14
24. října 2014

Ú

vodní slovo

Na úvod čtrnáctého vydání Zpravodaje PřF UP bychom rádi informovali o významném úspěchu mladého
vědce z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Chemik Jiří Pospíšil dostane
prestižní Cenu Alfreda Badera za pokroky při vývoji nových syntetických postupů a jejich aplikace
na přípravu přírodních látek. Jedná se o nejprestižnější ocenění pro mladé chemiky do 35 let.
„Beru to jako splnění snu, který jsem považoval za nedosažitelný. Když jsem jako čerstvý absolvent sledoval
držitele této ceny, považoval jsem je za nedostižné vzory a říkal si, že to se mi nemůže nikdy povést. Takže
je zvláštní ji nyní získat,“ svěřil se Pospíšil.
Cenu si vysloužil za svou dosavadní vědeckou práci podloženou řadou publikací v impaktovaných časopisech. Badatelský
zájem upírá především na vývoj nových syntetických metod, které lze využít při přípravě biologicky aktivních přírodních látek
a jejich derivátů.
Doufáme, že i v příštích číslech se s vámi budeme moci podělit o podobně pozitivní zprávy. Jakékoli informace o vaší
výzkumné činnosti či běžném dění na vašich katedrách redakce vítá. Pomozte nám informovat o tom, co zajímá vás!

Seminář Striving and Supporting Excellence in Science: European Research Council and the Czech Republic
Seminář, určený vědcům krátce po ukončení PhD studií, nikoliv nutně 2 roky, kteří mají nyní nebo v budoucnu
potenciál pro skutečně excelentní výzkum (frontier research) a plánují účast v grantových programech ERC,
se bude konat 30. října 2014 od 9:00 v sídle Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha.
Akce je zaměřena na dvě vědecké oblasti – "vědy o živé přírodě" a "fyzikální vědy a inženýrství". Mezi řečníky
budou rovněž držitelé ERC grantů z ČR i zahraničí a někteří hodnotitelé ERC. Seminář bude v anglickém jazyce.
Bližší informace, včetně odkazů na registrační formulář, naleznete v příloze č. 1 nebo na stránkách věnovaných
programu Horizont 2020.

Promoce absolventů bakalářských studijních oborů proběhnou na PřF UP v pátek 14. listopadu 2014. Promoce
absolventů magisterských studijních oborů proběhnou na PřF UP v sobotu 15. listopadu 2014. Rozpis promocí
najdete zde.
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Změna doručování elektronické pošty 8. a 9. listopadu 2014
Na základě dohody mezi vedením PřF UPa vedením CVT dojde ve dnech 8. a 9. listopadu 2014 pro uživatele, kteří
mají dosud poštovní schránky na starém serveru Raptor, ke změně centrálního poštovního systému (Exchange). Všem
nepřevedeným uživatelům budou založeny nové poštovní schránky a veškerá nová pošta bude od 10. listopadu
2014 doručována do těchto nových poštovních schránek. Podrobné informace včetně návodu nastavení nového
poštovního klienta najdete v příloze č. 2.
Nová pobočka Odboru azylové a migrační politiky MV ČR v Olomouci
V Olomouci na tř. Svobody 8 (budova děkanátu LF) byla zřízena pobočka Odboru azylové a migrační politiky
MV ČR. Studenti, kteří potřebují vyřídit nové povolení k pobytu nebo žádají o prodloužení stávajícího povolení a byli
již objednáni k sejmutí biometrických údajů v Přerově, se mohou dostavit už na toto olomoucké pracoviště v původně
dohodnutém termínu.
Pokud bude chtít zaměstnanec nebo student UPOL na olomouckém pracovišti provést nový úkon, je třeba se objednat
přes referentku paní Hlobilovou, tel: 974 760 383, 974 760 384 nebo přes Mgr. Yvonu Vyhnánkovou, tel: 585631041.
Systém objednávek byl zaveden na základě dohody mezi UP a OAMP, aby byla efektivně využita kapacita pracoviště
a předešlo se využívání pracoviště mimouniverzitními klienty.
Personální změny na úseku Správy budov PřF UP
K 31. srpnu 2014 ukončil pracovní poměr ve zkušební lhůtě zaměstnanec SB PřF UP (budova Envelopa)
pan Jan Kvapil, samostatný provozní elektrikář. Na stejnou pozici nastoupil od 1. října 2014 nový zaměstnanec
pan Jiří Martíšek. Pokud máte jakékoliv požadavky na stavební případně jiné úpravy týkající se
elektroinstalací/vodoinstalací, prosíme, abyste své požadavky konzultovali se SB PřF UP, která v součinnosti
s oddělením technické podpory navrhne postup řešení.
Aktuální obsazení správy budov pracovníky, na které se můžete obracet přímo se svými požadavky, je k dispozici zde.
Upozornění pro uživatele "kolárny" v podzemních garážích PřF UP u Envelopy
Žádáme uživatele "kolárny " v podzemních garážích PřF UP aby tyto prostory, s ohledem na omezenou kapacitu,
využívali k dočasnému nikoliv k trvalému parkování svého jízdního kola.
Upozornění pro uživatele parkovacích stání v podzemních garážích PřF UP u Envelopy
Žádáme uživatele parkovacích stání v podzemních garážích PřF UP, aby těchto stání, s ohledem na omezenou
kapacitu, využívali k dočasnému nikoliv k trvalému parkování svých osobních aut. Dále žádáme všechny uživatele,
aby při parkování umístili za předním sklem parkovací kartu s identifikačními údaji. Pokud doposud nevlastníte
parkovací kartu, požádejte o její vydání paní sekretářku Věru Netukovou vera.netukova@upol.cz. K vydání karty
je nutné zaslat následující údaje: jméno a příjmení uživatele osobního auta, název a číslo pracoviště, tel. klapku
a mobilní telefon. Stejné údaje, prosím, nahlaste na vrátnici PřF UP. Tento seznam je nutný při řešení mimořádných
událostí.

