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Vážení a milí čtenáři,
rok 2008 byl plný událostí, které ač své ovoce ještě nepři-
nesly, mají moc ovlivnit výrazným způsobem život fakulty 
v následujících letech i desetiletích. 

Byla dostavěna nová budova Přírodovědecké fakulty, ale 
stále ještě čekáme na dořešení jejího vnitřního vybavení. 
Nezbývá než věřit, že po přestěhování do nového sídla 
budeme mít přátelštější prostředí pro výuku i lepší zázemí 
pro výzkum. 

Byla vypsána výzva k předkládání projektů v rámci Operač-
ního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Naše fakulta 
se na tuto výzvu velmi intenzivně připravovala, má na-
chystané stavební projekty, které by jí měly umožnit rozvoj 
v jejích nejprogresivnějších výzkumných směrech. 

Proběhly volby do univerzitního i fakultního akademického 
senátu. Tyto senáty letos zvolí nové univerzitní i fakultní ve-
dení, které bude určovat další směřování naší školy. Nové 
senáty budou mít také pod kontrolou rozpočet, který díky 
rostoucímu počtu studentů i vysoké vědecké produktivitě 
našich pracovišť nabývá úctyhodných rozměrů. 

V roce 2008 byla dokončena příprava novely zákona o pod-
poře výzkumu. Vše nasvědčuje tomu, že zákon bude od 
letošního roku platit a velmi výrazně ovlivní fi nancování na-
šich výzkumných aktivit. Byla také dokončena příprava Bílé 
knihy terciárního vzdělávání, která se má stát základem 
pro reformu vysokého školství. Jak nakonec tyto reformní 
snahy dopadnou, je stále velkou otázkou, ale protože je 
nám všem osud naší školy drahý, snažíme se co nejinten-
zivněji vstupovat do diskusí či připomínkových řízení, které 
se chystané reformy týkají.

Kromě těchto „strategických“ událostí fakulta žila normál-
ním, a přesto, věřím, neobyčejně bohatým životem. Učili 
jsme studenty a zkoumali jsme přírodu. Naši výuku jsme 
ale v mnoha ohledech zcela inovovali, vznikla nová zamě-
ření, řada kurzů byla díky novému vybavení modernizová-
na. Neučili jsme jen „normální“ vysokoškoláky – o radost 
z poznání se dělíme i s dětmi základních škol či se seni-
ory. A každý, kdo se účastnil výzkumu, vám potvrdí, že se 
jedná o velmi dobrodružnou aktivitu. Od podání grantové 
přihlášky po laboratorní experiment – výsledek bývá často 
nepředvídatelný a často na něm hodně závisí. Přírodovědci 
mají takové dobrodružství rádi – naši lidé jsou velmi aktiv-
ní, co se týče podávání projektů, a také velice produktivní 
v tvorbě vědeckých výsledků. O tom, jak se nám v tom da-
řilo v roce 2008, se dočtete v této brožurce. Měla by vám 
umožnit nahlédnout jak do našeho hospodaření, udělat si 
obrázek o většině našich hlavních aktivit, ale také o tom, 
kam chceme směřovat. Doufejme, že důsledky událostí 
loňského roku přispějí k tomu, o co usilujeme především: 
být pracovištěm, které poskytuje prvotřídní vzdělání, prová-
dí špičkový výzkum a je dobrým místem k životu lidem, kteří 
jej vytvářejí.

březen 2009   Juraj Ševčík

Dear readers,
The year 2008 was full of events, which can distinctly infl u-
ence the life of the faculty in the future years or decades 
although the faculty still cannot take advantage of them. 

A new building for the Faculty of Science was successfully 
fi nished but we are still waiting for furnishings and related 
services. We all hope that after moving into the new seat 
we will have friendlier teaching environment and better 
research facilities. 

The Faculty was intensely preparing for future project pro-
posals within the Operational programme “Research and 
Development for Innovation“ and has prepared investment 
projects, which should make it possible to further develop 
the most advanced research branches. 

The faculty and university academic senate elections were 
held at Palacký University. Members of those bodies are 
to elect new faculty as well as university management in 
2009, which will determine the direction of our organiza-
tion. New senates will keep a check on the budget, which 
is, also thanks to growing number of students and high 
scientifi c output of our departments, creditably growing. 

In the year 2008 an amendment of act on support of 
research was successfully fi nished. It seems that it will be 
brought into effect in this year and that it will have a signifi -
cant impact on the funding for our research activities. 
Preparations of so called “White book of tertiary educa-
tion“, which should become a basis of higher education 
reform were also fi nalized. Although it is still being called 
into question how and when these reform attempts will 
come to an end, we perceive the destiny of our school sen-
sitively and try to enter discussions on the topic and make 
prompts to the promoters of the reform.

Except for these “strategic“ events and affairs the faculty 
lived a normal life but still, as I believe, an extraordinary 
and rich one. We taught the students and explored the 
nature. But in many respects we have adopted completely 
new approaches to teaching, introduced new programmes 
of study and taught a large number of courses using new, 
more up-to-date equipment. We did not educate only 
“normal” university students – we also share our joy of 
knowledge with schoolchildren or seniors. And everybody 
who has partcipated in research will agree that it is a very 
adventurous activity. From applying for a grant to a lab-
oratory experiment – the result is often unforeseen and 
very important. Scientists like such adventures. Our staff is 
very active as far as applying for projects is concerned and 
also very effi cient within the meaning of scientifi c output. 
This prospectus is about how we did in 2008. It not only 
outlines our fi nancial management and most of our main 
activities but also reveals our future goals. We hope that 
the last year’s affairs and its consequences will contribute 
to achieving our main goal: to offer fi rst-class education, 
to carry out top research and to be a fi ne place for those, 
who create it. 

March 2009   Juraj Ševčík
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Univerzita a její fakulty
University and its Faculties



Olomoucká univerzita je nejstarší vysokou školou na 
Moravě a druhou nejstarší v České republice. Roku 1573 
byla založena původně jako jezuitská kolej. Od té doby se 
město Olomouc zařadilo mezi univerzitní města. Samotná 
univerzita pak prošla dlouhým vývojem, během něhož byla 
také zrušena a pak zase obnovena, a to roku 1946 pod 
názvem Univerzita Palackého v Olomouci. 

Dnes je Univerzita Palackého moderní vzdělávací institucí, 
zaměřenou nejen na výuku mladých lidí, ale také na vědec-
ký a technologický výzkum. Například její výzkumy v oblasti 
nanotechnologií patří k absolutní špičce v České republice. 
Vzdělávání je hlavním „výrobním artiklem“ města Olo-
mouce, vždyť 22 000 studentů tvoří zhruba jednu pětinu 
obyvatel města. Univerzita se jim snaží poskytnout nejlepší 
možné vzdělání v široké škále vědních oborů, ale také 
kvalitní zázemí a možnost seberealizace i mimo výuku. 
Univerzita má pod svými křídly mimo jiné také Umělecké 
centrum, v němž se odehrává řada zajímavých kulturních 
akcí pořádaných i samotnými studenty, nebo Akademik 
sport centrum, kde se pro změnu mohou realizovat nad-
šenci všech možných sportů a jiných pohybových aktivit.

Úctyhodný počet studentů vyžaduje také potřebnou 
infrastrukturu. Univerzita Palackého disponuje množstvím 
budov a objektů rozesetých po celém městě. Často jde 
o architektonicky velmi hodnotné historické budovy, ale 
stále častěji přibývají také moderní novostavby. Jednou 
z nich je také nová budova Přírodovědecké fakulty na 
Envelopě, která je největším stavebním počinem univerzity 
za posledních několik desítek let. Zdaleka však nemusí být 
posledním, na dalších fakultách jsou již připraveny projekty 
na další stavby. 

Y Základní údaje/Basic data 

Y Rektor/Rector: 
 prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

Y Fakulty/Faculties:
Y Cyrilometodějská teologická fakulta/

 Sts Cyrill and Methodius Faculty of Theology
Y Lékařská fakulta/Faculty of Medicine and Dentistry
Y Filozofi cká fakulta/Philosophical Faculty
Y Přírodovědecká fakulta/Faculty of Science
Y Pedagogická fakulta/Faculty of Education
Y Fakulta tělesné kultury/Faculty of Physical Culture
Y Právnická fakulta/Faculty of Law
Y Fakulta zdravotnických věd/Faculty of Health Sciences 

University in Olomouc is the oldest institution of higher 
education in Moravia and the second oldest one in the 
whole country. It was founded in 1573, originally as 
a Jesuit’s College. Since then Olomouc belongs to univer-
sity towns. The university itself has had its ups and downs 
during the more than 400 years of existence. 

Today Palacký University is a modern educational institu-
tion focused not only on tuition of young people but also 
on scientifi c and technological research. For example its 
research activities in nanotechnology are among the top 
ones in the Czech Republic. Education is the main product 
of the city of Olomouc as 22,000 students represent nearly 
one fi fth of its inhabitants. University tries to offer the best 
possible education in wide range of subjects and also qual-
ity background and opportunities of self-fulfi llment outside 
the tuition. One of the University’s parts is the Arts Centre 
that organises a lot of interesting cultural events realized 
even by students themselves. Another one is the Academic 
Sport Centre offering a large scale of different sport activi-
ties.

A respectful number of students requires adequate infra-
structure. Most buildings of Palacký University are located 
in the historical centre of the city of Olomouc. They are 
quite frequently precious historical edifi ces but modern 
new buildings have been on the increase in recent years. 
One such construction, for example, is the new seat of the 
Faculty of Science a project which has been unparalleled in 
the modern history of the university. In terms of investment 
projects it is only the beginning of the whole process. Other 
faculties are now ready to implement their own building 
construction proposals as well.
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Město Olomouc
The city of Olomouc



Město Olomouc je již od středověku centrem kultury 
a vzdělanosti střední Moravy. Prolínáním architektonických 
stylů a slohů vzniklo nádherné město – památková rezer-
vace, jehož jádro tvoří směsice barokních a renesančních 
budov. Je to magické místo, plné uliček, zákoutí, parků, 
chrámů a náměstíček dýchajících atmosférou, jenž se dá 
jen stěží popsat – ta se musí zažít. A právě v tomto inspira-
tivním prostředí je zasazena Univerzita Palackého. 

Pro obyvatele města a také všechny studenty, kterých je 
přes dvacet tisíc, skýtá město Olomouc cestu k životnímu 
stylu, který je vzdálen zběsilému tepu velkoměst. Čas zde 
má svůj vlastní běh, plyne jakoby ve vlnách, kdy svůj po-
klidný tok náhle střídá dynamikou, stejně jako řeky Moravy. 
Je vždy čas se zastavit, zamyslet se, sednout si v parku pod 
hradby nebo na kašnu a jen tak splynout s městem. A pak 
se třeba náhle nechat pohltit vírem událostí – divadla, kon-
certy, festivaly, studentské akce nejrůznějšího druhu, měs-
to ožívá, tepe. Bohaté kulturní podhoubí dává vzniknout 
přehršli zajímavých akcí, je stále kam jít, na co se dívat. 

The city of Olomouc has been a centre of education and 
culture of Central Moravia since the Middle Ages. A mixture 
of baroque and renaissance buildings creates the marvel-
lous city – urban preservation area. It is a magical place 
full of alleys, corners, parks, churches and squares breath-
ing the atmosphere that is hard to be described – one 
has to experience it. In this inspiring environment Palacký 
University is located. 

For the inhabitants and also for the students, who are 
more than 20,000, Olomouc is a city showing the way to 
lifestyle that is so far away from fast and wild beat of other 
big cities. Time is running at its own speed here, it passes 
as if in waves when its quiet fl ow is suddenly replaced by 
dynamics. There is always enough time to stop, relax and 
refl ect in the park, under the city walls or on the fountain 
and so to merge with the city as such. And then it is time 
to get absorbed by swirl of events – theatre, concerts, 
festivals, students’ events, the city wakes up, pulses. There 
is always where to go, what to watch in Olomouc.
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Město Olomouc
The city of Olomouc



V roce 2008 byla dokončena stavba nové budovy Přírodo-
vědecké fakulty na třídě 17. listopadu (tzv. areál Envelopa), 
ovšem stále není dokončeno vnitřní vybavení a fakulta 
tedy zatím stále sídlí ve zhruba deseti budovách. Hlavním 
sídlem je budova děkanátu na třídě Svobody 26, další 
pracoviště jsou na třídě Svobody 8, na Křížkovského 10, 
v Hejčíně na Tomkově 40, ve dvou budovách na třídě 
17. listopadu 50 a ve čtyřech budovách v holickém areálu 
na třídě Šlechtitelů 11.

In 2008 construction of a new building for the Faculty 
of Science at tř. 17. listopadu, so called Envelopa, was 
completed but unfortunately with the exception of furnish-
ings and related services, so the Faculty has still its seat 
in 10 different buildings. The headquarters of the Faculty 
is still the Dean’s Offi ce at tř. Svobody 26, other offi ces 
and departments at tř. Svobody 8, in Křížkovského Street, 
in the part of town called Hejčín in Tomkova Street, in two 
buildings at tř. 17. listopadu, closely neighbouring the new 
building, and in premises of Holice at tř. Šlechtitelů. 


Kde sídlí přírodní vědy
Where sciences dwell
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Fakulta se v roce 2008 intenzivně připravovala na vy-
hlášení operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
(VaVpI). Chystá se na přihlášení následujících projektů:

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský 
výzkum

Cílem tohoto projektu je centralizace a posílení infra-
struktury vědy a výzkumu zejména v oblasti rostlinných 
biotechnologií a zemědělského výzkumu. Projekt připravuje 
Univerzita Palackého ve spolupráci s Ústavem experimen-
tální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumným ústavem 
rostlinné výroby. Ambiciózní projekt zahrnuje vybudování 
nového moderního Centra molekulární biologie a genetiky 
a výstavbu nového Technologického centra, které bude 
sloužit především ke spolupráci s komerčním sektorem 
a integraci nových výzkumných týmů.

In 2008 the Faculty was intensively preparing for the call 
for proposals of the Operational Programme Development 
for Innovations (OP RD&I). We are getting ready to apply for 
the following projects:

Centre of the Region Haná for Biotechnological and Agri-
cultural Research

This project aims at centralization and propagation of 
research and development infrastructure, particularly in 
the area of plant biotechnology and agricultural research. 
It is being prepared by Palacký University in cooperation 
with the Institute of Experimental Botany, the Academy 
of Sciences of the Czech Republic and the Crop Research 
Institute. The primary goal of this ambitious project is to 
establish a new modern Centre for Molecular Biology and 
Genetics and build a new Technology Centre. Both afore-
mentioned centres will cooperate with the commercial 
sector and integrate new research teams.

Plánovaný růst z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Planned Growth from Operational Programme 
“Research and Development for Innovation”
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Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

Velkou snahou Přírodovědecké fakulty je poskytovat 
pracovní příležitosti svým odborníkům na úrovni doktorů 
(Ph.D.). Projekt má podpořit odborníky v aplikovaném 
fyzikálním, optickém a chemickém výzkumu s orientací na 
nanotechnologie. Ty dnes tvoří jeden z nejperspektivněj-
ších oborů výzkumu. Stěžejním prvkem centra bude vazba 
na výzkumná pracoviště Univerzity Palackého a podpora 
vzniku nových fi rem zaměřených na sofi stikované technolo-
gie. V areálu Holice bude vybudováno Výzkumné centrum 
nanomateriálů určené hlavně k rozvoji nanotechnologií 
a také špičkově vybavené Technologické centrum. To by 
mělo posílit spolupráci mezi univerzitními vědci a aplikační 
sférou. Rozšíří se také nezbytná výměna technologií a za-
kládání inovačních fi rem ve Vědecko-technickém parku UP.

Podpora doktorských studií v přírodních vědách

Cílem projektu je vytvoření lepších podmínek pro přípravu 
doktorandů a mladých výzkumných pracovníků chemie, 
fyziky, optiky, biologie a ekologie a jejich úzké propojení 
s moderními výzkumnými pracovišti. Jde s nadsázkou 
o jakousi líheň nových vědců. Nově vybudované objekty 
v areálu Envelopa a Holice budou samozřejmě vybaveny 
kompletním přístrojovým vybavením. Snahou je umožňovat 
pružnou obměnu mladých výzkumných pracovníků v rámci 
daného výzkumného směru. Mladí vědci tak budou mít 
usnadněný svůj kvalifi kační rozjezd a osvojí si práci s po-
kročilými technologiemi.

Regional Centre for Advanced Technologies and Materials

The Faculty of Science makes a signifi cant effort to offer 
employment opportunities to its experts at the level of 
PhD. The project will support experts in the areas of ap-
plied physical, chemical and optical research with focus 
on nanotechnology-areas of immense potential. A funda-
mental feature of this research centre will be its link to the 
research premises of Palacký University and its support 
of newly established companies committed to the produc-
tion of sophisticated technologies. The Research Centre 
for Nanomaterials, aimed primarily at the development of 
nanotechnologies, in addition to the excellently equipped 
Technology Centre will be constructed in the region of 
Holice. This should encourage and facilitate cooperation 
between scientists and the sphere of application. It shall 
also increase necessary exchange of technologies and es-
tablish innovative companies in the Science and Technol-
ogy Park of the Palacký University.

Support of Doctoral Studies in Natural Science

The project aims to improve conditions for PhD. students 
and young research workers in chemistry, physics, optics, 
biology and ecology, whilst providing close connections 
with modern research sites. In practice it is an incuba-
tor for new scientists. Newly developed buildings in the 
districts of Envelopa and Holice will be naturally equipped 
with complete instrumentation. The project strives to build 
a fl exible infrastructure for young research workers within 
the area of particular research fi elds. This shall thus sup-
port young scientists in proceeding with qualifi cation and 
acquisition of advanced technologies.

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů v přírodních vědách
Regional Centre for Advanced Technologies and Materials in natural science


Kde sídlí přírodní vědy
Where sciences dwell

vyměnit za nový obr něco z holice!!!
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Pracovníci a jejich kvalifi kační struktura
Qualifi cation structure of the Faculty employees

Přírodovědecká fakulta a její lidé
Faculty of Science and its people

Kvalifi kační struktura pracovníků
Numbers of enrolled students in individual study programmes to 31st October

Profesoři Full professors 43
Docenti Associate professors 51
Odborní asistenti Assistant professors 127
Asistenti Assistants 16
Lektoři Lecturers 18
Ostatní akademičtí pracovníci Other academic employees 22
Vědečtí pracovníci Scientifi c workers 64
Technicko-hospodářští  Technical or administrative employees 147
pracovníci a dělníci
Celkem Altogether 488



In 2008, the Faculty had 488 employees, of which 
43 were full professors, 51 associate professors, 183 aca-
demic employees (assistant professors, assistants and 
lecturers), 64 scientifi c employees and 147 technical or 
administrative employees.

The Faculty of Science has got one of the lowest mean 
ages of full professors and associate professors in the 
Czech Republic: the average age of a full professor is 56.5, 
while the average age of an associate professor is 47.8. 
In 2008 two of our faculty members – Radomír Halaš 
(Department of Algebra and Geometry) and Pavel Hradil 
(Department of Organic Chemistry) – were promoted to Full 
Professor. New associate professors in 2008: Jitka Frébor-
tová (Laboratory of Growth Regulators), Pavel Pospíšil 
(Department of Experimental Physics) and Irena Smolová 
(Department of Geography). 

Fakulta měla v roce 2008 celkem 488 zaměstnanců 
(počítáno přes úvazky a zprůměrováno přes celý rok), 
z toho 43 profesorů, 51 docentů, 183 dalších akademic-
kých pracovníků (odborných asistentů, asistentů, lektorů 
a učících vědeckých pracovníků), 64 vědeckých pracovníků 
a 147 technických či administrativních pracovníků.

Fakulta má poměrně nízký věkový průměr profesorů a do-
centů: průměrný věk profesora je 56,5 let a průměrný věk 
docenta 47,8 let. V roce 2008 byli jmenováni profesory dva 
naši pracovníci – prof. Radomír Halaš z Katedry algebry 
a geometrie a prof. Pavel Hradil z Katedry organické che-
mie. Nově jmenovanými docenty v roce 2008 byli doc. Jitka 
Frébortová z Laboratoře růstových regulátorů, doc. Pavel 
Pospíšil z Katedry experimentální fyziky a doc. Irena Smolo-
vá z Katedry geografi e.







ODBORNÍ ASISTENTI 
ASSISTANT PROFESSORS

127

DOCENTI
ASSOCIATE PROFESSORS

51

PROFESOŘI
FULL PROFESSORS

43

ASISTENTI
ASSISTANTS

16
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Kvalifi kační struktura pracovníků
Qualifi cation structure of the Faculty employees







































 














 











 



















  

  
 

  
  





 




  

 



 




 
















 






















OSTATNÍ AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI
OTHER ACADEMIC EMPLOYEES

22

LEKTOŘI
LECTURERS

18

VĚDEČTÍ PRACOVNÍCI
SCIENTIFIC WORKERS

64

TECHNICKO-HOSPODÁŘŠTÍ
PRACOVNÍCI A DĚLNÍCI

TECHNICAL OR ADMINISTRATIVE EMPLOYEES

147
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Orgány fakulty
Academic bodies

V čele fakulty stojí děkan, nad jehož činností bdí akademický senát. Děkanovi pomáhá tým proděkanů, z nichž každý 
zodpovídá za některou oblast řízení fakulty. Vědecko-výzkumné otázky, habilitační a profesorská řízení a podobné záleži-
tosti spadají do působnosti vědecké rady. Hospodaření fakulty má na starosti tajemník. 

