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vodní slovo  

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, 
 

v rámci cyklu úvodních slov nového fakultního informačního zpravodaje PřF UP mi, jako předsedovi Akademického 

senátu PřF UP, připadl úkol Vám senát a jeho činnosti stručně představit.  
 

Akademické senáty jsou orgány akademické samosprávy na úrovni fakult i vysokých škol. Jejich úkolem je artikulovat názor 

akademické obce, tvořené akademickými pracovníky i studenty, i dbát oprávněných zájmů jejích jednotlivých členů. Ovšem 

senáty nejsou jen tribunou, kde by názor akademické obce měl pouze zaznívat, ale jsou orgánem, kde se hlas akademické obce 

přetváří v zásadní rozhodnutí určující chod fakulty. Viditelným symbolem tohoto faktu je to, že právě senát fakulty vybírá 

osobu stojící v čele fakulty – jejího děkana. Je-li děkan zodpovědný za operativní složku řízení fakulty, má senát v rukou 

rozhodnutí spíše v oblasti strategické a, přijmeme-li jako fakt, že rozhodujícím faktorem ovlivňujícím chování jednotlivých 

fakultních součástí a v posledku i jejích jednotlivých zaměstnanců, jsou finanční prostředky, nelze nezmínit, že právě senát 

schvaluje metodiku rozdělení financí, které jsou fakultě přiřčeny v rámci vnitrouniverzitního dělení dotací a příspěvků, 

a každoroční rozdělení těchto prostředků součástem fakulty. Mnohdy bývá věcí i bouřlivé diskuse, jak „spravedlivě“ toto dělení 

nastavit – kromě zájmů a zásluh jednotlivých pracovišť je však třeba brát v úvahu i zájem fakulty jako celku. 
 

Krom ekonomických záležitostí a kontroly nakládání s financemi svěřenými fakultě náleží senátu i rozhodování o vnitřní 

organizaci fakulty (zřizování či rušení jejích pracovišť), spolurozhoduje o složení vědecké rady a v neposlední řadě mu příslušní 

schvalovat statut a další vnitřní předpisy fakulty a dbát o jejich respektování. V oblasti pedagogické činnosti schvaluje 

podmínky pro přijímání ke studiu a vyjadřuje se k návrhům na akreditaci nových studijních programů.  
 

Vidíme tedy, že soustava kompetencí samosprávných orgánů fakulty – tj. senátu – děkana – vědecké rady je nastavena tak, aby 

se jejich působení vzájemně vyvažovalo, tedy tak, aby mohl být co nejlépe uskutečňován rozvoj všech složek hlavní činnost 

vysoké školy – šíření poznatků vědy i jejich nalézání, tedy výuka a vědecký výzkum. 
 

V senátu se odráží složení akademické obce: AS PřF UP tvoří 14 senátorů – akademických pracovníků a sedm senátorů 

studentských, což dává možnost zaznít názoru opravdu všech jejích členů.  

 

Mně připadl v právě končícím volebním období (a i v části období před ním) úděl být jeho předsedou. Mohu to označit 

za zajímavou zkušenost, kdy se potvrdilo, že senát je místem, kde se často střetávají protichůdné názory a výsledky tohoto 

střetávání mnohdy zákonitě nemohly uspokojit všechny – bylo by však bláhové domnívat se opak. Existence a konfrontace 

různých názorů je přirozená a nezbytná, nemá-li fakultní organizmus ustrnout a fakulta pozbýt životaschopnosti. Za tuto dobu 

jsme stále hledali vhodný model financování hlavních činností fakulty, model dělby získaných finančních prostředků. 

Ten současný je de facto třetím v pořadí (čtvrtým v tomto milleniu) a budoucnost ukáže, kam bude posloupnost jeho postupných 

změn konvergovat. V budoucnosti budou pravděpodobně narůstat prostředky získané fakultou za vědecký výkon, klesat budou 

nejspíše finance jí přidělované za realizaci výuky.  
 

Ve chvíli, kdy tento Zpravodaj vyjde, budou již známy výsledky voleb do AS PřF UP na další tříleté období – věřím, že budou 

odrazem zájmu o fakultní dění a že se novým senátorům a senátorkám bude dařit ovlivňovat pozitivně směřování fakulty. Přeji 

jim k tomu hodně zdaru a štěstí. 
 