Akademický senát UP dostal k projednání aktualizaci Dlouhodobého záměru UP. Dokument je k nahlédnutí
v příloze č.3. Své připomínky můžete zasílat senátorům AS UP (prof. Tomáš Opatrný, doc. Irena Smolová,
Mgr. Petr Pavlík) do 27. října 2014.

Knihovna UP získala v rámci projektu MEDINFO přístup do databází vydavatelství Annual Review, konkrétně
do oblasti Biomedical/Life Sciences. Tato databáze obsahuje kolekce recenzovaných článků psaných předními
světovými vědci z oblasti biochemie, biofyziky, analytické chemie, ale také genetiky, věd o moři, mikrobiologie
nebo rostlinné biologie. V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucího knihovny pana Mazala,
email: jiri.mazal@upol.cz.
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Kolegium děkana rozhodlo o termínu konání tradičního prosincového posemestrální posezení. Poznamenejte si
prosím do svých diářů a kalendářů datum 17. prosince 2014, abychom se v co nejhojnějším počtu setkali v prostorách
PřF UP, zastavili na chvíli chvat a shon a trochu jinak vychutnali adventní čas. Pozvánku i podrobnosti k akci včas
uveřejníme v některém z dalších vydání Zpravodaje PřF UP.
Brigáda v oblasti dopravních průzkumů na linkách MHD a autobusech příměstské dopravy v Olomouci
V období od 6. do 12. listopadu 2014 se budou v Olomouci na linkách MHD a příměstské autobusové dopravy konat
dopravní průzkumy. Průzkum je prováděn pro statutární město Olomouc a zajišťuje ho společnost CZECH Consult,
s.r.o. Hledáme spolehlivé spolupracovníky, kteří by si chtěli formou brigády přivydělat. Práce spočívá v počítání
nastupujících a vystupujících osob, případně provádění ankety. Bližší informace včetně kontaktních údajů
na organizátory průzkumu najdete zde. Na webových stránkách společnosti Czech Consult máte možnost registrace
a zapsání se na konkrétní směnu. Před začátkem průzkumu proběhne krátké proškolení a uzavření dohody o provedení
práce.
Překladatelský maraton Khanovy školy
Olga Ryparová, studentka oboru Biochemie na PřF UP v Olomouci,
srdečně zve na druhý ročník překladatelského maratonu Khanovy
školy v rámci projektu Hýčkejte svou Alma mater. Maraton proběhne
ve dnech 7. a 8. listopadu 2013. Cílem Khanovy školy je zpřístupnit
kvalitní výuková videa i českému publiku, a to všem věkovým
kategoriím. Během druhé listopadové soboty se sejdou příznivci
Khan Academy a pokusí se přeložit co nejvíce videí z amerického
serveru do češtiny. Pro účastníky bude připraveno občerstvení
po celou dobu maratonu. Více informací a předběžnou registraci
najdete zde.
Projekt TERA pod Katedrou psychologie FF UP v Olomouci organizuje seminář ,,Ako odpublikovať výsledky
svojho bádania" pro studenty postgraduálního studia i publikující akademiky. Seminář proběhne ve dnech
7. a 8. listopadu 2014. Bližší informace najdete zde, přihlásit se na seminář můžete zde.
Děkan PřF UP uděluje členům akademické obce a zaměstnancům fakulty dne 27. října 2014 pracovní volno.
(Rozhodnutí děkana A/14/14/RD).

Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 7. listopadu 2014.
Dnem 17. října 2014 nabývají účinnosti následující normy UP:
B3-14/16-RR – Rektorské volno dne 27. října 2014
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