The faculty is managed by the Dean who is monitored by the Academic Senate. The Dean is helped by a team of Vice-
-deans. Each of them is responsible for one fi eld of faculty management. Strategic questions of science and research 
management, promotions to higher academic ranks, and similar issues are within the competence of the Scientifi c 
Board. The Financial Manager looks after money matters.

Děkan/Dean
Děkanem byl v únoru 2006 rektorem jmenován prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D., z Katedry analytické chemie. Stalo se 
tak poté, co jej dne 23. 11. 2005 jako kandidáta na děkana zvolil akademický senát. Prof. Ševčík do té doby působil 
ve funkci proděkana pro vědecko-výzkumné záležitosti. Funkční období děkana je ze zákona čtyřleté.

Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D., from the Department of Analytical Chemistry, was appointed the highest representative 
of the Faculty of Science by the Rector in February, 2006. It happened after he was elected as the Dean’s candidate by 
the Academic Senate on 23 November 2005. Prof. Ševčík had been the Vice-dean for scientifi c and research issues till 
that time. The Dean’s term of offi ce is four years by law.

Proděkani/Vice-deans
Fakulta má čtyři proděkany s následujícími kompetencemi:The faculty has four Vice-deans with the following powers:

Prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., proděkan pro mezinárodní záležitosti, statutární zástupce děkana. Má též na sta-
rosti otázky týkající se provozu a výstavby v areálu Holice, záležitosti spojené s přípravou projektů operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace a problematiku akreditací. Prof. Frébort je z Katedry biochemie, ve funkci proděkana působil 
již v předchozím období u děkana prof. Dvořáka.

Prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., is the Vice-dean for international matters and the statutory representative of the 
Dean. He also takes care of the operation and development of the Holice campus, he prepares projects for the opera-
tional programme Research and Development for Innovation and solves accreditation issues. Prof. Frébort is from the 
Department of Biochemistry and he was already Vice-dean in the previous period with Dean Dvořák.

Doc. RNDr. Josef Molnár, CSc., proděkan pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti. Koordinuje činnost studijního 
oddělení, styk se středními školami a přípravu projektů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Je z Katedry algebry a geometrie a též byl v této funkci již předchozí období.

Doc. RNDr. Josef Molnár, CSc., is the Vice-dean for study, social and pedagogical issues. He coordinates the work of the 
Study department, relations with secondary schools and he coordinates projects of the Operational Programme Educa-
tion for Competitiveness. He is from the Department of Algebra and Geometry and also was a Vice-dean in the previous 
period.

Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti. Zodpovídá za koordinaci grantové a pro-
jektové činnosti, hodnocení výsledků výzkumu, má na starosti fakultní a univerzitní komunikaci, edituje fakultní zpravo-
daj Pátečník. Je z Katedry optiky, v této funkci je od února 2006, kdy v ní nahradil nastupujícího děkana prof. Ševčíka.

Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., is the Vice-dean for scientifi c and research issues. He is responsible for the coordination 
of grant and project activities, the evaluation of research results, the faculty and university communication and he edits 
the faculty bulletin “Pátečník”. He is from the Department of Optics, and has been in offi ce since February 2006 when 
he replaced the incoming Dean, Prof. Ševčík.

Doc. RNDr. Eva Tesaříková, CSc., proděkanka pro výstavbu fakulty. Po mnohaletých přípravách byla v roce 2008 stavba 
nové budovy PřF na třídě 17. listopadu dokončena, dosud se však řeší otázky spojené s vnitřním vybavením. Koordinace 
všech požadavků ze strany fakultních pracovišť a operativní komunikace s dodavateli stavby jsou hlavní náplní práce 
paní proděkanky. Doc. Tesaříková je z Katedry algebry a geometrie a v této funkci působila již předchozí období.

Doc. RNDr. Eva Tesaříková, CSc., is the Vice-dean for the faculty building up and development. After many years of 
preparations a new building at tř. 17. listopadu was successfully fi nished, there are still problems concerning internal 
equipment to be solved. Doc. Tesaříková coordinates all the activities linked to requirements of the departments and 
communication with suppliers of the construction. She is a member of the Department of Algebra and Geometry and 
also was a Vice-dean in the previous period.
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Tajemník/Financial Manager
Tajemníkem fakulty je Mgr. Petr Velecký, Ph.D., zodpovídající za fakultní rozpočet, chod ekonomického oddělení 
a koordinaci činnosti technickohospodářských pracovníků.

Mgr. Petr Velecký, Ph.D., is responsible for the faculty budget, running of the Economy department and the 
coordination of technical economic employees.

Akademický senát
Academic Senate

Akademický senát PřF UP má 21 členů, z čehož 14 jsou zaměstnanci a 7 studenti. V roce 2008 proběhly senátní volby, 
takže v tomto roce se většina senátorů vyměnila. Senát zvolený v roce 2005 pracoval do května 2008 v následujícím 
složení:

The Academic Senate of the Faculty of Science has 21 members of which 14 are employees and 7 are students. In the 
year 2008 academic senate election were held at our Faculty so most of the delegates were replaced. The Senate elected 
in 2005 worked until May 2008 and consisted of the following people:

zaměstnanci/staff:
 doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., Katedra ekologie a životního prostředí, předseda/Department of Ecology, chairman

 RNDr. Marek Jukl, Ph.D., Katedra algebry a geometrie, místopředseda za zaměstnaneckou část/Department of Algeb- 
 ra and Geometry, vice-chairman for employees

 doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D., Katedra experimentální fyziky/Department of Experimental Physics

 doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D., Katedra analytické chemie/Department of Analytical Chemistry 

 Mgr. Ota Blahoušek, Laboratoř růstových regulátorů/Laboratory of Growth Regulators

 Mgr. Martin Dančák, Ph.D., Katedra botaniky/Department of Botany

 RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D., Katedra botaniky/Department of Botany

 doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., Katedra optiky/Department of Optics

 doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., Katedra experimentální fyziky/Department of Experimental Physics

 doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D., Katedra biochemie/Department of Biochemistry

 Mgr. Ondřej Novák, Laboratoř růstových regulátorů/Laboratory of Growth Regulators

 Mgr. Jakub Rolčík, Ph.D., Laboratoř růstových regulátorů/Laboratory of Growth Regulators

 RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Katedra geografi e/Department of Geography

 RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D., Katedra optiky/Department of Optics

studenti/students:
Lenka Najmanová, místopředsedkyně za studentskou část/vice-chairman for students

Mgr. Jiří Grúz  Bc. Radek Jorda  David Konečný  František Látal  Mgr. Radim Simerský  Tomáš Vynikal
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Ve dnech 26. a 27. března proběhly volby, kterých se zúčastnilo 197 akademických pracovníků (což znamená 71% účast) 
a 521 studentů (15% účast). Nově zvolený senát, jehož funkční období je od 4. května 2008, má následující složení:

On May 26th and 27th Academic Senate election was held and was attended by 197 academic employees (71 per cent 
of electors) and 521 students (15 per cent). Newly elected Academic Senate whose term of offi ce started May 4th 2008 
consisted of the following people:

 doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Katedra geografi e, předsedkyně/Department of Geography, chairperson

 RNDr. Marek Jukl, Ph.D., Katedra algebry a geometrie, místopředseda za zaměstnaneckou část/Department of Algeb- 
 ra and Geometry, vice-chairman for employees 

 Ing. Zdena Dobešová, Ph.D., Katedra geoinformatiky/Department of Geoinformatics

 RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D., Katedra botaniky/Department of Botany

 RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., Katedra geografi e/Department of Geography

 RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky/Department of Mathematical Analysis  
 and Applications of Mathematics

 Mgr. Karel Hron, Ph.D., Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky/Department of Mathematical Analysis  
 and Applications of Mathematics

 Mgr. Marie Chodorová, Ph.D., Katedra algebry a geometrie/Department of Algebra and Geometry

 doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., Katedra experimentální fyziky/Department of Experimental Physics

 doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D., Katedra biochemie/Department of Biochemistry

 RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D., Katedra geoinformatiky/Department of Geoinformatics

 RNDr. Miroslava Sedlářová, CSc., Katedra algebry a geometrie/Department of Algebra and Geometry

 doc. RNDr. Jana Talašová, CSc., Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky/Department of Mathematical  
 Analysis and Applications of Mathematics

 doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc., Katedra algebry a geometrie/ Department of Algebra and Geometry

studenti/students:
Jakub Černek, místopředseda za studentskou část/vice-chairman for students

Pavla Dudková  Jan Macháček  Lenka Mařincová  Václav Nepožitek  Veronika Pazderová  Kristýna Tillová

V roce 2008 se akademický senát sešel sedmkrát, 
ve dnech 10. ledna, 19. března, 30. dubna, 7. května, 
4. června, 1. října a 18. prosince. Starý senát se věnoval 
přípravě voleb, schválil vznik nového pracoviště – Laborato-
ře genomové integrity a rozpočet na rok 2008. Nový senát 
se zabýval především otázkami informačních systémů, 
kontroverzí ohledně návrhu nového univerzitního loga, 
plány rozvoje fakulty v souvislosti s přípravou projektů OP 
VaVpI, systémem dělení fi nančních prostředků na PřF a ná-
vrhy novelizace Studijního a zkušebního řádu UP. Schválil 
návrhy delegátů do Rady vysokých škol, návrh stipendií pro 
studenty PřF a zřízení „Centra regionu Haná pro biotechno-
logický a zemědělský výzkum“ a „Regionálního centra po-
kročilých technologií a materiálů“ jako centrálních jednotek 
PřF UP. Senát dále vyvíjel iniciativu ve snaze zajistit lepší 
dopravní spojení s holickým areálem a v úsilí vytvořit lepší 
webovou prezentaci.

In 2008, the Academic Senate had seven meetings: on 
January 10th, March 19th, April 30th, May 7th, June 4th, 
October 1st, December 18th. “Old” Senate dealt with the 
preparation of election, approved establishment of a new 
Laboratory of genoma integrity and passed the Faculty 
budget. “New” senate dealt mainly with the problems 
of IT systems, contention regarding new University logo, 
development plans and preparations for OP R&DfI, alloca-
tion of funds within the Faculty, and novelization of study 
regulations. It confi rmed new delegates of the Council of 
Higher Education Institutions and scholarship proposals for 
students as well as constitution of “Centre of the Region 
Haná for Biotechnological and Agricultural Research“ and 
“Regional Centre for Advanced Technologies and Materi-
als”. The Senate also made efforts to ensure better trans-
port connection to Holice premises and to create website 
presentation of higher quality. 
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 Vědecká rada/Scientifi c Board
Vědecká rada PřF měla v roce 2008 celkem 39 řádných členů s hlasovacím právem, z toho 24 domácích a 15 externích. 
Kromě toho se jednání vědecké rady zúčastňovalo jejích 5 čestných členů. Složení odráží zastoupení pěti oborů pěstova-
ných na fakultě.

In 2008, the Scientifi c Board of the Faculty of Science had in total 39 full members with the right to vote of which 24 were 
internal and 15 were external members. Furthermore, there were 5 honorary members present at the meetings of the 
Scientifi c Board. The composition of the Scientifi c Board refl ects the representation of the fi ve faculty sections.

Složení vědecké rady (po oborech)/Composition of the Scientifi c Board
domácí členové/internal members

obor FYZIKA/Section of PHYSICS:
 prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., Katedra experimentální fyziky, rektor UP/Department of Experimental Physics, 
 the Rector of Palacký University

 prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AVČR/ Joint Laboratory of Optics of Palacký  
 University and the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences

 prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Katedra optiky/Department of Optics

 prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., Katedra experimentální fyziky/Department of Experimental Physics

 prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., Katedra optiky/Department of Optics

obor MATEMATIKA S INFORMATIKOU/Section of MATHEMATICS:
 prof. RNDr. dr. hab. Jan Andres, CSc., Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Department of Mathemati- 
 cal Analysis and Applications of Mathematics

 doc. Ing. Lenka Carr-Motyčková, CSc., Katedra informatiky/Department of Computer Science

 prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., Katedra algebry a geometrie/Department of Algebra and Geometry

 prof. RNDr. Olga Krupková, DrSc., Katedra algebry a geometrie/Department of Algebra and Geometry

obor CHEMIE/Section of CHEMISTRY:
 prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., Katedra biochemie/Department of Biochemistry

 prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., Katedra fyzikální chemie/Department of Physical Chemistry

 prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc., Katedra fyzikální chemie/Department of Physical Chemistry

 prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., Katedra analytické chemie/Department of Analytical Chemistry

 prof. RNDr. Pavel Peč, CSc., Katedra biochemie/Department of Biochemistry

 prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D., Katedra analytické chemie, děkan PřF/Department of Analytical Chemistry, the Dean 
 of the Faculty of Science

 prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D., Katedra anorganické chemie/Department of Inorganic Chemistry

obor BIOLOGIE S EKOLOGIÍ/Section of BIOLOGY:
 prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc., Katedra zoologie a antropologie/Department of Zoology and Anthropology

 prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., Katedra botaniky/Department of Botany

 doc. RNDr. Milan Navrátil, CSc., Katedra buněčné biologie a genetiky/Department of Cell Biology and Genetics

 prof. Ing. Miroslav Strnad, DrSc., Laboratoř růstových regulátorů/Laboratory of Growth Regulators

 prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., Katedra ekologie a životního prostředí/Department of Ecology and Environmental  
 Sciences
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obor VĚDY O ZEMI/Section of EARTH SCIENCES
 doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., Katedra geologie/Department of Geology

 doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., Katedra geografi e/Department of Geography

 prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Katedra geoinformatiky/Department of Geoinformatics

Složení vědecké rady (po oborech)/Composition of the Scientifi c Board
externí členové/external members

obor FYZIKA/Section of PHYSICS
 prof. Ing. Igor Jex, DrSc., ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha/ČVUT, Faculty of Nuclear Sciences and  
 Physical Engineering, Prague

 doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ostrava/University of Ostrava, Faculty  
 of Science, Ostrava

 doc. Jan Řídký, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, Praha/ Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Repub- 
 lic, Prague

obor MATEMATIKA S INFORMATIKOU/Section of MATHEMATICS
 prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc., Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno/Masaryk University, Faculty of Edu- 
 cation, Brno

 doc. RNDr. Václav Snášel, CSc., VŠB-TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava/VŠB-TU, Faculty of Electrical  
 Engineering and Computer Science, Ostrava

 prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno/Masaryk University, Faculty  
 of Science, Brno

obor CHEMIE/Section of CHEMISTRY
 doc. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, Brno/Academy of Sciences of the Czech Repub- 
 lic, Institute of Analytical Chemistry, Brno

 prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Pardubice/University of Pardubi- 
 ce, Faculty of Chemical Technology, Pardubice

 doc. RNDr. Eva Tesařová, CSc., Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Praha/Charles University, Faculty 
 of Science, Prague 

obor BIOLOGIE S EKOLOGIÍ/Section of BIOLOGY
 doc. RNDr. Jaroslav Doležel, DrSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, Olomouc/Academy of Sciences of the Czech  
 Republic, Institute of Experimental Botany, Olomouc

 RNDr. Jaroslav Staňa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno/Central Institute for Supervising and   
 Testing in Agriculture, Brno

 prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno/Mendel University of Agriculture  
 and Forestry in Brno

obor VĚDY O ZEMI/Section of EARTH SCIENCES
 prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno/Masaryk University, Faculty  
 of Science, Brno

 prof. RNDr. René Matlovič, Ph.D., Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov/University 
 of Prešov, Faculty of Humanities and Natural Science, Prešov, Slovakia

 doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno/Masaryk University, Faculty  
 of Science, Brno
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Složení vědecké rady (po oborech)/Composition of the Scientifi c Board 
Čestní členové/honorary members:

 prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc., Katedra optiky/Department of Optics

 prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc., Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky/Department of Mathe- 
 matical Analysis and Applications of Mathematics

 prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc., Katedra anorganické chemie/Department of Inorganic Chemistry 

 prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc., Katedra ekologie a životního prostředí/Department of Ecology and Environmen- 
 tal Sciences

 prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc., Katedra geologie/Department of Geology

Vědecká rada PřF UP se v roce 2008 sešla na čtyřech jednáních ve dnech 12. března, 14. května, 8. října a 10. prosince. 
Proběhlo na nich pět habilitačních a šest profesorských řízení, z toho jedno habilitační řízení a jedno profesorské řízení 
byly zastaveny tajným hlasováním vědecké rady. Čtyři habilitační a pět profesorských řízení bylo úspěšných: kandidáti 
na docenty byli jmenováni rektorem a profesorští kandidáti postoupili k řízením na vědecké radě UP. Dále bylo na těchto 
zasedáních zahájeno 11 habilitačních a 8 profesorských řízení, byly schvalovány návrhy na změny v akreditacích, členové 
komisí pro státní závěrečné zkoušky, školitelé doktorandů a noví členové vědecko-pedagogických oborových rad. Vědecká 
rada PřF pokračovala v tradici tzv. disputací: po skončení ofi ciálního jednání probíhá moderovaná diskuse na určité, často 
kontroverzní téma. Tentokrát se diskutovala otázka etického kodexu akademických pracovníků a otázka podnikání 
ve vědě.

The Scientifi c Board of the Faculty of Science had four meetings in 2008 – on March 12th, May 14th, October 8th and De-
cember 10th. There were fi ve inaugural and six professorial proceedings while one in each category was stopped by secret 
ballot. The rest of them were successful – associate professors candidates were appointed by the Rector, and the profes-
sorial candidates advanced to further procedures at the Scientifi c Board of Palacký University. Other eleven inaugural and 
eight professorial proceedings were started. These issues were approved: accreditation changes, committee members 
for graduation exams, PhD supervisors and new members of the scientifi c-pedagogical section boards. Discussions have 
become a tradition of the Scientifi c Board: after an offi cial part there is a moderated discussion about a certain, often 
controversial topic. The issues discussed were as follows: the ethics code of academic staff or business in science. 

Úspěšná habilitační řízení/HABILITATION PROCEEDINGS of associate 
professors:

 Jan Řídký, CSc. (Aplikovaná fyzika), jmenován 1. 8. 2008/Applied Physics (appointed on August 1st, 2008)

 RNDr. Jitka Frébortová, Ph.D. (Biochemie), jmenována 1. 12. 2008/Biochemistry (appointed on December 1st, 2008)

 RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D. (Botanika), jmenován 1. 2. 2009/Botany (appointed on February 1st, 2009)

 RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D. (Fyzikální chemie), jmenován 1. 2. 2009/Physical Chemistry (appointed on February 1st, 2009)

Úspěšná profesorská řízení/PROFESSORIAL PROCEEDINGS

 doc. RNDr. Melánie Babincová, CSc. (Biofyzika), jmenována 2. 3. 2009/Biophysics (appointed on March 2nd, 2009)

 doc. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc. (Botanika), řízení probíhá na VR UP/Botany (proceeding at the Scientifi c Board   
 of Palacký University)

 doc. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. (Botanika), řízení probíhá na VR UP/Botany (proceeding at the Scientifi c Board  
 of Palacký University)

 doc. Dr. Martin Hof, DSc. (Fyzikální chemie), řízení probíhá na VR UP/Physical Chemistry (proceeding at the Scientifi c  
 Board of Palacký University)

 doc. RNDr. Josef Komenda, CSc. (Biochemie), řízení probíhá na VR UP/Biochemistry (proceeding at the Scientifi c   
 Board of Palacký University)
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Reprezentace v akademických orgánech
Representation in academic bodies

Členové akademické obce PřF slouží i v celouniverzitních 
funkcích, případně mají zastoupení v dalších orgánech 
vysokých škol: 

Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., z Katedry experimentální 
fyziky je rektorem UP a z této funkce je i členem jednoho ze 
dvou zákonných orgánů reprezentace vysokých škol, České 
konference rektorů.

V roce 2008 proběhly volby do akademického senátu UP, 
tím pádem došlo ke změně našich zástupců. Do května byli 
senátory za zaměstnance PřF doc. RNDr. Roman Kubínek, 
CSc., z Katedry experimentální fyziky a doc. RNDr. Lenka 
Luhová, CSc., z Katedry biochemie. Studenty zastupoval 
František Látal, student učitelství fyziky a matematiky. 
Ve volbách, které proběhly 26. a 27. března, doc. Kubínek 
znovu obhájil svůj mandát a nový senát jej též znovu zvolil 
svým předsedou.

Dalším členem akademického senátu UP za zaměstnance 
PřF je od května 2008 Mgr. Pavel Tuček z Katedry geoin-
formatiky. Novým studentským zástupcem v akademickém 
senátu UP byl v roce 2008 Tomáš Vynikal, student ochrany 
a tvorby životního prostředí.

Vedle České konference rektorů je druhým zákonným 
orgánem reprezentace vysokých škol Rada vysokých 
škol, do které delegují zástupce škol i jednotlivých fakult 
akademické senáty. Delegátem za PřF UP byl v roce 2008 
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., z Katedry optiky. Dele-
gátem v Radě vysokých škol za univerzitu byl doc. RNDr. 
Roman Kubínek, CSc., z Katedry experimentální fyziky.

