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vodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, milí studenti,
je mi potěšením vás všechny přivítat na prahu nového akademického roku a podělit se s vámi
o několik postřehů a událostí, které můžeme v jeho průběhu očekávat.
V letošním roce bylo na všechny studijní obory na naší fakultě podáno více než 4800 přihlášek ke studiu.
Po prvním kole přijímacího řízení se zapsalo přes 1000 studentů bakalářského, 280 navazujícího magisterského
a 60 doktorského studia, což je zhruba stejně jako v předchozím roce; celkový počet studentů na fakultě tak
převyšuje 4 200. Můžeme jmenovat obory, jako jsou Molekulární a buněčná biologie, Biochemie, nově otevíraná
Biotechnologie a genové inženýrství a Nanomateriálová chemie které lákají svojí atraktivitou a návazností na
špičkové výzkumné týmy a infrastrukturu fakultních vědeckovýzkumných center CRH a RCPTM, ale i tradičně
oblíbené obory jako jsou Informatika/Aplikovaná Informatika, Matematika-ekonomie se zaměřením
na bankovnictví/pojišťovnictví, Optometrie a Regionální geografie. Na jednu stranu je velice potěšující, že je o
studium na naší fakultě tak velký zájem, na druhou stranu s sebou velký počet studentů přináší logistické potíže a
v neposlední řadě také narážíme na finanční limity nastavené MŠMT. Abychom byli schopni udržet vysokou
kvalitu vzdělávání, bude nezbytně nutné v dalších letech počty nově přijímaných studentů více regulovat, protože
v současnosti překračují odhadem o 10% naše kapacitní možnosti i přidělovanou výši příspěvku na vzdělávání.
Vedení fakulty bude při dalším přijímání studentů tedy jednoznačně upřednostňovat kvalitu před kvantitou.
V následujících měsících nás také čeká zpracování podkladů pro prodloužení akreditací 35 studijních oborů,
zejména magisterských a 8 oborů pro habilitační profesorské řízení, ale vzhledem ke kvalitě personálního
i materiálního zajištění na fakultě, považuji tuto akci za víceméně formální administrativní záležitost.
Tak nějak již téměř samozřejmě očekáváme od našich vědců udržení vysoké kvality produkovaných výsledků,
vysokého standardu publikačních výstupů, grantové úspěšnosti, prosazení se v evropských projektech (zejména
Horizon 2020) a další postup směrem vzhůru v žebříčku výzkumných institucí, ale je třeba si uvědomit, že za
těmito úspěchy stojí zejména pokračující internacionalizace života na fakultě, pečlivé budování mezinárodních
týmů, obrovské nasazení, nadšení a tvrdá práce, pro které chce vedení fakulty vytvořit co nejlepší podmínky.
V oblasti budování infrastruktury lze očekávat v závěru letošního poměrně hladké dokončení projektu Parku
v areálu Holice podporovaného z OP Životní prostředí a v polovině roku příštího pak dokončení rekonstrukce
Centra biologických oborů včetně skleníku, parkoviště, oplocení a souvisejících úprav, podporovaného
z OP Výzkum a vývoj pro inovace. S ukončením tohoto projektu také souvisí dořešení finálního rozmístění všech
pracovišť v Holici, včetně umístění pracoviště Katedry ekologie a životního prostředí, které muselo narychlo
opustit rekonstruovanou budovu Filosofické fakulty UP na tř. Svobody 26.
S umírněným optimismem lze také doufat, že se v požadovaném termínu do konce února 2015 podaří dokončit
další fakultní projekt téhož operačního programu, a to budování Centra popularizace „Pevnost poznání“, který
se po delší pauze opět rozbíhá, a obhájit tak vynaložené dotační prostředky.
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V budově Envelopy se můžeme od konce září těšit na nový italský bufet v 6. podlaží. Cílem vedení fakulty je také
nalézt přijatelné technické řešení přehřívání místností na západní straně a začít připravovat projekt nezbytných
úprav a dále profesionalizovat služby ekonomických a technických jednotek děkanátu pro zajištění kvalitního
prostředí pro vzdělávací a vědeckovýzkumnou činnost.
Do nového akademického roku přeji vám všem hodně úspěchů v práci a ve studiu a hlavně vytrvalost, která je pro
dosažení velkých cílů nezbytná.
Ivo Frébort
děkan PřF UP

