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vodní slovo  

 

 

Vážené kolegyně a kolegové, milí studenti, 

jako nově nastupující děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci bych nejprve 

chtěl poděkovat všem, kteří mě motivovali a podporovali v mé kandidatuře, a nakonec mě přesvědčili, 

že je možné si naložit ještě více práce a povinností, než tomu bylo dosud. Současně bych chtěl 

zdůraznit, že se pro mě jedná o velkou výzvu a velký závazek, který rozhodně neberu na lehkou váhu 

a jak jsem avizoval ve svém volebním programu, budu se ze všech sil snažit, aby fakulta vyhověla 

mezinárodním měřítkům kvality a posunula se ještě o něco blíž k mezinárodnímu uznání. Fakultě se 

díky získaným grantům během posledních několika let podařilo obrovským způsobem posílit 

výzkumnou a vzdělávací infrastrukturu i týmy jednotlivých pracovišť. V následujícím období je 

potřeba tento nárůst doplnit efektivním organizačním zajištěním a využít ho pro zkvalitnění 

a zefektivnění všech našich činností, od správy budov, organizace výuky až po tvorbu prestižních 

publikací a patentování výsledků.  

Současně s dynamickým rozvojem výzkumné základny a narůstající prestiží výzkumných kolektivů nechceme zapomínat 

na naše studenty, z nichž mnozí jsou do těchto aktivit postupně zapojováni. Fakulta má vybudované kvalitní zázemí pro 

realizaci výuky v moderních učebnách i laboratořích. Chci proto naše studenty, kteří tvoří podstatnou část akademické obce 

požádat, aby k výuce přistupovali zodpovědně a využili všech možností, které jim nabízí garantující katedry. V souvislosti 

se zahájením letního semestru jim přeji hodně úspěchů ve studiu. 

Jistě jste již zaznamenali, že jsem si vybral do svého týmu proděkanů pouze tři kolegy, které ale velmi dobře znám a vím, 

že se na ně můžu stoprocentně spolehnout. Jako proděkana pro vědecké a výzkumné záležitosti a statutárního zástupce děkana 

jsem jmenoval biologa, mladého a energického vědce prof. Zdeňka Dvořáka. Oblast studijních, sociálních a pedagogických 

záležitostí jsem svěřil fyzikovi, zkušenému pedagogovi a bývalému dlouholetému fakultnímu a univerzitnímu senátorovi 

doc. Romanu Kubínkovi. A oblast mimouniverzitní spolupráce připadla matematikovi a respektovanému učiteli prof. Josefu 

Molnárovi, který již má zkušenosti ze dvou období ve funkci proděkana. Mým záměrem je postupně doplnit tento tým 

kvalitními profesionály na manažerských postech na úrovni děkanátu tak, aby se akademické vedení fakulty mohlo věnovat 

spíše jejímu dlouhodobému rozvoji a směrování než každodenní ubíjející rutině. 

Dnes, těsně před zahájením výuky v letním semestru, bych vám chtěl představit nový zdroj informací přírodovědecké fakulty, 

ve kterém jsme se pokusili sjednotit přednosti jeho předchůdců „Pátečníku“ a „Pondělníku“ a který, ač tady ten návrh zazněl, 

nenese originální název „Středečník“, ale pouze prosté pojmenování Zpravodaj PřF UP. Abychom tento nedostatek alespoň 

trochu eliminovali, snažíme se nejen dodržet vizuální styl UP, ale také naplnit Zpravodaj užitečnými informacemi. Kromě 

obvyklých informačních rubrik a dnes již, díky řadě mezinárodních pracovníků fakulty, naprosto nezbytnému dvoujazyčnému 

provedení, bychom chtěli dát postupně prostor jednotlivým pracovištím pro krátké prezentace a originální úvodní vstupy. 

Bude mi potěšením, když si Zpravodaj občas (s chutí) přečtete. 

