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Ú

vodní slovo

Milé čtenářky, milí čtenáři,
dnešní úvodní slovo patří zástupcům katedry optiky PřF UP. Hned dva články zabývající se neklasickými
vlastnostmi fotonu se objeví v nadcházejícím čísle ceněného fyzikálního časopisu Physical Review Letters.
Publikace představí nové teoretické výsledky a experimenty, které se uskutečnily kromě Olomouce
i v laboratořích Univerzity v Innsbrucku a na Tokijské univerzitě. Dlouhodobá spolupráce se zahraničními
laboratořemi pomáhá olomouckému týmu k přenosu experimentálního know-how, které je světově
unikátní. Na experimentech měli velký podíl doktorandi katedry pod vedením Miroslava Ježka. Foton je v centru
zájmu olomouckých optiků již několik let. Nedávno se jim například díky speciální technologii, kterou vyvinuli
japonští partneři, podařilo jako prvním na světě foton stlačit.
Katedře optiky přejeme mnoho úspěchů do dalších experimentů!

Projekty FRUP 2014
Termín podání závěrečné zprávy: 15. ledna 2015
Formulář závěrečné zprávy najdete zde.
Dle sdělení oddělení VaV RUP je třeba výstupy projektů vkládat do OBD, pokud je to možné. Ostatní výstupy lze
nahrát ve webové aplikaci jako přílohu zprávy nebo vložit přímo do zprávy.
Obhajoby projektů na PřF UP proběhnou 19. – 20. ledna 2015 v zasedací místnosti děkanátu PřF UP.
Projekty FRUP 2015
Dne 21. listopadu 2014 doporučila komise FRUP na PřF UP projekty k financování a postoupila je Grantové Radě
FRUP. Na svém zasedání dne 1. prosince 2014 schválila Grantová Rada financované projekty FRUP na rok 2015.
Výsledky budou oficiálně vyhlášeny po skončení hodnotící lhůty, která uplyne 19. prosince 2014. Bližší informace lze
získat u referentky VaV PřF UP Mgr. Michaely Kratochvílové, e-mail: michaela.kratochvilova@upol.cz. Řešení
projektů bude zahájeno 1. ledna 2015.
IGA UP 2014
Termín pro čerpání finančních prostředků: 31. prosince 2014 (v souladu se schválenými finanční prostředky
jednotlivých grantů).
Termín ukončení řešení projektů: 28. února 2015
Termín podání závěrečné zprávy: 17. března 2015
Termín obhajob projektů na PřF UP: 23. – 24. března 2015
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IGA UP 2015
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 6. ročník studentské grantové soutěže na UP. Soutěž se řídí
pravidly stanovenými směrnicí rektora B3-13-7-SR Zásady studentské grantové soutěže na UP. Podrobné informace
a potřebné dokumenty k soutěži jsou k dispozici na webových stránkách PS UP.
Termín podání přihlášek: 16. ledna 2015 do 17:00 hodin
Termín počátku řešení projektů: 1. března 2015
Proděkan pro vědu a výzkum doporučuje:
 naddimenzovat rozpočet projektů. Zatím nejsou k dispozici částky, které budou na IGA 2015 vyčleněny,
ani klíč, jakým budou děleny. Vycházet lze prozatím ze sumy za loňský rok, jako algoritmus dělení
je možné použít RIV body za období 2008–2012. Pokud by byly k dispozici body za rok 2013,
což je po zkušenostech z loňska málo pravděpodobné, pak za období 2009–2013.
 minimalizovat počet projektů, podaných za jednotlivá pracoviště. Je-li alokace na pracoviště
např. 1 500 000,- Kč, lépe se hodnotí a administruje 1 projekt, nikoli 15 projektů.
 nastavit finanční plán projektu s čerpáním POUZE v kalendářním roce 2015 (i když projekt bude řešen
do 28. února 2016). Finanční prostředky jsou přiděleny pouze na rok 2015, nelze vystavit bianko šek
na rok 2016.
Vyhlášení Ceny děkana
Na zasedání vědecké rady dne 3. prosince 2014 předal děkan PřF UP Cenu děkana dvanácti autorům prestižních
vědeckých publikací a Cenu děkana vynikajícímu pedagogovi PřF UP. Všem oceněným gratulujeme a úspěšné
laureáty představujeme v příloze č.1.
Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu bezpečnostního výzkumu
ČR
Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 26. listopadu 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji
a inovacích v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015–2020. Uzávěrka přijímání
návrhů projektů je 16. ledna 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory)
je od 1. září 2015. Více informací najdete zde nebo na stránkách ministerstva vnitra.
Cena rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů UP v roce 2014
Cena rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů Univerzity Palackého pro rok 2014
Do 18. prosince 2014 můžete posílat přihlášky do soutěží o Cenu rektora UP 2014, kterou se oceňují nejlepší
bakalářské, diplomové a vědecké práce (článek v odborném tisku) studentů bakalářských a magisterských studijních
programů v roce 2014 a sportovní výkony studentů UP pro rok 2014. Nejlepší studenti získají finanční odměnu.
Podmínky soutěže o nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů UP pro rok 2014 najdete zde, formulář
přihlášky zde.
Podmínky soutěže pro nelepší sportovce z řad studentů UP pro rok 2014 najdete zde, návrhový list zde.
Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků 2015
Již 15. ročník soutěžní konference pro mladé vědecké a výzkumné pracovníky z oboru chemie, biochemie,
molekulární biologie, a nově i z oboru biomateriálů, se bude konat v hotelu Devět skal – Milovy v termínu
od 12. do 15. května 2015. Na konferenci se mohou přihlásit vědečtí a výzkumní pracovníci a studenti do 35 let,
jejichž domovské pracoviště je na území České nebo Slovenské republiky. Přihlášky spolu s abstraktem
a seznamem publikací je třeba zaslat elektronicky do 31. ledna 2015. Přihlášku včetně formuláře pro vypracování
abstraktu najdete zde. Abstrakta, která nebudou odpovídat uvedenému zadání, nebudou zařazena do výběru. Podrobné
informace najdete zde, případné dotazy zasílejte na e-mail: fusek@uochb.cas.cz.

