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vodní slovo  

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti 

 

na přání děkana fakulty, prof. Fréborta, představit oblast působení každého z proděkanů, vstupuji do úvodníku 

„Zpravodaje“ za oblast studia, sociálních a pedagogických záležitostí. Nabídku koordinovat práci spojenou 

se studiem na naší fakultě jsem pečlivě zvažoval. Byl jsem si vědom toho, že budu naskakovat do rozjetého 

rychlíku a nebude možné jej příliš brzdit. Má předchůdkyně, doc. Irena Smolová, dokázala zvládat tuto oblast 

s noblesou a pečlivostí. Z mé strany se mi vkrádaly na mysl obavy, abych její práci nezhatil. Proděkan pro vědu 

a výzkum mi jistě promine, když budu vnímat Univerzitu Palackého především jako vzdělávací instituci i přesto, 

že naše vědecké výsledky nám může závidět i Akademie věd ČR. K výuce a ke studentům jsem se naučil mít 

respekt a proto jsem se rozhodl tuto „výzvu“ přijmout.  

Kolotoč běžné agendy spojené se studiem doplňují povinnosti připravit podklady pro rozpočet a Výroční zprávu UP, bojovat 

za zachování propracovaného systému vzdělávání učitelů s Akreditační komisí, dodržovat nabitý harmonogram úkolů 

akademického roku atd. Studijní a sociální agenda přináší bohužel i nepříjemná rozhodnutí o ukončování studia z důvodu 

nezvládnutí studijních povinností nebo v poslední době rozhodnutí o zastavení vyplácení mimořádného stipendia studentům 

doktorského studia nad 26 let. Jeho vyplácení bylo zahájeno v době, kdy tito studenti měli pouze řádné doktorské stipendium. 

Dnes se k němu přičítá nemalé stipendium vyplácené z projektů vnitřní grantové agentury IGA, dokonce pracovní úvazky 

na projektech, do nichž jsou doktorandi zapojováni. Většina z nich však tuto skutečnost neoznamovala, což bylo podmínkou 

udělení tohoto mimořádného stipendia. Kolegiem děkana pak bylo rozhodnuto ukončit jeho vyplácení. Na studijním oddělení 

je naštěstí konsolidovaný tým a každá z referentek přesně ví, co má dělat. Postupně tímto získávám větší jistotu, ale život mne 

již naučil, že pocit uspokojení je třeba brát jen jako pomíjivou záležitost.  

Rád bych ve svém funkčním období připravil Směrnici děkana PřF UP, která by upravovala Studijní a zkušební řád UP, 

a ve spolupráci s vedoucími kateder a předsedy rad doktorských studijních oborů diskutoval možnosti zavedení kreditového 

systému studia v doktorském studiu. Jsme totiž jediná fakulta ze svazku UP, která ho v této podobě nemá, na řadě jiných 

vysokých škol je tento systém také běžný.  

Stejně, jako jsem přijal řadu pověření reprezentovat naši fakultu v orgánech MŠMT, akademické samosprávě UP a PřF UP, 

považuji za čest, že jsem součástí vedení Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a rád pro fakultu zužitkuji všechny získané 

zkušenosti zejména z desetiletého působení v čele katedry experimentální fyziky. 

 

 

Roman Kubínek 

Proděkan pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti 
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 Ve dnech 20.–21. března 2014 proběhnou obhajoby grantových projektů IGA UP ukončených v únoru 2014. 

Připomínáme, že je při obhajobě třeba předložit jeden výsledek řešení projektu, který řešitel považuje za excelentní. 

 

 Informace k dotaci RVO (rozvoj výzkumné organizace) na PřF UP v roce 2014 
 Na přírodovědecké fakultě, ve vztahu k rozpočtu jednotlivých pracovišť, pokračujeme v dělení dotace RVO pomocí 

tzv. (N-1) modelu, tj. jako podklad pro dělení dotace budou sloužit body získané v pětiletém období 2008–2012. Body 

za období 2008-2011 již byly rozděleny na jednotlivá pracoviště v loňském roce a takto zůstávají jako podklad pro 

dělení i v tomto roce. Tabulku bodů za rok 2012 jsme obdrželi z rektorátu minulý týden; tato byla rozeslána vedoucím 

kateder a ředitelům výzkumných center, aby identifikovali díla náležející jejich pracovišti.  