Faculty members also serve in the university structu-
res or represent the University in representative bodies 
of higher education institutions: 

Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., from the Department 
of Experimental Physics, is the Rector of Palacký University 
and therefore also a member of one of the two lawful bo-
dies representing universities – Czech Rectors Conference.

In 2008, University Academic Senate elections were held 
so most of our delegates in this body were replaced. Until 
May 2008 Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., from the 
Department of Experimental Physics and Doc. RNDr. Lenka 
Luhová, Ph.D., from the Department of Biochemistry were 
the members of the Academic Senate of Palacký Universi-
ty. Students were represented by František Látal, intending 
teacher of physics and mathematics. Elections held March 
26th and 27th confi rmed Doc. Kubínek as a delegate and 
a chairperson of this academic body. 

In May 2008 Mgr. Pavel Tuček from the Department of Ge-
oinformatics became a new member of Palacký University 
Academic Senate, as well as Tomáš Vynikal, a student 
of Ecology and Environmental Protection representing the 
community of students.

Besides the Czech Rectors Conference, the second lawful 
body representing the Czech universities is the Council 
of Higher Education Institutions where representatives 
of universities or faculties are deputed by academic 
senates. In 2008, Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., from 
the Department of Optics, was the delegate for the Faculty 
of Science, doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. from the 
Department of Experimental Physics stood in for the whole 
University.
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Obor Matematika s informatikou/Section of Mathematics and Computer Science:

Y Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky/Department of Mathematical Analysis and Applications of Mathematics

Y Katedra algebry a geometrie/Department of Algebra and Geometry

Y Katedra informatiky/Department of Computer Science

Obor Fyzika/Section of Physics:

Y Katedra experimentální fyziky/Department of Experimental Physics

Y Katedra optiky/Department of Optics

Y Společná laboratoř optiky UP a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky/Joint Laboratory of Optics of Palacký   
 University and the Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic

Obor Chemie/Section of Chemistry

Y Katedra analytické chemie/Department of Analytical Chemistry

Y Katedra anorganické chemie/Department of Inorganic Chemistry

Y Katedra biochemie/Department of Biochemistry

Y Katedra fyzikální chemie/Department of Physical Chemistry

Y Katedra organické chemie/Department of Organic Chemistry

Obor Biologie s Ekologií/Section of Biology and Ecology

Y Katedra botaniky/Department of Botany

Y Katedra zoologie a antropologie a ornitologická laboratoř/Department of Zoology and Anthropology and Ornithological Laboratory

Y Katedra ekologie a životního prostředí/Department of Ecology and Environmental sciences

Y Katedra buněčné biologie a genetiky/Department of Cell Biology and Genetics

Y Laboratoř růstových regulátorů (společné pracoviště UP a Ústavu experimentální botaniky AV ČR)/Laboratory of Growth Regu- 
 lators (Joint Laboratory with the Institute of Experimental Botany of the Czech Academy of Sciences)

Y Laboratoř genomové integrity (nově vzniklé pracoviště, od 1. 2. 2008)/Laboratory of Genome Integrity (started on February  
 1st 2008)

Obor Vědy o Zemi/Section of Earth Sciences

Y Katedra geologie/Department of Geology

Y Katedra geografi e/Department of Geography

Y Katedra geoinformatiky/Department of Geoinformatics

Y Katedra rozvojových studií/Department of Development Studies

Vnitřně je fakulta organizována na katedry, které se sdružují 
podle svého oborového zaměření. Fakulta je tak členěna do 
následujících pěti oborů: Matematika s informatikou, Fyzika, 
Chemie, Biologie s ekologií, Vědy o Zemi. Celkem má fakulta 
18 kateder, 2 laboratoře sdílené s ústavem Akademie věd, 
dále nově vzniklou Laboratoř genomové integrity pod oborem 
Biologie s ekologií a čtyři celofakultní pracoviště, z nichž dvě 
vznikla nově na konci roku 2008.

The life of the Faculty of Science is organized in departments 
which are grouped into fi ve fi elds of study: Mathematics and 
Computer Science, Physics, Chemistry, Biology and Ecology, 
and Earth Sciences. There are in total 18 departments and 
2 joint laboratories of the Faculty of Science and the Czech 
Academy of Sciences, a newly established Laboratory of 
Genome Integrity, under the section of Biology and Ecology, 
and four other Faculty establishments out of which two were 
founded at the end of 2008.



Pracoviště s celofakultní působností
Other Faculty Establishments:

Y Kabinet výuky cizích jazyků/Department of Foreign Languages

Y Centrum pedagogické přípravy/The Teacher Training Centre

Y Centrum regionu Haná pro technologický a zemědělský výzkum (od 18. 12. 2008)/Centre of the Region Haná for Biotechno- 
 logical and Agricultural Research (since December 18th 2008)

Y Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (od 18. 12. 2008)/Regional Centre for Advanced Technologies and  
 Materials (since December 18th 2008)

Katedry garantují jednotlivé studijní programy či obory, případně se profi lují ve vědeckém výzkumu a podílejí se na výuce v progra-
mech garantovaných jiným pracovištěm, to se týká například dvou společných laboratoří. Kabinet výuky cizích jazyků umožňuje 
studentům i zaměstnancům doplnit si znalost hlavně angličtiny, ale i němčiny a dalších jazyků. 

Departments guarantee individual study programmes or fi elds of study, eventually they profi le in scientifi c research and partici-
pate in teaching study programmes guaranteed by another department, this applies to the two joint laboratories for instance. 
The Department of Foreign Languages enables students and employees to improve their knowledge of languages, especially 
English, but also German and other languages.
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V roce 2008 bylo na fakultě zapsáno celkem 3297 studentů, 
z toho 2370 v bakalářských programech, 657 v magisterských 
a navazujících programech a 268 v doktorských programech. 
Srovnáme-li tento počet s celkovým počtem učitelů, který činí 
277, připadá na jednoho učitele zhruba 12 studentů. Celkem 
je na fakultě akreditováno 98 studijních oborů ve 27 studijních 
programech. 

Obory tvoří živý organismus a procházejí inovacemi, utvářejí 
se v nich nová zaměření. Příkladem z roku 2008 může být 
nové zaměření bakalářského oboru přístrojové optiky nazvané 
Vojenské laserové a termovizní systémy, které bylo zahájeno 
na podzim 2008. Jde o specializaci, která je velmi žádaná 
v zahraničních misích NATO. Studenti se v ní setkají s proble-
matikou radiové komunikace, termovizních systémů, strate-
gie, architektury armády či vojenské fi lozofi e. V doplňkových 
kurzech ve spolupráci s dodavateli vojenských systémů se 
připravují kurzy přežití a střeleb. Absolventi budou připraveni 
k vykonávání odbornosti leteckých návodčích a průzkumníků.

 


Studenti, studijní programy a obory
Students, study programmes and fi elds of study

Počty zapsaných studentů v jednotlivých studijních programech k 31. 10. 
Numbers of enrolled students in individual study programmes to 31st October
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3297 students were enrolled at the faculty in 2008: 
2370 in bachelor programmes, 657 in master programmes 
and 268 in PhD programmes. When comparing this number 
with the total number of pedagogical staff (277), there are 
12 students per teacher. The Faculty offers 98 fi elds of study 
in 27 study programmes.

Fields of study represent lively organism, they are still under 
innovation, new directions are continuously formed. As best 
example of this practice new direction of the fi eld of study 
Instrumental Optics called Laser and Thermovision Military 
Systems could be mentioned – a fi eld which is nowadays fre-
quently requested by NATO for its military missions. Students 
deal with the problems of radio communication, thermovi-
sion systems, strategy, army architecture or its philosophy. 
In additional courses in cooperation with suppliers of military 
systemsthere are survival courses or shooting exercises being 
prepared. The graduates are able to work in reconnaisance 
units, for instance. 
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Studenti, studijní programy a obory
Students, study programmes and fi elds of study




Počty zapsaných studentů v jednotlivých studijních programech k 31. 10.
Numbers of enrolled students in individual study programmes to 31st October

     
Bakalářské programy Bachelor Programmes
B1801 – Informatika Computer Science 
B1406 – Biochemie Biochemistry 
B1103 – Aplikovaná matematika Applied Mathematics 
B1201 – Geologie Geology 
B1501 – Biologie Biology 
B1601 – Ekologie a ochrana prostředí Ecology and Environmental Protection 
B1701 – Fyzika Physics 
B5345 – Specializace ve zdravotnictví Specialization in Health Service 
B1101 – Matematika Mathematics 
B1301 – Geografi e Geography 
B1407 – Chemie Chemistry 
Celkem   Altogether 

Magisterské programy Master Programmes
M1601 – Ekologie a ochrana prostředí Ecology and Environmental Protection 
M1407 – Chemie Chemistry 
M1103 – Aplikovaná matematika Applied Mathematics 
M1101 – Matematika Mathematics 
M1501 – Biologie Biology 
M1701 – Fyzika Physics 
M1801 – Informatika Computer Science 
N1301 – Geografi e Geography 
N1501 – Biologie Biology 
N1407 – Chemie Chemistry 
N1101 – Matematika Mathematics 
N1103 – Aplikovaná matematika Applied Mathematics 
N1406 – Biochemie Biochemistry 
N1601 – Ekologie a ochrana prostředí Ecology and Environmental Protection 
N1701 – Fyzika Physics 
N1801 – Informatika Computer Science 
Celkem  Altogether 

Doktorské programy PhD Programmes
P1406 – Biochemie Biochemistry 
P1407 – Chemie Chemistry 
P1701 – Fyzika Physics 
P1501 – Biologie Biology 
P1103 – Aplikovaná matematika Applied Mathematics 
P1301 – Geografi e Geography 
P1101 – Matematika Mathematics 
P1601 – Ekologie a ochrana prostředí Ecology and Environmental Protection 
P1801 – Informatika Computer Science 
Celkem   Altogether 

Celkem studentů Students altogether 
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2004 2005 2006  2007  2008

333 395 451 539 570
65 69 73 72 70

152 184 205 248 205
  48 93 98

157 227 249 237 212
59 83 86 85 83

194 241 176 146 162
21 45 65 57 55

106 140 161 169 134
229 296 371 411 469
205 315 347 357 312

1 521 1 995 2 232 2 414 2 370

91 64 34 11 1
101 63 42 12 2
26 21 11 6 1
87 60 31 7 0

145 107 78 17 1
78 45 24 2 1
86 61 38 20 6
28 43 73 128 160
11 9 50 112 146
15 22 63 83 75

  5 16 28
12 7 12 21 51
18 29 29 41 47 
8 5 23 47 59
3 1 17 37 47

31 25 20 24 32
740 562 550 584 657

  11 12 19
44 52 55 49 56
60 72 74 63 64
67 65 76 68 58

5 10 18 19 12
   7 13

39 41 40 30 20
32 32 37 31 22

    4
247 272 311 279 268

2 508 2 829 3 093 3 277 3 295
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Bakalářské studijní programy
Bachelor Study Programmes

Studijní program: B1101 – Matematika 
Study Programme: B1101 – Mathematics

Y Diskrétní matematika/Discrete Mathematics
Y Matematika a její aplikace/
 Mathematics and its Applications

Studijní program: B1103 – Aplikovaná matematika 
Study Programme: B1103 – Applied Matematics

Y Statistické a počítačové modelování/
 Statistical and Computer Modelling
Y Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/ 
 Mathematics-Economy Specialized in Banking
Y Matematika-ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví/ 
 Mathematics-Economy Specialized in Insurance

Studijní program: B1201 – Geologie
Study Programme: B1201 – Geology

Y Geologie a životní prostředí/
 Geology and Environmental Sciences

Studijní program: B1301 – Geografi e 
Study Programme: B1301 – Geography

Y Geoinformatika a geografi e/
 Geoinformatics and Geography
Y Geografi e-geoinformatika/Geography-Geoinformatics
Y Regionální geografi e/Regional Geography
Y Mezinárodní rozvojová studia/
 International Development Studies

Studijní program: B1406 – Biochemie 
Study Programme: B1406 – Biochemistry

Y Biochemie /Biochemistry

Studijní program: B1407 – Chemie 
Study Programme: B1407 – Chemistry

Y Aplikovaná chemie/Applied Chemistry
Y Ekochemie/Ecochemistry
Y Chemie/Chemistry
Y Management v chemii/Management in Chemistry
Y Bioorganická chemie/Bioorganic Chemistry

Studijní program: B1501 – Biologie
Study Programme: B1501 – Biology

Y Systematická biologie a ekologie/
 Systematic Biology and Ecology
Y Molekulární a buněčná biologie/
 Molecular Biology and Cell Biology
Y Ekologie a ochrana prostředí/
 Ecology and Environment Protection

Studijní program: B1701 – Fyzika
Study Programme: B1701 – Physics

Y Obecná fyzika a matematická fyzika/
 General Physics and Mathematical Physics
Y Optika a optoelektronika/Optics and Optoelectronics
Y Přístrojová fyzika/Instrumental Physics
Y Přístrojová optika/Instrumental Optics
Y Molekulární biofyzika/Molecular Biophysics
Y Aplikovaná fyzika/Applied Physics
Y Biofyzika/Biophysics

Studijní program: B1801 – Informatika
Study Programme: B1801 – Computer Science

Y Informatika/Computer Science
Y Aplikovaná informatika/Applied Computer Science

Studijní program: B5345
– Specializace ve zdravotnictví
Study Programme: B5345
– Specialization in Health Service

Y Optometrie/Optometry

Dvouoborové učitelské studium, studijní obory:
Two-fi eld-of-study Teacher Programmes:

Y Biologie/Biology
Y Biologie v ochraně životního prostředí/
 Biology in Environment Protection
Y Deskriptivní geometrie/Descriptive Geometry
Y Fyzika/Physics
Y Geografi e/Geography
Y Geologie a ochrana životního prostředí/
 Geology and Environment Protection
Y Chemie/Chemistry
Y Matematika/Mathematics
Y Výpočetní technika/Computer Technology
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Navazující magisterské studijní programy
Subsequent Master Study Programmes

Studijní program: N1101 – Matematika
Study Programme: N1101 – Mathematics

Y Diskrétní matematika/Discrete Mathematics
Y Matematika a její aplikace/
 Mathematics and its Applications

Studijní program: N1103 – Aplikovaná matematika
Study Programme: N1103 – Applied Mathematics

Y Aplikace matematiky v ekonomii/
 Mathematics Applications in Economy
Y Matematické a počítačové modelování/
 Mathematical and Computer Modelling

Studijní program: N1301 – Geografi e
Study Programme: N1301 – Geography

Y Geoinformatika/Geoinformatics
Y Mezinárodní rozvojová studia/
 International Development Studies

Studijní program: N1406 – Biochemie
Study Programme: N1406 – Biochemistry

Y Biochemie/Biochemistry

Studijní program: N1407 – Chemie
Study Programme: N1407 – Chemistry

Y Anorganická chemie/Inorganic Chemistry
Y Organická chemie/Organic Chemistry
Y Analytická chemie/Analytical Chemistry
Y Fyzikální chemie/Physical Chemistry
Y Materiálová chemie/Material Chemistry
Y Biofyzikální chemie/Biophysical Chemistry
Y Chemie životního prostředí/
 Chemistry of the Environment

Studijní program: N1501 – Biologie 
Study Programme: N1501 – Biology

Y Hydrobiologie/Hydrobiology
Y Zoologie/Zoology
Y Botanika/Botany
Y Molekulární a buněčná biologie/
 Molecular Biology and Cell Biology

Studijní program: 
N1601 – Ekologie a ochrana prostředí 
Study Programme: 
N1601 – Ecology and Environment Protection

Y Ochrana a tvorba krajiny/
 Landscape Protection and Planning
Y Ochrana a tvorba životního prostředí/
 Environmental Science
Y Ochrana přírody/
 Conservation Biology

Studijní program: N1701 – Fyzika
Study Programme: N1701 – Physics

Y Obecná fyzika a matematická fyzika/
 General Physics and Mathematical Physics
Y Optika a optoelektronika/Optics and Optoelectronics
Y Molekulární biofyzika/Molecular Biophysics 
Y Aplikovaná fyzika/Applied Physics
Y Biofyzika/Biophysics
Y Nanotechnologie/Nanotechnology

Studijní program: N1801 – Informatika 
Study Programme: N1801 – Computer Science

Y Informatika/Computer Science

Dvouoborové učitelské studium, studijní obory:
Two-fi eld-of-study Teacher Programmes:

Y Učitelství biologie pro střední školy/
 Biology for Secondary Schools
Y Učitelství biologie v ochraně životního prostředí   
 pro střední školy/
 Biology in Environment Protection for Secondary   
 Schools
Y Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy/  
 Descriptive Geometry for Secondary Schools
Y Učitelství fyziky pro střední školy/
 Physics for Secondary Schools
Y Učitelství geografi e pro střední školy/
 Geography for Secondary Schools
Y Učitelství geologie a ochrany životního prostředí   
 pro střední školy/
 Geology and Environment Protection for Secondary  
 Schools
Y Učitelství chemie pro střední školy/
 Chemistry for Secondary Schools
Y Učitelství matematiky pro střední školy/
 Mathematics for Secondary Schools
Y Učitelství výpočetní techniky pro střední školy/
 Computer Technology for Secondary Schools
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Doktorské studijní programy
Doctoral Study Programmes

Studijní program: P1101 – Matematika
Study Programme: P1101 – Mathematics

Y Matematická analýza/Mathematical Analysis
Y Algebra a geometrie/Algebra and Geometry
Y Přibližné a numerické metody/
 Approximate and Numerical Methods
Y Didaktika matematiky/Didactics of Mathematics

Studijní program: P1103 – Aplikovaná matematika
Study Programme: P1103 – Applied Mathematics

Y Aplikovaná matematika/Applied Mathematics

Studijní program: P1301 – Geografi e
Study Programme: P1301 – Geography

Y Geoinformatika a kartografi e/
 Geoinformatics and Cartography

Studijní program: P1406 – Biochemie 
Study Programme: P1406 – Biochemistry

Y Biochemie/Biochemistry

Studijní program: P1407 – Chemie
Study Programme: P1407 – Chemistry

Y Analytická chemie/Analytical Chemistry
Y Anorganická chemie/Inorganic Chemistry
Y Fyzikální chemie/Physical Chemistry
Y Organická chemie/Organic Chemistry
Y Didaktika chemie/Didactics of Chemistry

Studijní program: P1501 – Biologie
Study Programme: P1501 – Biology

Y Botanika/Botany
Y Zoologie/Zoology

Studijní program: P1601 – Ekologie a ochrana prostředí
Study Programme: 
P1601 – Ecology and Environmental Protection 

Y Ekologie/Ecology

Studijní program: P1701 – Fyzika 
Study Programme: P1701 – Physics

Y Aplikovaná fyzika/Applied Physics
Y Biofyzika/Biophysics
Y Obecná fyzika a matematická fyzika/
 General Physics and Mathematical Physics
Y Optika a optoelektronika/Optics and Optoelectronics
Y Fyzika kondenzovaných látek/
 Physics of Condensed Matters
Y Didaktika fyziky/Didactics of Physics

Fakulta dále vzdělávala zájemce
v následujících programech celoživotního vzdělávání:
The Faculty also educated interested people in following 
programmes of lifelong learning:

Y Souběžné doplňující studium učitelství biologie/
 Concurrent supplementary studies of biology for teachers
Y Souběžné doplňující studium učitelství chemie/
 Concurrent supplementary studies of chemistry for teachers
Y Souběžné doplňující studium učitelství fyziky/
 Concurrent supplementary studies of physics for teachers
Y Souběžné doplňující studium učitelství geografi e/
 Concurrent supplementary studies of geography for teachers
Y Souběžné doplňující studium učitelství matematiky/  
 Concurrent supplementary studies of mathematics 
 for teachers
Y Souběžné doplňující studium učitelství ochrany životního  
 prostředí/Concurrent supplementary studies of environ 
 ment protection for teachers
Y Rozšiřující doplňující studium učitelství geografi e/
 Extension supplementary studies of geography for teachers
Y Rozšiřující studium učitelství matematiky/
 Extension studies of mathematics for teachers
Y Rozšiřující studium učitelství výpočetní techniky/
 Extension studies of computer technology for teachers
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Počty studentů v jednotlivých vědních oborech
Number of students in the fi elds of study

Matematika s informatikou
Mathematics and Computer Science

1 063

Fyzika
Physics

329
Chemie

Chemistry
581

Biologie s ekologií
Biology and Ecology

582

Vědy o Zemi
Earth Sciences

740

Jazykový kabinet
The Department of Foreign Languages

O jazykovou úroveň studentů i pracovníků fakulty pečuje Kabinet cizích jazyků. Ten připravuje studenty na složení povin-
ných jazykových zkoušek, ale nabízí i řadu specializovaných kurzů zahrnujících např. „Academic Writing“ (písemný projev 
s odborným vyjadřováním), „Intensive English Discussions“, případně sérii volných diskusních seminářů „Coffee and 
Floating Topics“. Kromě toho se intenzivní výuce angličtiny věnují každoročně konané týdenní zimní a letní kurzy. Ty v roce 
2008 proběhly ve dnech 11. až 15. února na Hostýně a 7. až 11. července v Lednici.

The Foreign Languages Department helps the  Faculty of Science students and staff in their development of profi cient 
oral and written communication skills in varios foreign languages with particular emphasis given to English. It prepares 
students for obligatory language exams, but also offers a wide range of specialized courses such as “Academic Writing“, 
“Intensive English Discussions” or a series of discussion workshops “Coffee and Floating Topics“. Each summer and win-
ter the Department also organizes one week intensive English language courses. In 2008, these took place on February 
11th–15th in Hostýn and on July 7th–11th in Lednice.

