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Muzeum vědy Pevnost poznání je otevřeno, za sebou má už několik dní úspěšného „ostrého“ 

provozu. Podle rektora Jaroslava Millera lze tuto skutečnost spojit se třemi příběhy – podařilo 

se zachránit historickou budovu, vzniklo centrum pro popularizaci vědy a při spolupráci 

s městem Olomouc se areál Korunní pevnůstky a přilehlé botanické zahrady má šanci stát 

dalším významným centrem života hanácké metropole. Hlavní tíhu při budování muzea nesla 

přírodovědecká fakulta.  

 

Podle děkana Ivo Fréborta nebyla tato cesta jednoduchá. „Když jsme zhruba před rokem a půl úkol přebírali, 

stavba stála a diskutovali jsme s panem rektorem o tom, zda projekt nestopneme a nevrátíme dotaci. Nakonec 

se vše povedlo za cenu obrovského nasazení a velkých obětí,“ řekl děkan.  Vzhledem k těmto okolnostem označil 

otevření Pevnosti poznání za „malý zázrak“.  

Postupně by se v muzeu měla ve větší míře prezentovat i vědecká práce na přírodovědecké fakultě. „Mnohdy 

dosahujeme vynikajících úspěchů, ale někdy mám dojem, že se nám nedaří je zprostředkovávat veřejnosti.  Pevnost 

poznání v tom může pomoci,“ doplnil Frébort.   

Pevnost poznání si již prohlédla řada významných 

osobností včetně vědeckých celebrit letošního AFO – 

britského biologa Richarda Dawkinse a amerického 

teoretického fyzika Lawrence M. Krausse. Nové 

muzeum láká i širokou veřejnost, během prvního 

víkendu ho navštívilo zhruba 2000 osob.  Mezi 

exponáty z oblasti přírodních a humanitních věd 

je v něm například obří model mozku, šestimetrová 

kopule digitálního planetária nebo zvětšenina modelu 

lidského oka. „Díky Pevnosti poznání má Univerzita 

Palackého jedinečnou příležitost nadchnout pro vědu 

celou generaci. Široké veřejnosti můžeme v unikátních 

prostorách srozumitelně demonstrovat, jak je věda 

významná pro celou naši společnost,“ uvedl vedoucí 

Centra popularizace UP Matěj Dostálek.  

Nejlepší je přesvědčit se na vlastní oči. Vedení fakulty proto srdečně zve k návštěvě muzea studenty, zaměstnance, 

jejich rodiny i známé.  
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 Nominujte vědkyně na Cenu Milady Paulové ve fyzice 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC - ženy a věda Sociologického ústavu Akademie 

věd ČR vyzývá k podávání nominací na Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos české vědě. Letos 

se cena bude udělovat ve fyzice, astronomii a dalších příbuzných oborech. Cena Milady Paulové je spojena 

s udělením finanční odměny v hodnotě 150 tisíc korun. Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina 

osob nebo instituce. Nominační dopisy je třeba zaslat v elektronické podobě na cena@soc.cas.cz, a to nejpozději 

do 20. května. Slavnostní udělení ceny ministrem školství Marcelem Chládkem se uskuteční letos na podzim. 

Podrobnosti k Ceně Milady Paulové, letošnímu ročníku i nominacím naleznete zde.  

 

 Kam kráčí výzkum a vývoj v oboru Life Sciences? 

Tuto otázku budou odborníci z oboru Life Science řešit na konferenci, kterou pořádá Ústav molekulární a translační 

medicíny lékařské fakulty ve spolupráci se společností CzechInvest v Olomouci dne 5. května. Účast na konferenci je 

bezplatná pro registrované účastníky. Svou účast prosím potvrďte na email: roman.pasek@czechinvest.org 

do 1. května. Program konference najdete v příloze č.1. 

 

 Konference Syntéza a analýza léčiv  

Již 44. ročník konference Syntéza a analýza léčiv se uskuteční od 2. do 4. září na Farmaceutické fakultě Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno. Podle pořadatelů na konferenci zazní zajímavé přednášky zvaných osobností, 

účastníci se mohou těšit na referáty a posterová sdělení o aktuálních tématech z oblasti syntézy a analýzy léčiv. 

Konference je možné se zúčastnit aktivně i pasivně, se svými příspěvky mohou vystoupit i studenti doktorských 

studijních programů.  Termín pro přihlášení a zaslání příspěvku je 30. červen. Online přihlášku a další informace 

naleznete zde. 