 

 Informace k Rozvojovému projektu na přístrojové vybavení v roce 2014 
Projektu byl přidělen SPP prvek 210014051/16. Celková výše plánovaných investic je 7.419.000 Kč. Z rektorátu byla 

naší fakultě přidělena částka 7.300.000 Kč, došlo tedy ke krácení projektu o 119.000 Kč. Kolegium děkana se usneslo 

na proporcionálním krácení všech položek. Nyní je možné čerpat prostředky rozvojového projektu na plánované 

investice. Každá katedra nechť plánovanou částku koriguje koeficientem 0,9839. 

 

 V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků 

a pracovnic MOBILITY a v souladu se Základní dohodou o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou 

socialistickou republikou a Argentinskou republikou, podepsanou v Praze dne 12. května 1974, vyhlašuje 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-argentinských 

výzkumných projektů s dobou řešení 2015–2016. Podrobné informace najdete zde.  

 

 Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, Sychrov 

Inovační a technologické centrum při VÚTS, a.s. zve na sedmý ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě 

a výzkumu, který proběhne již tradičně v prostorách státního zámku Sychrov ve dnech 6. -7. května 2014. Hlavní 

program sympozia se v letošním roce orientuje na témata související s problematikou lidských zdrojů v kontextu 

Horizon2020. Účastníci sympozia mohou vystoupit se svými odbornými příspěvky, nově je do programu zařazena 

sekce, která se podrobněji věnuje příležitostem programu Horizon2020. Podrobnější informace najdete zde. Bezplatná 

doprava mezi Libercem a Sychrovem je zajištěna. Případné dotazy budou zodpovězeny na emailu: itc@vuts.cz 

 

 

 

 

 Upozorňujeme studenty, že odepisování a zapisování předmětů je možné realizovat jen se „žádostí“ podanou 

přes studijní oddělení do 31. března 2014. 
 

 Studenty závěrečných ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia upozorňujeme, aby věnovali 

pozornost zápisu na předměty státních závěrečných zkoušek.  

 

 Počet zájemců o obory na naší fakultě dosáhl letos rekordního počtu. Ukazuje se, že propagace oborů při akcích typu 

Dny otevřených dveří, veletrhy studijních příležitostí Gaudeamus, Přírodovědný jarmark (Veletrh vědy na UP), Noc 

vědců, nabídky exkurzí na naše pracoviště i výjezdy našich pedagogů na střední školy, včetně fakultních i osobních 

vazeb na absolventy mají význam a není možné v nich polevit. Děkujeme všem členům akademické obce, kteří 

na tom mají zásluhu. 

 

 V souvislosti s přijímacím řízením žádáme všechny vedoucí kateder, aby uvedli do souladu podmínky pro 

přijímací řízení, zejména v části prominutí přijímacích zkoušek, s oficiálním materiálem fakulty „Podmínky pro 

přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 – možnost prominutí přijímací zkoušky na bakalářské obory“, 

který dostali k připomínkování a bude předložen kolegiu děkana a následně Akademickému senátu ke schválení. 

Množí se totiž dotazy ze stran uchazečů, nakolik mohou věřit informacím uvedeným na webových stránkách kateder. 

 

 Rovněž upozorňujeme na nutnost dodržovat „Harmonogram akademického roku“, který byl na PřF UP schválen 

v AS PřF UP. Jedná se zejména o termíny konání SZZ a přijímacího řízení na obory kateder. Termíny konání 

SZZ a potvrzení platných termínů přijímacích zkoušek v „harmonogramu“ prosím nahlaste vedoucí studijního 

oddělení paní Daně Gronychové. 

