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Ú

vodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky, vážení studenti,
rád bych použil oblíbené oslovení Milé kolegyně a vážení kolegové. Ale vzpomněl jsem si, že se mi na toto
oslovení ozvala jedna kolegyně s vážně míněnou výtkou, že ona chce být také vážená a nejen milá. Pokud by
některou z dam naopak potěšilo výše uvedené alternativní oslovení, je k dispozici. A aby to bylo gender
korektní, tak i pánové mají analogickou možnost.
Podle označení je celkem zřejmé, čím se zabývá proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti i proděkan pro studijní, sociální
a pedagogické záležitosti. A na první pohled se zdá, že stejně tak je tomu i u proděkana pro mimouniverzitní spolupráci. Také
jsem si to myslel. Realita mne ale vyvedla z omylu. Do kompetence tohoto resortního proděkana spadá téměř vše ostatní,
co nemají na starost jeho kolegové – od přebalovacího pultu, hledání prostor pro kojení a dětský koutek, přes fakultní mateřskou
školu a Univerzitu dětského věku, přes spolupráci se základními a středními školami, spolupráci se zaměstnavateli, péči
o studenty, absolventy, zaměstnance a jejich děti, i seniory až po Univerzitu třetího věku, od propagace studia na PřF UP u nás
i v jiných zemích, až po zprostředkovávání výjezdů našich studentů a zaměstnanců do zahraničí prostřednictvím projektů
Erasmus, Socrates, Comenius či CEEPUS. Proděkan pro mimouniverzitní spolupráci spadá do resortu prorektora pro vnější
vztahy, prorektorky pro zahraničí, prorektora pro organizaci a rozvoj a přes CŽV a U3V též prorektora pro studium.
Prostřednictvím koordinátorů z řad učitelů i studentů naší fakulty se úspěšně rozvíjí součinnost s fakultními školami
při podávání společných a vzájemných projektů, při zajišťování pedagogických praxí našich studentů učitelských kombinací,
při vyhledávání a rozvíjení přírodovědně nadaných žáků základních a středních škol, při společném vedení prací SOČ a projektů
Badatel či Věda je zábava. Na fakultě jsou například zastoupeni pořadatelé všech oborových přírodovědných olympiád a dalších
soutěží podporovaných MŠMT ČR. Značná pozornost všech oborů je věnována popularizaci a propagaci studia přírodovědných
oborů mezi žáky středních škol, samozřejmě s hlavním cílem získat zejména ty nejlepší z nich ke studiu na naší fakultě,
od účasti na akcích typu Gaudeamus, přes dnes již tradiční akce typu Den otevřených dveří či Veletrh vědy a výzkumu,
Kaleidoskop fyziky aj. až po výjezdy na jednotlivé fakultní školy, propagaci na internetu či sociálních sítích.
Pro studenty fakulty jsou vytvářeny podmínky pro studium v zahraničí, a obráceně i občané jiných států jsou našimi studenty.
Hledáme místa pro praxe a stáže našich studentů i jejich trvalé pracovní uplatnění např. prostřednictvím Okna do praxe,
Hýčkáme svou Alma mater. Snažíme se nezapomínat ani na naše zaměstnance (viz POSPOS či z nedávné doby oslava MDŽ
v kině Metropol). Nadstandardní je i péče o naše absolventy – naplněnost naší absolventské databáze nám mohou závidět, a dá
se říci, že závidí, i fakulty renomovaných univerzit. Popularizaci přispěly již proslulé Zlatá a Stříbrná promoce, které se začínají
konat i na jiných fakultách. Pečujeme i o naše seniory, organizujeme U3V a jsme i u toho, když se ostatky našich bývalých
kolegů loučí s tímto světem.
Rád bych touto cestou poděkoval odstupujícímu proděkanovi prof. RNDr. Miloslavu Duškovi, CSc. za úspěšně odvedenou práci
v uplynulém funkčním období. Přestože neexistuje samostatný úsek děkanátu pro mimouniverzitní spolupráci či pro vnější
vztahy, patří poděkování i dalším pracovnicím a pracovníkům děkanátu a správy budov, kteří se na uvedených činnostech
podíleli a mnohé z nich také iniciovali. A v neposlední řadě všem studentům a zaměstnancům fakulty, kteří jakoukoli měrou
přispěli do mozaiky zmíněných i nezmíněných aktivit.
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Samozřejmě je stále co zlepšovat – získávat ty nejlepší žáky středních škol k nám, zintenzivnit spolupráci s fakultními školami,
extenzivně oslovovat další střední školy v ČR i na Slovensku mimo rámec systému fakultních škol, podporovat, motivovat
a finančně ohodnocovat žáky, studenty a zejména učitele k zapojování do soutěží typu SOČ a SVOČ, ještě více podněcovat naše
studenty ke studiu v zahraničí a přijímat více zahraničních studentů u nás, vysílat zástupce fakulty na akce typu Gaudeamus
do zemí, které doposud nebyly v oblasti našich zájmů atd.
Hledáme cesty, jak vrátit prestiž kantorské profesi, jak zintenzivnit spolupráci s absolventy, jak obnovit činnost POSPOLu –
studentské organizaci PřF UP, jak utužovat ducha sounáležitosti s naší Alma mater a mezi sebou. Je to na nás, a víme,
že to za nás nikdo neudělá.
Josef Molnár
Proděkan pro mimouniverzitní spolupráci

