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vodní slovo  

 

 
 

 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 
 

dnešní úvodní slovo jsme se rozhodli věnovat konkrétnímu příkladu navazování spolupráce mezi vědou 

a komerčním sektorem. Nechť je tento příspěvek inspirací pro studenty, kteří hledají motivaci pro další 

studium a bádání. 
 

Akce s názvem „Science Meets Business“, pořádaná vědecko-výzkumnými centry PřF sídlícími v Holici, přilákala 

ve středu 5. listopadu do Olomouce desítku firem. Možnosti expertní spolupráce v oborech fyzikální chemie, molekulární 

biologie nebo biotechnologie spolu s nejnovějšími výsledky výzkumu a možnosti jejich aplikací v praxi představily 

Centrum regionu Haná a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů. 
 

Výstupy výzkumů a aplikační potenciál holických center představili jejich pracovníci Pavel Tuček, Lucie Plíhalová 

a Libor Hájek, kteří shodně zdůraznili, že schopnost propojit akademickou a komerční sféru je klíčová. Centra jsou schopna 

vyvinout přístroje, připravit funkční materiály, či deriváty přírodních látek pro kosmetické využití pro jednotlivé firmy na míru. 

Nadějné výsledky výzkumu dostanou šanci uplatnění v praxi, což je podstata vědy a výzkumu jako takových. Navíc tak vědci 

nedělají svou práci zadarmo, ale mohou za ni být patřičně ohodnoceni. 
 

Buďte úspěšní a nechejte si za svou práci zaplatit! 

 

 

 

 

 

 

 Jmenování nových předsedů VPRO 

Na základě rozhodnutí členů VPRO jmenoval děkan PřF UP předsedy jednotlivých vědecko-pedagogických rad 

oborů. Ve funkčním období do 31. ledna 2018 budou svou funkci vykonávat: 
 

předseda VPRO Matematika a informatika: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. 

předseda VPRO Fyzika: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. 

předseda VPRO Chemie: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. 

předseda VPRO Biologie a ekologie: prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. 

předseda VPRO Vědy o zemi: doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. 

 

 Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidátky a kandidáty 

do hodnotících panelů GA ČR. Podrobnou výzvu k nominacím na kandidátky a kandidáty do hodnotících panelů, 

dále formulář návrhového listu kandidátky či kandidáta a popis náplně jednotlivých hodnotících panelů najdete zde. 

Návrhy je třeba předat na Oddělení vědy a výzkumu PřF UP do 25. listopadu 2014. 

Ú
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http://www.gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr/
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 Přihlášení k obhajobě doktorských disertačních prací 

Studenti doktorských studijních programů, kteří si chtějí podat přihlášku k obhajobě doktorské disertační práce, musí 

před podáním přihlášky požádat o uznání publikační činnosti na Oddělení pro vědu a výzkum. K žádosti je třeba 

přiložit seznam publikací, u každé uvést impakt faktor a potvrzení tuzemských spoluautorů o podílu autora na této 

publikaci. 

 

 Promoce absolventů bakalářských studijních oborů proběhnou na PřF UP v pátek 14. listopadu 2014. Promoce 

absolventů magisterských studijních oborů proběhnou na PřF UP v sobotu 15. listopadu 2014. Rozpis promocí 

najdete zde. 

 

 Zapisování a odepisování předmětů je možné od 1. listopadu 2014 pouze na základě žádosti, která musí být 

podepsaná proděkanem pro studijní záležitosti. 

 

 Souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství 
se uskuteční ve dnech 2. až 20. března 2015. Na webových stránkách Centra pedagogické přípravy PřF UP 

je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. 

Přihlášku je třeba podat nejpozději do 30. ledna 2015. Po tomto termínu nebude možné se na praxi přihlásit. 
  

Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popřípadě v blízkém regionu (Šternberk, Přerov, Prostějov, 

Uničov, Litovel). Studenti si na těchto školách nemusejí zajišťovat praxi sami, v přihlášce uvedou, na které škole 

v Olomouci či okolí by chtěli praxi konat. Studenti, kteří chtějí konat praxi v jiném regionu, si musí praxi zajistit sami. 

Současně musí požádat ředitelství školy o souhlas s konáním souvislé pedagogické praxe, který škola potvrdí 

na formuláři přihlášky. 
  

Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu. 

Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu: jana.slezakova@upol.cz. 

 

 

 

 

 

 

 Nabídka spolupráce pro doktorandy – práce s talenty  

V projektu Talnet se otevírá možnost spolupráce pro absolventy přírodovědných oborů (zejm. fyzika, chemie, 

biologie, ekologie a geografie). Jedná se o navržení a vedení pedagogicko-badatelských projektů realizovaných 

nadanými studenty z ČR. Spolupráce bude probíhat na základě uzavření DPP o rozsahu cca 10 hodin týdně 

s přibližnou sazbou 200 Kč/hod. Většina práce bude probíhat online. 
  

Podmínky pro uchazeče: 

1. absolvování magisterského studia v přírodovědném oboru 

2. zkušenost s výzkumem (např. disertační nebo výzkumná magisterská práce)  

3. znalost alespoň jednoho světového jazyka na úrovni B2 

4. pedagogické zkušenosti vítány 
  

Své životopisy zasílejte na e-mail: Pavel.Rusar@gmail.com, návrhy projektů se budou komunikovat s vybranými 

uchazeči.  