Jmenování VPRO
Na základě projednání záměru jmenování nové VPRO v návaznosti na připomínkování změny Statutu PřF UP s AS
PřF byli od 1. září 2014 stanoveni noví členové VPRO. Podle Statutu PřF UP jsou vedoucí kateder oboru členy VPRO
z titulu své funkce po dobu svého funkčního období. Další členové VPRO byli jmenováni děkanem na základě návrhů
vedoucích kateder. Záměrem této změny je zvýšení aktivity a zefektivnění práce všech vědeckopedagogických rad
PřF UP, zvýšení jejich důležitosti na naší fakultě ku prospěchu jednotlivých oborů.
Nové složení VPRO matematika a informatika najdete zde.
Nové složení VPRO fyzika najdete zde.
Nové složení VPRO chemie najdete zde.
Nové složení VPRO biologie a ekologie najdete zde.
Nové složení VPRO vědy o Zemi najdete zde.
Vedení fakulty žádá tímto vedoucí kateder o svolání jednání za účelem volby předsedy VPRO.
Akreditace
Fakulta bude žádat o prodloužení platnosti akreditace pro ty studijní obory, kterým končí akreditace v roce 2015,
seznam najdete zde. Harmonogram a formu přípravy akreditačních materiálů upravuje opatření děkana, jehož součástí
jsou i aktuální formuláře – vše je k dispozici na fakultních webových stránkách pod odkazem Akreditace.
Návrh na předložení žádosti o akreditaci studijního programu, její prodloužení nebo rozšíření, podává předseda
příslušné VPRO k vyjádření kolegiu děkana k 30. září 2014.
Kompletní materiály předkládá garantující katedra pověřenému proděkanovi k 31. říjnu 2014. Pro bakalářské,
navazující magisterské a doktorské studijní programy je pověřeným proděkanem doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.,
pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc.
FRUP – vnitřní soutěž na podporu projektů, UP
Rektor UP Olomouc vyhlašuje ke dni 22. září 2014 druhý ročník Soutěže o rozvojové projekty v rámci
institucionálního plánu UP Olomouc. Své návrhy můžete podávat do 31. října 2014. Prioritní okruh návrhů
projektů je Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na
úrovni předmětů/kurzů. Hodnocení návrhů bude probíhat od 1. listopadu do 19. prosince 2014. V lednu 2015 pak
budou vybrané projekty zahájeny. Závěrečné zprávy se odevzdávají do 15. ledna 2016.
Předpokládaná částka FRUP alokovaná na PřF UP na rok 2015 dosahuje výše 1 076 000 Kč. Minimální částka pro
jeden projekt pak činí 100 000 Kč. V rámci PřF UP bude alokována ekvivalentní suma cca 153 000 Kč na obory a
výzkumná centra. Doporučujeme podání 1 projektu za každý obor a centrum, tedy celkem 7 projektů – prosíme o
součinnost VPRO a centra. O udělení projektů na fakultní úrovni rozhodne osmičlenná komise složená z předsedů
VPRO, ředitelů center a proděkana pro VaV.
Čestné uznání rektora UP v Olomouci autorům odborných knih
Ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na UP uděluje rektor každý rok autorům odborných knih z řad zaměstnanců UP
Čestné uznání. Pro udělení Čestného uznání jsou výslovně vyloučeny publikace populárně vědecké, učební texty a
učebnice. Návrh na Čestné uznání může podat každý zaměstnanec UP včetně autora a to tak, že zašle odbornou knihu
s průvodním listem na Oddělení vědy a výzkumu Rektorátu UP v Olomouci. Termín přijímání návrhů je do
15. října 2014. Podrobné informace včetně formuláře průvodního listu k podání návrhu najdete zde.

