
organizací. Objem finančních prostředků každoročně zvyšovat.
7.2 Zúčastňovat se zahraničních vědecko-výzkumných programů, hledat cesty zapojení do 6.
rámcového programu EU.
7.3 Věnovat pozornost řešení výzkumného záměru FŽP, kterým je ” Výzkum antropogenních
zátěží v Severočeském regionu”. V současné době jsou řešeny následující dílčí úkoly:
č. 1 Čistší technologie a alternativní zdroje energie
č. 2 Studium ekosystémů v antropogenně postiženém území
č. 3 Statistické, ekonomické a etické pohledy na životní prostředí
č. 4 Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny
7.4 Rozšiřovat spolupráci s různými vědeckými pracovišti zejména s ústavy AV ČR a to i při
přípravě navazujícího magisterského studijního programu a výhledově doktorského studijního
programu.
7.5 V souvislosti s rozvíjením bakalářských studijním programů a růstem počtu profesních
pracovníků, kteří ji zajišťují, posilovat tvůrčí činnost v oblasti aplikovaného výzkumu.
7.6 Prohloubit a rozšířit spolupráci se zahraničními partnery ve vědecko-výzkumné oblasti.
7.7 Podporovat mezinárodní vědecké projekty fakulty. Využívat programy mezinárodní mobility
(ERASMUS, LEONARDO, atd.).
7.8 Orientovat tvůrčí činnost studentů v rámci SVOČ a diplomových prací na projekty reagující na
aktuální potřeby praxe.
7.9 Přednostně publikovat výsledky vědecké práce v zahraničních renomovaných časopisech s IF.
Pokračovat ve vydávání prací zejména mladých vědeckých pracovníků v edici ACTA
UNIVERSITATIS PURKYNIANAE, STUDIA OECOLOGICA.
7.10 Dbát na včasnou elektronickou prezentaci výsledků vědecké činnosti na www stránkách FŽP.
7.11 Podporovat finančně nové grantové projekty evidované v CEP.
7.12 Pracovat na přípravě nového výzkumného záměru s využitím rozpracovaných projektů
kategorie GAČR a CEP.
7.13 Finančně odměňovat úspěšné řešitele grantů CEP a výzkumného záměru a tím motivovat další
akademické pracovníky FŽP.

8.

Akademičtí pracovníci vysokých škol

8.1 Data o současném stavu kvalifikační a věkové struktury jsou uvedena v příloze č. 2.
8.2

Usilovat o generační obměnu pracovníků, průběžně zvyšovat podíl profesorů i docentů z
celkového počtu akademických pracovníků.

8.3

Důsledně sledovat kvalifikační růst akademických pracovníků univerzity (doktorské studium,
habilitace, jmenovací řízení) a podporovat jej stážemi na jiných vysokých školách v ČR,
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působením na zahraničních vysokých školách a vědeckých pracovištích, udělováním tvůrčích
dovolených, úpravou úvazků a finančním ohodnocením. Zvláště se zaměřit na mladé
akademické pracovníky.
8.4

Získávat perspektivní pracovníky (Ph. D., Doc., Prof.) z řad absolventů UJEP, náborem na
jiných pracovištích v ČR, ze zahraničí a z pedagogických pracovníků středních škol.

8.5

Vytvářet podmínky pro získávání habilitovaných pracovníků ve spolupráci se samosprávou
měst Ústí nad Labem, Litvínova a Mostu a poskytnout těmto pracovníkům byty.

8.6

Optimalizovat podíl pracovníků, s nimiž je uzavřen částečný pracovní poměr.

8.7

Zajistit externí profesní odborníky pro výuku bakalářských studijních programů, zejména se
zaměřit na dislokovaná pracoviště Litvínov a Most.

8.8

Vytvořit a uplatňovat systémy pravidelného ročního hodnocení vědecké a výzkumné činnosti
akademických pracovníků.

8.9

V souvislosti se stabilizací studijních programů a počtu studentů vytvořit systemizaci
pracovních míst s cílem optimalizovat poměr „student / zaměstnanec“. Přitom přihlížet ke
specifickým podmínkám jednotlivých studijních oborů.

8.10 V systemizaci pracovních míst vytvářet další místa vědeckých pracovníků.

9.

Hodnocení kvality vzdělávání

9.1 Interní hodnocení bude probíhat v pravidelném intervalu tří let v souladu s postupem, uvedeným
v Části V. čl. 13 a 14 Statutu UJEP. Základem pro toto hodnocení bude hodnocení studijních
programů a oborů a hodnocení výuky studenty.
9.2 Externí hodnocení kvality výuky je obsaženo především v doporučení Akreditační komise.
9.3 Připravovat mezinárodní hodnocení FŽP UJEP.
9.4 Zveřejňovat anotace diplomových, rigorózních a disertačních prací a anotace vybraných prací
studentské vědecké a odborné činnosti, popřípadě plné znění studentských prací.

10.

