
Rektor Univerzity Palackého vyhlásil na podzim loňského roku Pravidla sestavování 
institucionálního plánu na Univerzitě Palackého pro rok 2015.  V souladu s prioritou 
č. 3a  výzvy podala naše fakulta rozvojový projekt „Podpora udržitelnosti 
postdoktorandských pozic na PřF UP“ zaměřený na dofinancování pobytu 
zahraničních postdoků na fakultě do konce roku 2015. Projekt byl podpořen částkou 
7,837 milionů korun.  
Cílem projektu je prohloubení internacionalizace fakulty, a to prostřednictvím 
udržitelnosti postdoktorandských pracovních pozic zahraničních akademických 
pracovníků zapojených do výuky, kteří nastoupili na přírodovědeckou fakultu od roku 
2010 na projekty OP VK a OP VaVpI a předtím zde neměli pracovní smlouvu. 
 
Využití nákladů: 
Prostředky z projektu budou využity na část mzdy pokračujícího postdoka z projektů 
POST-UP-I, POST-UP-II a dalších VaVpI a OPVK, a to na období červenec až prosinec 
2015. Finance z projektu budou přiděleny na pokrytí 50% mzdových nákladů včetně 
povinných zákonných odvodů, maximálně 27.000 korun měsíčně, jen v případě 
dofinancování zbývajících 50% mzdových nákladů (včetně odvodů) mateřským 
pracovištěm. 
 
Aktivity a výstupy: 

1. Pedagogická činnost – postdoci budou aktivně zapojeni do výuky pregraduálních 
a postgraduálních studentů, zejména prostřednictvím praktické výuky 
v experimentálních disciplínách. Každý postdok odučí od července do prosince 
2015 minimálně 30 hodin výuky. 

2. Vědecko-výzkumná činnost – postdoci budou zapojeni do řešené vědecké 
problematiky daného pracoviště, a to formou experimentální a publikační 
činnosti. Každý postdok bude od července do prosince 2015 hlavním autorem 
nebo spoluautorem minimálně jedné publikace v impaktovaném časopise, 
a to alespoň ve stadiu „submitted“. 

 
INSTRUKCE K ŽÁDOSTI O PODPORU: 

 podává vedoucí katedry nebo vedoucí oddělení center CRH/RCPTM 
 podává se písemně k rukám proděkana VaV prof. Dvořáka, prostřednictvím 

oddělení VaV (paní Mgr. Kratochvílová) 
 termín podání žádosti je do 20. dubna 2015; rozhodnutí o přidělení podpory 

bude sděleno do 30. dubna 2015 
 žádost musí obsahovat: (i) nacionále podporovaného postdoka včetně CV, 

s důrazem na výsledky dosažené během dosavadního působení na postdok pozici 
na fakultě; (ii) kalkulaci mzdových nákladů na postdoka na období červenec 
až prosinec 2015 včetně mzdového návrhu; (iii) specifikace pedagogické činnosti 
realizované postdokem v období červenec až prosinec 2015 

 žádost bude posouzena komisí, skládající se z děkana a proděkanů 
přírodovědecké fakulty; o přidělení podpory rozhoduje děkan. 
 