Marek Jukl, předseda AS PřF UP & I. místopředseda AS UP 
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 Technologická agentura ČR informuje uchazeče, že 1. veřejná soutěž programu EPSILON bude vyhlášena 

dne 5. května 2014. Struktura návrhu projektu bude vycházet z aktualizovaného návrhu projektu 4. veřejné soutěže 

programu ALFA s ohledem na specifika daná programem EPSILON. Vzhledem k této skutečnosti se uchazeči budou 

moci s dostatečným předstihem připravit na podávání návrhů projektů do této soutěže. 

 

 První zasedání Vědecké Rady PřF UP v novém složení se bude konat 23. dubna 2014 v 10.00 hodin. 

 

 Francouzská národní výzkumná agentura (ANR), zveřejnila výzvu pro hostování výzkumných 

pracovníků/pracovnic vysoké úrovně – @RAction. Více informací najdete zde.  

 

 V souvislosti s pracovní cestou pana rektora do Číny jsme byli osloveni, prostřednictvím rektorátu, ve věci 

potenciální spolupráce s čínskými univerzitami. Některé z navštívených univerzit projevily zájem i o spolupráci 

na společných výzkumných projektech. Tato spolupráce by mohla být pro UP velmi zajímavá a přínosná nejen 

z hlediska rozšíření kontaktů na mezinárodním poli. Bližší informace o zmíněných univerzitách najdete 

v následujících odkazech: 

- Capital Medical University, základní informace  

- Beijing Institute of Technology, základní informace, klíčové oblasti výzkumu  

- Shanghai University, základní informace, klíčové oblasti výzkumu 

- Fudan University, základní informace, klíčové oblasti výzkumu  

V případě zájmu prosím zasílejte informace proděkanovi pro VaV na zdenek.dvorak@upol.cz. Partnerské strany 

požadují doložení následujících údajů v anglickém jazyce: 

1. návrh možných oblastí společného výzkumu (případně konkrétních výzkumných témat) 

2. jméno, pozice, kontakt (tel., e-mail, adresa) garantů jednotlivých výzkumných oblastí včetně profesního CV 

  

 Česká fyzikální společnost, sekce JČMF vypisuje soutěž vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana 

Odehnala. Soutěže se mohou zúčastnit autorky a autoři vědeckých prací z oboru fyziky z kteréhokoli pracoviště, 

kteří v den uzávěrky nepřekročili věk třiceti let, a to pouze individuálně. Soutěžní práce zasílejte do 30. dubna 2014 

na email: jaroslav.bielcik@fjfi.cvut.cz. Přihlášku a další podrobnosti o soutěži najdete zde.  

 

 Česko-americká vědecko-technická spolupráce – KONTAKT II  

Na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce budou pod názvem AMVIA zveřejněny informace o vyhlášení 

výzvy pro rok 2014. Více informací najdete zde. 

 

 INFORMAČNÍ SEMINÁŘ o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce DZS nabízí možnost 

zúčastnit se semináře zaměřeného na možnosti využití stipendijních programů Odboru bilaterálních a multilaterálních 

programů DZS. Na semináři budou předány informace o nabídce stipendií administrovaných Akademickou 

informační agenturou a programech AKTION ČR – Rakousko, CEEPUS, Norské fondy a fondy EHP a možnosti 

podpory projektové spolupráce těchto programů. Akce je přístupná pouze registrovaným účastníkům. Registrovat 

se můžete zde do 11. dubna 2014. Akce se koná ve dvou termínech:  

Praha – čtvrtek 24. dubna 2014 od 10:00 do 14:00 hodin  

Brno – čtvrtek 2. října 2014 od 10:00 do 14:00 hodin 

Případné dotazy k organizaci informačního semináře posílejte na martina.hamplova@dzs.cz.  

 

 

 

 

 

 MŠMT nabízí studentům doktorských studijních programů, kteří se zabývají výzkumem vodních a mokřadních 

ekosystémů a jejich fungováním, možnost požádat o stipendium v Číně. Termín odevzdání přihlášek je 

30. dubna 2014. Informace jsou shrnuty v příloze č.1/5. V případě zájmu o stipendium kontaktujte také prosím 

Michaelu Bernkopfovou na Michala.Bernkopfova@msmt.cz.  

 

 Termíny pro podávání žádostí o studijní a výzkumná stipendia do Mexika pro studenty veřejných VŠ jsou 

4. dubna 2014 a 13. června 2014 (žádosti se podávají ve dvou fázích). Více informací najdete zde.  