2

11

12. září 2014
Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický
rok 2015/16
1. Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR
Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. října 2014 na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří
až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti najdete zde.
2. Fulbright-Masarykovo stipendium
Toto stipendium je vhodné jak pro doktorandy, podrobné informace najdete zde, tak pro ty, kteří Ph.D. titul již mají,
podrobnosti najdete zde. Uzávěrka přihlášek je 1. října 2014.
3. Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR
Jedná se o tradiční Fulbrightův program, který zajišťuje přednášky amerických univerzitních profesorů v ČR na dobu
jednoho až dvou semestrů. Podrobné informace najdete zde.
Ke krátkodobé návštěvě je možné využít i pobytu amerických přednášejících v dalších evropských zemích. Bližší
informace k této nabídce najdete zde.
Další nabídku programů v rámci Fulbrightova stipendia včetně Fulbright Specialist Programu, umožňujícího
krátkodobé hostování specialisty z USA, najdete v příloze č.1.
Stipendijní pobyty v zahraničí – dvoustranné dohody
MŠMT zveřejnila nabídky stipendijních pobytů v zahraničí podle dvoustranných mezinárodních smluv. Aktuálně
vyhlášené nabídky, podrobné informace a rovněž obecné podmínky účasti včetně postupu podávání žádostí najdete na
webových stránkách Akademické informační agentury AIA a na webových stránkách MŠMT.
Projekty programu AKTION ČR – Rakousko
Termín pro podávání návrhů projektů spolupráce s rakouskými univerzitami byl stanoven na 15. září 2014.
Projekty je možné realizovat již od 15. října 2014. Pokyny pro sestavení návrhů projektů včetně aktuální verze
formuláře jsou k dispozici zde.
Nadace Český literární fond vypisuje druhé kolo výběrového řízení na poskytnutí cestovních příspěvků pro
vědecké pracovníky a aspiranty do 35 let věku, kteří se zúčastní zahraničních kongresů, symposií či krátkodobých
studijních pobytů ještě v tomto roce. Uzávěrka podání žádostí je 12. září 2014. Podrobné informace najdete zde.

