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vodní slovo  

 
 

Díky úspěchům svých vědeckých a výzkumných týmů plní přírodovědecká fakulta v posledních 
týdnech a měsících v hojné míře regionální i celostátní média. Mimořádnou publicitu měla v letošním 
prvním pololetí například práce Ivany Cinkové z katedry zoologie, která se zabývá komunikací 
nosorožců tuponosých a Cottonových. Pro média již tradičně vděčným tématem se staly objevy 
nových živočišných a rostlinných druhů na Borneu, o něž se zasloužili účastníci expedice z katedry 
ekologie a životního prostředí. Nad očekávání dobře si vedla zpráva o nových hnojivech vyvinutých 
v Centru regionu Haná.  Během dvou měsíců hned dvakrát veřejnost zaujaly výsledky ornitologa 
Tomáše Grima a jeho kolegů. V žádném případě nezapadla ani pro čtenáře náročnější témata, jako je 
například výzkum cytokininů či nová aplikace kvantových optiků ze Společné laboratoře optiky, která 
urychlí kvantové zpracování informací. Z nejnovějších mediálních ohlasů lze zmínit například udělení 
Ceny města Olomouc řediteli Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) 
Radku Zbořilovi a aktuálně největší pozornosti médií se těší udělení evropského patentu komplexním 
sloučeninám na bázi platiny s protinádorovými účinky, na jejichž vývoji spolupracovali vědci 
z katedry anorganické chemie, RCPTM a katedry buněčné biologie a genetiky.  

 „Olomouc a s ní i zbytek regio  nu je především díky Univerzitě Palackého na vynikající vědce a jejich úspěchy 
bohatá a plná překvapení. Můžeme se tím bez obav pyšnit a buďme za to rádi,“ napsal například zhruba před 
týdnem redaktor Mladé fronty Dnes Michal Poláček. 

Nás může těšit to, že k této publicitě přispěla 
přírodovědecká fakulta významným dílem. 
Za prvních pět měsíců letošního roku 
z přírodovědecké fakulty odešlo do médií 
celkem 12 tiskových zpráv (vloni jich ve 
stejném období bylo osm). Až na výjimky 
informovaly o novém objevu či závěrech 
výzkumů, které navíc publikoval některý 
z prestižních odborných časopisů. K tomu je 
třeba připočíst zprávy, které nedostávají 
plošně všechny redakce, ale vznikají ve 
spolupráci s konkrétními médii – mimo jiné 
vývoj celooblohových kamer a zrcadel do 
teleskopů pro observatoře nové generace, 
problematika ochrany půdního fondu, 
propagace cyklu Současná chemie a 
podobně. A zapomenout nemůžeme ani na 
další tři tiskové zprávy z Pevnosti poznání.  
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Jen pro srovnání. Ve stejném období novináři získali osm zpráv o filozofické fakultě (včetně AFO), 
cyrilometodějská teologická fakulta informovala o čtyřech svých aktivitách (například konferencích), v souvislosti 
s lékařskou fakultou byly vydány dvě tiskové zprávy, stejný počet se týkal například i právnické či pedagogické 
fakulty.  

„Prezentace výsledků naší činnosti široké veřejnosti je velmi důležitá. Přispívá to k vytvoření dobrého jména 
fakulty, což může být podnětem pro uchazeče o studium i pro případné partnery z komerční i neziskové sféry. 
Vedle toho samozřejmě nezapomínáme ani na prezentaci v univerzitních médiích či například na fakultním 
Facebooku. Jsem rád, že této problematice věnuje pozornost čím dál více akademiků,“ uvedl děkan Ivo Frébort.  

 

 
 
 

 
 Norské fondy a fondy EHP – 2015b 

Aktuální výzva byla vyhlášena 29. května, uzávěrka je 12. října 2015. V rámci Programu Spolupráce škol 
a stipendia (Norské fondy a fondy EHP) jsou podporovány:  
-          projekty mobilit (výzva pro školy, studenty a pracovníky škol individuálně)  
-          projekty institucionální spolupráce (výzva pro školy)  
Podrobné informace o možnostech mobilit v Norsku, Lichtenštejnsku nebo na Islandu najdete zde. 
 

 TAČR OMEGA III. - vyhlášení soutěže 
Technologická agentura České republiky vyhlásila třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním 
vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje 
OMEGA. Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu 
nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury 
České republiky za účelem naplňování cílů Programu OMEGA. Soutěžní lhůta končí dnem 30. června, 
podrobné informace najdete zde.   

 
 
 
 
 
 

 Připomínáme studentům, že k zápisu do vyšších ročníků je třeba donést nebo zaslat na studijní oddělení 
vytištěný, zkontrolovaný a podepsaný zápisový list A a podepsaný evidenční list, vyplněný na nový 
akademický rok. Tyto materiály odevzdávejte do bílé skříňky, která je umístěna před studijním oddělením 
u vyvolávacího zařízení, ale pouze po splnění všech studijních povinností tohoto akademického roku 
a jejich zapsání do STAGu. Dopisování výsledků po odevzdání těchto materiálů již není možné. 
 