Ivo Frébort 
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 Grantová soutěž IGA UP 2014–2015 

V současné době probíhá hodnocení žádostí o projekty IGA UP 2014–2015 s počátkem řešení projektů 

od 1. března 2014. Odhad částky alokované na PřF je cca 37.150 tis. Kč. Stejně jako v minulých letech se rozpočty 

jednotlivých projektů IGA UP na PřF budou odvíjet od počtu tzv. RIV bodů na daném pracovišti. V letošním roce 

došlo ze strany MŠMT ke zpoždění dodávky dat za rok 2012. Z technických důvodů tedy nebude možné alokovat 

body jako podklad pro IGA UP granty za období 2008–2012, ale bude se vycházet z minulého hodnocení, 

tj. za období 2007 – 2011. O alokacích na projekty si tedy jednotliví řešitelé mohou udělat představu na základě dělení 

bodů na PřF v loňském roce a celkové částce určené k dělení. Grantová rada UP, která definitivně alokace potvrdí, 

zasedá dne 24. února 2014. Řešitelé projektů budou následně oddělením VaV PřF informováni o přesných částkách 

a budou dojednány změny ve výši čerpání jednotlivých kapitol grantů (krácení/navýšení). 

 

 RVO 2012 

V druhé polovině února očekáváme ke kontrole dodávku dat RIV bodů z MŠMT za rok 2012 (opožděně, 

viz předchozí bod). Očekáváme, že částka za RVO alokovaná na PřF dosáhne výše cca 215.868 tis. Kč. Oddělení VaV 

bude kontaktovat vedoucí jednotlivých pracovišť PřF s žádostí o kontrolu bodů za rok 2012 a případně dělení bodů 

mezi pracoviště. Další informace ve věci RVO budou k dispozici v dalších číslech Zpravodaje. 

 

 Projekty FRUP 

Na základě rozhodnutí kvestora UP ze dne 4. února 2014 lze čerpat finanční prostředky již přidělených projektů 

FRUP. 

 

 Radě VŠ byl předložen k připomínkování návrh novely zákona o podpoře výzkumu (130/2002 Sb.). Kompletní 

podklady jsou k nalezení zde. Má-li někdo zájem o navržení připomínek k návrhu novely, zašlete je prosím 

do 28. února 2014 na emailovou adresu: tomas.opatrny@upol.cz, aby mohly být prostřednictvím Rady VŠ podány. 

 

 Členové akademické obce mohou ještě stále předkládat návrhy na případné laureáty Ceny Františka Palackého, 

termín pro podání návrhů cestou děkanátu fakulty je 28. února 2014. Bližší informace najdete zde. 

 

 Ignaz L. Lieben Award 2014  

Rakouská akademie věd vypisuje každoroční soutěž pro vědce do 40 let v oborech molekulární biologie, chemie 

a fyzika. Kandidát musí mít stálou pozici v některé ze zemí bývalého Rakouska-Uherska. Ocenění představuje 

peněžní částku 36.000 USD. Termín přihlášek je do 15. března 2014. Více informací najdete zde. 

 

 Nadační fond Neuron na podporu vědy (NFN) vyhlašuje 4. ročník grantové soutěže určené mladým vědcům 

do 40 let pro rok 2014, mimo jiné i pro obory fyzika a chemie. Podpořen bude jeden projekt z každé oblasti, 

a to každý ve výši nejvýše 1 milion Kč. Projekty mohou být plánovány v délce dvou až tří let Termín pro podání 

přihlášek, resp. jejich nahrání na webové rozhraní, je 31. března 2014. Veškeré informace najdete zde. V případě 

jakýchkoliv dotazů využijte kontakt: linda.majerova@nfneuron.cz, tel: 226 209 046. 

 

 Visegradský fond 

Je možné podávat mezinárodní projekty v rámci Visegradského fondu, a to „small grants“, „standard grants“ 

a „strategic grants“ – více informací najdete zde.  