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/funding-opportunities/documents/aap-en/hosting-high-level-researchers-raction-2014/nc/
http://www.admissions.cn/ccmu/index.html
http://english.bit.edu.cn/
http://english.bit.edu.cn/Research/scientificResearch/index.htm
http://en.shu.edu.cn/Default.aspx
http://en.shu.edu.cn/Default.aspx?tabid=24747
http://www.fudan.edu.cn/englishnew/
http://www.fudan.edu.cn/englishnew/research/research.html
https://w3mail.upol.cz/src/compose.php?send_to=jaroslav.bielcik%40fjfi.cvut.cz
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/cfs/view.php?content=./content/odehnal.html
http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/cz/americka-vedecka-informacni-agentura/kontakty/
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/infoseminar_zahr-odd-vs_praha/
https://w3mail.upol.cz/src/compose.php?send_to=martina.hamplova%40dzs.cz
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2014/5-1_Stipendium-ekosystemy-Cina.pdf
https://w3mail.upol.cz/src/compose.php?send_to=Michala.Bernkopfova%40msmt.cz
http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=215
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 Předběžný termín pro podávání žádostí o studijní a výzkumná stipendia do Peru pro studenty magisterských 

a doktorských studijních programů veřejných VŠ je červen 2014. Podrobnější informace jsou uvedeny zde.  

 

 AKTION ČR – RAKOUSKO 

Termín pro podání žádostí na stipendia a dotace na mezinárodní spolupráci, stipendia pro zpracování disertační práce 

v tandemu pro české a rakouské studenty doktorských studijních programů ve věku do 35 let je 15. dubna 2014. Více 

informací zde. 
 

Termín pro podávání žádostí na jednoměsíční výzkumná stipendia pro vysokoškolské učitele do 60 let 

je 15. dubna 2014. Více informací zde. 
 

Termíny pro podávání návrhů projektů spolupráce ve vědě a vzdělávání je 15. dubna 2014, pro realizaci 

od 1. července 2014 do 30. června 2015. Více informací zde. 
 

Termín pro podávání žádostí na stipendia pro účast na letních jazykových školách tzv. Sommerkollegs 

je 30. dubna 2014 Více informací zde. 
 

Program AKTION podporuje kampaň "šprechtíme" a tím i výuku němčiny v ČR. 

 

 CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies nabízí stipendia do zemí střední 

a východní Evropy a západního Balkánu pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů 

a pro vysokoškolské pedagogy veřejných VŠ v ČR pro zimní semestr 2014/15. Termín pro podávání žádostí 

je 15. června 2014. Více informací zde.  

 

 CHORVATSKO – Postdoktorandský program NEWFELPRO 

MŠMT informuje o vyhlášení třetí výzvy v rámci stipendijního programu na podporu mezinárodní mobility 

zkušených výzkumných pracovníků v Chorvatsku. Tento program bude probíhat až do r. 2017 a je financován 

z chorvatských zdrojů a z fondů EU programu "Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND program". Návrhy 

zpracované v angličtině bude možné podávat elektronicky od 3. října do 31. prosince 2014. Více informací zde. 

 

 Rada pro výzkum, vývoj a inovace uveřejnila na svých webových stránkách výzvu pro podávání návrhů na členy 

vědecké rady Grantové agentury České republiky. Vědecká rada je 12 členný koncepční orgán, který z řad 

odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Více informací o výzvě naleznete 

zde.  

 

 

 

 

 

 

 Opatření děkana PřF UP 3/2014 

Informujeme, že dne 9. dubna 2014 nabyla účinnosti Hospodářská směrnice pro Přírodovědeckou fakultu UP 

na rok 2014 – Metodika rozpočtu. S jejím úplným zněním, včetně příloh, se můžete seznámit zde. 

 

 

Žádáme zdvořile pracovníky fakulty o dodržování níže uvedených postupů, které umožní děkanátu fakulty 

urychlení a zefektivnění souvisejících administrativních procesů: 

 Cestovní příkazy 

- pokud požadujete proplacení CP na účet, je potřeba vždy uvést číslo účtu na CP 

- u nižších částek vyúčtování CP (stokoruny) doporučujeme využít proplacení v pokladně 

- prosíme dokládat originály cestovních dokladů, čestné prohlášení o ztrátě dokladů používejte pouze 

ve výjimečných případech (vždy nutno zdůvodnit) 

- připomínáme, že dle § 157a § 162 zákoníku práce budou proplaceny jízdní výdaje v prokázané výši, 

což znamená, že budou zaměstnanci uznány pouze doložené doklady a náhrada výdajů za ubytování, které 

vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže 

- cestovní příkazy podávejte prosím ke schválení minimálně 10 dní před cestou, aby mohly být včas zajištěny 

zálohy na zahraniční pracovní cesty 

 