Zápis předmětů na zimní semestr akademického roku 2014/2015
Upozorňujeme studenty, že předzápis předmětů pro zimní semestr akademického roku 2014/2015 probíhá do
28. září 2014. Případná kontrola a úpravy zápisu předmětů budou možné na studijním oddělení fakulty nejpozději do
24. října 2014. V případě problémů při předzápisu předmětů do databáze STAG můžete kontaktovat CVT, email:
stag-help@upol.cz. V případě problémů s kapacitou předmětu kontaktujte prosím příslušnou katedru, která výuku
zajišťuje.
Všechny zapsané předměty musí student splnit v souladu se Studijním a zkušebním řádem UP v Olomouci.
Dodatečný zápis či odepsání předmětů do databáze STAG po 24. říjnu 2014 bude provádět studijní oddělení fakulty
jen na základě písemné žádosti studenta, vyjádření katedry, která požadovaný předmět garantuje, a schválení
proděkanem.
Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů z předchozího studia pro akademický rok 2014/2015 (celý, tj. zimní i letní semestr) lze
podávat nejpozději do 24. října 2014. Po tomto termínu již nebude možné žádost předložit.
Žádosti se předkládají na studijní oddělení a jejich součástí musí být studijním oddělením potvrzený výpis
absolvovaných předmětů, na základě kterého je žádost podávána, a souhlasem vyučujícího a garanta studia. Za daný
předmět lze v průběhu studia jednoho studijního programu nebo v průběhu studia navazujících studijních programů
získat kredity pouze jednou.
Plnění studijních povinností
Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem UP. Doporučuji seznámit se s plným textem studijního řádu, který
naleznete zde, doplňující směrnici děkana k tomuto řádu pak najdete zde.
Student, který v daném akademickém roce neabsolvuje některý ze zapsaných povinných předmětů, je povinen si tento
předmět zapsat v nejbližším akademickém roce, v němž je tento předmět znovu otevírán. Pokud student neabsolvoval
některý ze zapsaných povinně volitelných předmětů nebo volitelných předmětů, není povinen si jej znovu zapisovat.
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Při jejich opětovném zapsání má již povinnost předmět úspěšně absolvovat a je také nutné hlídat si kreditové limity
pro dané typy předmětů a dostatečné množství kreditů pro postup do dalšího ročníku. Všechny zapsané neabsolvované
předměty se také počítají do celkového prospěchu, tj. započítávají se pro možné prospěchové stipendium. Student je
povinen získat v každém akademickém roce svého studia alespoň 40 kreditů nebo takový počet kreditů, aby jejich
součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahoval alespoň 80; to neplatí pro poslední
akademický rok standardní doby studia.
Úřední hodiny na studijním oddělení
Po, Út, Čt: 9:00–11:00 hodin, 13:30–14:30 hodin
St: 13:30–14:30 hodin
V době konání imatrikulací (8. – 10. října 2014) je provoz na studijním oddělení omezen – služba je zabezpečena
jednou studijní referentkou. Pro studenty kombinovaného studia, kteří mají výuku v pátky, budou řešeny studijní
záležitosti přímo na katedře informatiky příslušnou studijní referentkou v časech po domluvě se sekretářkou katedry
a po předchozí domluvě e-mailem na pavlina.langerova@upol.cz.
Harmonogram akademického roku je ke zhlédnutí zde.
Doktorské studium v kreditovém systému
Od akademického roku 2014/2015 je doktorské studium realizováno v kreditovém systému. Tato změna platí pro
studenty nastupující do 1. ročníku. Stávající studenti doktorských studijních programů pokračují ve studiu
nekreditově. K organizaci doktorského studia v kreditovém systému na PřF UP bylo vydáno Opatření děkana.
Studijní plány jednotlivých oborů doktorského studia jsou k dispozici zde.
Informace pro studenty doktorských studijních programů jsou zveřejňovány na webových stránkách fakulty v oddíle
Studentům – Doktorské studium.

Mezinárodní konference – Vibrant Gujarat Global Investors' Summit – 2015, INDIE
Velvyslanectví ČR v Dillí informuje o konání Mezinárodní konference pro akademické instituce (ICAI), která se
bude konat ve dnech 9. a 10. ledna 2015 v indickém Ghandinagaru v Gujaratu. Více informací najdete v příloze
č.2.
Druhá virtuální mezinárodní vědecká konference CER 2014
CER 2014 spolu SCIEMCEE srdečně zve studenty doktorských studijních programů a odborné asistenty k účasti na
virtuální mezinárodní vědeckou konferenci CER 2014, která se uskuteční ve dnech 27. až 31. října 2014 s cílem
diskutovat o výsledcích vědeckých prací mladých výzkumných pracovníků v rámci zemí EU. Bližší informace najdete
zde. Registrovat se můžete zde.

Podzimní zasedání AS UP je svoláno na 8. října 2014, na jednání se bude projednávat změna Statutu PřF UP.