 

 Program HORIZON 2020 

Informace o programu Evropské komise – HORIZON 2020 poskytuje Projektový Servis UP formou seminářů 

orientovaných na jednotlivé výzvy. Více informací najdete zde.  

 

 Veřejná soutěž TA ČR 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 30. ledna 2014 první veřejnou soutěž ve výzkumu 

a experimentálním vývoji pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, a to dle 

zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 

některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Předmětem 

této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných 

z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů 

programu GAMA. Více informací najdete zde. 

 

 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9G8AZ56D
mailto:tomas.opatrny@upol.cz
http://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/news/1947/
http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/ignaz-l-lieben-award
http://www.nfneuron.cz/cs/
mailto:linda.majerova@nfneuron.cz
http://visegradfund.org/
http://www.psup.cz/
http://www.tacr.cz/index.php/cz/25-programy/gama/274-vyhlaseni-gama.html
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 Stipendijní program na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby 

Nadační fond Alzheimer vyhlašuje stipendijní program pro studenty, doktorandy a vědce do 40 let s názvem 

"AVASTipendium pro lidský mozek". Pro letošní rok je maximální výše rozpočtu jednotlivého projektu 400.000 Kč. 

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2014. Více informací zde. 

 
 Studenti i vědečtí pracovníci UP jsou zváni k zapojení do mezinárodní 

vědecké a vzdělávací soutěže na podporu biodiverzity v těžebních 

prostorech The Quarry Life Award. Přihlášky ve formě projektového 

návrhu lze podávat do 1. března 2014. Autoři nejlepšího projektu získají 

odměnu ve výši 30 000 euro. Více informací zde. 

 

 Postdoktorandská (příp. postgraduální) stipendia v Japonsku 

Nadace The Matsumae International Foundation (MIF) v rámci nového 

programu na rok 2015 nabízí postdoktorandská, případně postgraduální, stipendia pro cca 20 zahraničních 

výzkumných pracovníků. Úspěšní uchazeči absolvují pobyt v Japonsku v délce 3–6 měsíců v období od dubna 2015 

do března 2016. Přihlášky s přílohami musí být nadaci doručeny nejpozději 31. srpna 2014. Informační materiál 

(Announcement of Fellowship Program) a formulář přihlášky je k dispozici zde. 

 

 Mezinárodní konference Otevřené vědy 

Mezinárodní konference Otevřené vědy se uskuteční ve dnech 27. – 28. února 2014 v Národní technické knihovně 

v Praze. Program konference je zaměřen na odborná témata a otázky vzdělávání a popularizace vědy a výzkumu. 

Konference je určena nejen pro odbornou veřejnost: pro vědecko-výzkumné pracovníky, pracovníky a pedagogy 

středních a vysokých škol, pracovníky firem, HR a PR pracovníky působící v oblasti základního a aplikovaného 

výzkumu, ale i  pro širokou veřejnost: studenty a školní skupiny a jednotlivce. Naše pozvání přijali odborníci na 

popularizaci vědy a vzdělávání z Německa, Nizozemska, Rakouska, Portugalska, Španělska a Velké Británie. Do 

programu byly zařazeny také aktivity a projekty z oblasti popularizace vědy v České republice. Více informací zde. 

 

 Státní stipendia Litevské republiky  

Nadace podpory edukačních výměn Litevské republiky nabízí stipendia pro studenty a vědecké pracovníky 

podporující částečná studia, vědecké stáže a letní kurzy litevštiny a litevské kultury v litevských vědeckých 

a studijních ústavech v letech 2014 a 2015.  Žádost o stipendia a podrobné informace najdete zde. 

 

 

 

 

 Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2013/2014 

Zápis předmětů pro bakalářské (Bc.) a navazujícího magisterské (NMgr.) studijní programy na letní semestr 

akademického roku 2013/2014 končí 24. února 2014. 