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání

10.1 Aktivně se podílet na řešení mezinárodních projektů zahrnutých v programu SOCRATES ,
LEONARDO a dalších.
10.2 Rozvíjet mobilitu studentů a učitelů v rámci programu ERASMUS a jiných programů
vypisovaných MŠMT a dalšími institucemi.
10.3 Mimo tyto programy v rámci kontaktů fakulty organizovat pobyty hostujících profesorů.
10.4 Pokračovat ve spolupráci s Imperiall College v Londýně, univerzitou v Salfordu,TU Zvolen,
TU Freiberg, Polytechnikou Wroclav (Jelenia Gora), Technische Universität Dresden, Institut
für ökologische Raumentwicklung Dresden a navazovat kontakty s dalšími pracovišti.
10.5 Hledat cesty zapojení do 6. rámcového programu EU s dalšími pracovišti UJEP nebo AV ČR.
10.6 Využít nabídky univerzity Salford a hledat cesty společného zapojení do mezinárodních
projektů.
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10.7 Nadále přijímat zahraniční studenty a zajistit jim témata diplomových a disertačních
včetně pomoci při jejich zpracování.

prací,

10.8 Umožňovat akademickým pracovníkům FŽP prezentovat výsledky jejich výzkumné činnosti
na zahraničních konferencích.

11.

Řízení FŽP UJEP

11.1 Rozvíjet spolupráci se všemi součástmi univerzity. Prohloubit spolupráci s katedrami jazyků,
chemie, biologie, informatiky a matematiky na všech součástech UJEP.
11.2 Rozvíjet studijní programy i na pracovištích v Mostě a Litvínově s tím, že sídlo fakulty a
rozhodující část výuky a vědecké a výzkumné činnosti bude setrvávat v Ústí nad Labem.
11.3 Spolupracovat při zřízení Univerzitní knihovny, která bude dislokována v Informačním a
studijním centru.
11.4 Provádět interní hodnocení v souladu s Částí V., čl. 13 a 14 Statutu UJEP. V úvahu vzít
hodnocení studijních programů a oborů a hodnocení výuky studenty.

12. Financování FŽP
12.1 Při vnitřním rozdělení prostředků státní dotace postupně zavést samostatné rozpočty
provozních prostředků jednotlivých středisek FŽP (kateder, knihovny, děkanátu).
12.2 Mimorozpočtovými zdroji z grantů, projektů a sponzorských darů posilovat rozpočet fakulty
12.3 Získávat další finanční zdroje ze soukromých a veřejných prostředků a z doplňkové činnosti.
12.4 Investiční rozvoj realizovat především z dotací z MŠMT.
12.5 Usilovat o získání účelových dotací na postupnou obměnu a modernizaci přístrojového a
technického vybavení.
12.6 Realizace investičního programu FŽP UJEP je uvedena v příloze č. 3.
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Příloha č. 1
Vývoj počtu studentů na FŽP UJEP v letech 1998 – 2002:
Fakulta životního prostředí
1998
1999
2000
prezenční celkem
351
400
382
prezenční v 1. ročníku
106
106
78
kombinované celkem
72
73
95
kombinované v 1. ročníku
0
23
54
prezenční a kombinované v 1.
106
129
132
ročníku
prezenční a kombinované celkem
423
473
477

2001
388
94
115
48
142

2002
385
103
222
150
253

503

607

Příloha č. 2
Personální situace pedagogických zaměstnanců FŽP k 31.12.2002
Evidenční počet

Kategorie

abs.

Přepočtený evidenční počet

%

abs.

%

Průměrný
věk

Profesoři

2

4,9

0,9

3

70

Docenti

8

19,5

5,8

19

58

Odb.asistenti

28

68,3

19,7

64,8

48

Asistenti

3

6,3

3

9,9

28

Lektoři

0

0

0

0

-

Celkem

41

100,0

30,4

100,0

51

Příloha č. 3
V období do roku 2005 jsou plánovány následující investice s vyjádřením požadavků na systémové a
individuální dotace (v tis. Kč)
2003
Investiční akce
Rekonstrukce zatemnění oken budovy FŽP
Rekonstrukce oplocení objektu FŽP

INV

NIV

Celkem

Cenová úroveň roku

350

350

2002

900

900

2002

Komentář: Montáž nového zatemnění je vyvolána kompletní výměnou oken v budově v roce 2002.
Oplocení objektu bylo již v době získání budovy pro UJEP značně poškozeno, na některých místech zcela
zničeno, což značně zvyšuje riziko narušení objektu.
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2004
Investiční akce
Rekonstrukce garáží FŽP

INV

NIV

Cenová úroveň roku

Celkem

800

800

2002

2005
Investiční akce
Projektová příprava nástavby budovy FŽP

INV

NIV

Celkem

Cenová úroveň roku

950

2002

950

II. Priority dlouhodobého záměru FŽP UJEP
1.

Pedagogická činnost

1.1

ŽP bude vytvářet podmínky zajišťující kvalitu absolventů zkvalitňováním výukového procesu,
pedagogického sboru, zvyšováním technické vybavenosti fakulty a rozšiřováním zahraničních
kontaktů.