Počty studentů v jednotlivých vědních oborech
Number of students in the fi elds of study

Matematika s informatikou Mathematics and Computer Science 1 063
Fyzika Physics  329
Chemie Chemistry  581
Biologie s ekologií Biology and Ecology  582
Vědy o Zemi Earth Sciences  740
Celkem Altogether 3 295


Doktorské studijní programy
Doctoral Study Programmes




Studentský život
Student life

 Soutěže
Studenti, kteří se nějakým způsobem zapojí do výzkumu, 
se mohou účastnit soutěží, ve kterých prezentují a obhajují 
své výsledky. Fakulta v rámci projektu STM Morava pořá-
dala 7. května soutěž O cenu děkana, do které se zapojilo 
83 účastníků. Ti prezentovali své vědecké práce před 
odbornými porotami i před svými vlastními kolegy. Studenti 
se mohou též ucházet o Cenu rektora, která se každoročně 
udílí za významné bakalářské či diplomové práce. 

 Mobility
Fakulta vítá a podporuje zahraniční mobility našich studen-
tů – ti vyjíždějí jednak v rámci programu Erasmus, ale také 
v rámci mobilit podporovaných z rozvojových programů 
MŠMT či jiných aktivit. Ke zvláště oblíbeným destinacím 
patří Skandinávie, Nizozemí či Rakousko.

 Okno do praxe 

Pro studenty se v roce 2008 konal první ročník akce „Okno 
do praxe“. Během tří dnů od 26. do 28. března se studenti 
setkali s asi třicítkou zaměstnavatelů, kteří prezentovali 
svou nabídku pracovních pozic. Mezi nimi fi gurovaly společ-
nosti s regionální či celorepublikovou působností, ale také 
nadnárodní fi rmy či státní instituce a neziskové organizace. 
Kromě možnosti porovnat nabídku jednotlivých společ-
ností měli studenti příležitost také vyzkoušet si pohovory 
nanečisto, zúčastnit se individuálních konzultací, soutěží 
a zvážit nabídky dlouhodobé spolupráce, brigád, stáží či 
spolupráce na studentských pracích.

 Competitions
Students engaged in research have the opportunity to 
take part in competitions to present and defend their fi nd-
ings. In the frames of STM Morava Project on May 7th the 
Faculty organized the Dean’s Award Competition attended 
by 83 participants. They presented their scientifi c thesis 
in front of a panel of experts and their schoolfellows. 
Students can also compete for the Rector’s Award which is 
awarded for remarkable Bachelor or Master thesis. 

 Mobility
The Faculty welcomes and supports its students who 
pursue education abroad. They participate in interna-
tional higher education mobility within the LLP Erasmus 
Programme and within Programmes supported by the 
Czech Ministry of Education, Youth and Sports. Scandina-
via, Netherlands or Austria are the favourite destinations         
of our students. 

 Taste of Work Experience
For the fi rst time an event called “Taste of Work Experi-
ence” took place at our Faculty in 2008. During the days 
between March 26th and March 28th our students met 
about 30 representatives of private regional, national and 
supranational companies, government institutions and 
non-government organizations. The students had the op-
portunity to compare the different offers of employment 
and to take part in “trial” job interviews, personal discus-
sions and competitions, and thus were given the opportu-
nity to establish a long or short-term working liaison with 
the companies involved such as internship or collaboration 
for their thesis.
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Výzkumná činnost a její výsledky
Research activities and results

Jádrem činnosti našich pracovišť je vedle výuky výzkum-
ná činnost. Ta je na naší fakultě velice různorodá a není 
možné ji na několika stránkách obsáhnout. Pro postižení 
hlavních rysů je však možné vyjít z hodnocení výzkumu 
a jeho výsledků, jak je publikuje vládní Rada pro výzkum 
a vývoj. Ta začátkem roku 2009 zveřejnila své hodnocení 
za rok 2008. Data v něm zahrnují součet bodových hodnot 
pro výsledky, které byly vytvořeny v předchozím pětiletém 
období 2003–2007. Podle metodiky RVV přísluší za různé 
výsledky určitý počet bodů, přičemž hlavní důraz se klade 
na výsledky aplikovaného výzkumu: např. za mezinárodní 
patent je 500 bodů, zatímco za články v impaktovaných 
časopisech se v roce 2008 udílely body v rozpětí od 8 do 
145. Jak uvádí tabulka zveřejněná na www.vyzkum.cz, 
vytvořila fakulta za uvedené pětileté období výsledky s hod-
notou 21,2 tis. bodů, což činí 1,59 % z celorepublikového 
výkonu a více než polovinu výkonu UP. Nejvíce bodů získala 
za články v odborných periodikách (18 tis.), dále za patenty 
(téměř 2 tis.) a zbytek za knihy, kapitoly v knihách, články 
ve sbornících atd. 

Z údajů, které jsou předávány do Informačního systému 
výzkumu a vývoje, lze získat odhad o bodové hodnotě vý-
sledků vytvořených v roce 2008. Ten činí přes 7000 bodů, 
tedy výrazně více, než kolik je roční průměr za předchozí 
pětileté období. Na této hodnotě se opět nejvýrazněji podí-
lejí články v impaktovaných časopisech (celkem je vykázá-
no 289 bodovaných článků), kromě toho byl vytvořen jeden 
zahraniční patent, 5 výsledků v kategorii autorizovaný soft-
ware, 3 poloprovozy, 4 prototypy a větší množství příspěvků 
ve sbornících či knižních kapitol.

Besides teaching, research belongs to the main activities 
of the faculty. Our research is conducted in many quite 
diverse fi elds so it is impossible to give here a detailed pic-
ture of all the research activities. To get basic information 
of the fi gures we can start from the evaluation of research 
and development as published annually by the governmen-
tal Research and Development Council (R&D Council). 
The results for 2008 were released in spring 2009 at www.
vyzkum.cz. The data contain sums of points acquired for re-
search and development results in the fi ve-year time span 
2003–2007. According to the methodology of the R&D 
Council, each result is assessed and particular number 
of points is given to the institution from which it originates. 
Presently, most emphasis is given to applied research so, 
for example, international patents can get 500 points, 
whereas papers in journals with Impact Factor can earn 
points in the range from 8 to 145. According to the R&D 
Council tables, the Faculty of Science made 21.2 thou-
sand points during the 5-year period, which means 1.59 % 
of the statewide amount and more than half of the amount 
generated by the Palacký University. Most of the points 
were earned for scientifi c papers in impacted journals 
(18 thousand), less for patents (2 thousand), and the rest 
for books, chapters in books or proceeding articles.

Data in the Information System of R&D can give us an esti-
mate of the number of points generated in 2008. We found 
this number to be approximately 7000 which is signifi cant-
ly more than the annual average of the preceding 5-year 
period. The lion share of this amount stems again from pa-
pers in impacted journals (the Faculty of Science supplied 
289 such papers to the Information System). Beside this, 
one international patent, 5 items classifi ed as ”authorised 
software”, 3 pilot plants, 4 prototypes, and large amount 
of proceeding papers and book chapters were generated.

Podíl na celorepublikových výsledcích (kumulativně za 5 let) a na ročních výdajích na VaV
The share in statewide R&D results (sum for the last 5 years) and on annual expenditures on R&D

  2005  2006  2007  2008
Podíl na výsledcích (kumulativně za 5 let) Share in the results (5 year span) 1,09 % 1,02 % 1,46 % 1,59 %
Podíl na výdajích VaV (daný rok) Share in expenditures (each year) 1,00 % 1,34 % 1,09 % 1,04 %
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Podíl na celorepublikových výsledcích (kumulativně za 5 let) a na ročních výdajích na VaV
The share in statewide R&D results (sum for last 5 yers) and in annual expenditures on R&D
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Příklady významných výsledků výzkumu PřF v roce 2008
Examples of important results of R&D in 2008

K výrazným úspěchům naší optické skupiny patří dvě pub-
likace v Nature Physics, které představují výrazný příspěvek 
k rozvoji kvantové informatiky a kvantové komunikace. Tyto 
články vznikly ze spolupráce našich teoretiků s experimen-
tátory v Německu, jimž se podařilo destilovat a purifi kovat 
kvantovou provázanost stavů spojitých kvantových pro-
měnných. Jedná se o zvláštní vlastnosti optických pulsů, 
které díky své povaze mohou být velmi důležité například 
pro utajovaný přenos dat. Ve spolupráci se skupinou prof. 
R. Schnabela v Hannoveru a prof. G. Leuchse v Erlange-
nu byly experimentálně demonstrovány dva protokoly pro 
destilaci a koncentraci této kvantové provázanosti. Jde 
o celosvětově první experimentální realizace protokolů pro 
destilaci kvantové provázanosti stavů spojitých kvantových 
proměnných. Dosažené výsledky mohou najít uplatnění 
při konstrukci kvantových opakovačů pro spojité kvantové 
proměnné, jež by umožnily distribuci kvantové provázanosti 
na libovolně velkou vzdálenost [B. Hage, A. Samblowski, 
J. DiGuglielmo, A. Franzen, J. Fiurášek, and R. Schnabel, 
Preparation of distilled and purifi ed continuous-variable 
entangled states, Nature Phys. 4, 915 (2008); R. Dong, 
M. Lassen, J. Heersink, C. Marquardt, R. Filip, G. Leuchs, 
and U. L. Andersen, Experimental entanglement distilla-
tion of mesoscopic quantum states, Nature Phys. 4, 919 
(2008)].

Důležité experimenty v oblasti kvantové informatiky pro-
bíhají i v domácích laboratořích. Naši kolegové teoreticky 
navrhli a experimentálně ověřili schéma pro podmíněnou 
implementaci částečné výměny (SWAPu) polarizačních 
stavů dvou fotonů. Navržené lineárně optické kvantové 
logické hradlo sestává z Machova-Zehnderova interferome-
tru tvořeného čtyřmi objemovými vyváženými děliči svazku. 
Nastavením fázového rozdílu mezi dvěma rameny interfe-
rometru je možné spojitě měnit implementovanou trans-
formaci od identity přes odmocninu ze SWAPu až po SWAP. 
Naměřené vizibility jedno- a dvoufotonové interference čini-
ly 97 % a 98 %, což umožnilo dosáhnout fi delity kvantového 
procesu v průměru 92 %. Tento výsledek byl publikován 
v prestižním časopise Physical Review Letters [A. Černoch, 
J. Soubusta, L. Bartůšková, M. Dušek, and J. Fiurášek, 
Experimental Realization of Linear-Optical Partial SWAP 
Gates, Phys. Rev. Lett. 100, 180501 (2008)].

Oddělení biofyziky Katedry experimentální fyziky se dlou-
hodobě zabývá výzkumem fotosyntézy a získalo i v roce 
2008 řady důležitých výsledků. Jako příklad uveďme teo-
retické simulace, které ukazují, že fotosystémy II při vývoji 
kyslíku kooperují, což ve svém důsledku vede ke zvýšené 
efektivitě fotosyntézy, která převyšuje efektivitu samostat-
ného monomeru fotosystému II [J. Jablonský a kol., Impact 
of dimeric organization of enzyme on its function: the case 
of photosynthetic water splitting, Bioinformatics 24, 2755 
(2008)]. Jako příklad další zkoumané tématiky uveďme 
studium interakcí DNA s protirakovinnými látkami. S cílem 
rozšířit poznatkové zázemí pro návrhy a vývoj nových léčiv 
proti rakovině odvozených od komplexů přechodných kovů 
byla ve spolupráci s University of Warwick (UK) a Biofyzi-
kálním ústavem AV ČR, v. v. i. v Brně publikovaná studie 
zaměřená na syntézu, charakterizaci, cytotoxicitu a vazbu 

Two papers in Nature Physics represent a signifi cant 
contribution of our quantum optics group to the fi elds 
of quantum information and quantum communication. 
These articles stem from collaboration of our group with 
experimental groups in Germany. They report successful 
distillation and purifi cation of entanglement of continu-
ous quantum variables. Quantum entanglement is an 
important feature of specially prepared optical pulses with 
potential application in secure data transmission. The 
experiments were done by the group of Prof. R. Schnabel 
in Hannover and by the group of Prof. G. Leuchs in Erlan-
gen. The new protocols which were suggested together 
with the Olomouc team represent the fi rst experimentally 
demonstrated examples of entanglement distillation and 
purifi cation in continuous variables. The results can fi nd 
their application in construction of quantum repeaters that 
could distribute entanglement over arbitrarily long dis-
tances [B. Hage, A. Samblowski, J. DiGuglielmo, A. Franzen, 
J. Fiurášek, and R. Schnabel, Preparation of distilled and 
purifi ed continuous-variable entangled states, Nature Phys. 
4, 915 (2008); R. Dong, M. Lassen, J. Heersink, C. Mar-
quardt, R. Filip, G. Leuchs, and U. L. Andersen, Experi-
mental entanglement distillation of mesoscopic quantum 
states, Nature Phys. 4, 919 (2008)].

Important experiments in quantum information are done 
in our labs as well. Our researchers have suggested theo-
retically and verifi ed experimentally a scheme for a class 
of two-bit quantum gates that partially change (swap) po-
larization states of photons. Different gate operations, in-
cluding the SWAP and the entangling square root of SWAP, 
can be obtained by changing a classical control parameter, 
namely, the path difference in the interferometer. Recon-
struction of output states, full quantum process tomog-
raphy, and an evaluation of entanglement of formation 
prove very good performance of the gates. The measured 
visibilities of the single-photon and two-photon interference 
were 97 % a 98 % which enabled us to reach overall fi delity 
of the quantum process to be 92 % in average. This result 
was published in the prestigious journal Physical Review 
Letters [A. Černoch, J. Soubusta, L. Bartůšková, M. Dušek, 
and J. Fiurášek, Experimental Realization of Linear-Optical 
Partial SWAP Gates, Phys. Rev. Lett. 100, 180501 (2008)].

Researchers of the Laboratory of Biophysics of the De-
partment of Experimental Physics have been dealing for 
many years with fundamental problems of photosynthesis. 
Many important results have been reached also in 2008. 
Let us mention, for example, theoretical simulations show-
ing that dimeric organization of photosystems II induces 
cooperation in the water splitting. The consequence 
of this process is increased photosynthetic effi ciency that 
is higher than in the case of monomeric photosystem II 
[J. Jablonský et al., Impact of dimeric organization of en-
zyme on its function: the case of photosynthetic water split-
ting, Bioinformatics 24, 2755 (2008)]. As another example 
of the problems studied by the laboratory, let us mention 
interactions of the DNA with antitumor substances. With 
the aim of broadening our knowledge necessary for the 
development of new antitumor transition metal-based 
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na DNA nových protinádorově účinných komplexů ruthenia 
s arenovými ligandy [T. Bugarcic a kol., The contrasting 
chemistry and cancer cell cytotoxicity of bipyridine and 
bipyridinediol ruthenium(II) arene complexes, Inorganic 
Chemistry 47, 11470 (2008)]. 

complexes, a paper was published reporting synthe-
sis, characterization, cytotoxicity and binding of new 
ruthenium(II) arene complexes on DNA. The study was 
done in collaboration with the Warwick University, UK, and 
the Institute of Biophysics of the Czech Academy of Sci-
ences in Brno [T. Bugarcic et al., The contrasting chemistry 
and cancer cell cytotoxicity of bipyridine and bipyridinediol 
ruthenium(II) arene complexes, Inorganic Chemistry 47, 
11470 (2008)]. 

V roce 2008 se stali pracovníci Katedry biochemie a Labo-
ratoře růstových regulátorů spoluautory dvou prací vyda-
ných v prestižním časopise Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America. 
Práce pojednávají o molekulární podstatě radiálního růstu 
rostlin a úloze rostlinných hormonů cytokininů v regulaci 
tohoto procesu u dvou různých biologických modelů huse-
níčku [M. Matsumoto-Kitano a kol. Cytokinins are central 
regulators of cambial activity. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 
105, 20027 (2008)] a topolu [K. Nieminen a kol. Cytokinin 
signaling regulates cambial development in poplar. Proc. 
Natl. Acad. Sci. U.S.A. 105, 20032 (2008)]. U obou rostlin-
ných modelů se podařilo pomocí molekulárně-biologických 
metod snížit hladiny cytokininů v rostlinách, což způsobilo, 
mimo jiné, výrazné snížení radiálního růstu (tloustnutí) 
stonku a kořene. Pokud byly cytokininy rostlinám opět 
dodány, došlo k obnově tloustnutí a rostliny nevykazovaly 
žádné další vývojové defekty. Takto bylo prokázáno, že 
cytokininy jsou klíčovými hormonálními regulátory radiál-
ního růstu u rostlin. Praktické využití spočívá v možnosti 
kvalitativní i kvantitativní modulace tvorby biomasy. 

In 2008, our colleagues from the Department of Bio-
chemistry and Laboratory of Growth Regulators became 
co-authors of two papers in the prestigious journal Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America. The contributions deal with the 
question of molecular basis of the radial plant growth and 
focus on the role of the plant hormones cytokinins in the 
regulation of cell proliferation of cambium which infl uences 
thickening of stems and roots of plants. The results were 
demonstrated on Arabidopsis thaliana [M. Matsumoto-Ki-
tano et al., Cytokinins are central regulators of cambial ac-
tivity. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 105, 20027 (2008)] and 
poplar [K. Nieminen et al., Cytokinin signaling regulates 
cambial development in poplar. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 
105, 20032 (2008)]. In both models it was shown that 
decreasing the cytokinin level leads to a decrease in radial 
growth. Bringing the level of cytokinins back made the ra-
dial growth come back to the normal. The results show that 
cytokinins are major hormonal regulators required for cam-
bial development. They could have practical implications 
for the regulation of biomass production.


Příklady významných výsledků výzkumu PřF v roce 2008
Examples of important results of R&D in 2008
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Members of the Department of Analytical Chemistry have 
participated in the research leading to two papers in the 
prestigious journal Analytical Chemistry. They found a new 
method for DNA fragments separation based on migrating 
the polyanionic DNA fragments in a polycationic polyacryla-
mide gel [G. Zilberstein et al., DNA separation methodology 
based on charge neutralization in a polycationic gel matrix, 
Analytical Chemistry 80, 5031 (2008)]. This novel meth-
odology represents a marked improvement over existing 
techniques and appears to hold promises for applications 
in diverse fi elds, such as molecular biology, forensic medi-
cine, and genetic screening. Also, a new titration technique 
was presented that unifi es and allows chromatographic 
separation of guests with determination of dissociation 
constants by electrospray mass spectrometry in a multi-
plexed format [P. Fryčák and K. A. Schug, Dynamic titration: 
Determination of dissociation constants for noncovalent 
complexes in multiplexed format using HPLC-ESI-MS. Ana-
lytical Chemistry 80, 1385 (2008)]. The department has 
also important outputs in applied research, an example 
being a patent application “Ion source for lower limits 
of detection in spectrometric measurements”. The device 
makes it possible to increase the response of analyzed 
substances by an order of magnitude.

Členové Katedry analytické chemie se mimo jiné podíleli 
na vzniku dvou publikací v prestižním časopise Analytical 
Chemistry: jednalo se o nalezení nové metody separace 
DNA založené na neutralizaci náboje na polykationické 
gelové matrici [G. Zilberstein a kol., DNA separation metho-
dology based on charge neutralization in a polycationic gel 
matrix. Analytical Chemistry 80, 5031 (2008)] a dále o dy-
namickou titraci se stanovením disociačních konstant ne-
kovalentních komplexů v multiplexovém forámu s použitím 
HPLC-ESI-MS [P. Fryčák a K. A. Schug, Dynamic titration: 
Determination of dissociation constants for noncovalent 
complexes in multiplexed format using HPLC-ESI-MS. Ana-
lytical Chemistry 80, 1385 (2008)]. K důležitým aplikačním 
výstupům této katedry se také řadí přihláška vynálezu 
„Iontový zdroj pro nižší meze detekce u spektrometrických 
měření“, přičemž navržené řešení umožňuje zvýšit i řádově 
odezvu analyzované látky.
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Pracovníci ze Společné laboratoře optiky Univerzity 
Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd České re-
publiky jsou zapojeni do mezinárodního projektu The Pierre 
Auger Observatory, který mapuje dopady vysoce energetic-
kých částic kosmického záření do naší atmosféry. Olomouč-
tí kolegové do projektu přispěli zvláště vývojem zrcadel 
pro teleskopy zaznamenávající atmosférickou fl uorescenci 
plynů jonizovaných dopadajícími částicemi. Observatoř 
v argentinské provincii Mendoza je nyní plně funkční a její 
data se stala základem pro významné vědecké výsledky 
svědčící o tom, že ultraenergetické částice pravděpodobně 
pocházejí z jader blízkých galaxií. Díky kolegům ze Společ-
né laboratoře optiky se UP stala též členem mezinárodní 
kolaborace ATLAS-CERN, kde se podílí na vývoji detektoru 
ALFA. Tento detektor má analyzovat nově vzniklé částice, 
které se uvolní po srážkách částic urychlených na obrovské 
energie v novém urychlovači LHC.

