
1  
 

vodní slovo  

 

 
 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky a študenti, 

odbor Vedy o Zemi je tvorený štyrmi katedrami, z čoho dve sú tradičné katedry s dlhoročnou existenciou, 

konkrétne Katedra geografie (KGG) a Katedra geológie (KGE). Dve katedry sú mladšie, Katedra 

geoinformatiky (KGI) i Katedra rozvojových štúdií (MRS) vznikli odštiepením od Katedry geografie pomerné 

nedávno, napriek tomu však obe preukazujú potrebnú „životaschopnosť“. 

Vedy o Zemi na našej fakulte majú pomerne široký rozptyl záujmu rozprestierajúci sa na pomedzí medzi prírodnými 

a spoločenskými vedami. Výrazne prírodovedná je snáď iba geológia, u troch ostatných katedier sa pri výchove študentov aj pri 

výskume prelína prírodná i spoločenská alebo sociálna zložka, dokonca možno povedať, že v mnohých prípadoch majú tieto 

katedry bližšie k spoločenským či sociálnym vedám. 

Spomínaná čiastočná orientácia smerom k sociálnym vedám je jedným z dôvodov, že katedry z odboru Vedy o Zemi majú 

na Prírodovedeckej fakulte UP v porovnaní s ostatnými katedrami skôr nižší vedecký výkon. V celorepublikovom porovnaní 

však patria vo svojich disciplínach medzi etablované a akceptované pracoviská. Potvrdzuje to aj pomerne vysoká úspešnosťou 

v získavaní vedeckých i aplikačných grantových projektov aj rozsiahla spolupráca s verejným i komerčným sektorom. Geológia 

a čiastočne aj geoinformatika v poslednom období svoj vedecký výkon zvýšila, pre geografiu a rozvojové štúdia je to výzva 

do najbližšej budúcnosti. 

Vo výchove a vzdelávaní študentov je odbor Vedy o Zemi pomerne úspešný, študijné odbory akreditované na jeho katedrách 

patria vo fakultnom porovnaní medzi odbory s najvyšším záujmom zo strany uchádzačov o štúdium. Doteraz to dávalo pomerne 

dobrý výber študentov s predpokladmi pre zvládnutie štúdia. Do „vysokoškolského“ veku sa však postupne dostávajú 

málopočetné kohorty z prelomu tisícročí (najmenej početný ročník je 1999), v budúcich cca piatich rokoch je preto možné 

očakávať postupné znižovanie počtu kvalitných študentov. Vedy o Zemi sú zároveň jediným odborom, ktorý má akreditované 

štúdium v angličtine, konkrétne nadväzujúci magisterský študijný odbor Medzinárodné rozvojové štúdia a doktorský študijný 

odbor Geoinformatika. Dá sa povedať, že až na začínajúci študijný odbor Environmentálne štúdia sú všetky študijné odbory 

etablované. Z hľadiska akreditácií sú kľúčovou úlohou do budúcnosti akreditácie doktorských študijných odborov Regionálna 

geografia a Environmentálna geológia, ktoré by mali prispieť aj k posilneniu vedeckého výkonu oboch domovských katedier. 

Marián Halás, predseda VPRO Vedy o Zemi 
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 Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 9. června 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, 

experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu TF – Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu 

a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA. 

Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 28. srpna 2014, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování 

podpory) je od 1. ledna 2015. Více informací naleznete zde nebo na stránkách Technologické agentury České 

republiky. 

 

 České hlavičky – 8. ročník soutěže  

Blíží se uzávěrka nominací do 8. ročníku soutěže pro talentované studenty středních škol v oblasti vědeckých 

a odborných prací, proto znovu připomínáme možnost zapojit do této soutěže středoškolské studenty, kterým 

se věnujete a jejichž práce si zaslouží ocenění a uznání. Motivujte je prosím k zapojení, pomůžete jim udělat první 

významný krok v jejich vědecké kariéře. O vítězích v jednotlivých kategoriích, např.: Merkur, Genus, Ingenium, 

Futura, Sanitas, rozhoduje odborná porota složená z předních českých vědců. České hlavičky jsou letos opět součástí 

programu EXCELENCE vyhlašovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tento program je určen 

pro podporu talentovaných žáků a pedagogů. Uzávěrka nominací je 30. června 2014. Více informací a náležitosti 

nutné k podání přihlášky naleznete zde. Případné dotazy zasílejte na email: nosek@ceskahlava.cz. 