 

 

 

 

 

 AS PřF UP na svém zasedání, které proběhlo dne 15. října 2014, mimo jiné schválil jmenování disciplinární 

komise PřF UP ve složení: doc. RNDr. I. Smolová, Ph.D. (předsedkyně), doc. RNDr. M. Jukl, Ph.D., 

doc. RNDr. J. Talašová, CSc. (členové – akademičtí pracovníci), Mgr. M. Miková, Mgr. J.Navařík, Mgr. P.Suchomel 

(členové – studenti). 
 

Dále projednal záměr děkana fakulty jmenovat od 1. ledna 2015 prof. RNDr. Z. Hradila, CSc. proděkanem 

pro mezinárodní záležitosti PřF UP.  

 

 Další zasedání AS PřF UP se koná dne 10. prosince 2014 od 13.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, program 

bude zveřejněn na webových stránkách fakulty. 

http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/promoce/
http://cpp.upol.cz/
mailto:jana.slezakova@upol.cz
https://owa.upol.cz/owa/redir.aspx?C=dlm7nICbvU2SxxEhsQd96UgdtO8qy9EIxOJoX_kK-Ixybsp32oaXiiYMbbmkmBd_nU5ZdxM7ins.&URL=mailto%3aPavel.Rusar%40gmail.com
http://www.prf.upol.cz/menu/fakultni-organy/akademicky-senat/
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 Den otevřených dveří PřF UP 

Na PřF UP proběhne v pátek 21. listopadu 2014 Den otevřených dveří. Vzhledem k tomu, že bude probíhat výuka 

a mezi jednotlivými vstupy (9:00 a 13:00) se uskuteční "Zlatá promoce", žádáme zástupce oborů, aby informace 

o studiu na svých oborech poskytovali návštěvníkům mimo učebny blokované pro výuku a mimo učebny blokované 

pro účastníky Zlaté promoce (2.NP). 

 

 Uzavírání dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ) s cizinci 

Příslušné pracoviště, které dohodu s cizincem sjednává, zodpovídá za sjednání dohody před započetím doby, 

na kterou se sjednává, a to včetně jejího předání na personální a mzdové oddělení z důvodu splnění povinnosti 

zaměstnavatel nahlásit zahraničního pracovníka na Úřad práce před nástupem na pracovní pozici. Společně s dohodou 

musí být předán i vyplněný osobní dotazník k dohodě a kopie pasu cizince. Osobní dotazník v anglické verzi 

je k dispozici zde. Agendu DPP a DPČ cizinců má na starosti Ing. Tea Pražáková (e-mail: tea.prazakova@upol.cz, 

tel: 585634059, kancelář 6.001 děkanátu PřF UP). 

 

 Zadávání dovolených do SAP 

Prosíme odpovědné pracovníky, aby zadávali dovolenky za své pracoviště do systému SAP a zasílali je na mzdovou 

účtárnu průběžně během měsíce. Nejpozději lze zadat a předat dovolenky poslední pracovní den v měsíci 

do 9:00 hodin.  

 

 Zprovoznění hlavního vjezdu areálu PřF UP Holice 

Dnem 10. listopadu 2014 bude opětovně zprovozněn hlavní vjezd do areálu PřF UP na ulici Šlechtitelů 11, Olomouc-

Holice. Pro parkování vozidel bude v prostoru hlavního vjezdu sloužit stávající parkoviště i nově rekonstruované 

parkoviště s kapacitou 19 parkovacích míst. V areálu mohou parkovat svá vozidla pouze držitelé parkovacích karet 

na vyhrazených parkovištích. V celém areálu platí zákaz stání na komunikacích s výjimkou nakládky a vykládky 

materiálu.  

  

 

 

 

 

 

 Univerzita Palackého má do 4. prosince 2014 zkušební přístup do databáze Applied Science and Technology 

Source. Databáze představuje zdroj informací z výzkumu a vývoje v oblasti aplikovaných věd a výpočetních disciplín 

se zaměřením na tradiční inženýrský výzkum a také na obchodní a sociální implikace nových technologií. Předmětově 

pokrývá aplikovanou matematiku, chemii, IT, geologii, potravinářský průmysl a řadu dalších oborů. Přístup k databázi 

najdete zde. V případě dotazů se obraťte na vedoucího knihovny pana Mazala, e-mail: jiri.mazal@upol.cz 

 

 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 

Již pátý ročník Mezinárodní Masarykovy konference se koná 16. – 19. prosince 2014 v ČR. Konference je zaměřena 

na prezentaci výsledků doktorandů, mladých vědeckých pracovníků i akademických pracovníků z vysokých škol EU, 

nabídne diskuse s odborníky z firem i zástupci vysokých škol. Registrace účastníků probíhá do 8. prosince 2014, 

registrační formulář i podrobnější informace najdete zde.  

 

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 21. listopadu 2014. 

 

  

 Dnem 31. října 2014 nabývají účinnosti následující normy UP: 

B3-14/7-SR – Ediční činnost Univerzity Palackého v Olomouci 

B3-14/8-SR – Předmět ediční činnosti Vydavatelství UP 
 

 

 
Zpravodaj Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 

vychází jako čtrnáctideník 

odpovědný proděkan doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. 

Editorka: Mgr. Alena Jarošová, Ing. Karolína Chvátalová 

Návrh grafiky: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.  

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

vydání 15/2014 

http://www.prf.upol.cz/skupiny/zamestnancum/formulare/
mailto:tea.prazakova@upol.cz
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aci
mailto:jiri.mazal@upol.cz
http://www.mmk.econference.cz/_cs.html
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2014/SRB3-14-7-_v.r..pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2014/SRB3-14-8_-_v.r..pdf