Members of the Joint Laboratory of Optics of the Palacký 
University and the Institute of Physics of the Academy 
of Sciences participate in the international collaboration 
The Pierre Auger Observatory. This project is studying 
ultra-high energy cosmic rays, the most energetic and 
rarest of particles in the universe. When these particles 
strike the earth’s atmosphere, they produce extensive air 
showers made of billions of secondary particles. The re-
searchers of Olomouc contributed to the international 
collaboration especially by developing special mirrors 
used in detectors monitoring ultraviolet light fl ashes emit-
ted high in the Earth’s atmosphere by colliding particles. 
The observatory built in Argentina’s Mendoza Province 
is now working and has supplied data revealing that the ul-
tra-high energy cosmic rays probably stem from active 
nuclei of nearby galaxies. Thanks to the researchers of the 
Joint Laboratory of Optics, in 2008 Palacký University 
became also a member of the international collaboration 
ATLAS-CERN. Within this project, our researchers partici-
pate at the development of the detector ALFA whose task 
is to measure the absolute luminosity of the LHC beams 
by measuring trajectories of elastically scattered protons.
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The Computer Science group of R. Bělohlávek dealing 
with methods of analysis and processing of relational 
(non-numeric) data found new theoretical principles which 
make it possible to lower the data dimensionality and 
complexity. This discovery has lead to a new computational 
method which overcomes present heuristic approaches 
[R. Bělohlávek and V. Vychodil, Discovery of optimal factors 
in binary data via novel method of matrix decomposition. 
J. Computer and System Sciences (in print)]. Results of the 
Olomouc computer science group has a good international 
reputation, as witnessed, e.g., by citations in the Los Alam-
os National Laboratories analysis of data on terrorist activi-
ties. Prof. Bělohlávek’s work on uncertainties in relational 
data won the 2008 Best Paper Award for the best contribu-
tion in the International Journal of General Systems.

The Centre for Nanomaterial Research (CNR) has 
achieved a signifi cant scientifi c success since its formation. 
CNR is a multidisciplinary workplace of Department of Ex-
perimental Physics and Department of Physical Chemistry. 
The major research scopes of CNR include development 
of iron oxide nanoparticles for medical and biochemical 
applications (contrast agents for MRI diagnostics, carri-
ers for targeted drug delivery, immobilization of enzymes 
for exploitation in proteomics), study of nanoparticles 
of elementary iron and ferrates in modern environmentally 
friendly reduction and oxidation technologies of water treat-
ment, synthesis of functionalized carbon nanostructures 
on the basis of nanotubes, graphene or carbon quantum 
dots and controlled preparation of nanoparticles of colloid 
silver with extraordinary antibacterial properties. The large 
scale of nanomaterials developed in CNR shows a practical 
applicability in various fi elds of medicine and protection 
of the environment. Among many examples, superpara-
magnetic nanoparticles of iron(III) oxide, synthesized 
in CNR and embedded in bentonite silicate matrix, have 
turned up to be a very effective peroral constant agent 
in diagnostics of abdominal cavity by a method of nuclear 
magnetic resonance. Similarly, nanoparticles of iron, 
produced by a patented reduction technology, have been 
successfully applied in the pilot testing at three selected 
localities in the Czech Republic and have shown to exhibit 
a high effi ciency for decomposition of chlorinated hydro-
carbons from underground waters. In 2008, the workers 
of CNR published more than 30 papers in the prestigious 
international scientifi c journals. Two of them deserve atten-
tion as examples of the most signifi cant papers originating 
at CRN. The fi rst article in Chemistry of Materials (a journal 
published by the American Chemical Society), clarifi es 
an essential role of a layer of a material on a mechanism 
of oxidation-decomposition reactions in the solid state 
[M. Hermanek and R. Zboril, Polymorphous exhibitions 
of iron(III) oxide during isothermal oxidative decomposi-
tions of iron salts – a key role of the powder layer thick-
ness, Chem. Mater. 20, 5284 (2008)]. The second work, 
published in Nanotechnology, which is one of the most 
prestigious journals of the materials research, describes 
a new method of synthesis of magnetic nanoparticles with 
a biocompatible organic shell [R. Zboril et al., One-step 
solid state synthesis of capped gamma-Fe2O3 nanocrystal-
lites, Nanotechnology 19, 095602 (2008)].

Informatici ze skupiny prof. Bělohlávka, kteří se zabývají 
metodami zpracování a analýzy relačních (nenumeric-
kých) dat, objevili teoretické principy, na základě kterých 
je možné snížit dimenzionalitu (složitost) dat. Tento objev 
vedl k rychlé výpočetní metodě, která překonala dosavadní 
heuristicky založené postupy, a otevřel cestu k dalšímu 
zajímavému výzkumu [R. Bělohlávek and V. Vychodil, Dis-
covery of optimal factors in binary data via novel method 
of matrix decomposition. J. Computer and System Sciences 
(v tisku)]. Práce olomouckých informatiků má v zahraničí 
dobrý zvuk. Jejich metody byly např. citovány ve zprávě Los 
Alamos National Laboratories věnované analýze dat o te-
roristických aktivitách. Práce prof. Bělohlávka o neurčitosti 
v relačních datech získala v roce 2008 cenu Best Paper 
Award za nejlpeší práci uveřejněnou v časopise Internatio-
nal Journal of General Systems.

Výrazných vědeckých úspěchů dosahuje Centrum 
výzkumu nanomateriálů (CVN), multioborové pracoviště 
kateder experimentální fyziky a fyzikální chemie. Mezi 
hlavní výzkumné směry CVN patří vývoj nanočástic oxidů 
železa pro medicínské a biochemické aplikace (kontrastní 
látky pro MRI diagnostiku, nosiče pro cílený magnetický 
transport léčiv, imobilizace enzymů pro využití v proteomi-
ce), studium nanočástic elementárního železa a železanů 
v moderních ekologicky šetrných reduktivních a oxidačních 
technologiích čištění vod, syntéza funkcionalizovaných uh-
líkových nanostruktur na bázi nanotrubiček, grafenu nebo 
uhlíkových kvantových teček či řízená příprava nanočástic 
koloidního stříbra s mimořádnými antibakteriálními vlast-
nostmi. Celá řada materiálů vyvinutých v CVN již nachází 
praktické uplatnění v různých oblastech medicíny nebo 
v procesech ochrany životního prostředí. Z mnoha příkladů 
lze uvést superparamagnetické nanočástice oxidu železi-
tého zabudované v bentonitové silikátové matrici, které se 
ukázaly jako vysoce efektivní perorální kontrastní činidlo 
v diagnostice dutiny břišní metodou magnetické rezonance. 
Podobně nanočástice železa produkované patentovanou 
redukční technologií byly úspěšně aplikovány v pilotních 
vrtech na třech vybraných lokalitách v ČR s prokázanou 
vysokou účinností odstranění chlorovaných uhlovodíků 
v podzemních vodách. V roce 2008 publikovali pracovní-
ci Centra výzkumu nanomateriálů více jak 30 publikací 
v prestižních světových časopisech. Mezi nejvýznamnější 
patří například publikace v časopise Americké chemické 
společnosti Chemistry of Materials, která odhaluje zásadní 
vliv vrstvy materiálu na mechanismus oxidativně-dekom-
pozičních reakcí v pevné fázi [M. Heřmánek and R. Zbořil, 
Polymorphous exhibitions of iron(III) oxide during isother-
mal oxidative decompositions of iron salts – a key role 
of the powder layer thickness, Chem. Mater. 20, 5284 
(2008)] nebo práce v jednom z nejprestižnějších časopisů 
materiálového výzkumu Nanotechnology, která popisuje 
novou metodu syntézy magnetických nanočástic s biokom-
patibilní organickou slupkou [R. Zbořil a kol., One-step solid 
state synthesis of capped gamma-Fe2O3 nanocrystallites, 
Nanotechnology 19, 095602 (2008)]. 
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The Botany Department is mostly focused on research 
of pathogenes of plants whose knowledge is especially 
important for agricultural applications. However, other 
research fi elds are important here as well. Let us mention 
the Algology research group led by A. Poulíčková which 
deals with cyanobacteria and algae. A. Poulíčková is the 
founder of a new specialized journal Fottea which has 
been recently covered in Thomson Reuters products. As 
an example of an important result of the algology group in 
2008, let us mention the study of the ecological variation 
of complexes of species of diatoms Sellaphora conducted 
in collaboration with the RBG Edinburgh (Royal Botanic 
Garden). It was demonstrated that 28 new putative species 
of the Sellaphora genus can be distinguished; these spe-
cies differ, among others, in their environmental demands 
[A. Poulíčková et al., Ecological variation within Sellaphora 
species complexes (Bacillariophyceae): specialists or gen-
eralists?, Hydrobiologia 614, 373 (2009)].

Katedra botaniky se zaměřuje především na výzkum rost-
linných patogenů jejichž poznání je zvláště důležité v země-
dělských aplikacích. Kromě toho jsou zde profi lovány i další 
výzkumné směry, zmiňme například algologické pracoviště 
doc. A. Poulíčkové zaměřené na výzkum sinic a řas. Doc. 
Poulíčková dala vznik novému specializovanému časopisu 
Fottea, který se dostal mezi impaktovaná periodika. Jako 
příklad důležitého výsledku algologického pracoviště z roku 
2008 uveďme výzkum ekologické variability rozsivek rodu 
Sellaphora, který byl proveden ve spolupráci s britskými 
pracovišti. Jak se ukázalo, rozsivky, které byly původně 
považovány za příslušníky několika málo morfologicky 
vymezených druhů, tvoří heterogenní komplexy geneticky 
odlišných a reprodukčně izolovaných biologických druhů, 
které se liší mimo jiné svými nároky na obsah živin ve 
vodě. Vymezení ekologických preferencí těchto 28 nově 
identifi kovaných druhů umožní zvýšit vypovídací hodnotu 
jednotného systému pro biomonitoring povrchových vod 
v EU (Water Framework directive) [A. Poulíčková a kol., 
Ecological variation within Sellaphora species complexes 
(Bacillariophyceae): specialists or generalists?, Hydrobiolo-
gia 614, 373 (2009)].

41


Příklady významných výsledků výzkumu PřF v roce 2008
Examples of important results of R&D in 2008



42

Lectures of the Learned Society 
of the Czech Republic

Faculty of Science tries to contribute to the interdisciplinary 
dialogue and to enable our students as well as the public 
to meet the most reputable experts in various scientifi c 
fi elds. The Department of Physical Chemistry organ-
ized in 2008 the “Lecture Series of the Learned Society 
of the Czech Republic“. Within this series, doc. Jaroslav 
Doležel was talking on the plant genome analysis, Prof. 
Jan Peřina gave a lecture on the quantum optics research 
in Olomouc, and Prof. Josef Jařab gave a lecture “American 
culture and we“. 

University of the Third Age

Faculty of Science organizes activities aimed at education 
of retired people within the so called University of the third 
age. The participants were meeting every week at the se-
ries “People and Nature at the Turn of the Millennium“ and 
“Research in Natural Sciences“. As written by one of the 
participants, “...these excursions were very interesting 
since we were able to visit places where normal people 
cannot go. As for me, the lectures brought me the feeling 
of certainty that my brain cells did not shrink, that I still 
do not fall short of my grandchildren in knowledge.“ 

Children‘s university

About hundred children – elementary and grammar 
school students – participated in 2008 at events of the 
“Children‘s university“. In collaboration with the Moravian 
Theatre Olomouc the Faculty of Science organized fun 
lectures and games, e.g., to show the children secrets 
of the heart functioning, to tell them about the ways how 
bone collectors could help in crime investigation, or to 
show them what could be hidden and found in the maps. 
Many other things that are in focus of our researchers were 
presented to children to spark their interest in science. 
Thanks to fi nancial support of the project “MedVěd“ and 
of the Olomouc Region the children had enough material 
for their scientifi c activities and also for all the academic 
ceremonies. Information on these activities can be found 
at http://www.projektmedved.eu/UDV/ .

Botany hikes

The Department of Botany regularly organizes series of ex-
cursions for students and the public to different places 
in the vicinity of Olomouc. The participants can learn about 
the plants in different ecosystems including acidophilous 
thermophilous oak forests, alluvial forests, grasslands with 
orchis sites, limestone beech forests, ravine forests, reed 
vegetation, wet meadows, or alder swamp woods.
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Cyklus přednášek
Učené společnosti České republiky

Fakulta se snaží přispívat k mezioborovému dialogu a zpří-
stupňovat našim studentům i veřejnosti kontakt s předními 
odborníky z různých oblastí vědy. Katedra fyzikální chemie 
v roce 2008 uspořádala Cyklus přednášek Učené společ-
nosti ČR, v jejímž rámci vystoupil doc. Jaroslav Doležel na 
téma analýzy genomů rostlin, prof. Jan Peřina s přednáš-
kou o kvantové optice v Olomouci a prof. Josef Jařab, který 
hovořil na téma „Americká kultura a my“.

Univerzita třetího věku

Fakulta se podílí na vzdělávacích akcích pro seniory, kdy 
její odborníci přednášejí v rámci tzv. Univerzity třetího věku. 
Účastníci se každý týden setkávají v rámci běhu nazvaného 
„My – lidé a příroda na přelomu milénií“ a „Výzkum v pří-
rodních vědách“. Jak píše jedna z účastnic, „...tyto exkurze 
byly velmi zajímavé, poněvadž jsme se dostali do míst, 
kde se normální člověk nedostane. Mé osobě účast na 
přednáškách přinesla pocit jistoty, že mé mozkové buňky 
nezakrněly, že nezaostávám ve znalostech svých vnoučat.“ 

Univerzita dětského věku

Stovka dětí – žáků základních škol – se v roce 2008 se-
tkávala na akcích Univerzity dětského věku. Ve spolupráci 
s Moravským divadlem, které poskytlo své prostory, se děti 
formou her dozvídaly o funkci srdce, o tom, co se skrývá 
i nachází v mapách, o tom, jak se sběratelé kostí mohou 
dát do služeb kriminalistiky, a o mnoha dalších věcech, 
které přírodovědce zajímají. Díky fi nanční podpoře z fakult-
ního projektu MedVěd a z Olomouckého kraje jsme mohli 
dětem poskytnout nejen dobré materiální zázemí pro jejich 
vědecké aktivity, ale také je doprovodit náležitými aka-
demickými ceremoniemi včetně imatrikulace a promoce. 
O této aktivitě informují webové stránky 
http://www.projektmedved.eu/UDV/

Botanické vycházky

Katedra botaniky pravidelně pořádá pro studenty i veřej-
nost sérii odborně zaměřených vycházek do olomouckého 
okolí. Během nich účastníci prozkoumají acidofi lní tep-
lomilné doubravy, luhy, louky s orchidejemi, vápnomilné 
bučiny, suťové lesy, rákosiny, mokré louky, olšiny i ostřicové 
porosty. 
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Project Explorer (Badatel)

The aim of this project is to allow talented high-school 
students to take part in scientifi c research under 
the supervision of experienced members of the Faculty 
of Science. The students collaborate with our researchers 
on laboratory measurements or on theoretical calculations 
in all our scientifi c areas. In 2008, more than fi fty students 
were participating in the project. Explorer has resulted 
in a great success - Jaroslava Geletičová who participated 
in the project as a student of the Olomouc high school 
”Slovanské gymnázium” won the prize ”Česká hlavička” 
of the Czech government.

The web page of the project is at http://badatel.upol.cz/.

Summer school in Jevíčko

High school students can spend a part of their vacations 
with playful research activities at the traditional ”Summer 
School of Chemistry, Physics and Mathematics” in the 
town of Jevíčko. In the week between June 29 and July 
4 the students could learn about biological membranes, 
about searching for new drugs to treat cancer, about black 
holes, about the life of the bees, or about the development 
of math (http://ach.upol.cz/jevicko08/).

Projekt Badatel

Cílem tohoto projektu je umožnit talentovaným středoškolá-
kům zapojit se přímo do vědeckého výzkumu pod patronací 
zkušených pracovníků fakulty. Studenti spolupracují na la-
boratorních měřeních či na teoretických výpočtech ve všech 
našich oborech. Celkem bylo v roce 2008 do projektu 
zapojeno přes padesát středoškoláků. Badatel nám přinesl 
i výrazný úspěch – jeho účastnice Jaroslava Geletičová 
v roce 2008 získala cenu Česká hlavička. Ocenění získala 
za práci v oblasti regresní analýzy kompozičních dat, kterou 
vypracovala v rámci Badatele jako studentka Slovanského 
gymnázia v Olomouci. 

Projekt má své webové stránky na http://badatel.upol.cz/.

Letní škola v Jevíčku

Mladí středoškoláci se mohou věnovat hravým výzkumným 
aktivitám na tradiční Letní škole chemie, fyziky a matemati-
ky v Jevíčku. V týdnu od 29. června do 4. července se mohli 
mladí zájemci dozvědět mnoho zajímavostí například 
o biologických membránách, o hledání léků na rakovinu, 
o černých dírách, o životě včel nebo třeba o tom, jak se vy-
víjela matematika (http://ach.upol.cz/jevicko08/).
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Science Olympiads and other competitions

The faculty staff are very active in organizing competitions 
for talented children, many of our teachers are members 
of regional, national or even international boards of these 
competitions. Let us mention Chemical Olympiad, Physics 
Olympiad, Mathematical Olympiad, Mathematical Kanga-
roo, Scientifi c Kangaroo, Tournament of Towns, or Mathe-
matical Duel. For the second year the Faculty of Science 
organized a competition for high school students par-
ticipating in the project Explorer. Faculty of Science 
is also the organizer of Scientifi c Kangaroo, a competiton 
for grammar school and high school students funded 
by the Ministry of Education, Youth and Sports, at which 
about 30 thousand students participated. Recently, 
our colleagues have started helping participants of the In-
ternational Youth Physics Tournament to prepare for the 
contest. We are pleased that the team of the Mendel High 
School in Opava who was coming to the Faculty of Science 
for discussions won the national contest and represented 
the Czech Republic in the international competition.

The Scientifi c Fair, 
the Kaleidoscope of Physics

The staff and the students have organized for school 
children the 8th year of the Scientifi c Fair. This time it took 
place on 20th June at the Fairgrounds Flora. Pupils as 
well as other interested people were able to try shooting 
from a laser gun made by our students, clean their glasses 
or jewels in an ultrasonic cleaning tank (malevolent partici-
pants suggested their colleagues to try cleaning their cell 
phones this way), create new dyes or explode hydrogen. 
Children could compete for candies in disciplines covering 
orientation in maps or solving puzzles. The Kaleidoscope 
of Physics has also become a tradition. The 6th year 
of the event full of popular lectures and lab excursions 
covered topics such as optical illusions, atomic clocks, 
gyroscopes, or EKG in plants. The Kaleidoscope took place 
on 21 November. 

Oborové olympiády a další soutěže

Pracovníci fakulty se aktivně účastní organizací oboro-
vých olympiád a dalších soutěží pro středoškoláky a žáky 
základních škol, případně přímo působí v jejich organizač-
ních štábech a výborech. Týká se to Matematické, Fyzi-
kální, Chemické či Biologické olympiády, Matematického 
klokana, Turnaje měst, Matematického duelu a dalších. 
Již druhým rokem naše fakulta organizovala soutěž stře-
doškoláků zapojených do projektu Badatel, kteří tak mohli 
navázat kontakty na své vysokoškolské kolegy. Fakulta je 
též organizátorem Přírodovědného klokana, který je soutěží 
spolufi nancovanou MŠMT ČR a zúčastnilo se jej na 30 tisíc 
žáků a studentů ZŠ a SŠ. Nedávno se začali naši kolegové 
věnovat účastníkům středoškolské soutěže Turnaj mladých 
fyziků (International Youth Physics Tournament). Je potěši-
telné, že tým z opavského Mendelova gymnázia, který jezdil 
konzultovat na naši fakultu, se stal vítězem celostátního 
kola a reprezentoval naši republiku v mezinárodní soutěži.

Přírodovědný jarmark 
Olomoucký fyzikální kaleidoskop 

Pro školáky i další zájemce uspořádali pracovníci a studenti 
již osmý ročník Přírodovědného jarmarku. Ten tentokrát 
proběhl 20. června ve výstavišti Flora: kdo chtěl, mohl 
si vystřelit z laserové pušky, nechat si vyčistit brýle nebo 
prstýnky v ultrazvukové lázni (škodolibí účastníci navr-
hovali svým kolegům vyzkoušet to i s mobilem), nechat 
explodovat vodík nebo vytvářet nová barviva. Kdo chtěl, 
mohl soutěžit o sladkosti – jak si nejlépe poradit s mapou 
nebo jak složit zapeklitý hlavolam. Tradičním se stal také 
již šestý Olomoucký fyzikální kaleidoskop, který přilákal 
zájemce o exkurze do laboratoří či přednášky o zrakových 
klamech, atomových hodinách, setrvačnících či EKG u rost-
lin. Kaleidoskop je podzimní událostí, konal se v pátek 
21. listopadu.
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Zlatá promoce

Již druhým rokem pořádala fakulta Zlatou promoci pro 
absolventy, kteří obdrželi její diplom před rovnými padesáti 
lety. Dne 26. listopadu se tak setkalo 60 bývalých studen-
tů, kterým byly na slavnostní ceremonii předány diplomy 
Zlatých absolventů. Organizátoři pak pro ně nachystali 
besedu o historii i současnosti fakulty a možnost diskuse 
s bývalými spolužáky i učiteli u společného oběda.