1.2

Připravovat k akreditaci nové profesně orientované bakalářské studijní programy podle
požadavků na trhu práce.

1.3

Zajistit kvalitní přípravu k akreditaci studijních programů navazujícího magisterského studia na
FŽP UJEP.

1.4

Usilovat o harmonizaci studijních programů se srovnatelnými programy v zemích EU.

1.5

Realizovat programy celoživotního vzdělávání v souladu se společenskou objednávkou.
Pokračovat v participaci studia seniorů na Univerzitě třetího věku.

1.6

Rozšířit přístup k informačním technologiím pro pracovníky i studenty fakulty.

1.7

Realizovat výběrové kurzy z oblasti ICT pro studenty a pracovníky UJEP. Využíváním ICT při
výuce a studiu nadále prohlubovat informační gramotnost studentů.

1.8

Spolupracovat při rozvoji e-learningu s ostatními institucemi a vysokými školami, využívat
portálu CESNET Online a Národního Centra e-learning. Rozšířit tvorbu vlastních výukových
materiálů.
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2.

Vědecko-výzkumná činnost, mezinárodní spolupráce

2.1

V oblasti vědeckých projektů zvýšit zapojení akademických pracovníků a věnovat pozornost
speciálním programům MŠMT, dalších ministerstev a jiných organizací .

2.2

Usilovat o zapojení ve vědecko-výzkumných programech EU, zejména v
programu EU.

2.3

Trvalou pozornost věnovat řešení stávajícího výzkumného záměru FŽP UJEP a věnovat se
přípravě nového výzkumného záměru, jehož řešení bude zahájeno v roce 2005.

2.4

Aktivně se účastnit mezinárodních programů zahrnutých v programu SOCRATES a dalších.

2.5

Věnovat trvalou pozornost publikaci výsledků vědecké činnosti přednostně v renomovaných
zahraničních časopisech.

3.

Ekonomická činnost

3.1

Pravidla rozpisu rozpočtu neinvestičních nákladů schválená AS UJEP každoročně
přizpůsobovat podmínkám fakulty.

3.2

Podporovat finančně nové grantové projekty evidované v CEP a nové vědecké programy se
zahraniční účastí .

3.3

Získávat další finanční zdroje ze soukromých a veřejných prostředků a z doplňkové činnosti.

3.4

Usilovat o získání účelových dotací na postupnou obměnu a modernizaci přístrojového a
technického vybavení.

4.

Řízení FŽP UJEP

4.1

Rozvíjet spolupráci se všemi součástmi univerzity. Prohloubit spolupráci s katedrami jazyků,
chemie, biologie, informatiky a matematiky na všech součástech UJEP.

4.2

Spolupracovat při zřízení univerzitní knihovny, která bude dislokována v Informačním a
studijním centru.
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6. rámcovém

III. Aktualizace dlouhodobého záměru FŽP UJEP pro léta 2003 a 2004
1.

Pedagogická činnost

1.1

V návaznosti na trh práce připravit pro akreditaci bakalářské studijní programy a navazující
magisterský studijní program na FŽP UJEP.

1.2

Rozšiřovat bakalářské studium na pracovištích v Mostě a Litvínově.

1.3

Realizovat programy celoživotního vzdělávání v souladu se společenskou objednávkou.
Pokračovat v participaci studia seniorů na Univerzitě třetího věku.

1.4

Rozšířit přístup k informačních technologiím.

1.5

Rozšířit nabídku výběrových kurzů z oblasti ICT pro studenty a zavést podobné kurzy pro
pracovníky UJEP. Využíváním ICT při výuce a studiu prohlubovat informační gramotnost
studentů.

1.6

Spolupracovat při rozvoji e-learningu s ostatními institucemi a vysokými školami, využívat
portálu CESNET Online a Národního Centra e-learning. Rozšířit tvorbu vlastních výukových
materiálů.

2.

Vědecko-výzkumná činnost a mezinárodní spolupráce

2.1

Úspěšně dokončit řešení stávajícího výzkumného záměru ” Výzkum antropogenních zátěží
v Severočeském regionu” a připravit řešení nového výzkumného záměru.

2.2

Usilovat o zapojení v mezinárodních vědecko-výzkumných programech, zejména v
rámcovém programu EU.

2.3

Uzavřít smlouvy se zahraničními institucemi, s nimiž se
spolupráce.

2.4

Uplatnit systém pravidelného ročního hodnocení vědecké činnosti akademických pracovníků
FŽP UJEP.

3.

Řídící činnost

3.1

Připravovat podmínky pro rozšíření studia na pracovištích v Mostě a Litvínově.

3.2

Připravovat podmínky pro zahájení výuky nově připravovaných bakalářských studijních
programů a připravovaného navazujícího magisterského studijního programu.

3.3

Trvale doplňovat a zdokonalovat vybavení laboratoří kateder ve vazbě na řešení výzkumného
záměru a zapojení do mezinárodní spolupráce.

rozvinula úspěšná vědecká

Schváleno Akademickým senátem FŽP UJEP dne 2.4.2003

Doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
děkan fakulty
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6.