 
 

 

 

 
 

 Před státnicí uzavřete studium včas! 

Studijní oddělení upozorňuje studenty třetího ročníku bakalářského studia a druhého ročníku  navazujícího 

magisterského studia, kteří chtějí skládat státní závěrečné zkoušky, že musí uzavřít studium minimálně tři týdny 

před jejich termínem. K uzavření studia je třeba dostavit se na studijní oddělení s indexem, ve kterém budou zapsány 

a potvrzeny všechny výsledky. Studenti by si také měli zkontrolovat, zda mají všechny výsledky zapsány 

v informačním systému Stag. 

    

 Nadační fond UP na podporu studentů 

Univerzita Palackého v současné době pracuje na vzniku Nadačního fondu, jehož cílem je podpora excelentních 

vědecko-výzkumných aktivit talentovaných studentů a podpora internacionalizace univerzity. Díky milionovému daru 

od České spořitelny se mohou už nyní studenti magisterských a doktorských studijních programů v rámci první výzvy 

ucházet o příspěvek na své badatelské aktivity, které mají mezinárodní přesah. Výzva k přijímání žádostí potrvá 

do 15. května. 

Nadační fond UP bude v pravidelných intervalech vypisovat výzvy k rozdělování peněz získaných od soukromých 

dárců  – z řad firem či například absolventů – na podporu výjimečných studentských projektů. Bližší informace 

k aktuální výzvě a potřebné formuláře najdete zde.  

 

 Mezinárodní elektronická konference QUAERE 

Studenti doktorských studijních programů mohou i letos představit výsledky své vědecko-výzkumné práce na online 

interdisciplinární vědecké konferenci doktorandů QUAERE 2015, která se uskuteční od 25. do 29. května. Její 

účastníci mohou současně konfrontovat vlastní bádání s aktuálním poznáním daného oboru. Texty budou publikovány 

ve sbornících s ISBN a vybrané příspěvky se objeví v kooperujících časopisech. 

Konference je rozdělena do několika odborných sekcí, mezi nimiž nechybí například Managment, marketing, 

Ekonomika, bankovnictví, pojišťovnictví, Veřejná správa a makroprocesy, Přírodní vědy či Informatika. Bližší 

informace naleznete zde. 
 

 

 

 

 

 

 Stipendium v Japonsku  

Na základě mezivládní dohody mohou studenti využít nabídky stipendijních pobytů v Japonsku.  Jedná 

se o postgraduální stipendia v délce 18 až 24 měsíců a o stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku.  

mailto:cena@soc.cas.cz
http://www.zenyaveda.cz/cena-m-paulove/letosni-rocnik/cena-milady-paulove-2015
mailto:roman.pasek@czechinvest.org
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/8-1_Kam_kraci_VaV_v_oboru_Life_Sciences.pdf
http://faf.vfu.cz/ustavy/ustav-chemickych-leciv/veda-a-vyzkum.html
http://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/news/3402/
http://www.quaere.econference.cz/
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Podle japonského velvyslanectví na ně lze nastoupit v roce 2016. Protože japonská strana požaduje předání přihlášek 

prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami 

(v angličtině nebo japonštině) do 15. května letošního roku do 14:00 na adresu: Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Zásilku je třeba označit slovy 

JAPONSKO – STIPENDIA. Každého uchazeče musí ministerstvu doporučit příslušná škola. Formuláře a informační 

materiály japonské strany jsou k dispozici zde.  

 

 

 

 
 

 Vedoucí kateder prošli výběrovým řízením 

Na základě výběrového řízení, které se uskutečnilo 7. dubna, byli přijati na pozici vedoucí kateder na období 

od 1. září 2015 do 31. srpna 2018: 
 

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky PřF UP 

doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.  Katedra optiky PřF UP 

prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. Katedra anorganické chemie PřF UP 

doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.  Katedra biochemie PřF UP 

prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.  Katedra zoologie PřF UP 

 

Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2018 vedoucími pracovišť budou:  
 

prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc. DSc. Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a ÚEB AV ČR, v.v.i. 

doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.  Společná laboratoř optiky PřF UP a FZÚ AV ČR, v.v.i. 

 

Kabinet cizích jazyků přírodovědecké fakulty povede od 1. září po dobu jednoho roku, s možností prodloužení o další 

dva roky bez výběrového řízení, Mgr. Lucie Vaňková, Ph.D. 