...a další popularizace

Doc. Roman Kubínek z Katedry experimentální fyziky spolu 
s kolegou doc. Miroslavem Kalou z Lékařské fakulty napsa-
li knížku pro děti „Anička z 2. B, pidimráz Pidonius    
…a jak to vidí učitel Fousek?“ Příběhy holčičky a jejího 
ledového kamaráda doplňují komentáře pana učitele, který 
vidí ještě více do hloubky přírodních dějů doprovázejících 
naše hrdiny. Mnoho nových zajímavostí pro žáky základ-
ních škol i pro středoškoláky přineslo pokračování výukové 
pomůcky Přča (přírodovědný časopis), které se věnoval 
tématům kriminalistiky a role přírodních věd v ní, kovům či 
jídlu. Její autoři vytvořili zcela novou stolní hru Chemopoly, 
která umožňuje hráčům stát se na chvíli magnáty v che-
mickém průmyslu. Aby byla veřejnost informována o novin-
kách v oblasti vědy, naši kolegové vytvořili a spravují nový 
portál – tiskové středisko vědy. Na stránce http://www.
strediskovedy.cz/ lze najít velké množství tiskových zpráv 
jak z univerzit tak i z ústavů Akademie věd.

Golden Graduation ceremony

Similarly as golden wedding anniversary is celebrated 
after 50 years of marriage, the Faculty of Science organ-
ized golden graduation ceremony for our alumni who left 
the school 50 years ago. On 26th November 60 of former 
students met at a ceremony at which the University of-
fi cials gave them diplomas of “golden alumni“. A chat on 
the present and past of the Faculty of Science followed, 
as well as a lunch discussion with the former schoolmates 
and teachers.

...and other popularization

Doc. Roman Kubínek from the Department of Experimen-
tal Physics together with his colleague doc. Miroslav Kala 
from the Faculty of Medicine wrote a children’s “Ann from 
the 2B, Pidonius the Frost Dwarf, and Teacher Fousek’s 
point of view“: adventures of a schoolgirl and her icy friend 
are commented by a teacher who sees into the depth 
of the natural processes occurring in the stories. Many 
interesting things of nature were covered by the irregular 
serial Přča (Přírodovědný časopis or Scientifi c magazine): 
the topics in 2008 included the role of science in crime in-
vestigation, metals, or food. The authors of this serial also 
created a board game Chemopoly whose players could 
become for a while tycoons in chemical industry, while 
learning some secrets of chemistry. To inform the public 
about the news in science, our colleagues have created 
a new portal “Press centre of science“. At the web page 
http://www.strediskovedy.cz/ one can fi nd large amounts 
of press reports from universities as well as from institutes 
of the Czech Academy of Sciences.
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Rok 2008 byl mimořádně úspěšný na ocenění, která 
získali naši pracovníci i studenti. Nejvýznamnějším bylo be-
zesporu udělení Národní ceny Česká hlava profesoru Pavlu 
Hobzovi z Katedry fyzikální chemie. Profesor Hobza, který 
též působí v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, 
je objevitelem nepravé vodíkové vazby. Dalším jeho zásad-
ním objevem je role patrových („stacking“) interakcí v DNA 
a proteinech a úloha disperzní energie v biomakromolekulách.

Spolu s Národní cenou se uděluje i cena pro středoškolské 
studenty Česká hlavička. Tentokrát byla mezi oceněnými 
i studentka Jaroslava Geletičová, která na PřF studuje 
molekulární biofyziku. Cenu získala za práci „Regresní 
analýza pro kompoziční data“, kterou vypracovala jako stře-
doškolačka na Slovanském gymnáziu v Olomouci v rámci 
fakultního projektu Badatel pod vedením našeho matema-
tika Karla Hrona. 

Při udílení Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského, 
které oceňují středoškolskou odbornou činnost studentů, 
byla mezi třemi vyznamenanými Olga Ryparová z gymná-
zia v Hranicích. Ta si cenu vysloužila svou prací „Analýza 
mikroorganizmů kapilární elektroforézou“, kterou pro-
váděla v rámci projektu Badatel na Katedře analytické 
chemie. Její výsledky byly publikovány v Chemických listech 
a v Electrophoresis a Olga se tak již jako středoškolačka 
stala spoluautorkou dvou impaktovaných publikací.

Na začátku září získali členové Katedry fyzikální chemie PřF 
UP prof. Pavel Hobza, Dr. Petr Jurečka a doc. Jiří Šponer, 
Cenu Miloše Hudlického – prestižní ocenění udělované 
Českou chemickou společností (ČSCH) za významnou práci 
publikovanou v časopisech konsorcia evropských chemic-
kých společností (EUChemSoc). Ocenění autoři se v článku 
publikovaném v časopise Chemistry – A European Journal 
v roce 2006 zabývali stabilitou dvojšroubovice DNA, kterou 
zkoumali vysoce přesnými metodami teoretické chemie.

Na mezinárodní konferenci „Quantum Structures 2008“ 
konané v Gdaňsku-Sopotech v červenci 2008 získal za 
svůj příspěvek doc. Jan Kühr z Katedry algebry a geometrie 
ocenění „Best Paper Award“. Doc. Kühr se jako matematik 
zabývá algebraizací a formalizací neklasických logik.

American Physical Society (APS), která vydává jedny z nej-
významnějších fyzikálních časopisů, začala v roce 2008 
udílet ocenění pro zvláště významné recenzenty „APS 
Outstanding Referee“. Výběr byl proveden ze zhruba 55 ti-
síc recenzentů a mezi oceněnými byl jako jediný zástupce 
z České republiky doc. Jaromír Fiurášek z Katedry optiky 
PřF UP. 

V rámci veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha byly 
25. dubna 2008 vyhlašovány ceny soutěže Mapa roku 
2007, kde si velice dobře vedli naši kolegové: student 
Lukáš Pavelec z Katedry geoinformatiky se stal za svůj 
příspěvek „Florbalové oddíly České republiky“ vítězem 
v kategorii Kartografi ckých výsledků studentských prací. 
Zvláštní cenou Kartografi cké společnosti byl oceněn Atlas 
podnebí Česka, na kterém se spolu s Českým hydrometeo-
rologickým ústavem podíleli pracovníci naší fakulty.

O tom, že má naše fakulta velice šikovné studenty, svědčí 
i 2. místo v mezinárodní soutěži EGEA Movie Competition 

The year 2008 was very successful for various awards 
obtained by the workers and students of the Faculty 
of Science. With no doubt, the most prestigious is the prize 
“Národní cena Česká hlava“ (National Prize Czech Head) 
awarded to Prof. Pavel Hobza from the Department of Phys-
ical Chemistry. Prof. Hobza, who works also at the Institute 
of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Acad-
emy of Sciences, is well known for his discovery of blue-
shifting hydrogen bond. Among his other discoveries are, 
e.g., the role of stacking interactions in DNA and proteins, 
or the role of dispersive energy in biomacromolecules.

Together with the National Prize Czech Head, the Czech 
government awards also a prize for high-school students 
Česká hlavička. In 2008, among the laureates was Jaro-
slava Geletičová who now studies molecular biophysics 
at the Faculty of Science. She obtained the prize for her 
work “Regression analysis for compositional data“ which 
she did as a student of the Olomouc high school “Slovan-
ské gymnázium“ under the supervision of our mathemati-
cian Karel Hron. This fruitful collaboration was carried out 
within our project “Explorer“ (Badatel).

The Jaroslav Heyrovský Endowment Fund awards yearly 
prizes for scientifi c work of high-school students. In 2008, 
one of the three laureates was Olga Ryparová from the high 
school in Hranice. She obtained the prize for her work 
“Analysis of Microorganisms by Capillary Electrophoresis“ 
done within the project “Explorer“ at our Department 
of Analytical Chemistry. Her results were published in 
the journals Chemické listy and in Electrophoresis and Olga 
became a co-author of impacted publications already as 
a high-school student.

Members of our Department of Physical Chemistry, 
prof. Pavel Hobza, Dr. Petr Jurečka and doc. Jiří Šponer, 
obtained the Miloš Hudlický Prize of the Czech Chemical 
Society. This prestigious prize is being awarded for the best 
paper printed within the calendar year in one of the Euro-
pean journals published by the consortium EuChemSoc. 
Hobza, Jurečka and Šponer obtained the prize for their pa-
per published in Chemistry – A European Journal in 2006, 
dealing with the nature of base stacking in the DNA mol-
ecule studied by reference quantum chemical techniques.

The “Best Paper Award“ of the international conference 
“Quantum Structures 2008“ held in Sopot, Poland, was 
awarded to doc. Jan Kühr from the Department of Algebra 
and Geomtery. His contribution deals with non-commuta-
tive generalization of effect algebras. 

The American Physical Society (APS) which publishes 
the most important journals in physics, launched in 2008 
a new award for the distinguished referees of the Society’s 
journals, the “APS Outstanding Referee“. The selection was 
done out of about 55 thousand referees. Jaromír Fiurášek 
from our Department of Optics was the only person from 
the Czech Republic to get this award.

At the fair Book World Prague 2008, winners of the com-
petition “Map of the Year“ were announced. Several our 
colleagues were among the successful authors: Lukáš 
Pavelec, student at the Department of Geoinformatics, won 
the prize in the cathegory Student Cartographic Results 
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kterou získala Alena Vondráková z naší Katedry geoinfor-
matiky. Cenu vyhlašuje European Geography Association 
for students and young geographers (EGEA) společně 
s organizací HERODOT (Network for Geography in higher 
education) za videoklipy propagující geografi i.

Studentům geoinformatiky se dařilo i v 11. ročníku soutěže 
Gisáček: při prezentaci vlastních prací získali několik oce-
nění včetně prvního místa v kategorii bakalářských prací.

Významné návštěvy

Fakulta má bohatou zahraniční spolupráci a mnoho hostů 
na ní pobývá při krátkodobých i dlouhodobějších návště-
vách. Nebylo by možné je vyjmenovat všechny, zmiňme 
proto jen několik z nejvýznamnějších hostů.

Emeritní profesor Liverpoolské univerzity William M. Steen 
přijel na UP v květnu, za jeho dlouhotrvající spolupráci 
s našimi optickými pracovišti převzal z rukou rektora UP 
prof. L. Dvořáka Pamětní medaili UP. Prof. Steen je přední 
odborník v oblasti průmyslových laserů a laserových tech-
nologií, mj. autor známé knihy Laser Material Processing.

Na přelomu července a srpna u nás jako host Labora-
toře růstových regulátorů a Katedry biochemie pobýval 
prof. Thomas Schmülling z berlínské Freie Universität. 
Prof. Schmülling je předním světovým odborníkem v oboru 
rostlinných růstových regulátorů, výrazně vědecky rozvinul 
zejména molekulárně biologické studie rostlinných hormo-
nů, významné jsou zejména jeho objevy v oblasti regulace 
biosyntézy a degradace cytokininů v rostlinách a přenosu 
cytokininového signálu. Z rukou rektora převzal Pamětní me-
daili UP jako výraz ocenění jeho dlouhodobé spolupráce. 

Při své návštěvě univerzity se 26. 3. přišel podívat na stav-
bu nové budovy PřF ministr Ondřej Liška. Zatímco univer-
zitní vedení dospělo udýchané do druhého podlaží, ministr 
dělal čest svému jménu a svižně vyběhl až na terasu v nej-
vyšším patře. Od děkana pak dostal fakultní dar – kapesní 
nůž za statečnost a na další cestu pak pytlík zázvoru.

for his work “Floorball teams in the Czech Republic“. 
A special prize of the Cartographic Society of the Czech Re-
public was awarded for the Climate Atlas of Czechia, a work 
of collaboration of the Czech Hydrometeorological Institute 
and several workers of our Faculty of Science.

Among the prizes won by our students is the 2nd place 
in the international “EGEA Movie Competition“ given to 
Alena Vondráková from our Department of Geoinformatics. 
The prize is awarded by the European Geography Associa-
tion for students and young geographers (EGEA) together 
with the HERODOT organization (Network for Geography 
in higher education) for short movies promoting geography.

The students of geoinformatics were successful also 
in the 11th year of the competition “Gisáček“. They ob-
tained several awards for presenting their works, including 
the fi rst place in the category of bachelor thesis. 

Important Visitors

Faculty of Science has a rich international collaboration 
and many visitors come to stay for a short or longer period. 
It is impossible to list all of them, so let us briefl y mention 
a few examples. 

William M. Steen, Professor emeritus of the Liverpool 
University, visited our University in May. He was awarded 
the Memorial Medal of the Palacký University for his 
long-lasting collaboration with our optics labs. Prof. Steen 
is a renowned expert in the fi eld of industrial lasers and la-
ser technologies and is well known e.g., for his book Laser 
Material Processing.

Prof. Thomas Schmülling from the Freie Universität in Ber-
lin visited our Laboratory of Growth Regulators in summer. 
He is a leading expert in the fi eld of plant growth regula-
tors. His main contributions are especially in molecular 
explorations of plant hormones and in his discoveries 
in biosynthesis regulations and cytokinin degradation 
in plants and in transport of the cytokinin signals. He was 
awarded the Memorial Medal of the Palacký University 
for his long-lasting collaboration with our Faculty.
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Pracoviště PřF jsou fi nancována z různých zdrojů. Hlavním 
zdrojem prostředků na vzdělávání je příspěvek ze státního 
rozpočtu. Podstatnou část rozpočtu PřF jsou zdroje určené 
na výzkum a vývoj, dále pak prostředky z evropských fondů 
či výnosy z doplňkové činnosti. 

Příspěvek na vzdělávací činnost
Tento příspěvek dostávají školy podle počtu studentů a ab-
solventů a se započtením tzv. koefi cientu náročnosti. V roce 
2008 byl tzv. normativ na studenta 34 325 Kč a normativ 
absolventa 10 415 Kč (asi o 20 % nižší než v předchozím 
roce): tolik dostane škola za jednoho studenta či absolven-
ta v oborech s koefi cientem náročnosti rovným jedné. Na 
Přírodovědecké fakultě však má řada oborů vyšší koefi cient 
náročnosti, konkrétně Aplikovaná matematika, Informatika, 
Geografi e a Ekologie a ochrana prostředí mají koefi cient 
1,65, Matematika, Biologie, Geologie či Specializace ve 
zdravotnictví mají koefi cient 2,25, Fyzika, Chemie a Bioche-
mie mají koefi cient náročnosti 2,8. Z prostředků na studen-
ty zůstává 21,6 % na provoz rektorátu a celouniverzitních 
zařízení, 78,4 % pak tvoří rozpočet fakulty. Prostředky na 
absolventy přecházejí v plné výši do rozpočtu fakulty.

Za studenty PřF tak přišlo v roce 2008 univerzitě 
214 mil. Kč, z toho 47 mil. Kč zůstalo v rozpočtu centrál-
ních univerzitních jednotek a 167,6 mil. Kč přišlo do roz-
počtu Přírodovědecké fakulty. Částka za absolventy činila 
13,6 mil. Kč a byla o více než 1 mil. Kč nižší než v předcho-
zím roce. Tato částka podle univerzitních pravidel přichází 
celá do rozpočtu fakulty. Při srovnání s částkou 16,9 
mld. Kč za celou Českou republiku vidíme, že prostředky 
přicházející na studenty a absolventy PřF UP tvoří 1,35 % 
z celorepublikové částky. Při uvážení, že přepočtený počet 
studentů na PřF byl 2 972 a v celé České republice 298 
tis., tvoří podíl PřF přibližně 1 % studentů v zemi. Částka, 
která na studenta přichází je tedy na PřF zhruba o 35 % 
vyšší než je celostátní průměr.

Dělení prostředků na fakultě
Z celkové částky 181,2 mil. Kč bylo v roce 2008 vyčleněno 
26,5 mil. Kč na provoz fi nancovaný z děkanátu (studijní 
oddělení, personální oddělení, jazykový kabinet, ekono-
mické oddělení, technicko-hospodářští pracovníci atd.), 
7 mil. Kč bylo vyčleněno jako tzv. rezervní fond děkana 
(ceny děkana, intervenční pomoc pracovištím, motivační 
fond atd.), 19 mil. Kč na společné platby (dofi nancování 
projektů, stavební úpravy atd.), 3,9 mil. se staly součástí 
tzv. vyrovnávacího fondu (k fi nancování projektů, které mají 
být propláceny později) a zbývajících 124,7 mil. Kč je pře-
vedeno jednotlivým oborům na fi nancování jejich činnosti. 
Tato částka se dělí úměrně tomu, jak jednotlivé obory 
svými studenty a absolventy přispěly k jejímu získání. 

There are several resources that fi nance the workplaces 
of the Faculty of Science. The main resource of fi nancial 
means for education is contributions from the Minis-
try of Education, Youth and Sports. A signifi cant part 
of the budget are resources for research and development 
(R&D), other fi nancial means come from European funds 
and from supplementary activities.

Contribution to educational activities
Schools receive this contribution on the basis of 
the number of students and graduates. In 2008, the so 
called norm per student was CZK 34,325 (about the same 
as previous year) and norm per graduate was CZK 10,415 
(about 20 % less than previous year). These numbers have 
to be multiplied by a coeffi cient refl ecting the demands 
of various study programmes. There are several study 
programmes at the Faculty of Science with a demand 
coeffi cient higher than 1, specifi cally Applied Mathematics, 
Computer Science, Geography, Ecology and Environment 
Protection all having a coeffi cient of 1.65; Mathematics, 
Biology, Geology or Specialization in Health Care have coef-
fi cients of 2.25; Physics, Chemistry and Biochemistry have 
coeffi cients of 2.8. Out of the money for students, 21.6 % 
is used to cover the operation of the Rector’s Offi ce and 
all-university facilities. The 78.4 % remaining becomes part 
of the Faculty of Science budget. The money for graduates 
comes completely to the budget of the Faculty of Science.

In 2008, the University received CZK 214 million for stu-
dents. Out of this sum, CZK 47 m were used for the Rec-
tor’s Offi ce and all-university facilities, and the Faculty 
of Science had CZK 167.6 m. The money for graduates 
was CZK 13.6 m, being more than 1 million CZK less than 
the previous year. This money becomes directly part of the 
Faculty budget. In comparison with the total sum of CZK 
16.9 bn in the Czech Republic, we can see that the fi -
nancial means allocated for students and graduates of 
the Faculty of Science represent 1.35 % of the total state 
amount. If we take into account that the converted number 
of students of the Faculty of Science was 2,972 and that 
there are 298,000 students in the whole Czech Republic, 
the Faculty of Science students represent 1 % of all the 
students in the country. The sum of money received per 
one student is 35 % higher than the all-state average.

Allocation of fi nancial means 
at the Faculty of Science
Out of the total sum of CZK 181.2 m in 2008, CZK 26.5 m 
were allocated to the Dean’s Offi ce operation (Study Offi ce, 
Personnel Department, Department of Foreign Languages, 
Accounts Department and other workplaces), CZK 7 m 
created the so called Reserve fund of the Dean (used 
for the Dean‘s Award and other incentives, help for de-
partments when emergent situation occurs, etc.), CZK 
19 m were allocated for common payments (e.g. fi nancial 
support of projects, building and construction adapta-
tions etc.), CZK 3.9 m became part of so called leveling 
budget (to support projects due to be reimbursed later) 
and the remaining CZK 124.7 m were delegated under 
the responsibility of individual departments to support their 
activities. The amount delegated to each department is pro-
portional to its contribution of getting the money for students 
and graduates. 
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Struktura fi nancování (mil. Kč)
Structure of the budget (millions of CZK)

Výdaje/Expenditures

Příjmy/Incomes
Studenti a absolventi
Students and graduates
Rozvojové programy 
Development projects subsidies
Výzkum 
Research
Projekty FRVŠ 
FRVŠ projects
Projekty ESF
ESF projects

Mzdy a odvody 
Salaries, wages and related costs
Investice 
Capital Asset purchases
Spotřeba 
Materials and Supplies
Služby 
Services
Cestovné 
Travel
Energie, voda 
Utilities
Spolupříjemci projektů
Co-recievers of projects
Vnitronáklady 
Internal expenditures
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Oborové dělení pak vypadalo následovně/The allocation of these funds was as follows:
Y Matematika s informatikou 32,7 mil. Kč  Y Mathematics and Computer Science CZK 32.7 m

Y Fyzika 13,7 mil. Kč  Y Physics CZK 13.7 m

Y Chemie 29,2 mil. Kč  Y Chemistry CZK 29.2 m

Y Biologie s ekologií 23,7 mil. Kč  Y Biology and Ecology CZK 23.7m

Y Vědy o Zemi 25,4 mil. Kč  Y Earth Sciences CZK 25.4m

Struktura fi nancování (mil. Kč)
Structure of the budget (in millions of CZK)

Příjmy Incomes
Studenti a absolventi Students and graduates 181
Rozvojové programy Development projects subsidies 11
Výzkum Research 239
Projekty FRVŠ FRVŠ projects 8
Projekty ESF ESF projects 9
Celkem Total 448

Výdaje Expenditures
Mzdy a odvody Salaries, wages and related costs 291
Investice Capital Asset purchases 45
Spotřeba Materials and Supplies 53
Služby Services 22
Cestovné Travel 14
Energie, voda Utilities 6
Spolupříjemci projektů Co-recievers of projects 12
Vnitronáklady Internal expenditures 5
Celkem Total 448
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Obory tyto prostředky dělí mezi své katedry, které pak 
z nich fi nancují provoz i mzdy pracovníků. Dělení mezi ka-
tedry probíhá na jednotlivých oborech různým způsobem, 
někde se využívá dělení pomocí tzv. studentohodin, jinde 
se vychází z počtů studentů na oborech garantovaných 
jednotlivými katedrami.