 
 

 

 

 

 

 

 Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby odevzdali hodnocení studenta doktorského studijního 

programu za akademický rok 2013/14 nejpozději do 30. června 2014 na studijní oddělení PřF UP. Hodnocení 

musí obsahovat podpis školitele a jeho vyjádření, zda doporučuje postup do vyššího ročníku. Spolu s hodnocením 

je třeba odevzdat evidenční list.  

Ti studenti, kteří ještě neodevzdali zadání disertační práce, ať tak neprodleně učiní. 
 

 Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských programů PřF UP se konají v termínu 

24. a 27. června 2014 v aule PřF UP, 17. listopadu 12, Olomouc. Bližší informace najdete zde. Prosíme o včasné 

sdělení v případě, že se promoce nezúčastníte. Kontakt na studijní oddělení najdete zde. 

 

 Studenti, kteří se chystají ke státním závěrečným zkouškám, jsou povinni se dostavit 3 týdny před 1. částí SZZ 

s indexem na studijní oddělení PřF UP k uzavření všech svých studijních povinností.  

 

 Informace k zápisům ke studiu – vyšší ročníky  

K zápisu je nutné odevzdat:  

- evidenční list (vyplněný a podepsaný), formulář najdete zde. 

- zápisový list A (zkontrolovaný a podepsaný)  

- materiály k zápisu vkládejte do označené skříňky před studijním oddělením v obálce, euro-složce či jiném obalu 

nebo zašlete poštou. 

- indexy se neodevzdávají* 
 

 

 Studenti, kteří odevzdají materiály do 31. července 2014 si mohou vyzvednout potvrzení o studiu na studijním 

oddělení ve dnech 2. a 3. září 2014. 

 

 Studenti, kteří odevzdají materiály k zápisu až po 31. červenci 2014, nejpozději však 3. září 2014, si mohou potvrzení 

o studiu vyzvednout na studijním oddělení PřF UP od 22. září 2014. 

 

 Po odevzdání materiálů k zápisu již nelze skládat žádné zkoušky/zápočty/kolokvia pro akademický rok 2013/2014. 

Studium je odevzdáním těchto materiálů považováno pro daný akademický rok za uzavřené. 

 

 Žádáme studenty, kterým se nepodaří do 3. září 2014 splnit podmínky pro postup do vyššího ročníku, aby se dostavili 

4. až 8. září 2014 na studijní oddělení k vyřešení studijních záležitostí. Pro informace o prodloužení platnosti 

Isic karty (zakoupení validační známky) sledujte webové stránky CVT nebo Portál UP.  

 

http://www.isvav.cz/prepareTenderForm.do
http://www.tacr.cz/
http://www.tacr.cz/
http://www.ceskahlava.cz/
mailto:nosek@ceskahlava.cz
http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/promoce/
http://www.prf.upol.cz/menu/struktura-prf/dekanat/studijni-oddeleni/
file:///C:/Users/jarosova/Desktop/Zpravodaj/Zpravodaj%209/Final/-%09http:/www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/predpisy-a-formulare/
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 Studenti navazujícího magisterského studia, kteří studují souběžné doplňující studium učitelství (biologie, ekologie, 

fyziky, geografie, chemie, matematiky), musí odevzdat vyplněný a podepsaný evidenční list i pro toto studium).  
 

*Index je Váš doklad o absolvování předmětů a povinně se odevzdává při uzavírání studia před státní závěrečnou zkouškou. Doporučuji proto vše si nechat 

řádně zapsat do indexu v den zkoušky, zápočtu či kolokvia nebo bezprostředně poté. Vyučující nemá povinnost Vám absolvovaný předmět zapisovat do indexu 

kdykoliv ho požádáte. 