 Požadavky na objednávky 

- prosíme čitelně vypsat jméno příkazce 

http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=3306
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/disertacni-tandem/
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pro-vs-pedagogy/
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty/
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/letni-skoly-v-roce-2014/
http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/csindex.htm
http://www.ceepus.info/
http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=4741
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=713636
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Hospodarska-smernice-PrF-2014.pdf
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- prosíme o uvádění bližší specifikace zboží (doplnit ručně na požadavek nebo přiložit přílohu, 

např. požadavek na objednání přístrojů – jakých, kolik, za jakou cenu za kus, případně kopii nabídky 

dodavatele) 

- v rámci snížení zátěže na všech stupních fakultní administrativy objednávejte prosím materiál racionálně, 

jedná se zejména o chemikálie a drobné laboratorní potřeby (často se v jednom dni nebo ve dvou po sobě 

jdoucích dnech vyskytnou požadavky na objednávku stejného druhu zboží od stejného dodavatele pod 

stejným SPP či katedrou), sumarizujte proto takové objednávky a žádejte po dodavateli hromadné faktury 

pro dané pracoviště či projekt (někteří dodavatelé fakturují položky z téže objednávky samostatnými 

fakturami)  

 

 Faktury  

- věnujte, prosím, pozornost vyplňování údajů na průvodkách k fakturám, opakují se chyby ve všech údajích 

– zejména ve variabilním symbolu a v částce (zaokrouhlování haléřů), často také chybí datum podpisu 

příkazce operace a je chybný popis 

- u drobného dlouhodobého majetku, prosím, vždy přikládejte kromě průvodky i vyplněný formulář k faktuře 

- v případě dodavatelských faktur se standardně se opakujícími hromadnými platbami (jako např. za zdravotní 

prohlídky, poštovné, telefony, svoz odpadu), které se týkají více kateder, bude částka prvotně uhrazena 

z děkanátu a následně rozúčtována na příslušné katedry 

Prosíme, opatřujte veškeré účetní dokumenty vždy originálními podpisy (ne podpisovým razítkem)! Následnou 

kontrolou není razítko uznáváno jako podpis. 

 

 Fakturace smluvního výzkumu 

K požadavkům na fakturaci smluvního výzkumu a dalších plnění, prováděných v rámci vedlejší činnosti, prosíme, 

vždy uvádějte informaci, že má být účtováno na účet Tržby ze smluvního výzkumu (účet č. 602 901). 

 

 Podatelna v areálu Holice 

Připomínáme nově zavedený provoz podatelny na PřF UP v Holici: podatelna sídlí v místnosti 1.32 v přízemí budovy 

47A na ulici Šlechtitelů 11, (bývalý bufet). řední hodiny jsou denně od 13:00 do 14:30 hodin. 

 

 Pronájem prostor a umisťování informačních materiálů v rámci PřF UP 

- agendu spojenou s pronájmem prostor v rámci PřF UP nově řeší Ing. Dagmar Zlámalová (děkanát PřF UP) 

- správou budov jsou v budovách PřF UP vyhrazena oficiální místa pro umisťování informačních letáků 

(o vyhrazeném místě v každé z budov Přf UP poskytnou informace pracovníci správy budov). Z ostatních 

ploch, jako jsou skleněné výplně turniketů a dveří, okna, zábradlí apod. budou tyto materiály odstraňovány  

- v případě zájmu o umístění jiných infopanelů, informačních tabulí (i krátkodobě) apod. je nutné se obrátit 

na příslušného správce budovy (Ing. Koláček, P. Krnáč) a dohodnout s ním podmínky 

 

 Žádosti o platby u projektů OP VK 

Za správnost vypracování žádostí o platbu v rámci projektů OP VK odpovídají řešitelé projektů ve spolupráci 

se svými projektovými týmy, tyto žádosti tedy již nebudou kontrolovány tajemníkem PřF UP. 

 

 

 
 Děkan PřF UP vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice SEKRETÁŘKA / SEKRETÁŘ KATEDRY 

INFORMATIKY. Podrobnější informace najdete v příloze č. 2/5. 