 

 Termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ) a povinnost uzavřít studium 

Termíny státních závěrečných zkoušek, včetně obhajob závěrečných prací, jsou vypisovány ve STAGu a studenti 

se na ně hlásí podobně jako na jiné termíny zkoušek. Povinností studentů je uzavřít studium nejméně 3 týdny 

před konáním SZZ u příslušné studijní referentky na studijním oddělení. Nutné je doložit vše i v indexu. Bez 

uzavření studia na studijním oddělení není možné SZZ vykonat. Uvedená lhůta je nezbytná pro kontrolu 

splněných studijních povinností a přípravu protokolů ke SZZ. 

 

 Obhajoby bakalářských či magisterských prací probíhají jako součást státních závěrečných zkoušek. Termíny 

obhajob závěrečných prací jsou vypisovány katedrami v systému STAG a studenti se na ně hlásí podobně jako na jiné 

termíny zkoušek. Lhůty pro odevzdávání prací stanovuje katedra garantující studium, platí ale povinnost mít práci 

nahranou ve STAGu minimálně 3 týdny před konáním obhajoby práce, jinak práci není možné obhajovat. Lhůta 

je nezbytná pro kontrolu prací v systému Theses (kontrola plagiátů). Doporučujeme informovat se včas na katedrách o 

termínech odevzdávání prací v letním semestru. 

 

 Pedagogická praxe: upozornění pro studenty 1. ročníku navazujícího studia učitelství  

Schůzka k souvislé pedagogické praxi se koná ve středu 19. února v 13:15 v aule PřF UP. Další informace lze 

nalézt na zde. Případné dotazy k pedagogické praxi můžete zasílat e-mailem na adresu: oldrich.lepil@upol.cz  

 

http://www.alzheimernf.cz/
http://www.quarrylifeaward.cz/
http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/
http://www.otevrena-veda.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/mezinarodni-konference-vzdelavani-popularizace-vedy.html
http://www.smpf.lt/en/statescholarships
http://cpp.upol.cz/
mailto:oldrich.lepil@upol.cz
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 Informace o zahraničních stážích   

Aktuální nabídku zahraničních stáží a výběrových řízení lze nalézt na webových stránkách PřF UP. 

 

 Výběrové řízení na obsazení míst studentských mobilit v rámci programu LLP/ERASMUS na akademický rok 

2014/2015 na PřF UP  

Zájemci o uvedené mobility se mohou přihlásit a odevzdat vyplněnou předběžnou přihlášku u vedoucí studijního 

a  zahraničního oddělení PřF Dany Gronychové do 18. února 2014. Formulář přihlášky je nutné vyplnit na počítači 

a vytisknout, ručně vypsané přihlášky nebudou akceptovány. Bližší informace podají koordinátoři jednotlivých 

mobilit, kontakty najdete zde. 

 

 Upozornění pro studenty mířící do zahraničí   

Na webových stránkách přírodovědecké fakulty je zavěšena Směrnice děkana k uznávání kreditů v rámci zahraničních 

studentských mobilit, veškeré informace naleznete zde. 

 

 Pracovní stáže v jazykové škole a kurzy angličtiny zdarma  

Jazyková škola English in Margate aktuálně nabízí 2 až 3 měsíční neplacené pracovní stáže v jazykové škole – dohled 

a obsluhu ve školním klubu, kam účastníci kurzů přichází odpoledne a večer po výuce. Místo platu jazyková škola 

nabízí kurz všeobecné angličtiny 20 vyučovacích hodin týdně v dopoledních hodinách. Od zájemců (minimální věk 

21 let) škola požaduje CV, motivační dopis a fotografii. Podrobné informace naleznete zde.  