 

 

 

 

 
 

 

 Upozornění pro uživatele místností Děkanátu a prostor foyer 2. – 6. podlaží PřF UP 

Dovolujeme si upozornit potenciální uživatele prostor děkanátu PřF UP v 6. podlaží, že kromě velké zasedací 

místnosti LP 6.014 a malé zasedací místnosti LP 6.016, je nutné rezervovat i v případě potřeb kuchyňku LP 6.013* 

a foyer 6. podlaží LP 6.100. Dále je nutné nově rezervovat i prostory foyer 2. – 5. podlaží (LP 2100, LP 3100, LP 

4100 a LP 5100) k pořádání jednorázových akcí komerčního i nekomerčního charakteru.  

Písemné požadavky na rezervaci těchto prostor společně s uvedením účelu rezervace, kontaktní osoby a mobilního 

spojení zasílejte prosím e-mailem na dagmar.zlamalova@upol.cz. Prostory děkanátu budou přednostně využívány 

k jednorázovým akcím děkanátu, např. k zasedání akademického senátu PřF UP, k zasedání vědecké rady, 

k výběrovým řízením, kontrolám, auditům, poradám, "čaj o třetí" apod., ve výjimečných případech mohou být tyto 

prostory využívány k obhajobám, státnicím či k pořádání konferencí.  
  

*V případě zapůjčení a vrácení nádobí z děkanátní kuchyňky na jiné pracoviště bez dalšího využití kuchyňky je nutné 

kontaktovat Silvii Polánkovou, silvie.polankova@upol.cz, v kopii Věru Netukovou, vera.netukova@upol.cz, 

z důvodu vzájemné zastupitelnosti. O zapůjčení nádobí bude pořízen záznam do zápůjční knihy. Vrácení zapůjčeného 

a čistého nádobí musí proběhnout za přítomnosti paní Polánkové nebo paní Netukové.  
  

Jednotný klíč od kuchyňky, malé a velké zasedací místnosti, dále klíče od skříněk v kuchyňce a vstupní karta 

na děkanát jsou k zapůjčení na vrátnici, kl. 4060, mob.: 733 690 765. 

 

 Informace ekonomického oddělení 

Faktury z vydavatelství – žádáme zdvořile řešitele, aby u faktur z vydavatelství uváděli do průvodního listu 

do poznámky další využití objednávaných tisků, tj. buď další prodej (není nutno dodanit 15%), nebo pouze bezplatná 

distribuce (nutno dodanit 15%) 
 

Hotovostní nákupy – žádáme zdvořile řešitele, aby využívali možnosti nákupu na fakturu (zvláště u částek 

nad 1000 Kč) a nákupy na dobírku za hotové využívali opravdu pouze ve výjimečných případech, jak stanovuje 

směrnice 
 

Zahraniční objednávky – k žádosti přikládejte prosím vždy průvodní list s uvedením firmy, zboží/služby, ceny, 

SPP/katedry + zdroje, ze kterého bude placeno a jména a podpisu příkazce operace 

 

 Seznam uznatelných nákladů konferencí SVOČ financovaných z prostředků MŠMT na specifický VŠ výzkum 

najdete v příloze č. 1/10. Uznatelnost nákladu občerstvení je v jednání, o jeho výsledcích budete informováni. Seznam 

uznatelných nákladů naleznete také zde spolu s dalšími pokyny k soutěži IGA. 

 

 

 

 

 

 Základní verze manuálu k jednotnému vizuálnímu stylu univerzity 

V příloze č. 2/10 představujeme základní verzi manuálu k jednotnému vizuálnímu stylu univerzity. Finální materiál 

bude postupně doplňován o jednotlivé aplikace. Finální verzi představíme na začátku zimního semestru, nicméně již 

nyní je vhodné postupovat při tvorbě nově vznikajících propagačních a prezentačních materiálů v souladu s jeho 

principy. Kontaktní osobou pro případné konzultace je Mgr. Michaela Cyprová, grafik oddělení komunikace, 

tel: 585631887, email: michaela.cyprova@upol.cz. 