 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-1?lang=1&ref=m&source=email
http://www.sympoziumsychrov.cz/
https://w3mail.upol.cz/src/compose.php?send_to=itc%40vuts.cz
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 Ve druhém čísle Zpravodaje PřF UP byl zveřejněn postup, kde hledat a jak vyplňovat formuláře pro výplatu 

stipendií. Upozorňujeme, že do formuláře byl nově doplněn text u odstavce Žadatel (vedoucí katedry a řešitel 

projektu). Vzhledem k tomu, že referentky neznají podpisy jednotlivých vyučujících, je do nové kolonky nutné 

doplnit tiskacím písmem jméno odpovědného vyučujícího, který výplatu stipendia podepisuje. Pro usnadnění práce je 

možné jméno vypsat přímo do formuláře. Současně je potřeba opatřit formulář razítkem dané katedry. Takto vyplněná 

žádost bude zadána k proplacení. V případě, že nebude řádně vyplněna, bude vrácena na katedru a opozdí se tak 

vyplacení stipendia. Žádosti o výplatu stipendia najdete zde.  

 

 Čerpání dovolené 

Prosíme všechny vedoucí pracovišť a hlavní řešitele projektů, aby dbali na průběžné čerpání řádné dovolené jejich 

pracovníků, a to zejména zůstatků dovolené z loňského roku. Připomínáme, že u končících projektů a jejich 

pracovníků, kterým s projektem končí pracovní smlouva na UP, je nutné dočerpání dovolené. Nedočerpanou 

dovolenou není možné z projektu na konci pracovního poměru proplatit. Nevyčerpané dovolené, na kterou má 

pracovník nárok, se nelze ze zákona vzdát. V mimořádných případech lze nedočerpanou dovolenou končícím 

pracovníkům proplatit, avšak ze zdrojů katedry (ne ze zdroje projektu). 

 

 

 

 

 Soutěž o nejlepší diplomovou práci "Cena Crytur" 

Společnost CRYTUR, spol. s r.o. ve spolupráci s portálem CareerMarket.cz vyhlašuje soutěž o nejlepší diplomovou 

práci v materiálových vědách. Uzávěrka přihlášek je 15. května 2014. Odměna je finanční, a to jak pro studenta, 

tak pro vedoucího práce. Vice informaci najdete zde.  

 

 

 V rámci projektu MATHSCIENCE nabízí Katedra experimentální fyziky PřF UP studentům přírodovědecké 

fakulty účast na následujících letních školách: 

 

Mathematica Summer School on Theoretical Physics 2014, která se letos pořádá v kombinaci se Summer School 

on String Theory and Holography. Letní škola proběhne v termínu 14.-26. července 2014 v Lisabonu a Portu, 

Portugalsko. Přihlášky je možné zasílat do 31. března 2014, více informací naleznete zde.  

 

Wolfram Science Summer School 2014 proběhne v termínu od 29. června do 18. července 2014 v Bostonu, 

Massachusetts, USA. Přihlášky je možné zasílat do 15. května 2014, podrobné informace najdete zde. 

 

Zájemci mohou podávat přihlášky přímo prostřednictvím webových stránek letních škol. Studenti, kteří budou na letní 

školu přijati, mají veškeré náklady spojené s účastí na letní škole (doprava, ubytování, stravné a případné další 

související poplatky) hrazeny z projektu MATHSCIENCE. Více informací u Mgr. Jana Říhy, Ph.D., katedra 

experimentální fyziky, e-mail: jan.riha@upol.cz, tel. 585634104, 733690694. 

 

 Stipendia na letní školy v Lotyšsku 

Informujeme o prodloužení termínu uzávěrky pro nabídku dvou stipendijních míst na letní školy v Lotyšsku, 

které jsou poskytovány na základě mezinárodní bilaterální dohody. Lotyšská strana nabízí možnost výběru ze šesti 

letních škol, zaměřených na různá témata a studijní oblasti, mimo jiné ekologie, krajinná architektura. Komunikačním 

jazykem je angličtina. Přehled nabízených letních škol včetně termínů a podrobné informace jsou k dispozici zde.  