 

 Dr. Michael G. S. Londesborough B. Sc Hons Ph.D., Úžasná chemie boranu 

Špióni, raketová paliva, svět polovodičů, drogy a mikroelektronika, po půl roce opět 

přivítáme v aule PřF UP jednoho z nejznámějších světových popularizátorů vědy, 

britského vědce, pracujícího v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR, 

Michaela Londesborougha. Přednáška doplněná zajímavými pokusy proběhne 

v úterý 15. dubna 2014 v 10.00 hodin v aule PřF UP.  

 

 Science Stars  
Proč jsou přírodní vědy pro lidstvo tak zásadní? A jak je přiblížit generaci Y? Na tyto a další otázky budou v aule 

PřF UP ve středu 16. dubna 2014 odpovídat kanadská bioložka a televizní moderátorka Jeniffer Gardy 

a Bechara Saab, švýcarský neurovědec a dost možná první astronaut, který se vydá na Mars. Dvojici doplní výše 

http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2014/5-2_Sekretarka-sekretar-KMI.pdf
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zmiňovaný český popularizátor vědy britského původu Michael Londesborough. V rámci programu vystoupí 

i mecenáš Nadačního fondu Neuron Martin Ducháček, garant oboru chemie prof. Pavel Hobza a nositel Grantu 

Neuron doc. Přemysl Jiruška. 

 

 Pozvánka na kurz metodologie výzkumu, Praha 

2. lékařská fakulta UK v Praze s podporou nadačního fondu Alzheimer zve zájemce z řad akademické obce, kteří 

publikují nebo chtějí publikovat v mezinárodních vědeckých časopisech na kurz „Jak analyzovat data a připravit 

kvalitní článek“. Kurz proběhne 4. – 6. června 2014 na Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol v Praze. Více 

informací naleznete v příloze č. 3/5, přihlášku pak v příloze č. 4/5. 

 

 Profesně poradenské centrum Filozofické fakulty UP v Olomouci srdečně zve na mezinárodně zastoupenou odbornou 

konferenci Mosty mezi teorií a praxí ve vysokoškolském vzdělávání, která proběhne 15. dubna 2014 v Olomouci. 

Program konference najdete zde. Podrobnější informace budou zaslány účastníkům konference po registraci. 

Registrovat se můžete zde do 11. dubna 2014. 

 

 Mezinárodní soutěž E.ON Energy Globe Award ČR 

Informujeme o možnosti přihlásit se do soutěže Energy Globe Award ČR. Účast na E.ON Energy Globe Award ČR 

není ničím omezena. Zúčastnit se může každý, kdo předloží projekt šetřící energii, přírodu a přispívá k ochraně 

životního prostředí. Projekt musí být již realizovaný případně ve fázi dokončování. Do soutěže je možné se přihlásit 

zdarma do 15. května 2014 prostřednictvím on-line formuláře, který najdete spolu s podrobnými informacemi zde.  

 Vydavatelství Cambridge University Press nabízí vydání méně standardních titulů, publikací, které se vydávají 

na vyžádání (on demand) nebo jako reprinty či titulů raritních, které byly vydány před deseti i sto lety. Máte možnost 

si tyto knihy opatřit ve stavu odpovídajícímu možnostem moderních technologií tisku. Seznam takto nabízených 

titulů, rozdělených na jednotlivé obory, naleznete zde. Ceny jednotlivých titulů sdělí knihovna na vyžádání, své 

dotazy směrujte na email: jiri.mazal@upol.cz. 

 

 Střední škola polygrafická, Olomouc ve spolupráci s PřF UP vás srdečně zve na výstavu prací žáků, která se bude 

konat ve společných prostorách v 6. podlaží budovy PřF UP od 24. dubna do 16. května 2014. 

 

 Equal Pay Day – Den rovnosti příjmů pro obě pohlaví 

Organizace Business and Professional Woman zve k zapojení do pátého ročníku celosvětové akce Equal Pay Day 

formou účasti na konferenci v pátek 25. dubna 2014 v Praze. Více informací zde.  

 

 

Děkan PřF UP uděluje členům akademické obce a zaměstnancům fakulty dne 18. dubna 2014 pracovní volno 

(Rozhodnutí děkana PřF UP 2/2014). Přejeme kolegům i studentům krásné prožití velikonočních svátků. 

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 25. dubna 2014 

 

 

 

 Dnem 3. dubna 2014 nabývají účinnosti tyto normy UP: 

B1-14/13-HN – Statut Vydavatelství UP (úplné znění) 
 

B3-14/4-SR – Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na UP 
 

B3-14/10-RR – Plán kontrolní činnosti na UP v roce 2014 
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