Fakulta se snaží maximálně podpořit výzkumnou činnost 
a projektové aktivity pracovníků. Z toho důvodu jsou ze 
společných fakultních prostředků částečně dofi nancovány 
různé projekty, pracovníci podávající projekty dostávají 
odměny. Za publikace v časopisech, které tvoří 20 % nej-
prestižnějších ve své oborové skupině (měřeno tzv. Impact 
factorem) je udělována Cena děkana (z rezervního fondu 
děkana). 

Dotace na rozvojové programy
Kromě příspěvku na vzdělávací činnost mají veřejné vysoké 
školy ze zákona nárok na dotaci na rozvoj, pro jejíž výši je 
rozhodný dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy a dlou-
hodobý záměr ministerstva (§ 18(5) Vysokoškolského 
zákona). Školy podávají projekty, přičemž výše získaných 
prostředků je limitována částkou stanovenou na základě 
pěti kritérií, zahrnujících počty studentů, předchozí příjmy 
školy z příspěvků a dotací, předchozí příjmy školy na 
výzkum a vývoj, počty profesorů a docentů a počty vyjíždějí-
cích studentů a počty přijíždějících zahraničních studentů.

Na Přírodovědecké fakultě činily prostředky na rozvojové 
programy 11,049 mil. Kč, které byly alokovány do následu-
jících projektů:

Program na podporu rozvoje internacionalizace, 1,000 
mil. Kč. Z tohoto projektu byly podporovány pobyty studen-
tů na zahraničních vysokých školách, fi nancované částkou 
10 tis. Kč na měsíc pobytu, do celkového maximálně třímě-
síčního pobytu.

Program na podporu rozvoje a inovace studijních progra-
mů, 1,549 mil. Kč. Projekt sloužil převážně k nákupu nové 
studijní literatury a výukových pomůcek.

Program na přípravu a rozvoj lidských zdrojů, 500 tis. Kč. 
Z projektu je podporován kvalifi kační růst pracovníků PřF, 
kteří zahajují habilitační či profesorská řízení. Hradí se z něj 
zahraniční stáže, případně náhrada za tvůrčí volno těchto 
pracovníků, a to do výše 80 tis. u habilitačního a 120 tis. 
u profesorského řízení. 

Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních tech-
nologií, 8,000 mil. Kč. Jde převážně o investiční prostředky, 

These fi nances are then divided among departments 
of each scientifi c area and each department covers 
the running costs and salaries of their employees. Alloca-
tion can differ in different study areas, some departments 
use the method of so called ‘student lessons’, others use 
the number of students in study programmes guaranteed 
by individual departments.

It is the Faculty policy to support research and project 
activities of employees as much as possible. Therefore 
various projects are co-fi nanced partially from the common 
faculty budget. Also, employees and graduate students 
submitting projects are rewarded. The Dean’s Award (out 
of the reserve fund) is given for publication in scientifi c 
journals that represent 20 % of the most prestigious ones 
in the relevant scientifi c discipline (measured by the Impact 
Factor). 

Development project subsidies
Public universities are entitled to development subsidies 
in addition to the contribution to pedagogical activities. 
The amount of a subsidy depends on a long-term plan 
of the public university and the long-term plan of the Min-
istry of Education (§18(5) University Act). Universities 
present projects, and the fi nancial support gained is limit-
ed to an amount based on fi ve criteria: number of stu-
dents, previous income from contributions and subsidies, 
previous income for research and development, number 
of teachers with the highest academic titles (full profes-
sors and associate professors), number of students going 
abroad for study stays and the number of students coming 
to the university from abroad.

The Faculty of Science received CZK 11.049 m in 2008 as 
development subsidies. The allocated sum was transferred 
into the following projects:

Programme supporting international mobilities, CZK 
1 m. Study stays at foreign Universities were supported 
out of this budget, students can receive CZK 10,000 per 
month for a maximum threemonth stay abroad.

Programme supporting development and innovation 
of study programmes, CZK 1.549 m. The project was used 
mainly to purchase new study materials and teaching 
equipment.

Programme supporting preparation and development 
of human resources, CZK 500 thousand. The project 
supports professional development of Faculty of Science 
employees who start pursuing a higher academic degree. 

Příjmy z pedagogické činnosti (mil. Kč)
Incomes from pedagogical activities (in thousands of CZK)

  2005 2006  2007  2008
Studijní programy – celkem Study programmes – total 171,379 191,438 208,632 214,774
Studijní programy – pro PřF Study programmes – for the Faculty of Science 133,742 149,396 162,814 167,607
Absolventi Graduates 4,977 8,747 14,783 13,644
Celkem pro PřF Total Faculty of Science 138,719 158,143 177,597 181,251
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z nichž byly pořízeny nové přístroje sloužící pro praktickou 
výuku studentů. Na fakultě se tyto prostředky tradičně 
alokují v částkách po 1 mil. Kč pro obory Matematika s in-
formatikou a Vědy o Zemi a po 2 mil. Kč pro obory Fyzika, 
Chemie a Biologie s ekologií. Toto členění zhruba odráží 
příspěvek jednotlivých oborů k získaným prostředkům za 
výzkum. V roce 2008 tak bylo pořízeno například špičko-
vé vybavení počítačové učebny na platformě Macintosh, 
optická pracoviště byla vybavena prostorovými modulátory 
světla, víceúčelovým systémem pro digitální zpracování 
obrazu, biofyzikální pracoviště se vybavilo přístrojem na 
měření membránového potenciálu, chemické laboratoře 
získaly zařízení pro tepelnou desorpci těkavých organických 
látek, které je použitelné jako samostatná jednotka při-
pojitelná k plynovému chromatografu. K dalším důležitým 
zařízením patří diamantový nástavec pro rozšíření infračer-
veného fourierovského spektrometru, které se využívá pro 
charakterizaci různých typů sloučenin, Langmuirovy váhy, 
autokláv, zařízení pro bezpečnou práci s nepatogenními 
bakteriemi a řada dalších. 

It is used to cover research fellowships abroad or it is 
possible to cover sabbaticals of those employees up to 
the amount of CZK 80,000 in case of preparing for the as-
sociate professor degree and CZK 120,000 in case of full 
professors. 

Programme supporting equipment development and mod-
ern technologies, CZK 8 m.

These funds are usually used for capital asset purchases 
of new equipment to be used in the teaching of students. 
Traditionally the fi ve scientifi c areas receive the following 
sums:

Mathematics and Computer Science, as well as Earth 
Sciences CZK 1 m, and CZK 2 m for each of the follow-
ing experimental fi elds: Physics, Chemistry and Biology. 
This division of fi nancial means roughly refl ects the contri-
butions each scientifi c group gains for research. In 2008, 
these funds were used, for example, to equip a new 
computer room based on Macintosh platform, to purchase 
spatial light modulators for optical beams, image process-
ing systems, a system for membrane potential measure-
ments, a system for thermal desorption of volatile organic 
substances (to be used as an independent unit for gas 
chromatography). Other important equipment covered by 
these funds include a diamond adapter for infrared Fourier 
spectroscopy that is used for characterization of various 
chemical compounds, Langmuir-Blodgett system to be 
used for teaching physical chemistry, autoclave, Biohazard 
box, and many other devices.

Příjmy z pedagogické činnosti (mil. Kč)
Incomes from pedagogical activities (in thousands of CZK)

Absolventi/Graduates
Studijní programy/Study programmes

2005                                   2006                                   2007                                   2008
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Financování výzkumu
Financování výzkumu se řídí zákonem 130/2002 Sb. a pod-
le něj se člení do dvou hlavních skupin: institucionálního 
a účelového fi nancování. Hlavním zdrojem institucionálního 
fi nancování jsou u nás výzkumné záměry, kromě toho pak 
další prostředky přicházejí na tzv. specifi cký výzkum na 
vysokých školách. Účelové prostředky pak přicházejí na pro-
gramové projekty a na grantové projekty.

Výzkumné záměry
Na fakultě se v roce 2008 řešilo šest výzkumných zámě-
rů, které byly podpořeny celkovou částkou 114,5 mil. Kč 
z prostředků MŠMT:

Y MSM6198959212 Životní strategie živočichů: proxima-
tivní a ultimativní mechanismy, řešitel prof. Ing. Stanislav 
Bureš, CSc., v roce 2008 čerpáno 6,7 mil. Kč.

Y MSM6198959213 Měření a informace v optice, řešitel 
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., v roce 2008 čerpáno 
14,8 mil. Kč.

Y MSM6198959214 Matematické modely a struktury, 
řešitel prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc., v roce 2008 čerpáno 
13,4 mil. Kč.

Y MSM6198959215 Variabilita složek a interakcí v rost-
linném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev, 
řešitel prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., v roce 2008 čerpáno 
23,2 mil. Kč.

Y MSM6198959216 Modulace signálních a regulačních 
drah normálních a nádorových buněk, řešitel prof. Ing. 
Miroslav Strnad, CSc. Tento výzkumný záměr je řešen spo-
lečně s Lékařskou fakultou, z celkové částky 64,8 mil. Kč 
bylo na PřF v roce 2008 čerpáno 36,7 mil. Kč.

Y MSM6198959218 Komplexní sloučeniny a oxidy 
přechodných kovů s využitím v bioaplikacích a nanotechno-
logiích, řešitel prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D., v roce 
2008 čerpáno 19,8 mil. Kč.

V porovnání s celostátními výdaji na výzkumné záměry 
MŠMT v roce 2008, které činily zhruba 5,8 mld. Kč, činil 
podíl PřF UP přibližně 2 %.

Research fi nancing
Financing research follows the law 130/2002 Sb. (the Act on 
the Support of Research and Development). In compliance 
with this law, the fi nancing is divided into two major groups: 
institutional support and targeted support. The dominant 
part of the institutional support of R&D is represented by 
the so called research objectives. The remaining part of the 
institutional support is aimed at the so called specifi c uni-
versity research. The targeted support covers programme 
projects and grant projects.

Research Objectives
In 2008, there were six research objectives at the Fac-
ulty of Science being fi nanced. These were supported by 
the total amount of CZK 114.5 million from the resources 
of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech 
Republic (hereinafter referred to as MŠMT). 

Y MSM6198959212 Life-history strategies of animals: 
proximate and ultimate mechanisms, recipient: Prof. Stan-
islav Bureš, in 2008 CZK 6.7 million drawn.

Y MSM6198959213 Measurement and Information 
in Optics, recipient: Prof. Zdeněk Hradil, in 2008 CZK 
14.8 million drawn.

Y MSM6198959214 Mathematical Models and Struc-
tures, recipient: Prof. Ivan Chajda, in 2008 CZK 13.4 mil-
lion drawn.

Y MSM 6198959215 Variability of components and inter-
actions in plant pathosystem and impact of environmental 
factors on their expression, recipient: Prof. Aleš Lebeda, 
in 2008 CZK 23.2 million drawn.

Y MSM 6198959216 Modulation of signalling and 
regulatory pathways in normal and cancer cells, recipi-
ent: Prof. Miroslav Strnad. This research objective is being 
solved in cooperation with the Faculty of Medicine (Pal-
acký University Olomouc). From the total amount of CZK 
64.8 million, the Faculty of Science drew CZK 36.7 million 
in 2008.

Y MSM 6198959218 Coordination compounds and 
oxides of transition metals for bioapplications and nanote-
chnologies, recipient: Prof. Zdeněk Trávníček, in 2008 CZK 
19.8 million drawn. 

In comparison with the statewide expenditures on the re-
search objectives of the Ministry of Education, Youth and 
Sports in the Czech Republic in 2008, the share of the Fac-
ulty of Science was approx. 2 % out of the statewide CZK 
5.8 billion. 
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Chajda
13,398

Lebeda
23,210

Strnad
36,677

Trávníček
19,778

Bureš
6,680 Hradil

14,804

Výzkumné záměry (mil. Kč)
Research Objectives (in thousands of CZK)

Výzkumné záměry (mil. Kč)
Research Objectives 
(in thousands of CZK)

 2008
Bureš 6,680
Hradil 14,804
Chajda 13,398
Lebeda 23,210
Strnad 36,677
Trávníček 19,778

Celkem 114,547

Specifi cký výzkum na vysokých školách
Tento druh institucionální podpory je určen na část výzku-
mu, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na 
níž se podílejí studenti. Celostátně se již po několik let na 
specifi cký výzkum rozděluje ročně 1,04 mld. Kč podle vzor-
ce, který zohledňuje hlavně dosavadní úspěšnost vysokých 
škol v získávání veřejných prostředků na výzkum, ale také 
množství studentů v doktorských studijních programech, 
počty absolventů, kvalifi kační strukturu pracovníků a efekti-
vitu v tvorbě výzkumných výsledků. 

V roce 2008 Univerzita Palackého získala 65 mil. Kč na 
specifi cký výzkum, tyto prostředky se pak dělí na fakulty 
podle obdobného pravidla jako je celostátní dělení na 
školy. Přírodovědecká fakulta tak získala 28,9 mil. Kč, tedy 
zhruba 2,9 % z celorepublikové částky. V rámci fakulty 
se pak tyto prostředky dělí mezi jednotlivé obory podle 
jejich příspěvku k celkové částce získané fakultou na VaV. 
Jednotlivé obory či katedry pak mají vlastní pravidla, podle 
kterých z nich podporují výzkumnou činnost studentů.

Specifi c University Research
This kind of institutional support is intended for the part 
of the university research which is directly linked to ed-
ucation and in which students participate. In the Czech 
Republic, in recent years, the practice has been that CZK 
1.04 billion is annually divided within the area of specifi c 
research according to a formula that takes into account 
the existing successfulness of universities in raising public 
funds for their research, the number of graduates and stu-
dents in postgraduate studies, the qualifi cation pattern 
of workers and the effi ciency of obtaining research results.

In 2008, Palacký University Olomouc gained CZK 65 
million for specifi c research. These funds were subse-
quently divided according to a similar rule as in the case 
of the statewide division of money among individual 
universities. Thus, the Faculty of Science (of UP) received 
CZK 28.9 million, i.e. approx. 2.9 % of the total statewide 
amount of money. Within the faculty, the money was 
divided among the individual departments proportion-
ally to their share in other R&D funds. The departments 
then have their own rules according to which they divide 
the money to encourage research activities of the students.
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Programové projekty VaV
Jde o projekty, kde podle zákona „příjemce vyjadřuje, 
jakým způsobem a za jakých podmínek přispěje k naplnění 
cílů programu formulovaných poskytovatelem“. Poskyto-
vatelem většiny u nás řešených projektů je MŠMT (téměř 
54 mil. Kč), v menších objemech pak i další poskytovatelé: 
Akademie věd ČR (13,8 mil. Kč), Ministerstvo zemědělství 
(1,9 mil. Kč) či Ministerstvo životního prostředí (3,8 mil. 
Kč), celkem jde o 73,6 mil. Kč. Zmiňované částky se týkají 
projektů, kde je UP hlavním příjemcem či jedním z příjem-
ců. Kromě toho se však naše škola podílí na řešení dalších 
programových projektů v roli spolupříjemce.

Příkladem programového projektu je v roce 2008 zahájený 
projekt „Nové technologie přípravy a využití nanočástic na 
bázi oxidů železa pro ekologické, průmyslové a lékařské 
aplikace“ z programu Akademie věd ČR nazvaného „Na-
notechnologie pro společnost“. Cílem programu je vyvi-
nout nové materiály a metody jejich přípravy, založené na 
unikátních vlastnostech nanočástic, nanovláken, kompo-
zitních a nanostrukturních materiálů. Uvedený projekt má 
tři příjemce, přičemž doc. Radek Zbořil z Katedry fyzikální 
chemie je jeho koordinátorem. K cílům projektu patří vývoj 
pokročilých katalyzátorů na bázi oxidů železa s mimořád-
nou katalytickou účinností pro rozklad peroxidu vodíku 
a další ekologicky významné procesy heterogenní katalýzy, 
nebo produkce nových funkcionalizovaných magnetických 
nanočástic se strukturou „core-shell“ včetně magnetosomů 
produkovaných bakteriemi aplikovatelných při zobrazování 
magnetickou rezonancí, pro cílený transport léčiv a jiné 
bioaplikace. Cíle tohoto projektu zahrnují i vývoj technologií 
čištění vod. V roce 2008 byla na tento projekt poskytnuta 
podpora 8,9 mil. Kč, přičemž UP se na tom podílela část-
kou 6,5 mil. Kč.

K významným programovým projektům patří 
zejména výzkumná centra:

Y LC06007 Centrum moderní optiky, koordinátor doc. 
Jaromír Fiurášek z Katedry optiky,

Y LC512 Centrum biomolekul a komplexních moleku-
lových systémů, koordinátor prof. Pavel Hobza z Katedry 
fyzikální chemie,

Y 1M06002 Optické struktury, detekční systémy a souvi-
sející technologie pro nízkofotonové aplikace, koordinátor 
prof. Miroslav Hrabovský ze Společné laboratoře optiky PřF 
UP a FzÚ AV ČR,

Y 1M0512 Centrum výzkumu práškových nanomateriálů, 
koordinátor prof. Miroslav Mašláň z Katedry experimentální 
fyziky

a dále projekty Národního programu výzkumu II:
Y 2B06101 Optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR 
s důrazem na rozvoj biodiverzity, koordinátor prof. Bořivoj 
Šarapatka z Katedry ekologie a životního prostředí,

Y 2E06028 Mediální zdůraznění potřeb vědy a perspektiv 
studia exaktních oborů, řešitel prof. Juraj Ševčík, děkan 
PřF,

Programme Projects in R&D
These are projects “in which the receiver expresses 
how and under what conditions he/she will contribute 
to achieving the programme goals formulated by the gran-
tor,“ as stated by the law. The grantor of most our projects 
is the Ministry of Education, Youth and Sports, support 
of which amounts to CZK 54 million. On a smaller scales, 
there are also other providers in the country: The Acad-
emy of Sciences of the Czech Republic (CZK 13.8 million), 
the Ministry of Agriculture (CZK 1.9 million), or the Ministry 
of the Environment of the Czech Republic (CZK 3.8 million); 
in total CZK 73.6 million. 

An example of a programme project is the project “New 
technologies of preparation and exploitation of iron oxide-
based nanoparticles for environmental, industrial and 
medical applications“ of the programme “Nanotechnolo-
gies for Society“ of the Czech Academy of Sciences. The 
main aim of the programme is to develop new materials 
and methods of their fabrication based on the unique 
nature of nanoparticles, nanofi bres, and composite and 
nanostructural materials. The above mentioned project has 
three recipients, with Palacký University being the leading 
organization and R. Zbořil from the Department of Physi-
cal Chemistry being the head investigator. The main goals 
of the project include development of advanced catalysts 
with extraordinary effi ciency in decomposition of hydrogen 
peroxide and other environmentally important processes 
of heterogeneous catalysis, or production of novel func-
tionalized magnetic nanoparticles with the “core-shell“ 
structures including magnetosomes from bacteria to be 
applicable in magnetic resonance imaging, targeted drug 
delivery and other bioapplications. The project started 
in 2008; in that year it was supported with CZK 8.9 m with 
the share of the Palacký University being CZK 6.5 m.

The most important programme projects 
include the so called research centres:
Y Centre of Modern Optics, coordinated by Jaromír 
Fiurášek from the Optics Department,

Y Centre for biomolecules and complex molecular sys-
tems, coordinated by Prof. Pavel Hobza from the Depart-
ment of Physical Chemistry,

Y Optical structures, detection systems and relevant tech-
nologies for low photon number applications, coordinated 
by Prof. Miroslav Hrabovský from the Joint Laboratory 
of Optics,

Y Research centre for powdered nanomaterials, coor-
dinated by Prof. Miroslav Mašláň from the Department 
of Experimental Physics,

and project of the National Research Programme II:
Y The optimization of both agricultural and river land-
scape in the Czech Republic with an emphasis on the 
biodiversity process, coordinated by Prof. Bořivoj Šarapatka 
from the Department of Ecology and Environmental Sci-
ence

Y Media emphasis of science needs and prospects 
of scientifi c subject studies, coordinated by Prof. Juraj 
Ševčík, the Dean of the Faculty of Science,
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Dělení prostředků z pedagogické činnosti na fakultě (mil. Kč)
Allocation of funds from pedagogical activities at the Faculty of Science (in thousands of CZK)

Matematika
Mathematics

32,716

Fyzika
Physics
13,734

Chemie
Chemistry
29,238

Biologie
Biology
23,66

Vědy o Zemi
Earth Sciences

25,383

Děkanát
Dean’s Offi ce

26,545

Společné platby
Common Payments

19,025

Vyrovnávací fond
Leveling Fund

3,952 Rezerva děkana
Dean’s Reserve Fund

7,000

55

Dělení prostředků z pedagogické činnosti na fakultě (mil. Kč)
Allocation of funds from pedagogical activities at the Faculty of Science 
(in thousands of CZK)

Matematika studenti Mathematics  30,437
Matematika absolventi  2,279
Biologie studenti Biology 20,440
Biologie absolventi  3,220
Fyzika studenti Physics 11,442
Fyzika absolventi  2,292
Chemie studenti Chemistry 25,772
Chemie absolventi  3,466
Vědy o Zemi studenti Earth Sciences 22,995
Vědy o Zemi absolventi  2,388
Děkanát Dean’s Offi ce 26,545
Společné platby Common Payments 19,025
Vyrovnávací fond Leveling Fund 3,952
Rezerva děkana Dean’s Reserve Fund 7,000

Celkem Total 181,253
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Y 2E06029 Výzkum nových metod soutěží a tvořivosti 
mládeže zaměřených na motivaci pro vědecko-výzkumnou 
činnost v oblasti přírodních věd, obzvláště v oborech mate-
matických, fyzikálních a chemických, řešitel Dr. Libor Kvítek 
z Katedry fyzikální chemie,

Y 2E08018 Inovativní medializace zapojení žen do vědy 
a výzkumu jako faktor posílení znalostní společnosti a rov-
ných příležitostí, a zvýšení konkurenceschopnosti v pod-
mínkách rozvoje přírodovědných oborů, řešitelka doc. Irena 
Smolová z Katedry geografi e,

Y 2E08021 Výzkum netradičních forem spolupráce 
středních škol s blízkými základními, středními i vysokými 
školami, se složkami místní samosprávy, fi rmami a další-
mi subjekty, řešitel Dr. Lukáš Müller z Katedry analytické 
chemie.