Odevzdávání formulářů pro výplatu stipendií.
Upozorňujeme na nutnost dodržování níže uvedených pravidel pro včasné vyplácení stipendií:
1. Návrhy na proplacení stipendií musí být dodány na studijní oddělení paní Ludmile Mozgové
do 20. dne v měsíci, částky budou vyplaceny k 10. dni následujícího měsíce. Včasné odevzdání
formulářů je nutné k zajištění podpisů vedení fakulty, zavedení plateb do STAGu a systému SAP
a předání v termínu na rektorátní účtárnu, která stipendia k uvedenému datu vyplatí.
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2.

Je nutné použít správný formulář, který najdete zde nebo s instrukcemi k vyplnění ve Zpravodaji č.3.
Pokud jste si do formuláře nenapsali jméno vedoucího katedry nebo vedoucího projektu, dopište
prosím jméno tiskacím písmem pod podpis a opatřete formulář razítkem katedry.

Vyplněné formuláře odevzdávejte na studijním oddělení, nikoli na děkanátu. Podpis pana děkana
a paní tajemnice zajistí paní Mozgová. Pokud odevzdáte formuláře nejdříve na děkanát, studijní
oddělení nemůže garantovat vyplacení stipendií v požadovaném termínu.
V prosinci odevzdávejte návrhy stipendií výjimečně do 15. prosince 2014 z důvodu čerpání dovolené.
3.

Informace pro studenty, kteří mají jet na zahraniční stáž prostřednictvím programu ERASMUS
Kabinet cizích jazyků PřF UP otevírá 15. prosince 2014 zápis na předmět VCJ/PE Practical English: Listening
and Speaking. Bloková výuka bude probíhat od pondělí 5. ledna do čtvrtka 8. ledna 2015 od 8 hod do 15:30 hodin.
Předmět je určen studentům PřF UP, kteří mají vycestovat do zahraničí prostřednictvím programu ERASMUS. Jeho
hlavním cílem je pomoci studentům rozmluvit se a rozumět různým akcentům angličtiny v běžných situacích,
např. u lékaře, v bance atd. Bližší informace o předmětu jsou dostupné ve STAGU.

Stipendia poskytovaná na základě mezinárodních bilaterálních smluv
Podrobné informace k jednotlivým stipendijním nabídkám jsou k dispozici na webové stránce Akademické
informační agentury pod odkazy Mezinárodní smlouvy – VŠ stipendia.

Akademický senát UP v Olomouci schválil většinu z navržených delegátů do Rady vysokých škol na funkční
období 2015–2017, které mu navrhl AS PřF UP:
 delegát UP v předsednictvu RVŠ: prof. Tomáš Opatrný
 delegátka UP v plénu RVŠ: doc. Irena Smolová
 delegátka PřF UP: doc. Jana Talašová
 náhradnice delegáta studentské komory RVŠ za UP: Mgr. Eva Komlossyová
Pro úplnost doplňujeme, že delegátem studentské komory TVŠ za UP bude JUDr. Marek Hodulík.