 

 Magisterské studium v Abú Dhabí 

Masdar Institute of Science and Technology v Abú Dhabí nabízí na akademický rok 2014/15 celkem 8 stipendijních 

míst pro uchazeče z České republiky na magisterské studium v oboru vědy a technologie (Science and Engineering), 

zejména v oblasti nových technologií spojených s obnovitelnými zdroji. Hlásit se mohou studenti posledního ročníku 

bakalářského studia, u nichž se předpokládá, že v akademickém roce 2013/2014 toto studium dokončí a absolventi 

bakalářského studia. Stipendium pokrývá všechny nutné výdaje spojené se studiem. Zájemci se mohou hlásit 

do 30. března 2014 u vedoucí studijního a zahraničního oddělení PřF UP.  

 

 

 

 

Investiční projekty Přírodovědecké fakulty 2014–2015 

Projekty dokončené a před dokončením 

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum 

K 31. prosinci 2013 byla ukončena investiční část projektu 

OP VaVpI prioritní osy 2 – Centrum regionu Haná 

pro biotechnologický a zemědělský výzkum, jejímž řešitelem 

je prof. Ivo Frébort. Vybudování objektů centra, doplnění 

přístrojového vybavení a provozování centra v areálu PřF UP 

v Holici podpořila Evropská unie a státní rozpočet částkou 

808 mil. Kč. Stanovené monitorovací indikátory byly naplněny 

a do 28. února 2014 budou spolu s ostatními údaji 

o hospodaření a činnosti centra vykázány v závěrečné 

monitorovací zprávě. Udržitelnost fungování centra 

je na dalších 5 let zajištěna grantem NPU I s celkovou výší 

dotace 393 mil. Kč. 

 

http://www.prf.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/zahranicni-staze/
http://www.prf.upol.cz/aktualita/clanek/erasmus-vyberove-rizeni-na-prf-pro-20142015/
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Smernice-dekana-1-2014-ECTS.pdf
http://www.jazyky-v-zahranici.cz/anglictina/velka-britanie/margate/
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Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů 

Dalším z projektů OP VaVpI prioritní osy 2 je Regionální centrum pokročilých 

technologií a materiálů v čele s řešitelem prof. Radkem Zbořilem. Tento projekt 

s podporou ve výši 545 mil. Kč končí k 30. září 2014, ovšem stanovené 

monitorovací indikátory jsou splněny již nyní. Pro pokračování činnosti RCPTM 

byla podána žádost na projekt udržitelnosti NPU I. 

 

 

Projekty ve fázi realizace 

Pevnost poznání 

Projekt Pevnost poznání, který získal podporu ve výši 

142 mil. Kč a jehož řešitelem je prof. Lubomír Dvořák, rovněž 

spadá do OP VaVpI prioritní osy 3. Projekt končí 

k 30. listopadu 2014. V současné době je stavba pozastavena 

a UP odstoupila od smlouvy se stavební firmou, která skončila 

v insolvenci, přičemž bylo zatím profinancováno 75 mil. Kč 

z dotace. Upravený harmonogram, na jehož realizaci 

se intenzivně pracuje, počítá s prodloužením realizace projektu 

do 28. února 2015, dokončením stavby v říjnu a otevřením 

v prosinci letošního roku. 

Centrum biologických oborů 

Posledním z infrastrukturních projektů OP VaVpI přírodovědecké fakulty je projekt 

Centrum biologických oborů (CENBIOL), který spadá do prioritní osy 4. Jeho řešitelem 

je doc. Vladan Ondřej a celková dotace činila 95 mil. Kč se spoluúčastí PřF UP ve výši 

20 mil. Kč. Projekt CENBIOL zahrnuje 

rekonstrukci budovy „GŠK“ v Holici, 

skleníku RD1 a parkoviště a v současné 

době probíhá výběrové řízení 

na zhotovitele stavby. Realizace 

probíhá podle plánovaného 

harmonogramu s tím, že ukončení 

projektu se plánuje na 30. června 2015. 

