1
16. ledna 2015

Ú

vodní slovo

Milé čtenářky, milí čtenáři,
s příchodem dalšího kalendářního roku už většinou žijeme úkoly a výzvami, které jsou před námi. Přesto nebývá
na škodu ohlédnout se do nedávné minulosti. Pro fakultu byl rok 2014 ve znamení mnoha změn, včetně nového
vedení. „Máme za sebou velkou legislativní smršť, uskutečnila se rozsáhlá reforma vědecko-pedagogických rad
oborů. Zahájili jsme reformu správy budov, změny nastaly i v ekonomickém oddělení. Pokud jde o strukturu
akademických pracovníků, považuji ji za kvalitní a nevidím v tomto ohledu zásadní problém,“ připomněl některé
z kroků děkan Ivo Frébort.
Díky stavebníkům a zahradníkům prohlédl areál v Holici na ulici Šlechtitelů, kde je už dokončen nový park. Má nejen lahodit
oku, ale poslouží i k výuce a podpoří biodiverzitu v území. Mezi zelení našlo své místo třeba i broukoviště, hmyzí hotel
nebo ježkovník.
Velmi dobrý pocit můžeme mít i z toho, že naše fakulta nezapomíná na lidi v ohrožení či nesnázích. Svědčí o tom i poslední
vánoční sbírka pro děti z Klokánků, která byla opět štědřejší než ta předešlá a udělala radost dětem ze dvou zařízení
Fondu ohrožených dětí – v Olomouci a Dlouhé Loučce. Sbírku velmi pěkně vystihla její hlavní organizátorka Irena Vaculová
(které patří velký dík), když řekla: „Každý daruje maličkost a vznikne velký dar.“ Přejme si, abychom dary v nadcházejícím
roce nejen dostávali, ale uměli je i rozdávat. A to ve všech ohledech.
Martina Šaradínová

Cestovní stipendia pro mladé vědecké pracovníky a aspiranty mladší 35 let
Nadace Český literární fond vypisuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků pro mladé vědce určených k částečné
úhradě cestovních nákladů při aktivní účasti na zahraničních kongresech či symposiích a krátkodobých studijních
pobytech. Uzávěrka podání žádostí je 27. března 2015 a 11. září 2015. Podrobné informace včetně formulářů najdete
zde.
Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2014
Nadace Český literární fond opět udělí Ceny Josefa Hlávky za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné
literatury. Získat ji mohou vědci z oblasti společenských věd, věd o neživé a živé přírodě i lékařských věd, kteří
monografii publikovali v České republice v uplynulém roce. Slavnostní předání cen se uskuteční tradičně v červnu na
zámku v Lužanech u Plzně. Návrhy na ocenění včetně jednoho výtisku publikace může zaslat každá právnická
i fyzická osoba do 31. ledna 2015 na adresu: Nadace Český literární fond, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2,
e-mail: hajkova@nclf.cz.
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Upozorňujeme studenty, kteří požádali o uznání předmětů z předchozího studia a dosud si nepřišli zapsat tyto
předměty do indexu, aby tak učinili co nejdříve.
Termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ) a povinnost uzavřít studium
Termíny státních závěrečných zkoušek, včetně obhajob závěrečných prací, jsou vypisovány ve STAGu a studenti
se na ně hlásí podobně jako na jiné termíny zkoušek.
Povinností studentů je uzavřít studium nejméně tři týdny před konáním SZZ u příslušné studijní referentky
na studijním oddělení. Nutné je doložit vše i v indexu. Bez uzavření studia na studijním oddělení není možné SZZ
vykonat.
Předzápis na letní semestr začíná 20. ledna 2015 a trvá do 23. února 2015.
Evaluace výuky
Důležitou součástí hodnocení celé fakulty a současně důležitým nástrojem ke zkvalitňování výuky v jednotlivých
oborech a na katedrách je evaluace výuky. Doposud se provádí prostřednictvím IS STAG. Pro efektivnější přístup
studentů k evaluačním dotazníkům v předmětech, které si zapsali v daném semestru příslušného akademického roku,
vznikla aplikace pro "chytré telefony" a tablety "evUPOL", kterou je možné volně stáhnout z "obchod play"
(pro operační systém Android) a "App Store" pro Apple iPad a iPhone systémy. Vedení PřF UP žádá studenty,
aby tuto možnost využili a zvýšili výpovědní hodnotu statistických souborů dat v jednotlivých evaluovaných
předmětech.
Jednotlivé obory a katedry by měly pro evaluační dotazníky navrhnout strukturu otázek, které v maximální míře
přispějí k efektivnímu hodnocení příslušného předmětu. Jednotně jsou v systémech navedeny čtyři základní otázky
a jedna volná odpověď. Na požádání strukturu navržených otázek upraví Dr. Jiří Pospíšil z úseku prorektora UP
pro studium. Návrhy budou odesílány prostřednictvím proděkana PřF UP pro studijní záležitosti.
Vedoucím bakalářských a diplomových prací
Kontaktní osoby příslušných odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje, doporučené k návrhům témat
pro bakalářské nebo magisterské práce z vybraných oborů PřF UP, jsou k dispozici v příloze č.1.
Den otevřených dveří UP
V sobotu 17. ledna 2015 univerzita pořádá Den otevřených dveří.
Na PřF UP budou zájemci o studium seznámeni s nabízenými obory,
možnostmi zahraničních stáží či praxí i s možným uplatněním
absolventů v aule v 9:00 a v 11:00 hodin. Bližší informace
o programu na jednotlivých katedrách jsou k dispozici zde.