Termín pro odevzdání návrhů projektů do veřejné soutěže vyhlášené Grantovou agenturou České republiky GA
ČR se blíží. Přihlášky podávejte prosím na Oddělení VaV do 4. dubna 2014 do 10:00. Podklady zasílejte formou
vygenerovaného PDF na email michaela.kratochvilova@upol.cz. Soubor prosím nepřejmenovávejte, režie 20%
a FKSP 1%. Požadované podklady se budou odesílat datovou schránkou z RUP. Termín pro odevzdání podkladů
na GA ČR je 9. dubna 2014.
Obhajoby projektů IGA UP řešených na PřF UP úspěšně proběhly ve dnech 20. a 21. března 2014.
Jednalo se celkem o 32 projektů. Děkujeme řešitelům a členům hodnotící komise za odvedenou práci.
Sdružení CESNET vyhlašuje celostátní soutěž pro studenty a absolventy doktorských studijních programů
do 35 let. Soutěž byla oficiálně vyhlášena dne 17. 3. 2014. Veškeré informace, termíny a podrobné podmínky soutěže
jsou k dispozici zde. Předmětem soutěže je zpracování případové studie inovativního využití služeb národní
infrastruktury CESNET ve vědě, výzkumu či vzdělávání (nebo návrh služby nové). Hlavní cenou pro nejlepší návrh je
finanční částka 100 000 Kč.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských
výzkumných projektů s dobou řešení 2015–2016 a to v rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY. Více informací najdete zde.
Projekty spolupráce a stipendia pro VŠ pedagogy z prostředků programu AKTION ČR – Rakousko
Návrhy projektů spolupráce v rámci programu AKTION ČR – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání je možné
podávat do 15. dubna 2014. Realizaci je možné zahájit 1. července 2014. Pokyny pro sestavení návrhů projektů
včetně aktuální verze formuláře jsou k dispozici zde. Ke stejnému termínu je možné zasílat žádosti VŠ pedagogů
o jednoměsíční stipendia. Více informací zde.
Nominace na Cenu Sanofi
Cena Sanofi za farmacii, dříve nazývaná Cena za výzkum ve farmaceutických vědách, je ocenění výzkumných
prací českých studentů doktorských studií a mladých českých lékařů v oblasti farmacie. Společně ji udělují
Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Sanofi. Nominace na udělení tohoto ocenění prosím
zasílejte proděkanovi PřF UP pro VaV prof. Zdeňku Dvořákovi na email moulin@email.cz do 10. dubna 2014.
Podrobnější informace naleznete zde.
Studentská vědecká konference PřF UP
Vedení PřF UP má zájem, stejně jako v předcházejících letech, podpořit konání "Studentské vědecké konference",
která bude probíhat pod záštitou děkana v měsíci květnu. Cílem soutěže je podpořit tvůrčí činnost studentů
přírodovědecké fakulty. Nejlepší práce v každé sekci budou ohodnoceny finančními odměnami formou
jednorázového mimořádného stipendia děkana. S předstihem chceme informovat studenty, aby zvažovali svou
účast v sekcích bakalářské, magisterské a doktorské a začali připravovat své práce a zároveň vyzýváme jednotlivé
vědecko-pedagogické rady oborů naší fakulty, aby pro tuto soutěž začali sestavovat odborné poroty složené nejlépe
z předsedy VPRO a dalších významných garantů oborů.
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Individuální stipendia Marie Curie-Sklodowské
Univerzita Sapienza v Římě nabízí výzkumným pracovníkům různých národností možnost podat žádost o stipendia
Marie Curie-Sklodowské, která podporují mobilitu výzkumných pracovníků. Stipendia jsou poskytována
na minimálně 12 a maximálně 24 měsíců, zahrnují příspěvek na mobility. Stipendia kryjí také režijní náklady
a náklady na výzkum hostujícímu ústavu. Podrobné informace najdete zde.