 

 

Park v Holici 

V areálu Přírodovědecké fakulty UP v Holici vznikne nový park, a 

sice v období od dubna do září 2014. Řešitelem projektu OP ŽP 

s dotací 7,5 mil. Kč se stal Mgr. David Cigánek. Při realizaci 

výstavby parku se počítá se spoluúčastí PřF UP v hodnotě 2,5 mil. 

Kč. Dle plánovaného harmonogramu projektu probíhá výběrové 

řízení na zhotovitele stavby. 
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Podané projektové žádosti 

Environmentální centrum  

V rámci investičních projektů přírodovědecké fakulty na období od září 2014 do 

května 2015 je dále plánovaná rekonstrukce objektu v areálu botanické zahrady. 

Řešitelem projektu by měl být Mgr. David Cigánek, který je hlavním autorem žádosti 

o dotaci z OP ŽP v hodnotě 13 mil. Kč (spoluúčast PřF UP – 1,6 mil. Kč). 

Projekty schválené a zahájené v roce 2013 

Přemístění garáží a přístřešek pro techniku 

V rámci plánování rozpočtu v roce 2013 byla vyčleněna částka 

0,5 mil. Kč pro účely přemístění garáží a přístřešku 

pro techniku. Odhadované celkové náklady činí 2,2 mil. Kč. 

Tato akce je nezbytná pro realizaci projektu CENBIOL. 

 

 

 

Přístřešek na kola 

Stejně tak byla v rozpočtu na rok 2013 schválena částka 

0,5 mil. Kč na vybudování přístřešku na kola v areálu Holice. 

Projekty zastaveny před podáním žádosti 

Mateřská škola v areálu Holice 

Příprava projektu výstavby mateřské školy v areálu Holice z Regionálního operačního 

programu s rozpočtem 14 mil. Kč (spoluúčast PřF UP – 3 mil. Kč), jejímž 

navrhovatelem bylo statutární město Olomouc, byla pozastavena v prosinci 2013 

z důvodu vypršení platnosti územního souhlasu a napjatého harmonogramu. Počítalo se 

s výstavbou jednotřídky a s jejím následným pronajímáním a provozováním 

Přírodovědeckou fakultou UP. Projekt může být po úpravách předložen v dalším 

programovací období.  
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 Volby do Akademických senátů PřF UP a UP se uskuteční ve středu a čtvrtek 9. a 10. Dubna 2014. Podávání 

návrhů na kandidáty je možné do 7. března do 12:00 hodin pro volby do AS PřF UP a do 14. Března do 12:00 hodin 

pro volby do AS UP. Návrhy se podávají výhradně písemně cestou podatelny PřF UP, adresují se Akademickému 

senátu PřF UP. Návrh na kandidáta do AS PřF UP musí obsahovat souhlas navrženého nebo tento souhlas musí být 

AS PřF doručen do uzávěrky návrhů na kandidáty. Podrobnosti najdete zde. 

 

 Nejbližší zasedání AS UP se uskuteční 19. února 2014 v 13:00 hodin v zasedací místnosti U1 (vchod vedle menzy 

Rektorátu UP), 1. Patro, vedle Kanceláře AS UP 

 

 

 
 Ples Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na ples Přírodovědecké fakulty UP, který se bude konat v sobotu 8. března 2014 

od 19.00 hodin v kongresovém hotelu Clarion v Olomouci. Vstupenky jsou v prodeji od 3. února 2014 na děkanátu 

PřF UP, 17. listopadu 12, kancelář č. 6.012;  telefon 585 634 011; e-mail: plesprf@upol.cz  

 

 Hýčkejte svou alma mater 

Děkan přírodovědecké fakulty každoročně vyhlašuje projekty „Hýčkejte svou alma mater“ s cílem propagace 

přírodovědecké fakulty a zlepšení prostředí na fakultě. Máte-li nápad týkající se popularizace vašeho oboru, 

zviditelnění fakulty na veřejnosti, vylepšení prostředí na fakultě, vytvoření učební pomůcky, uspořádání výstavy 

fotografií, konkrétní spolupráce se středoškolskými studenty apod., pak požádejte o fakultní podporu! Nápad může 

být i přiměřeně šílený. Bližší podmínky výzvy na rok 2014, formulář žádosti na rok 2014 i úspěšně realizované 

projekty v roce 2013 najdete zde. 

