Zápis z jednání Katedry technických věd FŽP
dne 6. 2. 2013
Účastníci jednání: zaměstnanci katedry dle přiložené presenční listiny
Program jednání:
1) Čerpání finančních prostředků v loňském roce, výhled finančních prostředků na
kalendářní rok 2013.
2) Zahájení letního semestru 2012/13,
• konzultační hodiny,
• plánování exkurzí na kalendářní rok 2013 v rámci projektu ENVIMOD,
• laboratoře předmětu 1ZACH.
3) Různé.
Jednání zahájil vedoucí katedry doc. Loučka.
K bodu 1
Doc. Loučka uvedl, že v kalendářním roce 2012 oproti předcházejícím letům byly
v rozpočtu fakulty vyčleněny finanční prostředky pro jednotlivé katedry a katedry dostávaly
přehled čerpání všech kateder. Rok 2012 skončil takto: KTEV a KSV skončily s přebytkem
finančních prostředků, KPV a KIG skončily ve ztrátě, celá fakulta skončila se zanedbatelným
přebytkem. Z těchto výsledků plyne, že katedry, které uspořily finanční prostředky, by měly
být v letošním roce finančně zvýhodněny (viz jednání AS FŽP). Není dosud zřejmé jak.
Výhled na rok 2013 ohledně výše finančních prostředků pro KTEV není optimistický.
Lze předpokládat snížení „dotace za studenty“ (klesl počet normativních studentů). Stejně tak
dojde ke snížení finančních prostředků v rámci tzv. „výzkumu“ (tj. finančních prostředků
přidělovaných za dosažené výsledky ve výzkumu podle bodů RIV). KTEV sice dosáhla
nárůstu bodů, nicméně její procentuální podíl v rámci fakulty výrazně poklesl. Jinak řečeno,
některé katedry dosáhly výrazného zlepšení. Katedra bude proto muset výrazně šetřit,
zejména ve mzdových prostředcích
K tomuto bodu proběhla obsáhlá diskuse. Děkan ing. Richter potvrdil finanční
zvýhodnění kateder, které finanční prostředky uspořily, a slíbil postupné nahrazování
uspořené částky.
K bodu 2
Výuka v novém akademickém roce bude zahájena v pondělí (11.2.).
•

•
•

Konzultační hodiny - Všichni akademičtí pracovníci byli vyzváni, aby oznámili
konzultační hodiny pí. Judlové. Bylo rozhodnuto, že externí akademičtí
pracovníci, kteří v letním semestru nevyučují, nemusí mít vypsané hodiny
konzultačních hodin. Musí však umožnit studentům konzultace v dohodnutém
termínu.
Mgr. Kohlová požádala případné zájemce o exkurze o vyplnění údajů do tabulky,
kterou obdrželi.
Laboratorní cvičení předmětu ZACH pro studenty prezenčního studia v Mostě
začínají v týdnu od 11. 2., v Ústí n. L. od 18. 2. 2012. Na prvním cvičení je třeba
se studenty probrat bezpečnost práce v laboratoři a napsat s nimi test. Testy

podepsané studenty a vyučujícím je nutné uschovat. Dále je třeba uzavřít seznamy
pracovních dvojic a urychleně je předat Ing. Synkovi. Na tuto lekci je vhodné si
zajistit učebnu místo laboratoře, pokud bude na fakultě některá volná. Studenti
kombinovaného studia začínají laboratorní cvičení blokem 8. a 9. 3. Učební texty
k laboratořím jsou dostupné na stránkách katedry.
K bodu 3
• Doc. Loučka upozornil, že
9 v letošním akademickém roce je studijní obor Vodní hospodářství vyučován v 1. roce
studia pro malý počet studentů pouze kombinovanou formou. V podzimním semestru
lze proto předpokládat, že výuka presenční formou bude zrušena i pro 2. rok studia.
9 Obhajoby a SZZ bakalářského studia proběhnou ve dnech 27. až 31. 5. 2013, a
obhajoby a SZZ magisterské studia proběhnou ve dnech 3. až 7. června. Promoce
proběhnou 28. června. Požádal akademické pracovníky, aby s těmito termíny počítali.
• Mgr. Kohlová požádala o urychlení prací na skriptech, případně jiných učebních
materiálech, které by měly být vydány v rámci projektu ENVIMOD.
• Dr. Synek informoval, že na FŽP koná 9. Ročník konference Analytická chemie a
životní prostředí, začátek (prezentace) v 8 hod. v aule FŽP.

Zapsal: doc. Loučka

