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vodní slovo  

 
 

 

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,  

 

Jak praví slova písně z populárního britského filmu „Christmas is all around us“, se vším tím bláznivým 

shonem, na fakultě představovaným zejména ročními a monitorovacími zprávami, grantovými a finančními 

uzávěrkami, hodnocením, zápočty a zkouškami v předtermínu, což vždycky s koncem roku neoddělitelně 

souvisí. Doufám, že v době kdy budete číst tyto řádky, budou už všechny podobné trable alespoň na chvíli 

zapomenuty a vy si budete užívat sváteční atmosféru v kruhu rodiny, příbuzných a přátel. 
 

Ani ve sváteční adventní době nepřestává vedení fakulty přemýšlet o aktivitách, které nás čekají v novém roce. Jedna změna se 

odehraje na poli PR. Všichni víme, že se ve vědě a výzkumu i v dalších oblastech můžeme často pochlubit vynikajícími 

výsledky. Nyní je potřeba je ještě důrazněji prezentovat nejen v rámci univerzity, ale i navenek. Jen tak se fakulta může udržet 

v obecném povědomí veřejnosti, lákat případné uchazeče o studium a partnery z komerční oblasti. Z toho důvodu od 1. ledna na 

přírodovědeckou fakultu z rektorátu přechází Mgr. Martina Šaradínová, s níž už jste mnozí spolupracovali při medializaci 

a popularizaci vědy. Cílem je ještě zkvalitnit PR fakulty a věřím, že v této snaze budete nápomocni a novou kolegyni zahrnete 

zajímavými informacemi o své práci.  
 

Do nového roku bychom pak chtěli popřát vám všem hodně zdraví a štěstí a budeme se těšit, že 3. ledna snad „Najdeme se na 

Ztracené“ v Moravském divadle Olomouc. 
 

Za vedení fakulty 

Ivo Frébort 

 

 

 

 

 

 

 Evaluace výuky 

Během měsíce ledna bude spuštěna testovací verze programu na evaluaci výuky. Evaluaci bude možné provádět na 

předmětech, které mají studenti zapsané v daném semestru po přihlášení do systému hodnocení výuky "evUPOL", 

který bude k dispozici na webu UP, ale také volně stažitelný z "obchodu Google" v aplikaci pro chytré telefony 

a tablety se systémem Android.  

Nabízené otázky v evaluačních protokolech může fakulta rozšířit. Pokud máte zájem přispět k jejich tvorbě, posílejte 

náměty na adresu proděkana pro studium. 

 

 Studijní oddělení bude v době od 22. prosince 2014 do 2. ledna 2015 uzavřeno. 

 

 

 

 

 

 

 Podatelna PřF UP na tř. 17. listopadu i podatelna PřF UP v Holici budou z důvodu víkendového provozu budov 

ve dnech 29. prosince 2014 – 2. ledna 2015 uzavřeny. 
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 Před vchodem do budovy PřF UP na tř. 17. listopadu byl instalován nový bibliobox - schránka, do které můžete 

vracet knihy vypůjčené z univerzitní knihovny i mimo otevírací dobu knihovny. Vrácené knihy budou ze čtenářského 

konta odečteny následující pracovní den. Bibliobox bude vybírán každý pracovní den ráno. 

 

 

 

 

 

 Děkan PřF UP vyhlásil IV. výzvu „Hýčkejte svou alma mater“ na předkládání žádostí o podporu projektů 

zaměřených na popularizaci oboru či oborů PřF UP, zviditelnění fakulty na veřejnosti, vylepšení prostředí na fakultě, 

vytvoření učební pomůcky, uspořádání výstavy fotografií, konkrétní spolupráce se středoškolskými studenty apod. 

Projekt může podat kterýkoli student v prezenční formě bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Projekty je možné odevzdávat do 30. června 2015 

elektronicky Mgr. Dagmar Petrželové na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz. Podrobné informace k výzvě včetně 

formuláře žádosti jsou k dispozici zde. Podpořené projekty realizované v roce 2014 a úspěšně obhájené 

5. prosince 2014 jsou rovněž zveřejněny pod výše uvedeným odkazem. Úspěšným řešitelům gratulujeme. 

 

 Děkujeme všem, kteří přispěli do vánoční sbírky Fondu ohrožených dětí pro děti z Klokánků v Olomouci 

a Dlouhé Loučce. V prvním podlaží budovy PřF UP Envelopa u schodiště jsou na nástěnce vyvěšeny fotografie všech 

vánočních dárků, které díky vám pohladí dětskou duši a rozzáří dětské oči pod vánočním stromečkem.  

 

 Mimořádný úspěch studentů a absolventů oboru Ochrana a tvorba ŽP 

Druhý ročník soutěže Quarry Life Award 2014 vyhlášené na podporu biodiverzity v těžebních prostorech dopadl 

více než úspěšně pro dva soutěžní týmy doktorandů a absolventů oborů Ochrana a tvorba životního prostředí z naší 

fakulty. Mezi téměř stovku projektů, které postoupily až do mezinárodního kola z 22 zemí světa, se probojoval 

projekt soutěžního týmu Jana Ševčíka „Výzkum biodiverzity Tovačovských jezer“. Projekt svým řešitelům 

přinesl druhou příčku v národním kole soutěže a odměnu ve výši 3000,- EUR. Porota ocenila množství získaných 

biologických dat, důkladnost a systematičnost průzkumů i proveditelnost navrhovaných opatření. Úspěšný projekt 

týmu řešitelů, složený z absolventů OTŽP Jana Ševčíka a Vladislava Holce, doktorandů katedry ekologie a ŽP Filipa 

Trnky a Ondřeje Machače, a docenta katedry botaniky Bohumila Trávníčka můžete najít zde. 
 

Druhým projektem oceněným v národním kole soutěže je „Návrh rekultivace pískovny Tasovice“, za který 

obdrželi řešitelé Roman Kalous, doktorand oboru Botanika a Gabriela Skoupá, studentka OTŽP Cenu 

generálního ředitele skupiny HeidelbergCement ČR a odměnu 20 tisíc korun. Oceněný projekt najdete zde.  

 

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 16. ledna 2015. 

 

 Dnem 10. prosince 2014 nabývají účinnosti následující normy UP: 

B3-14/17-RR – Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných na UP v akademickém roce 2014/2015 

B3-14/9-MPK – Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na UP 

B3-14/18-RR – Rektorské volno dne 31. prosince 2014 

B3-14/19-RR – Rektorské volno dne 2. ledna 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Redakce Zpravodaje PřF UP děkuje všem čtenářům za přízeň, kolegyním i kolegům za cenné náměty a příspěvky. 

Všem pracovníkům i studentům PřF UP přejeme klidné a spokojené vánoční svátky a šťastný Nový i nový rok. 
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