Uchazeči o tyto letní školy musí doručit na adresu Akademické informační agentury nejpozději do 4. dubna 2014 

do 15:00 hod motivační dopis s uvedením preferovaného kurzu (v českém jazyce psaný na počítači) a vyplněný 

a školou potvrzený formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia. 

 

 Fulbrightovo stipendium pro post-graduální studium v USA 

Na akademický rok 2015/2016 bylo vypsáno Fulbrightovo stipendium pro post-graduální studium v USA. Uzávěrka 

přihlášek je 1. září 2014. Bližší informace najdete zde.  

 Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (Taipei Economic and Cultural Office) v Praze informuje 

o nabídce dvou typů stipendií ke studiu na Tchaj-wanu, Taiwan Scholarship Program a Huayu Enrichment 

Scholarship Program pro akademický rok 2014/2015 a také o půlročních a ročních kurzech čínštiny. Stipendijní 

pobyty jsou určeny studentům bakalářských, magisterských a doktorandských studií, uzávěrka přihlášek 
je 31. března 2014, detailní informace najdete zde.  

http://www.prf.upol.cz/skupiny/zamestnancum/formulare/
http://www.careermarket.cz/careermarket/cena-crytur
http://faraday.fc.up.pt/cfp-pages/School/index.html
http://www.wolframscience.com/summerschool/
http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/summer_schools_latvia/?tl_id=18401&tls_id=696
http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=156
http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=162&preview=yes
http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-postgradualni-studium
http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=3815
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 Stipendium Korea 

Velvyslanectví Korejské republiky v ČR nabízí 2 stipendijní pozice k absolvování navazujícího magisterského 

studijního programu nebo doktorského studijního programu na vysoké škole v Korejské republice absolventům 

bakalářských a magisterských studijních programů. Předpokladem přijetí je získání min. bakalářského titulu 

k 1. září 2014 a věk do 40 let. Více informací najdete zde. Další podrobné informace o podmínkách stipendijních 

pobytů a formuláře NIIED jsou k dispozici zde (odkaz 23: 2014 Korean Government Scholarship Program Guideline 

for Czech Students Enrolled in Graduate Programs). Termín pro odevzdání přihlášek a veškerých požadovaných 

podkladů je 18. března 2014 do 16.00 hodin na MŠMT 

 

 

 

 

 Na stránkách AS PřF UP je zveřejněna kandidátní listina pro volby do AS PřF UP. Kandidátní listina pro volby 

do AS UP na PřF UP bude zveřejněna v průběhu příštího týdne. 

 

 

 
 Majáles UP v Olomouci 

Organizační tým Majálesu UP v Olomouci srdečně zve studenty Přf UP k aktivnímu zapojení do přípravy 

a organizace již tradičního Majálesu UP v Olomouci, který proběhne první týden v květnu 2014. Ústředním 

tématem letošního Majálesu je komiks, v komiksovém duchu by tedy mělo proběhnout i zapojení studentů fakulty 

do akce. Představa organizátorů je vytvoření „superhrdinského“ stanoviště (např. Thórovo kladivo – zabíjení hřebíků 

do špalku apod., kreativitě se meze nekladou), na kterém by 1 – 3 osoby z fakulty dohlížely na plnění hrdinského 

úkolu. Návštěvníci budou k zapojení do nabízené aktivity patřičně motivováni. Na vaše otázky, návrhy, nápady čeká 

Jana Hübschmanová na tel.: 725 617 862, e-mail: hubschmanova.janca@seznam.cz do pondělí 24. března 2014. 

 
 Zhodnocení akce Okno do praxe 

Již po sedmé se vzájemně setkali studenti se zástupci zaměstnavatelů přírodovědných oborů na akci Okno do praxe, 

která proběhla na PřF UP ve dnech 18.–19. února 2014. Cílem akce bylo propojit studenty a absolventy jednotlivých 

zaměření s firmami a institucemi, ve kterých mohou najít budoucí pracovní uplatnění nebo absolvovat odbornou praxi 

či stáž ještě během studia. Akce má již svoji tradici, spokojenost se setkáním každoročně projevují jak studenti, 

tak zaměstnavatelé, kteří si odnášejí nové zkušenosti a kontakty. Celkem dvacet čtyři zaměstnavatelů představilo svoji 

působnost a i v době krize na trhu práce měli studentům co nabídnout. Hlavní organizátorka akce, 

Ing. Dagmar Zlámalová, děkuje všem za účast a zároveň nabízí možnost shlédnout ohlasy zúčastněných studentů 

i zástupců zaměstnavatelů na akci pod následujícími odkazy: obory M&F, obory Ch&B&Eko. 