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.

Ministerstvo zahraničních věcí informuje o vyhlášení výběrového řízení do Diplomatické akademie MZV ČR
na akademický rok 2014/2015. Výzva je určena pro nadané studenty, kteří mají zájem o působení v zahraničních
službách. Veškeré potřebné informace pro podání přihlášky do konkurzu najdete na webových stránkách Ministerstva
zahraničních věcí. Případné doplňující otázky budou zodpovězeny na emailu da@mzv.cz.
Stipendia pro studium v Turecku
Turecká vláda nabízí různé typy stipendií pro celé magisterské nebo doktorandské studium v Turecku. Většina
studijních programů na tureckých vysokých školách je v turečtině, existují však i studijní programy v jiných jazycích
(angličtině, francouzštině nebo němčině). V případě potřeby budou studenti nejprve zařazeni do jednoletého
jazykového kurzu turečtiny. Studentům bude zdarma poskytnuto ubytování a bude jim uhrazena letenka i zdravotní
pojištění. Podrobnější informace najdete zde.
Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je dokončené bakalářské (v případě magisterského) nebo magisterské (v případě
doktorandského) vzdělání a dobrá znalost příslušného jazyka doložená mezinárodně uznávanou zkouškou, často
se také vyžaduje složení testů studijních předpokladů, jako např. GRE nebo GMAT. Termín uzávěrky pro přijímání
žádostí na akademický rok 2014/2015 je již 31. března 2014.
Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské vlády
na doktorandské studium pod dvojím vedením ve všech vědních oborech (a jejich podoborech), a to zejména
v následujících oblastech: Přírodní vědy a vědy o Zemi, Exaktní a inženýrské vědy, Ekonomické a právní vědy,
Humanitní a společenské vědy, Lékařství. Více informací najdete zde.
Možnosti studia a získání stipendia na Ázerbajdžánské diplomatické akademii
Ázerbajdžánská diplomatická akademie nabízí různé typy dílčích i úplných stipendií pro bakalářské i magisterské
studijní programy, do nichž se mohou hlásit i zahraniční studenti, a to nejen v oblasti mezinárodních vztahů,
ale i veřejné politiky, vědy o počítačích apod. Uzávěrka přijímání přihlášek (pro akademický rok 2014/2015)
do bakalářských studijních programů a programu EMBA je 1. dubna 2014, do magisterských studijních
programů (kromě programu EMBA) 15. dubna 2014. Více informací i podmínky a pokyny pro podávání žádostí
najdete zde.
Předseda studentské organizace GPFS-CZ, "Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední
a východní Evropě" se zaměřením na Bělorusko, Německo, Polsko a Česko, nabízí stipendia na zimní semestr
2014/15 na německou univerzitu pro studenty všech oborů (Bc., Mgr). Výše stipendia je 580 € měsíčně a je
udělováno na 5 měsíců. Více informací najdete zde. Případné dotazy zasílejte na email jan.zahradka@gfps.cz.
Nezisková organizace Cooperative Studies, která pomáhá zprostředkovat zaměstnání amerických akademických
pracovníků v zahraničí, převážně v Evropě, navázala kontakt s UP. Její role spočívá v tom, že zájemce o práci
v zahraničí prověří z hlediska vzdělání, odbornosti a předpokladů a zprostředkuje kontakt mezi zájemcem a institucí,
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která o jeho zaměstnání projeví zájem. Všechny další náležitosti zaměstnání jsou plně v režii a kompetenci dané
instituce. Služby CS jsou pro instituci zdarma. Více informací zde.