 

 Okno do praxe 

Ještě jednou zveme studenty – budoucí absolventy oborů Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie a Ekologie a další 

zájemce na VII. ročník akce Okno do praxe. Jde o setkání zaměstnavatelů s budoucími absolventy kvůli možnostem 

uplatnění v praxi během jejich studia (brigády, praxe, stáže) a po ukončení (trvalé pracovní poměry). Koná 

se ve dnech 18. a 19. února od 13:00 do 16:00 hod. v prostorách 2. podlaží PřF UP. První den je věnován oborům 

Matematika, Fyzika, Optika, druhý den oborům Chemie, Biologie, Ekologie.  Více informací najdete zde, na těchto 

webových stránkách lze též vkládat otázky do panelové diskuze spolu s tipy na zajímavé zaměstnavatele. Nechybí ani 

soutěž o ceny. 

 

 Připomínáme našim studentům, vědcům i akademickým pracovníků starším 21 let možnost prezentovat svůj výzkum 

na soutěži FameLab 2014. Pro každého z účastníků je vyhrazen 3 minutový prostor k představení a popularizaci jeho 

výzkumu.  Bližší informace a ukázky popularizace a komunikace vědy z předchozích ročníků soutěže najdete zde. 

Elektronické přihlášky do soutěže jsou akceptovány do 1. března 2014. 

 

 Přírodovědecká fakulta pořádá od roku 2012 o letních prázdninách příměstské tábory pro děti s vědeckou 

tématikou. Letos je v nabídce několik lákavých týdenních vědeckých dobrodružství pro děti od 6 do 15 let. Všechny 

potřebné informace včetně online přihlášky najdete zde. Poutavý vědecký program, který zajišťují odborníci z PřF 

doplňují  volnočasové aktivity, aby si děti odpočinuly od školy a užily si báječné léto.  

 

 Knihkupectví Malé centrum nyní nabízí knihy vydavatelství Oxford University Press se slevou až 75 %. Jejich 

seznam naleznete zde. Nákup knih vám rádi zprostředkujeme v knihovně, kontaktujte vedoucího knihovny J. Mazala, 

email: jiri.mazal@upol.cz 

 

 

http://www.prf.upol.cz/menu/fakultni-organy/akademicky-senat/volby-do-akademickeho-senatu-prf-up-a-akademickeho-senatu-up-za-prf-up/
https://w3mail.upol.cz/src/compose.php?send_to=plesprf%40upol.cz
http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/hyckejte-svou-alma-mater/
http://absolventiprf.upol.cz/okno-do-praxe/
http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-projekty-soutez-famelab-2014.htm,&nbsp;
http://www.pevnostpoznani.cz/tabory
http://www.knihovna.upol.cz/uploads/media/Nabidka_MC.xls
mailto:jiri.mazal@upol.cz


 

 8 

 

1 14. února 2014 

 Fotografická soutěž "Interkulturelle Begegnungen" ("Mezikulturní setkání") 

Rakouské spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti vypsalo fotografickou soutěž, jejímž cílem 

je zachytit dojmy a zkušenosti mladých lidí, ale také různost názorů a způsobů chápání. Do soutěže se mohou přihlásit 

mladí lidé ve věku od 18 do 35 let. Je nutné uvést název snímku, čas a místo jeho pořízení a jeho stručný popis 

(maximálně 500 znaků včetně mezer). Přihlášky je možné zasílat elektronicky do 28. února 2014 na e-mail: 

mailto:dialog@bmeia.gv.at 

 

 Nejen studiem a pilnou prací živ je člověk, přejeme tedy krásného Valentýna všem. 

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 28. února 2014 
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