 

 Knihovně Přf UP se podařilo prodloužit zkušební přístup k databázi IET.tv organizace 

The Institution of Engineering and Technology (IET). Tato databáze představuje jeden z největších zdrojů informací 

v oblasti inženýrství a technologie, zahrnuje celou řadu přednášek a pořadů předních světových odborníků. Vstoupit 

do této multimediální databáze můžete přes následující odkaz: http://tv.theiet.org/ 

 

 Výzva k nominaci jednoho studenta či studentky PřF UP do poroty 49. ročníku Mezinárodního festivalu 

populárně-vědeckých filmů AFO. Porota v průběhu festivalu vybírá a na závěrečném ceremoniálu vyhlašuje vítěze 

Ceny studentské poroty. V letošním roce bude studentská porota opět vybírat z kolekce zahraničních snímků 

přihlášených do mezinárodní soutěže, je tedy nutná základní znalost anglického jazyka. Ačkoli účast v porotě není 

honorovaná, mají její členové plnohodnotný status oficiálních festivalových hostů, a tudíž i přístup na veškeré akce 

určené členům porot a významným hostům. Budou tak mít možnost interakce s předními filmaři, producenty, vědci 

či novináři z ČR i zahraničí. AFO probíhá v termínu 15.–20. dubna 2014. Pouze pro inspiraci zmiňujeme, 

že v minulých letech byl zástupce PřF UP nominován z řad studentských spolků, členů akademických senátů, veřejně 

činných studentů. Své nominace můžete zasílat na email alena.jarosova@upol.cz do 30. března 2014. 

 

http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=4261
http://cze.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/cze/about/study/index.jsp
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=hubschmanova.janca%40seznam.cz
http://absolventiprf.upol.cz/data/okno14_ohlasy1.pdf
http://absolventiprf.upol.cz/data/okno14_ohlasy2.pdf
http://tv.theiet.org/
mailto:alena.jarosova@upol.cz
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 Děkan PřF UP hledá kolegyně a kolegy z řad zaměstnanců fakulty a dále studentky a studenty, kteří by se rádi 

vraceli na svoji střední školu a aktivně se věnovali spolupráci s touto (nebo jinou) školou na pozici Koordinátor 

fakultní školy. Náplň práce a bližší informace jsou uvedeny v přílohách pro zaměstnance č. 6/2  a pro studenty č.7/2, 

kontaktní email: dagmar.petrzelova@upol.cz. 

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 28. března 2014 

 

 Dnem 7. března 2014 nabývají účinnosti následující normy UP: 

B3-14/5-RR – Zrušení rozhodnutí rektora UP č. B3-10/10-RR Rehabilitace studentů na Univerzitě Palackého 

v Olomouci 

 

B3-14/6-RR – Zrušení příkazu rektora UP č. B3-11/3-PR Poskytnutí součinnosti při zpracování Organizačního řádu 

Univerzity Palackého v Olomouci 

 

B3-14/7-RR – Rada pro komercializaci na UP 

 

B3-14/4-RR – Pověření: Rozsah pravomocí prorektorů, kvestora a kancléře při zastupování rektora UP a jejich 

jednání jménem UP 

 

 Dnem 13. března 2014 nabývají účinnosti následující normy UP: 

B3-14/3-SR – Dodatek č. 1 ke směrnici rektora UP č. B3-13/7-SR Zásady studentské grantové soutěže na UP (úplné 

znění), Seznam schválených projektů v roce 2014 

B1-14/14-HN – Novela č. 2 k hlavní normě UP č. B1-12/4-HN Knihovní řád UP 
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