Na základě požadavků kateder a pro zjednodušení agendy dochází ke sjednocení termínu předávání stravenek
a Unišeků zaměstnancům. Od ledna 2015 budou stravenky i Unišeky distribuovány vždy pátý pracovní den
v měsíci, poprvé tedy 8. ledna 2015. Stravenky i Unišeky budou k vyzvednutí:
 pro pracoviště v Holici na podatelně Holice (Úřední hodiny: 10.30–13.00)
 pro pracoviště 17. listopadu 12, 17. listopadu 50 a 50A na pokladně 17. listopadu 12 (Úřední hodiny:
Po – Pá 9:00–11:00 a 14:00–15:00)
Vánoční provoz budovy PřF UP (Envelopa) a areálu Holice
V termínu 22. – 23. prosince 2014 bude zajištěn běžný provoz (údržba, úklid, ostraha i podatelna).
V termínu 24. – 28. prosince 2014 budou budovy uzavřeny a bude fungovat tzv. víkendový režim, objekty budou
pouze temperovány a hlídány zaměstnanci externích hlídacích služeb.
V termínu 29. – 30. prosince 2014 bude budova otevřena, nicméně provoz bude omezený na víkendový režim, objekty
budou pouze temperovány a hlídány zaměstnanci externích hlídacích služeb.
Personální změna na úseku Správy budov PřF UP Envelopa
Od 1. prosince 2014 nastoupil na úsek Správy budov PřF UP nový zaměstnanec Ing. Ondřej Kolář, který bude
zodpovědný za technický stav budovy PřF UP 17. listopadu 12 a úsek údržby. Nahrazuje tímto Ing. Radka Dvořáka,
který ukončil pracovní poměr k 31. říjnu 2014 a částečně přebírá kompetence Věry Holišové. Paní Holišová
zodpovídá za úklid (Envelopa), ostrahu (Envelopa) a podatelnu (Envelopa + Holice).
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Školení řidičů referentských vozidel, které je třeba mít platné pro užívání služebního vozidla i pro možnost využití
svého soukromého vozidla ke služebním účelům, proběhne dne 20. ledna 2015 v 8:30-10:00 hodin a 5. února 2015
v 14:30-16:00 hodin v aule PřF UP. Pracovníci, kteří používají ke služebním cestám tzv. referentská vozidla, jsou
povinni toto školení absolvovat 1x za 2 roky, což je upraveno interním předpisem UP. Cena za školení bude
rozúčtována na jednotlivá pracoviště podle konkrétní účasti a bude činit 100,- Kč na osobu včetně DPH.

Ještě jednou připomínáme možnost zapojit se do sbírky „Dárek, který pohladí dětskou duši“ Fondu ohrožených
dětí. Sbírka právě probíhá na naší fakultě pod záštitou děkana PřF UP na pomoc dětem, které našly útočiště
v Klokánku v Olomouci a v Klokánku v Dlouhé Loučce. Plakátek s podrobnými informacemi je k dispozici zde.
PosPos
Správa služeb PřF UP srdečně zve všechny zaměstnance, doktorandy, seniory PřF UP na tradiční posemestrální
posezení ve vestibulu PřF UP Envelopa. Na hojnou účast se těšíme ve středu 17. prosince 2014. Setkání s chutí
a vůní pravé zimní zabijačky se tentokrát netradičně zahajuje již v pravé poledne. Pozvánku najdete zde, vstup
povolen jen s dobrou předvánoční náladou.
Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 19. prosince 2014.
Dnem 26. listopadu 2014 nabývají účinnosti následující normy UP:
B3-14/2-MPR – Dodatek č.1 k met. pokynu rektora UP č. B3-13/2-MPR Pravidelné hodnocení zaměstnanců UP
B3-14/1-MPR – Pokyn k provádění spisové, skartační a archivní činnosti u projektů OP VaVpI a Podnikání a inovace
A-1/2006 – X. Úplné znění Statutu UP ze dne 11. listopadu 2014

Zpravodaj Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
vychází jako čtrnáctideník
odpovědný proděkan doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Úvodník: Ing. Karolína Chvátalová
Editorka: Mgr. Alena Jarošová
Návrh grafiky: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.
E-mail:alena.jarosova@upol.cz, tel: 585634011
vydání 17/2014
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