 

 Adresa Šlechtitelů 11 je chybná! 

Vedení fakulty zjistilo, že budovy v areálu v Holici používají dlouhodobě chybnou adresu Šlechtitelů 11. 

Správná adresa je Šlechtitelů 27, proto je nutné provést nápravu například na webových stránkách, vizitkách, 

hlavičkových papírech a dalších dokumentech a chybný údaj již neopakovat v připravovaných písemnostech 

či publikacích, při komunikaci s partnery či složkami integrovaného záchranného systému.  
 

 „Aktuálně jediný objekt v areálu, který je ve vlastnictví přírodovědecké fakulty a má přiděleno číslo popisné 

i orientační, je budova A. Tento objekt má číslo popisné 241 a číslo orientační 27. Protože dalším budovám v areálu, 

které náleží fakultě, se čísla popisná ani orientační již nepřidělují. Areál a v něm umístěné budovy by měly používat 

adresu Šlechtitelů 27,“ uvedla tajemnice Jana Zimová. 
 

Orientační číslo 11 patří ve skutečnosti soukromému rodinnému domu. V minulosti sice byl součástí areálu, dnes je 

mimo něj.  
 

„Na nesoulad jsme přišli při výjezdu rychlé záchranné služby k úrazu, kdy sanitka dorazila k výše uvedenému domu 

a pracovník vrátnice musel tento sanitní vůz vyhledat a správně navést. Pokud by se v budoucnosti opakovala 

podobná situace například při požáru, dá se předpokládat, že by chybně uvedená adresa měla mnohem dalekosáhlejší 

následky pro univerzitu. Nesprávně uváděnou adresu je nutno uvést do souladu se skutečností.,“ upozornila Zimová. 
   

Všichni, kteří budou potřebovat změnit adresu například na smlouvách či projektech, se mohou obrátit na asistentku 

tajemnice Silvii Polánkovou, která situaci konzultuje s právním oddělením univerzity.  

 

 

 

 

 

 Chystá se Kalendář akcí  

Mezi tradiční propagační materiály fakulty patří Kalendář akcí vydávaný vždy pro daný akademický rok. Přípravu 

vydání na rok 2015/2016 má na starosti Oddělení vnějších a vnitřních vztahů ve spolupráci s Pevností poznání. 

Prosíme o zaslání aktualizovaných podkladů za vaše pracoviště, případně o informace o dalších nových akcí, které lze 

do brožury zařadit.  Zasílejte na dagmar.petrzelova@upol.cz do 4. května.  

Poslední verzi kalendáře akcí najdete zde. Vytištěnou brožuru získají všechny střední školy v Česku i na Slovensku, 

bude dostupná na akcích typu Veletrh vědy a výzkumu (dříve Přírodovědný jarmark) a dalších. Elektronickou verzi 

najdete opět na webových stránkách. 

 

 

http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc_study.html
mailto:dagmar.petrzelova@upol.cz
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Verejnost/PrF_2014-2015web.pdf
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 Solidární minuta ticha  

Přírodovědecká fakulta se z rozhodnutí děkana připojí k minutě ticha, k níž vyzvala European University Association. 

Smyslem je vyjádřit solidaritu obětem dubnového násilí z keňské univerzity Garrisa, připomenout všechny útoky, 

namířené proti vzdělávání a upozornit na nutnost zamezit podobným událostem v budoucnu. Minuta ticha 

se uskuteční 27. dubna v pravé poledne. Je na vedoucích kateder a ředitelích center, jakým způsobem akci zajistí na 

svých pracovištích. 

 

 Jubilejní ročník Olomouckého majálesu Univerzity Palackého 

Univerzitní majáles se uskuteční v týdnu od 4. do 8. května a vyvrcholí oslavou pátých narozenin znovuobnoveného 

studentského svátku jara v úterý 5. května. Letošní program zahrnuje na 100 akcí, které jsou určeny široké veřejnosti. 

Více na www.majales.upol.cz nebo Facebooku. 

 

 

 Další Zpravodaj vyjde výjimečně ve čtvrtek 7. května. 

 

 Dnem 22. dubna 2015 nabývá účinnosti následující norma UP: 

B3-15/4-SR – Dodatek č. 4 ke směrnici rektora UP č. B3-13/7-SR Zásady studentské grantové soutěže na UP (úplné 

znění) Změna v seznamu financovaných projektů v roce 2015 
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