Zápis z jednání Katedry technických věd FŽP
dne 5.10. 2011
Účastníci jednání: zaměstnanci katedry dle přiložené presenční listiny
Jednání zahájil vedoucí katedry doc. Loučka, přivítal nového zaměstnance katedry ing.
Davida, který nahradí doc. Fošumpauera, a popřál mu mnoho úspěchů v jeho práci.
Program jednání:
1) Úvazky jednotlivých akademických pracovníků.
2) Zahájení akademického roku 2011/12.
 Kontrola závěrečných prací.
 Přístup akademických pracovníků do STAGu.
 Konzultační hodiny.
 Kontrola náplně kurzů
 Zápočet z předmětu Seminář k DP I
 Imatrikulace studentů 1. ročníku
3) Různé.
K bodu 1.
Doc. Loučka upozornil, že pouze 4 akademičtí pracovníci (všichni jsou externí) učí v
akademické roce 2011/12 počet hodin odpovídající výši jejich pracovního úvazku ( Pracovní
řád akademických pracovníků – Příkaz rektorky č.7/2010). Z ekonomických důvodů bude
nezbytné situaci řešit. Možnosti řešení spočívají ve snižování pracovních úvazků, placení
akademických pracovníků z mzdových prostředků v mimorozpočtových projektech a
přerozdělováním úvazků.
K bodu 2.
Nový akademický rok byl úspěšně zahájen minulý týden. Noví studenti absolvovali přípravné
kursy Organická chemie (zabezpečila ing. Buchtová) a Anorganické chemie (zabezpečil ing.
Dušek). Doc. Loučka oběma akademickým pracovníkům poděkoval. Oproti dřívějším rokům
bude v letošním zimním semestrům realizováno i doučování z chemie – kurz povede ing.
Hejda. Minulý týden studenti absolvovali ověřovací test, který dopadl mimořádně špatně.
První lekce kurzu již proběhla.
 Kontrola závěrečných prací.
E-mailem byli všichni pracovníci katedry seznámeni s nutností kontrolovat závěrečné práce
(bakalářské a diplomové) z hlediska plagiátorství. S účinností od 12.9.2011 vstoupila
v platnost „Směrnice rektora č. 2/2011 ke zveřejňování závěrečných prací“, která mimo jiné
ukládá všem vedoucím závěrečných prací povinnost „seznámit se s výsledky kontroly
v systému Theses, posoudit případnou podobnost s jinými dokumenty a své hodnocení
uzavřít nastavením parametru „posouzen-není plagiát“/“posouzen-je plagiát“ v IS/STAG.
Tato kontrola musí být provedena před vypracováním posudku vedoucím práce!
Doc. Janoš uvedl, že k problematice plagiátorství bude uspořádat seminář pro studenty a
doporučil ho i pro akademické pracovníky.



Přístup akademických pracovníků do STAG.

Všichni akademičtí pracovníci, s kterými byla v akademickém roce 2011/12 nově uzavřena
pracovní smlouva, si zkontrolují, zda mají přístup do STAG. Pokud nemají, obrátí se na ing.
Synka.


Konzultační hodiny.

Všichni akademičtí pracovníci byli vyzváni, aby do 30.9. oznámili konzultační hodiny pí.
Judlové. K dnešnímu dni nesplnili:
Ing. Zídek
Ing. David
Dr. Kuráň
Ing. Zaoral
Doc. Loučka je požádal, aby neprodleně konzultační hodiny doplnili.


Kontrola náplně předmětů

Všichni garanti předmětů obdrží prázdný formulář pro obsah předmětu ve STAG. Zkontrolují,
zda ve STAG jsou uvedeny aktuální údaje pro předmět, který garantují. Pokud požadují
úpravy, vyplní elektronicky všechny údaje a zašlou e-mailem paní Judlové a to do
31.10.2011. Pokud je jejich předmět zkoušen i u státních závěrečných zkoušek (SZZ),
zkontrolují i správnost tématických okruhů u SZZ a elektronicky sdělí paní Judlové
požadované změny. Pokud se garanti předmětů ( i tematických okruhů SZZ) nevyjádří
v uvedeném termínu, má se za to, že nepožadují žádné změny a ručí za obsah uvedený ve
STAG i na webových stránkách FŽP.


Zápočet z předmětu Seminář k DP I

Zápočet bude udělovat vedoucí katedry na základě studentem vypracovaných tezí nebo
osnovy resp. ideové představy o předepsané rešerši ( v rozsahu minimálně jedné strany
formátu A4) a seznamu literatury vyhledané v některé z informačních databází.


Imatrikulace studentů 1. ročníku

Imatrikulace se koná dne ve čtvrtek 13.10. od 14 hodin (studenti zahajují nácvik od 13 hodin).
Výuka v 1. ročníku je přerušena od 12 hodin do 16 hodin. Za katedru se zúčastní dr. Trögl a
ing. Ederer.
Různé:
Konference k 20. výročí vzniku FŽP se uskuteční 18.10. 2011 v aule FUD. Všichni
pracovníci jsou zváni. Návrhy na pozvání významnějších pracovníků ze spolupracujících
organizací je možné předkládat vedoucímu katedry.

Doc. Janoš informoval o získání projektů OP VK „Modernizace výuky technických a
přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí“.
Fakulta se zúčastnila „Chemického jarmarku“ pořádaného Čs. společností chemickou. Doc.
Loučka poděkoval dr. Tröglovi za obětavou propagaci fakulty mezi mladou generací.
Doc. Loučka připomněl termín SZZ ve dnech 7. až 10. listopadu. Děkan ing. Richter upřesnil,
že SZZ proběhnou s jednou komisí ve více dnech. Do týdne budou přesnější informace.
Doc. Janoš připomenul, že se uskuteční oborové semináře pro studenty doktorského studia
(vždy v pondělí od 16. hodiny). Semináře jsou vhodné i pro diplomanty. Na prvním semináři
vystoupí dr. Trögl s představením své výzkumné činnosti.