Personální změny
Od 1. září 2014 byli nově jmenováni na základě výběrového řízení na období 3 let do pozice vedoucí katedry:
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Katedra biofyziky
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc.
Katedra buněčné biologie a genetiky
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
Katedra analytické chemie
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Katedra fyzikální chemie
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
Katedra ekologie a životního prostředí
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prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Katedra geoinformatiky
Kolegům přejeme hodně úspěchů v dalším funkčním období.
V rámci probíhajících změn na správě budov nastoupila od 1. srpna 2014 do funkce vedoucí správy
Ing. Dagmar Zlámalová, dagmar.zlamalova@upol.cz, tel: 585634155, která má ve své kompetenci správu všech
areálů a budov PřF. Během letních prázdnin proběhly na správě další změny, aktuální personální obsazení správy na
hlavních pozicích je k dispozici zde.
Rozhodnutí děkana o zrušení pracovního místa samostatného ekonoma specialisty s účinností od 1. listopadu 2014
(viz příloha) bylo vydáno 19. srpna 2014. Během léta proběhly na ekonomickém oddělení další personální změny,
aktuální obsazení oddělení je k nahlédnutí zde.
Od měsíce srpna 2014 převzala pozici referentky za PřF UP na univerzitních projektech POST UP a POST UP II
Mgr. Alena Jarošová, alena.jarosova@upol.cz, tel: 585634011 za Mgr. Evu Jungovou odcházející na mateřskou
dovolenou. Nastávající mamince děkujeme za obětavou práci vždy s úsměvem na tváři nejen pro tyto projekty.
Pracovnělékařské prohlídky
Při přijímání nových kolegů je prosím instruujte ve vztahu k povinné nástupní pracovnělékařské prohlídce před jejich
nástupem, o nezbytnosti předložení výpisu ze své karty pacienta od svého praktického lékaře závodnímu lékaři
a žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky vystavenou personální referentkou (Ing. Tea Pražáková, Věra
Poláková, kancelář 6.001 na děkanátu).
Cizinci mají povinnost se u závodního lékaře objednat předem z důvodu zajištění anglicky mluvícího personálu.
Závodním lékařem je i nadále MUDr. Milan Veselý ordinující ve Vojenské nemocnici na Hradisku, tel. 973 407 040,
973 407 039.
Při přijímání nových pracovníků na dohody konané mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) prosím dbejte, aby tito
zaměstnanci rovněž absolvovali vstupní pracovnělékařskou prohlídku před termínem zahájení dohody, pokud jsou
přijímáni na místa s rizikem 2 a 3. V případě nejasností kontaktujte paní Ivonu Kristkovou na personálním a mzdovém
oddělení, která má dohody na starosti, e-mail: ivona.kristkova@upol.cz, tel: 585634039.
Nahlášení změny bydliště
Připomínáme všem zaměstnancům povinnost nahlášení změny svého trvalého bydliště na personálním a mzdovém
oddělení.
U zahraničních zaměstnanců se jedná i o nahlášení změny přechodného bydliště v ČR pro případ doručování úřední
korespondence.
Stříbrná a zlatá promoce
Letošní stříbrná promoce absolventů PřF UP z r. 1989 se bude konat v sobotu 11. října 2014, zlatá promoce
absolventů z r. 1964 pak v pátek 21. listopadu 2014. Obě akce se konají v aule PřF UP a jejich přilehlých
prostorách. Budeme rádi, pokud přijmete naše pozvání na setkání s těmito absolventy, které jste učili nebo jste je měli
na starosti na studijním oddělení či jinak. Kdo se konkrétně za jednotlivé „Studenty“ dostaví, budeme vědět až cca 3
týdny před akcí, kdy bude potvrzena jejich účast. V případě zájmu prosím kontaktujte Mgr. Dagmar Petrželovou, email: dagmar.petrzelova@upol.cz.
Doklady o úhradě konferenčního poplatku, ubytování
Pokud si necháváte uhradit předem bankovním převodem konferenční poplatek nebo ubytování v tuzemsku
či v zahraničí, dodejte prosím po příjezdu zpět doklad o úhradě na ekonomické oddělení referentkám Petře Štecové
a Kateřině Drozdové k finálnímu zaúčtování do nákladů projektu/katedry. Nevkládejte je prosím do cestovního
příkazu.
Nový hlavičkový papír PřF UP
V souladu s novým jednotným vizuálním systémem UP byl vytvořen návrh na hlavičkový papír PřF UP. Šablony
ke stažení najdete v přílohách č.3,4,5,6.