 Promoce absolventů všech oborů fakulty se uskuteční ve dnech 23. – 26. června. Žádáme všechny 
absolventy, kteří se chtějí promocí zúčastnit, aby se ihned po státnicích přihlásili u své studijní referentky. 
Harmonogram promocí  bude vyvěšen na webových stránkách fakulty začátkem června. 
Poplatek za promoce je 500 korun, číslo účtu: 19-1096330227/0100, VS 99310031, do zprávy 
pro příjemce napište „promoce“. Poplatek lze zaplatit složenkou nebo převodem z účtu. Složenku obdržíte 
na studijním oddělení. V obou případech stačí poslat doklad o zaplacení poplatku za promoce 
naskenovaný emailem své studijní referentce. 
 

 Upozorňujeme studenty doktorských studijních programů na povinnost odevzdat do 30. června 

na studijním oddělení hodnocení podepsané školitelem a vyplněný evidenční list pro nový 
akademický rok 2015/16. 
 
Žádáme studenty 1. ročníku doktorského studia, aby si zkontrolovali, zda mají zapsané všechny zkoušky 
ve STAGu a zda splnili limit 40 kreditů. Rovněž tyto studenty upozorňujeme na povinnost odevzdat 
spolu s hodnocením školitele a evidenčním listem i ze STAGu vytištěné a podepsané zadání tématu 

disertační práce.  

http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva-k-predkladani-navrhu-projektu-v-ramci-fondu-ehp-a-norskych-fondu-program-spoluprace-skol-a-stipendia-czo7-c/
http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-omega/omega-treti-soutez.html
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Studenti doktorského studia, kteří neukončí studium ve standardní době, musí doložit kromě hodnocení 
školitele i žádost o prodloužení studia rovněž s vyjádřením školitele. 

 

 Souvislá pedagogická praxe studentů 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia 

učitelství  
Kabinet Pedagogické přípravy přírodovědecké fakulty oznamuje studentům, že pedagogická praxe 

se uskuteční ve dnech 28. září až 16. října. 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 4. září. 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 absolvovat praxi 
v jiném regionu, si ji musí zajistit sami. Současně musí požádat ředitelství školy o povolení konání 
souvislé pedagogické praxe na formuláři přihlášky. 
Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v celouniverzitním termínu. 
Případné dotazy zasílejte na adresu: jana.slezakova@upol.cz 
 

 Přihlaste své projekty do nového televizního pořadu České hlavičky - s nápadem do života 

Česká hlava v letošním roce připravila nový projekt pro mladé vědce – inovátory ve věku 15 až 22 let, 
kteří chtějí své nápady uvést do praxe, tedy k výrobě či praktickému užití. V novém televizním pořadu 
propojí investory se zajímavými projekty a podnikatelskými záměry, které potřebují finance na své 
nastartování. Jako potenciální investoři se představí přední čeští podnikatelé a mecenáši. Projekty budou 
posuzovat i významné vědecké osobnosti. Účastníci tak budou moci získat nejen silného partnera 
s finančními prostředky na rozjetí jejich projektu, ale i cennou zpětnou vazbu z praxe i vědecké sféry 
na svůj nápad. Pořad s názvem České hlavičky - s nápadem do života bude Česká televize vysílat 
na podzim letošního roku. Studenti středních i vysokých škol se do něj mohou hlásit do 30. června. 
Natáčení se uskuteční v letních měsících. Více informací najdete v příloze č.1. 
 

 Stáž na téma odpady, recyklace v neziskové organizaci Hnutí DUHA 

Pro svou olomouckou, brněnskou případně pražskou pobočku hledá Hnutí DUHA stážistu nebo stážistku.  
Součástí kompetencí bude pomoc se zapojováním veřejnosti do přípravy Plánů odpadového hospodářství 
krajů. Stáž není placena, organizace uhradí nezbytné náklady (cestovné, komunikace, náklady na akce aj.) 
a kancelářské zázemí s možností práce z domova. Podrobnosti naleznete zde nebo v příloze č.2. 

 

 
 
 
 
 

 Stipendia pro magisterské a doktorské studium – University of Science and Technology, Korea 

Korejský institut vědy a techniky nabízí speciální program určený pouze pro zahraniční studenty, 
jehož cílem je výchova špičkových odborníků.  Studovat lze v magisterských a doktorských studijních 
programech v oborech Biological Chemistry, Biomedical Engineering, Clean Energy and Chemical 
Engineering, Energy and Environmental Engineering, HCI and Robotics, Nanomaterials Science 
and Engineering, Neuroscience. Studenti mohou získat měsíční stipendium ve výši 1100 amerických 
dolarů u magisterského studia a 1600 dolarů u doktorandského studia. Stipendisté neplatí školné, 
zdravotní pojištění po dobu pobytu je rovněž součástí stipendia. Studium je v angličtině, uchazeči musí 
doložit její dobrou znalost mezinárodně uznávanou zkouškou (TOEFL, TOEIC, TEFS, IELTS). Podrobné 
informace najdete na stránkách akademické informační agentury a zde.  
 