Informační seminář Norské fondy a AMVIA
Srdečně zveme všechny zájemce na seminář o možnostech podpory projektové spolupráce a mobilit v rámci:
 programu Spolupráce škol a stipendia (Norské fondy a fondy EHP). Více informací o programu výzvy,
která bude vyhlášena 26. ledna 2015 s uzávěrkou k 26. březnu 2015, najdete zde.
 agendy česko-americké vědecko-technické spolupráce (KONTAKT II). Výzva bude vyhlášena letos v
lednu, více informací o programu najdete zde.
Seminář se koná 19. února 2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu PřF UP v 6. patře. Kapacita míst je
omezená, v případě zájmu prosím potvrďte svou účast Mgr. Aleně Jarošové z Oddělení projektové podpory na e-mail:
alena.jarosova@upol.cz. Pozvánku najdete v příloze č.2.
Rusko – stipendia na magisterské studium Inovační technologie a nanotechnologie v medicíně, farmacii
a biotechnologii
Ruská univerzita družby národů (RUDN) vyhlašuje v roce 2015 přijímací řízení do magisterského programu oboru
Inovační technologie a nanotechnologie v medicíně, farmacii a biotechnologii, akreditovaného pod studijním
programem Nanotechnologie a mikrosystémy. Program je určen absolventům bakalářských a magisterských studijních
programů z oblasti přírodních věd. Bližší informace najdete zde.
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První zasedání AS PřF UP v roce 2015 se bude konat 18. února 2015 od 14.00 hodin v zasedací místnosti děkanátu,
program bude zveřejněn na webových stránkách fakulty.

Kancelářské potřeby, tiskárny, kopírky a skenery budou od konce února 2015 pořizovány mimo DYNAS.
O oficiálním termínu zahájení nákupů v novém režimu vás budeme informovat.
Nákupy počítačů, notebooků a tonerů budou i nadále probíhat prostřednictvím DYNASu.
Nákup kancelářského papíru probíhá na základě stávající rámcové smlouvy u společnosti Office System, s.r.o.,
Prostějov.
Kolektivní smlouva
Vedení UP a odbory uzavřely Dohodu o uzavírání pracovního poměru na dobu určitou. Na jejím základě lze uzavírat
pracovní poměry na dobu určitou nad rámec maximálně třikrát na maximálně tři roky u zaměstnanců pracujících
na projektech, sezónních pracích, nahrazujících dočasně nepřítomného zaměstnance po dobu překážek v práci
(např. MD nebo dlouhodobá nemoc), u zaměstnanců studujících doktorské studium. Podrobnosti jsou uvedeny
v kolektivní smlouvě zde.
Ještě jednou připomínáme termíny školení řidičů referentských vozidel. Platné proškolení je nezbytné pro užívání
služebního vozidla i pro možnost využití soukromého vozidla ke služebním účelům. Jednotlivá školení se uskuteční
v termínech:
 20. ledna 2015 v 8:30 – 10:00 hodin v aule PřF UP
 5. února 2015 v 14:30 – 16:00 hodin v aule PřF UP
 10. února 2015 v 9:00 – 10:30 hodin v aule Právnické fakulty, tř. 17. listopadu 6 (budova B)
Pracovníci, kteří používají ke služebním cestám tzv. referentská vozidla, jsou povinni toto školení absolvovat jednou
za dva roky. Cena za školení bude rozúčtována na jednotlivá pracoviště podle konkrétní účasti a bude činit 100 korun
na osobu včetně DPH.

Ples Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
Dovolujeme si vás srdečně pozvat na ples Přírodovědecké fakulty UP, který se uskuteční v sobotu 7. března 2015
od 19:00 hodin v kongresovém hotelu Clarion v Olomouci. Vstupenky budou v prodeji od 26. ledna 2015
na děkanátu PřF UP, 17. listopadu 12, kancelář č. 6.012; telefon 585 634 011; e-mail: plesprf@upol.cz. Pozvánku
najdete v příloze č.3.
Jazykové kurzy pro zaměstnance
Kabinet cizích jazyků PřF UP nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy PřF UP v letním semestru
2014/15. Vybrat si můžete z bohaté nabídky v příloze č.4.
Den otevřených dveří v univerzitní školce
Srdečně zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří Mateřské školy Univerzity Palackého v Olomouci, který
se bude konat v sobotu 31. ledna 2015 od 8:30 do 12:00 hodin. Velcí i malí návštěvníci si budou moci prohlédnout
prostory mateřské školy, seznámit se s jejím vybavením, vzdělávacím programem a nabízenými aktivitami. Pozvánku
najdete v příloze č.5.
Univerzita Palackého navázala spolupráci s multikinem PREMIERE CINEMAS Olomouc v obchodním centru
Galerie Šantovka. Multikino nabízí pro zaměstnance univerzity slevu 50 Kč na vstupenku, 2D filmy můžete shlédnout
za 109 Kč, 3D filmy za 139 Kč. Poskytnutí slevy je vázáno na předložení platné identifikační karty zaměstnance,
stejná sleva bude poskytnuta i rodinným příslušníkům. Informace o dalších benefitech jsou k dispozici zde.
Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 30. ledna 2015.
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Dnem 12. prosince 2014 nabývají účinnosti následující normy UP:
B3-14/9-MPK – Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na UP
B3-14/11-MPK – Pravidla čerpání dovolené na UP
Dnem 7. ledna 2015 nabývají účinnosti následující normy UP:
B3-15/1-SR – Centrální evidence smluv UP
B3-14/12-SR – Dodatek č. 1 ke směrnici rektora UP č. B3-13/12-SR Zadávání veřejných zakázek na UP
B3-14/12-MPK – Dodatek č. 3 k metodickému pokynu kvestora UP č. B3-12/1-MPK – Cestovní náhrady
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