Děkan PřF UP srdečně zve členy VPRO, vedoucí kateder, ředitele center a senátory na „Čaj o třetí“, který se bude
konat 6. října 2014 v 15:00 ve velké zasedací místnosti PřF UP.
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Veletrhy terciárního vzdělávání Gaudeamus
Jako každoročně se bude naše fakulta účastnit veletrhů terciárního vzdělávání GAUDEAMUS v těchto termínech:
7. až 9. října 2014 – Bratislava
15. až 16. října 2014 – Nitra
4. až 7. listopadu 2014 – Brno
leden 2015 Praha
Pracoviště PřF UP, která mají zájem prezentovat na Veletrhu své propagační materiály, žádáme, aby dodržely výzvu
děkanátu ke shromáždění těchto materiálů, případně navrhly aktivity, které by se daly zařadit do programu prezentací
fakult UP v rámci těchto veletrhů. Klíčovou akcí je listopadový veletrh Gaudeamus v Brně.
Kompletní postavení a vybavení stánku UP zajišťuje Oddělení komunikace UP. Svoz materiálů bude zajištěn
centrálně. Bližší informace podá vedoucí studijního oddělení PřF UP a budou upřesňovány ve Zpravodaji PřF UP.
Materiály pro nejbližší akci v Bratislavě se shromažďují na RUP, nakládat se budou 6. října ráno. Obratem proto dejte
na studijní oddělení vědět, jaký materiál chcete z PřF UP na rektorát převézt, aby bylo možné naplánovat podrobnosti
svozu vzhledem ke kapacitě vozidla.
Do Bratislavy se odjíždí, stejně jako v loňském roce, den předem, tedy 6. října 2014 v 15.00 hodin z rektorátu
nebo v den zahájení veletrhu 7. října 2014 UP v 6.00 hodin ráno z rektorátu a PřF UP.
Připomínáme mentorům projektů POST UP a POST UP II nutnost průběžně předávat na Oddělení grantové podpory
PřF UP Mgr. Aleně Jarošové kopie faktur, vyúčtovaných cestovních příkazů, atd. čerpaných z přímých i nepřímých
nákladů projektů.
Jazykové kurzy pro zaměstnance
Kabinet cizích jazyků PřF UP nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy PřF UP v zimním semestru
2014/15. Vybrat si můžete z bohaté nabídky v příloze č.7.
Běh s klokanem
PřF UP spolu s partnery si vás dovoluje již po deváté pozvat k účasti na Běhu s klokanem, který se bude konat
v sobotu 27. září 2014 od 8.00 hodin. Přihlášky na sportovní klání je možné zasílat do 20. září 2014 na e-mail
macli@seznam.cz. Občerstvení pro účastníky je zajištěno v hospodě u Travise, čeká vás příjemný matematicky
i sportovně laděný doprovodný program, od 12.00 hodin hraje k poslechu hudební sdružení kapela 3+1. Pozvánku
najdete v příloze č.8.
Higher Education Reform Experts for the German Federal Ministry of Education and Research
Německá agentura DAAD nabízí možnost zapojit se do expertní skupiny v rámci Boloňského procesu. Bližší
informace najdete v příloze č.9, výzvu k vyjádření zájmu najdete v příloze č.10. Přihlášky je možné zasílat
do 15. září 2014.
Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 26. září 2014.

Dnem 25. července 2014 nabývají účinnosti následující normy UP:
B3-14/9-SR – Centrální evidence knihovních dokumentů na UP
Dnem 29. srpna 2014 nabývají účinnosti následující normy UP:
B3-14/10-SR – Novela č. 1 ke směrnici rektora UP č. B3-10/6-SR Evidence publikační činnosti na UP
B3-14/13-RR – Zvláštní sociální stipendia na UP v akademickém roce 2014/2015
Dnem 3. září 2014 nabývají účinnosti následující normy UP:
B3-14/11-SR – Zabezpečení, uložení a nakládání se střelnými zbraněmi a střelivem na UP a jejich evidence

Zpravodaj Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
vychází jako čtrnáctideník
odpovědný proděkan doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Editorka: Mgr. Alena Jarošová
Návrh grafiky: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.
E-mail:alena.jarosova@upol.cz, tel: 585634011
vydání 11/2014
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