 
 
 
 

 

http://cpp.upol.cz/
mailto:jana.slezakova@upol.cz
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/11-1_Ceske_hlavicky_S_napadem_do_zivota.pdf
http://hnutiduha.cz/nabidka-prace/stazista-stazistka-tema-odpady-recyklace
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/11-2_Staz_Hnuti_DUHA.pdf
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=20
http://eng.kist.re.kr/kist_eng/?sub_num=432
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 Fakultní knihovna upozorňuje na změnu vedoucího. Veškeré své požadavky zasílejte prosím nové vedoucí 
Mgr. Michaele Vepřekové, e-mail: michaela.veprekova@upol.cz, tel: 585634611, 585634996, která ve 
funkci nahradila Mgr. Jiřího Mazala.  
 

 Ukončení zkušebního provozu podatelny – změna úředních hodin 

V návaznosti na ukončení zkušebního provozu Podatelny informujeme o změně úředních hodin:  
Podatelna 17. listopadu 12 : provozní doba od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:30 do 14:00 hodin 
Podatelna Holice: provozní doba od 10:30 do 11:30 hodin a od 12:00 do 13:00 hodin 
 

 
 
 

 
 PosPos 

Děkan fakulty srdečně zve všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty na tradiční posemestrální 
posezení tentokrát netradičně v areálu fakulty v Holicích mezi budovou A47 a VTP A. Příjemné setkání 
s chutí a vůní grilovaných specialit, sýrové a zeleninové mísy, alkoholické i nealkoholické pivo, kofola 
a tradiční živá hudba pro dobrou náladu vás čekají ve středu 24. června od 13:00. Doprava je zajištěna 
autobusy, které od fakulty z ulice 17. listopadu odjedou v 13:00, 13:30, 14:00 a zpět na fakultu se můžete 
z ulice Šlechtitelů vrátit autobusy v 15:30, 16:00, 16:30. Akci pro vás zajišťuje Správa budov Holice. 
Katedry nebo jednotlivci se mohou zúčastnit soutěže o „nejlepší ovocný zákusek“. Registrujte se 
do 12. června u Ing. Malého, email: jiri.maly@upol.cz, tel: 585 634 932, mob: 739 343 249. Náklady na 
suroviny do soutěže budou účastníkům proplaceny po předložení daňového dokladu. Pozvánku najdete 
v příloze č.3.  
 

 Hýčkejte svou alma mater 
Až do 30. června je možné odevzdávat projekty zaměřené na popularizaci oboru či oborů, zviditelnění 
fakulty na veřejnosti, vylepšení prostředí na fakultě, vytvoření učební pomůcky, uspořádání výstavy 
fotografií. Projekt může podat kterýkoli student v prezenční formě bakalářského, magisterského 
nebo doktorského studia na přírodovědecké fakultě. Projekty odevzdávejte elektronicky 

Mgr. Dagmar Petrželové na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz. Podrobné informace k výzvě včetně 
formuláře žádosti jsou k dispozici zde.  
 

 Nejlepší narozeninové přání 

Připomínáme, že ještě dnes mohou studenti, zaměstnanci, senioři i absolventi posílat originální návrhy 
fakultních narozeninových přání na e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz, poštou na adresu: 
Mgr. Dagmar Petrželová, děkanát PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc. Po předchozí 
domluvě je možné předat soutěžní návrh paní Petrželové osobně, 6. podlaží, kancelář č. 6.011. Autor/ka 
nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu 3 000 korun a poukázku na třídenní pobyt pro dvě osoby 
ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově. Podrobné informace k soutěži najdete v příloze č.4. 

 
 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 19. června 2015. 

 
 Dnem 27. května 2015 nabývají účinnosti následující normy UP: 

B3-15/4-RR - Rozhodnutí rektora UP o užívání nově zrekonstruované budovy Pevnost poznání v areálu 
Korunní pevnůstky v Olomouci 
B3-15/3-MPK -  Dodatek č. 1 k metodickému pokynu kvestora č. B3-14/6-MPK - Pokyn ke stanovení 
úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci 
předkládání projektů účelové podpory 
 

 Dnem 28. května 2015 nabývají účinnosti následující normy UP: 

 B3-15/4-MPK - Dodatek č. 6 k metodickému pokynu kvestorky UP č. B3-09/6-MPK - Pokyn 
ke stanovení úrovně "režijních" nákladů pro účely předkládání projektů Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 

mailto:michaela.veprekova@upol.cz
mailto:jiri.maly@upol.cz
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/11-3_PosPos2015_pozvanka.pdf
mailto:dagmar.petrzelova@upol.cz
http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/hyckejte-svou-alma-mater/
mailto:dagmar.petrzelova@upol.cz
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/11-4_Narozeninove_prani_soutez.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2015/RRB3-15-4-v.r..pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2015/MPKB3-15-3-v.r..pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2015/MPKB3-15-4-v.r..pdf
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