Návrh na změnu pracovního a mzdového zařazení
Do formulářů PřF UP, které jsou ke stažení na webových stránkách PřF UP, byl nově zařazen "Návrh na změnu
pracovního a mzdového zařazení". Prosíme vedoucí kateder, případně hlavní řešitele projektů, aby tento formulář
používali při změnách pracovních a mzdových zařazení jejich pracovníků; jiné formy žádostí nebudou akceptovány.
Žádosti o změny pracovních smluv a mzdových výměrů je nutné dodávat nejpozději tři pracovní dny před termínem
navrhované změny na personální oddělení PřF UP. Později dodané žádosti budou přijímány pouze ve výjimečných
případech.
Výnosy z prodeje skript PřF UP za měsíc únor 2014 najdete v příloze č. 1/4, zpracoval Mgr. Petr Velecký, Ph.D.

Akademický senát PřF UP schválil na svém zasedání 25. března 2014 metodiku dělení financí na PřF UP a rozpočet
fakulty na rok 2014
Volby do AS PřF UP a AS UP na PřF UP
Na webové stránce Akademického senátu PřF UP jsou zveřejněny seznamy kandidátů
1. pro volby do AS PřF UP (volí se 14 akademických pracovníků a 7 studentů)
2. pro volby do AS UP na PřF UP (volí se 2 akademičtí pracovníci a 1 student).
Volby se konají 9. a 10. dubna 2014. Další informace, včetně prezentace kandidátů najdete zde.

Obracíme se na vás s prosbou o pomoc při přípravě a realizaci Veletrhu vědy
a výzkumu, který navazuje na dlouholetou tradici Přírodovědného jarmarku a který se
nám v loňském roce podařilo díky projektu POP UP rozšířit na celou univerzitu. Akce se
koná v pátek 20. a v sobotu 21. června 2014 a vy její dění můžete ovlivnit a svým dílem
přispět k tomu, aby se i letošní ročník povedl. Více informací v příloze č. 2/4.
Změna termínu konání „Čaje o třetí“
Dovolujeme si připomenout vedoucím kateder, vedoucím výzkumných center a senátorům, že vzhledem k nečekané
změně pracovního programu pana děkana se bude „Čaj o třetí“ konat již ve středu 2. dubna 2014 v 15:00 hodin
ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP.
Soutěž Podnikavá hlava
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého přináší jedinečnou možnost, jak zrealizovat vaše podnikatelské
nápady. Soutěž Podnikavá hlava je určena všem, kteří mají zajímavou ideu a jsou s to ji převést na papír ve formě
podnikatelského záměru. Vítěz soutěže, jejíž uzávěrka je 17. dubna 2014, získá 50 000 korun na rozjezd svého
podnikání. Vědeckotechnický park nejúspěšnějším soutěžícím zajistí také kancelářské prostory a zázemí pro
podnikání a poskytne i konzultační služby. Jen pro zajímavost, desítka finalistů si mezi sebou rozdělí ceny v celkové
hodnotě 609 000 korun.
Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 11. dubna 2014
Dnem 14. března 2014 nabývají účinnosti následující normy UP:
B3-14/8-RR – Ubytovací stipendia na UP na období leden – červen 2014
B3-14/9-RR – Lhůta pro podání návrhů na udělení Ceny Františka Palackého
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Zpravodaj Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
vychází jako čtrnáctideník
odpovědný proděkan doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
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