 
 Tisk vizitek UP 

V minulém čísle Zpravodaje PřF UP jsme informovali o zavedení jednotných vizitek UP, nyní máte možnost si tyto 

vizitky objednat. Prosíme sekretářky jednotlivých kateder a center PřF UP, aby v případě zájmu shromáždily 

požadavky zpracované ve formuláři v příloze č. 3/10 a zaslali je elektronicky nejpozději do 4. července 2014 

mailto:dagmar.zlamalova@upol.cz
mailto:silvie.polankova@upol.cz
mailto:vera.netukova@upol.cz
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2014/10-1_Naklady-konferenci-SVOC.pdf
http://www.psup.cz/iga-grantove-projekty/
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2014/10-2_UP-manual-JVS.pdf
mailto:michaela.cyprova@upol.cz
http://www.prf.upol.cz/menu/zpravodaj/
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na email: vladimira.guziakova@upol.cz. Při větším počtu zájemců je cena vizitek výhodnější. Náhled vizitek 

a podrobnější informace najdete v příloze č. 4/10. 

 

 Výběrové řízení na pozici Grant Office Manager – CEITEC VUT v Brně 
Dovolujeme si vás informovat o nabídce zajímavé pracovní pozice pro Středoevropský technologický institut v Brně 

pro zájemce s ukončeným vysokoškolským vzděláním a výbornou znalostí angličtiny. Nástup na pozici je možný již 

v srpnu 2014, požadavky na případné zájemce a náplň práce jsou uvedeny v příloze č. 5/10. 

 

 Olomoucká vozíčkářská štafeta 

Srdečně zveme k účasti na Olomoucké vozíčkářské štafetě, která se koná v pátek 20. června 2014 od 13.00 

do 18.00 hodin ve Smetanových sadech. Přijďte se aktivně zúčastnit neobvyklé štafety, která spojí dva světy v jeden 

jediný. Cílem není rychlost, ale co největší počet zapojených zdravých a handicapovaných lidí. Více informací 

a možnost registrace najdete zde.  

 

 Nezisková organizace Kroužky hledá lektory, především z oborů učitelství, pro zájmové kroužky Vědecké pokusy 

pro děti od 5 do 9 let. Studentům Přírodovědecké fakulty UP tak nabízí možnost neformální pedagogické praxe 

s finančním ohodnocením 100 až 200 Kč/h, se zaškolením, poskytnutím metodiky, pomůcek i přátelského zázemí. 

Rozsah práce je 1 až 5 hodin týdně dle vašich možností. V případě zájmu zašlete obratem své CV a motivační dopis 

na email: olomouc@krouzky.cz Více informací najdete zde.   

 

 Vedení fakulty přeje všem studentům a zaměstnancům krásné prožití letních dnů 

a načerpání dostatku volné energie pro další akademický rok.  

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 12. září 2014. 

 

 
 

 

 Dnem 7. května 2014 nabývají účinnosti následující normy UP: 
 

B3-14/12-RR - Rektorské volno dne 14. května 2014 na UP 

B1-14/11-HN - Novela č. 1 k hlavní normě UP č. B1-11/1-HN Řád vysokoškolské koleje UP 

B1-14/15-HN - Novela č. 1 k hlavní normě UP č. B1-13/2-HN Řád přijímacího řízení UP 

B3-14/4-MPK - Dodatek č. 5 k metodickému pokynu kvestora UP č. B3-09/6-MPK – Pokyn ke stanovení úrovně 

„režijních“ nákladů pro účely předkládání projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

B1-14/16-HN - Statut Koordinační rady pro celoživotní vzdělávání na UP 

B1-14/17-HN - Statut Koordinační rady pro kombinované a distanční formy studia na UP 

B1-14/18-HN - Statut Pedagogické komise UP 

B3-14/5-MPK - Dodatek č. 3 k metodickému pokynu kvestora UP č. B3-10/4-MPK – Metodika uplatňování nároku 

na odpočet daně z přidané hodnoty – projekty Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 
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vychází jako čtrnáctideník 
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Návrh grafiky: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.  

E-mail:alena.jarosova@upol.cz, tel: 585634011 

vydání 10/2014 

mailto:vladimira.guziakova@upol.cz
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2014/10-4_UP-vizitka-nabidka-cz.pdf
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