Grantové projekty
V grantových projektech si příjemce cíle a způsoby řeše-
ní v základním výzkumu stanovuje sám – potud zákon. 
Díky této volnosti se grantové projekty těší značné oblibě, 
ač nebývají dotovány zvlášť vysokými částkami. V roce 
2008 se pracovníci naší fakulty podíleli na řešení celkem 
42 grantových projektů Grantové agentury ČR, přičemž ve 
30 případech je UP hlavním příjemcem a ve dvanácti pro-
jektech spolupříjemcem. Celkem na projekty GAČR přiteklo 
24,4 mil. Kč. Kromě toho se pracovníci fakulty podílejí na 
řešení čtyř grantových projektů Grantové agentury Akade-
mie věd ČR s tím, že prostředky na PřF UP činily 1,0 mil. Kč.

Příkladem grantového projektu může být projekt „Struk-
turně-funkční charakterizace oxidoreduktas působících na 
dusíkaté regulační látky v rostlinách“, jehož řešitelem je 
prof. Marek Šebela z Katedry biochemie. Na projektu se 
jako spoluřešitelské pracoviště podílí Masarykova univer-
zita, přičemž hlavním cílem je provést strukturně-funkční 
studie aminoaldehyddehydrogenasy a cytokininoxidasy/
dehydrogenasy, které se účastní degradace dusíkatých re-
gulátorů v rostlinách. Tento projekt byl zahájen v roce 2008 
a je plánován na pět let až do roku 2012. V roce 2008 bylo 
z Grantové agentury ČR dotováno naše pracoviště částkou 
1,5 mil. Kč. 

Dalším příkladem grantového projektu, který byl v ro-
ce 2008 v plném běhu řešení, může být projekt GAČR 
s názvem „Diverzita, ekologické preference a reprodukční 
biologie sladkovodních epipelických rozsivek“. Jeho hlavní 
řešitelkou je doc. Aloisie Poulíčková z Katedry botaniky 
a na jeho řešení se jako spoluřešitelské pracoviště podílí 
Univerzita Karlova. Jde o tříletý projekt zahájený v roce 
2007, k jehož cílům patří poznání vztahů mezi morfologic-
kou a cytologickou variabilitou, reprodukčním chováním 
a genetickou variabilitou populací vybraných rozsivek. 
V roce 2008 bylo řešení tohoto projektu dotováno částkou 
317 tis. a jeho řešitelé vykázali zatím čtyři výsledky v podo-
bě impaktovaných publikací, mezi nimi např. [A. Poulíčková, 
P. Hašler, Aerophytic diatoms from caves in central Moravia 
(Czech Republic), Preslia 79, 185-204 (2007)].

Uvážíme-li, že účelové výdaje Grantové agentury v roce 
2008 činily 1,5 mld. Kč, byl podíl PřF na těchto prostřed-
cích 1,6 %.
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Y The research of new creativity competition methods 
for young people aimed on motivation for research activity 
in hard sciences, especially mathematics, physics, and 
chemistry, coordinated by Dr. Libor Kvítek from the Depart-
ment of Physical Chemistry,

Y Innovative promotion in the media of involvement 
women to science and research as a factor of knowledge 
society and equal opportunities intensifi cation, as well as 
rise of competitive advantage in the case of natural sci-
ences, coordinated by Doc. Irena Smolová from the Depart-
ment of Geography, 

Y The research of unconventional forms of cooperation 
of secondary schools with nearby primary schools, other 
secondary schools and universities, with local authorities, 
companies and other related entities, coordinated by Lukáš 
Müller from the Department of Analytical Chemistry.

Grant projects
In case of Grant projects, recipients themselves set the goals 
and method of their achievement in basic research. Due 
to this freedom, grant projects have become signifi cantly 
popular, in spite of the fact that they are usually not funded 
by large amounts of money. In 2008, there were 42 grant 
projects of the Czech Science Foundation (GAČR) at which 
members of the Faculty of Science participated. Out of this 
number, in 30 grants our university is the main receiver 
and in 12 grants the university is a co-receiver. Altogether 
the grant projects of GAČR brought CZK 24.4 m for the Fac-
ulty of Science. Additionally, there were four projects of the 
Grant Agency of the ASCR amounting to CZK 1 m.

As an example of a grant project, let us mention the project 
“Structure-functional characterization of oxidoreductases 
acting on nitrogenous regulatory compounds in plants“ 
whose principal investigator is Prof. Marek Šebela from 
the Department of Biochemistry. The co-receiver of this 
project is the Masaryk University, Brno. The main aim is 
to perform structure-functional studies on aminoaldehyde 
dehydrogenase AMADH and cytokinin oxidase/dehydro-
genase CKO participating in degradation of nitrogenous 
regulatory compounds in plants. The project started in 
2008 and is planned to run for fi ve years till 2012. In 
2008, the Faculty of Science received CZK 1.5 m from 
GAČR to fund this project.

As another example of a grant project let us mention 
“Diversity, ecological preferences and reproductive biology 
of freshwater epipelic diatoms“. This project is also funded 
by GAČR and in 2008 it was in the middle of its three-year 
course. The principal investigator is Doc. Aloisie Poulíčková 
from the Department of Botany. The Charles University, 
Prague, participates at this project as a co-receiver. Among 
its goals is the determination of the relationship between 
morphological and cytological variation, reproduction 
behaviour and mating compatibility and genetic population 
diversity in selected diatoms. In 2008 the project brought 
CZK 317 thousand and we can see from the R&D Informa-
tion System that it has generated four results in the form 
of papers in impacted journals, for example [A. Poulíčková 
and P. Hašler, Aerophytic diatoms from caves in central 
Moravia (Czech Republic), Preslia 79, 185-204 (2007)].
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When we take into consideration that the targeted support 
expenditures of the Czech Science Foundation amounted 
to CZK 1.5 billion in 2008, the share of the Faculty of Sci-
ence UP was equivalent to 1.6 %.

Projects from the EU Framework Programmes

Workers of the Faculty of Science have participated at 
a number of international research projects from the EU 
framework programs, in particular:

IST-2002-506813, “Development of a Global Network for 
Secure Communication based on Quantum Cryptography, 
SECOQC”, the investigator representing Palacký University 
is Prof. Miloslav Dušek. The project from the sixth framing 
program started in 2004 and in 2008 fi nished. It employed 
41 research places from 12 countries (Austria, Belgium, 
Canada, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Italy, 
Russia, Sweden, Switzerland and Great Britain). From the 
total amount of EUR 11.4 million, EUR 780,000 has been 
awarded to the Palacký University. The aim of the project 
was to develop cryptographic networks for the transmis-
sion of secret information, where the transmission is based 
on Quantum Physics principles.

FP6-033622, Quantum Information Processing and Com-
munication in Europe, (QUROPE), the investigator repre-
senting the Palacký University being Doc. Jaromír Fiurášek. 
It is a project of the Sixth framework programme, it started 
in September 2006, runs for 3 years and its aim is to form 
a strong, unifi ed European community of researchers deal-
ing with quantum information processing and quantum 
communication. It covers 35 institutions from Austria, Bel-
gium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, 
Italy, Israel, Netherlands, Poland, Slovakia, Spain, Sweden, 
Switzerland, and United Kingdom.

MRT-CT-2006-035833, Vacuolar Transport Equipment for 
Growth Regulation in Plants, VaTEP, the recipient repre-
senting Palacký University is Dr. Martin Fellner. The project 
of the Marie Curie from the sixth framework program con-
nects workplaces in the Czech Republic, France, Germany, 
Italy, Switzerland and Great Britain. It is running for the 
years 2007–2010. From the total amount of EUR 2.5 
million, EUR 62 thousand has been awarded to Palacký 
University in 2008. The project focuses on education of 
young scientifi c workers. It investigates the molecular and 
biochemical processes that take place during plant growth.

AGRI-2006-0262, Leafy vegetables germplasm, stimulat-
ing use (Leafy Veg), the investigator representing Palacký 
University is Prof. Aleš Lebeda. This project comes from the 
seventh framework program, which includes 14 partner in-
stitutions from 10 countries. The main aim is to completely 
map and evaluate in detail the biological and economic 
properties of more than 1,200 gene resources items of the 
most signifi cant species of leafy vegetables. The project is 
planned for four years, from 2007 to 2010. From the total 
amount of EUR 1.2 million Palacký University has been 
granted EUR 65,000.

Projekty z rámcových programů EU
Pracovníci fakulty se podíleli na řešení několika meziná-
rodních výzkumných projektů z rámcových programů EU. 
Jednalo se o následující projekty:

IST-2002-506813, Development of a Global Network for 
Secure Communication based on Quantum Cryptography, 
(SECOQC), řešitel za UP prof. Miloslav Dušek. Projekt šesté-
ho rámcového programu, který zahájil v roce 2004 a v roce 
2008 byl dokončen. Zahrnoval 41 výzkumných pracovišť 
z dvanácti zemí (Rakousko, Belgie, Kanada, ČR, Dánsko, 
Francie, Německo, Itálie, Rusko, Švédsko, Švýcarsko 
a Británie). Z celkové částky 11,4 mil. EUR na pracoviště 
UP připadlo 780 tis. EUR. Cílem projektu bylo vyvinout 
kryptografi cké sítě pro přenos utajovaných informací na 
principech kvantové fyziky. 

FP6-033622, Quantum Information Processing and Com-
munication in Europe, (QUROPE), řešitel za UP doc. Jaromír 
Fiurášek. Projekt šestého rámcového programu, který 
zahájil v září 2006 běží po tři roky, usiluje o vytvoření jed-
notné a silné evropské komunity ve výzkumu ve zpracování 
kvantové informace a v kvantové komunikaci. Zahrnuje 35 
institucí, kromě našeho pracoviště jsou účastníky projektu 
instituce z Belgie, Dánska, Finska, Francie, Itálie, Izraele, 
Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Slovenska, Španěl-
ska, Švédska, Švýcarska a Velká Británie. 

MRTN-CT-2006-035833, Vacuolar tranport equipment for 
growth regulation in plants, (VaTEP), řešitel za UP Dr. Mar-
tin Fellner. Projekt Marie Curie ze 6. rámcového programu 
zahrnuje řešitelská pracoviště z ČR, Francie, Německa, 
Itálie, Švýcarska a Británie a běží v letech 2007 až 2010. 
Projekt zaměřený na výchovu mladých vědeckých pracovní-
ků zkoumá molekulární a biochemické procesy probíhající 
při rostlinném růstu, celkově je dotován částkou 2,5 mil. 
EUR, na naše pracoviště z toho v roce 2008 připadlo 
62 tis. EUR.

AGRI-2006-0262, Leafy vegetables germplasm, stimulating 
use (Leafy Veg), řešitel za UP prof. Aleš Lebeda, projekt ze 
7. rámcového programu se 14 partnerskými institucemi 
z 10 zemí. Cílem je kompletně zmapovat a podrobně vyhod-
notit biologické i hospodářské vlastnosti více než 1200 
položek genových zdrojů nejvýznamnějších druhů listové 
zeleniny. Projekt je plánován na čtyři roky od roku 2007 do 
roku 2010, z celkové částky 1,2 mil. EUR připadá na UP 
65 tis. EUR.
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Granty AV ČR Grants of the ASCR
Granty GA ČR Grants of the Czech Science Foundation
Programy MŽP Programmes of the Ministry of Environment
Programy MMR Programmes of the Ministry of Regional Development
Programy MZV Programmes of the Ministry of Foreign Affairs
Programy MPO Programmes of the Ministry of Industry and Trade
Programy MZE Programmes of the Ministry of Agriculture
Programy AV ČR Programmes of the ASCR
Programy MŠMT Programmes of the Ministry of Education
Specifi cký výzkum Specifi c Research
Výzkumné záměry Research Objectives
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  2004 2005 2006  2007  2008
  39 910 105 146 120 346 115 245 114 547
  21 000 21 225 24 909 29 610 28 915
Institutional Support Total 60 910 126 371 145 255 144 855 143 462

Programmes of the Ministry of Education 13 061 18 577 74 307 62 988 54 109
Grants of the ASCR 279 806 3 671 7 627 13 785
Programmes of the Ministry of Agriculture 946 2 550 1 008 1 722 1 905
Programmes of the Ministry of Industry and Trade 540 1 300 1 330 470 0
Programmes of the Ministry of Foreign Affairs 0 178 170 0 0
Programmes of the Ministry of Regional Development 1 000 1 445 3 225 0 0
Programmes of the Ministry of Environment 0 0 0 379 3 774
Programme Projects Total 15 826 24 856 83 711 73 186 73 573

Grants of the Czech Science Foundation 10 065 12 874 13 816 14 368 20 855
Grants of the ASCR 535 873 325 933 1 029
Grants Projects Total 10 600 13 747 14 141 15 301 21 884

Expenditures on R&D Total 87 336 164 974 243 107 233 342 238 919
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Other Projects at the Faculty 
of Science
Projects of the Fund for Universities Develop-
ment (FRVŠ)

The Fund for Universities Development (FRVŠ) has annually 
CZK 360 million at its disposal from the budget of the Min-
istry of Education, Youth and Sports. Colleges and uni-
versities apply for these fi nancial resources in the form 
of project proposals, the aim of which is to innovate and 
broaden the education programs or education infrastruc-
ture. In 2008, workers of the Faculty of Science applied 
for 66 projects in total, out of which 34 were supported, 
and thus the faculty was awarded CZK 8.1 million. From 
these projects, e.g., a laboratory for teaching fi bre optics 
at communication wavelengths has been equipped. Also, 
several labs for teaching geoinformatics (including fi eld 
exercises) have been equipped, a new system for active 
support of graduates in searching for their jobs has been 
created, and many textbooks and other study materials 
innovating our study programmes have been produced 
thanks to these projects.

Among the supported projects, there were also 13 doctoral 
projects, which enable PhD students to improve the quality 
of their education as well as the education of their younger 
colleagues, while working on their doctoral thesis. An ex-
ample is a project of Mgr. Marika Janovská. She introduced 
several modern fl uorescence methods into the practical 
training of biophysics. Thanks to her projects, students now 
have the possibility for the fi rst time to work with practical 
applications of a spectrofl uorometer with nanosecond time 
resolution.

Considering that approximately 1 % of all the university stu-
dents in the Czech Republic study at the Faculty of Science 
and in 2008 (similarly as in other years too), the faculty 
was awarded approx. 2.2 % of the statewide money from 
the FRVŠ projects, the Faculty of Science can be evaluated 
as being signifi cantly successful.

Další projekty řešené na PřF UP
Projekty FRVŠ
Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) má ročně k dispozici cca 
360 mil. Kč z rozpočtu MŠMT. O tyto prostředky se vysoké 
školy ucházejí formou projektů, jejímž cílem je inovovat či 
rozšiřovat vzdělávací programy nebo rozšiřovat vzdělávací 
infrastrukturu. V roce 2008 se pracovníci PřF ucházeli 
celkem o 66 projektů, z nichž 34 byly podpořeny a fakulta 
tak získala 8,1 mil. Kč. Z těchto projektů byla například vy-
bavena laboratoř pro výuku vláknové optiky na telekomuni-
kačních vlnových délkách, několik laboratoří pro praktickou 
výuku geoinformatiky včetně terénních cvičení, byl vytvořen 
aktivní systém podpory při uplatňování absolventů PřF, 
vznikla řada nových výukových podpor a studijních textů.

Mezi podpořenými projekty bylo i 13 doktorandských, které 
umožňují studentům doktorských studijních programů při 
své práci na disertaci pomoci zkvalitnit zdejší vzdělávání: 
jak své vlastní, tak i svých mladších kolegů. Příkladem 
může být projekt Mgr. Mariky Janovské, která zavedla 
několik moderních fl uorescenčních metod do praktické 
výuky biofyziky. Díky realizaci tohoto projektu mají studenti 
například možnost se vůbec poprvé seznámit s praktickým 
využitím fl uorescenčního spektrofl uorimetru s nanosekun-
dovým časovým rozlišením.

Vzhledem k tomu, že na PřF UP studuje přibližně jedno pro-
cento všech studentů v ČR a fakulta v roce 2008 (podobně 
jako v jiných letech) získala z FRVŠ projektů cca 2,2 % 
celorepublikové částky, lze ji z tohoto hlediska hodnotit 
jako velmi úspěšnou.
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Projekty z evropských strukturálních fondů

V roce 2008 dobíhaly projekty z Operačního programu Roz-
voj lidských zdrojů (OP RLZ). Tyto projekty jsou fi nancované 
z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF), přičemž 
globálním cílem programu OP RLZ je „Vysoká a stabilní 
úroveň zaměstnanosti, založená na kvalifi kované a fl exibilní 
pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyva-
telstva a konkurenceschopnosti podniků, při respektování 
principů udržitelného rozvoje“ a specifi ckým cílem pro 
oblast vzdělávání je „Rozvoj celoživotního učení prostřed-
nictvím zvyšování kvality nabídky vzdělávání z hlediska 
potřeb znalostní společnosti a prostřednictvím rozšiřování 
účasti všech subjektů v procesu vzdělávání“. V roce 2008 
byla fakulta zapojena do osmi takovýchto projektů, které jí 
přinesly přibližně 7,4 mil. Kč (celkem 30,1 mil. Kč za celou 
dobu jejich řešení).

Y Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fy-
ziky na základních a středních školách, řešitel Dr. Jan Říha, 

Y Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodo-
vědných předmětů pro střední školy, řešitelka prof. Danuše 
Nezvalová, 

Y Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multi-
mediálních výukových programů ve výuce biologie, řešitelka 
RNDr. Ivana Fellnerová, 

Y Distanční a prezenční vzdělávání profesních informa-
tiků: inovace pro informační společnost, řešitelka Ing. Moni-
ka Kochaníčková, 

Y Inovace studijního oboru „Mezinárodní rozvojová 
studia“, řešitel doc. Pavel Nováček, 

Y Zvýšení potenciálu absolventů doktorských studií na 
PřF UP pro lepší uplatnění v konkurenčním prostředí, řešitel 
prof. Tomáš Opatrný,

Y Inovace studia biochemie prostřednictvím e-learningu, 
řešitel prof. Pavel Peč, 

Y Zkvalitnění jazykově-odborné a metodické přípravy 
studentů učitelského studia, řešitelka Dr. Olga Vítkovská.

Projects from European Structural Funds

In 2008, projects within the Operational Program of Human 
Resources Development (OP HRD) have been fi nishing. 
These projects are fi nanced from the European Social Fund 
(ESF), where the global objective of the OP HRD is “a high 
and stable level of employment based on qualifi ed and 
fl exible labor, integration of the socially-excluded popula-
tion groups and competitiveness of companies, while 
respecting the principles of sustainable development”. The 
project’s specifi c objective resides in “the development of 
lifelong learning by means of enhancing the quality of ed-
ucation supply from the perspective of the needs of an 
educated society and by means of widening the partici-
pation of all subjects in the education process”. In 2008, 
the Faculty of Science was engaged in nine such projects, 
by means of which it was granted approx. CZK 7.4 million 
(altogether CZK 30.1 million over the entire period of these 
projects).

Y Educating Pedagogues in the Field of ICT Application 
in Physics Teaching at Elementary and Secondary Schools, 
the recipient was Dr. Jan Říha, 

Y Modular Approach to Initial Training of Secondary 
School Science Teachers, the recipient was Prof. Danuše 
Nezvalová, 

Y Active Integration of Secondary School Teachers 
in Creation and Use of Multimedia Teaching Programs, 
the recipient was Dr. Ivana Fellnerová, 

Y Correspondence and Full-time Education of Profes-
sional Informatics: innovations for information society, 
the recipient was Ing. Monika Kochaníčková, 

Y Innovation of the Field of Study “International Develop-
ment Studies”, the recipient was Doc. Pavel Nováček, 

Y Enhancing the Potential of the Graduates of Doctoral 
Studies at the Faculty of Science UP for Better Fulfi llment 
in Competitive Environment, the recipient was Prof. Tomáš 
Opatrný,

Y Innovation of the Biochemistry Studies through E-Learn-
ing, the recipient is Prof. Pavel Peč,

Y Amelioration of the Professional-Language and Me-
thodical Training of Students of Teaching-based Studies, 
the recipient was Dr. Olga Vítkovská.
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