Zápis z jednání Katedry technických věd FŽP
dne 12.9. 2013
Účastníci jednání: zaměstnanci katedry dle přiložené presenční listiny.
Program jednání:
Zahájení akademického roku 2013/14.
1. Počty studentů
2. Úvazky jednotlivých pracovníků
3. Čerpání finančních prostředků
4. Konzultační hodiny
5. Zapisování semináře k diplomové práci I.
6. Reakreditace studijních programů a oborů
7. Termíny v zimním semestru.
Školení z bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
Různé.
K bodu 1.
Doc. Loučka uvedl, že v letošním akademickém roce nebude pro nedostatek studentů
otevřena ani presenční ani kombinovaná forma studijních oborů Vodní hospodářství a
Ochrana životního prostředí v průmyslu. Demografický výhled je takový, že ani v příštích
letech tyto obory patrně nebudou otevřeny. Pravděpodobně proto nebudou tyto obory ani
reakreditovány. Upozornil i na stále klesající počet studentů na pracovišti Most.
K bodu 2.
V důsledku stále klesající části rozpočtu připadající na výuku, dojde i v letošním
akademickém roce ke změnám ve výši úvazků na výuku. Některým externím pracovníkům již
nebyla prodloužena pracovní smlouva, některým pracovníkům bude muset být snížena výše
úvazku.
K bodu 3
Rozpočet v kalendářním roku 2013 se řídí trochu jinými pravidly než v letech
předcházejících:
• rozpočet a pravidla byly schváleny AS FŽP,
• bylo rovněž schváleno, že případné úspory katedry budou rezervou katedry pro
příští roky.
Čerpání rozpočtu KTEV v letošním roce svědčí o tom, že katedra s přidělenými
finančními prostředky vystačí.
K bodu 4
Všichni akademičtí pracovníci sdělí paní Judlové nejpozději do týdne (tj. do 19. 9.)
konzultační hodiny v zimním semestru.
K bodu 5
Platí i nadále, že zápočet z předmětu Seminář k diplomové práci I zapisují vedoucí
diplomových prací.

K bodu 6
Intenzivně se pracuje na podkladech pro reakreditaci stuidijních programů a oborů.
Patrně se nebude žádat o reakreditaci studijních oborů Vodní hospodářství a OCHŽPP. Doc.
Loučka požádal dr. Kravku, doc. Svobodu a doc. Šípala o doplnění údajů o předmětech
1TERE (Technologie a technika rekultivací), 1DEBI (Dekontaminační a bioremediační
technologie) a 1OZE (Obnovitelné zdroje energie) ve STAGu. Souvisí s reakreditací
studijního programu Revitalizace krajiny.
K bodu 7
Termíny v zimním semestru:
• Uzavření databáze STAG pro akademický rok 2012/2013………..20.9.
• Zahájení akademického roku……………………………………….16.9.
• Zahájení výuky……………………………………………………...23.9.
• SZZ…………………………………………………………………4.až 8.11.
• Výuka končí ………………………………………………………..21.12.
• Zkouškové období ………………………………………………… 2.1. až 9.2.2014
Školení z bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
Dr. Synek provedl periodické školení zaměstnanců z bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (Směrnice kvestora č.3/2008) a školení zaměstnanců o požární ochraně (Směrnice
rektora 2001/02-1).
Různé:
1) Dr. Trögl upozornil, že v rámci projektu ENVIMOD je třeba vypracovat monitorovací
zprávu. Požádal, aby podklady pro zprávu byly zasílány jemu a nikoliv doc. Janošovi,
který je nemocen.
2) Dr. Synek upozornil, že po termínu uzavření STAGu pro akademický rok 2012/2013
je vyloučené uznávat a zapisovat zápočty nebo zkoušky pro tento akademický rok.
3) Mgr. Kohlová nabídla možnost vydávání skript v rámci projektu ENVIMOD.

Zapsal: doc. Loučka

