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vodní slovo  

 

 
Milí studenti a kolegové, 
  

s radostí vás zdravím v novém akademickém roce! Věřím, že jste o prázdninách načerpali hodně sil  

a s velkou vervou a pílí se vrhnete do plnění úkolů.  
 

Předpokládám, že plni elánu budou především nové posily studentské obce. Do prvního ročníku bakalářského 

studia nastoupilo téměř 1400 posluchačů, do prvního ročníku navazujícího magisterského studia zhruba  

380 studentů a v prvním ročníku doktorského studia máme 64 posluchačů. Značný zájem byl navzdory přijímacím 

zkouškám například o obory Molekulární a buněčná biologie, Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství, ale 

třeba i Optometrii.  Počty přijatých studentů jsou srovnatelné s loňským rokem, do budoucna se ale hodláme ještě 

více zaměřit na získávání nejkvalitnějších uchazečů. 
 

Přestože letní měsíce patří zejména zaslouženému odpočinku, na fakultě se nezahálelo. Naopak se podařilo 

dokončit několik investičních akcí.  Studenti i pedagogové biologických oborů již využívají rekonstruovanou 

budovu v areálu na ulici Šlechtitelů.  Náklady  

na evropský projekt Centrum biologických oborů 

(CenBiol) dosáhly téměř 95 milionů korun, k dispozici 

jsou nové laboratoře, pracovny, skleníky, zvířetník  

i herbárium. To například uchovává zhruba 150 tisíc 

herbářových položek. Projekt byl logickým vyústěním 

snah o komplexní řešení a zabezpečení výuky  

a výzkumu v holickém areálu, který univerzita získala 

v roce 1996 od zaniklého Výzkumného ústavu 

zelinářského.  V minulosti jsme informovali i o dalších 

plánech na rozvoj této lokality.  Z těch nově 

dokončených mohu jmenovat druhou etapu 

rekonstrukce parkoviště a oplocení severovýchodní 

strany areálu. Nový plot, příjezdová komunikace 

k parkovišti i vybudování samotných 23 stání přišlo  

na zhruba 2,7 milionu korun. 
  

Řadu novinek ale najdete i v hlavní budově na třídě 17. listopadu. Předpokládám, že velké uspokojení přinese 

upgrade audiovizuální techniky v aule. Dosavadní dvě výsuvná plátna nahradilo jedno velké stacionární plátno, 

které bude pro výuku vhodnější. Pracovníci demontovali těžko dostupné dataprojektory ze stropu místnosti, nově 

se dataprojektor nachází v režii auly. Změny audiovizuální techniky nastaly i v učebnách 2.001 a 5.007. 

Bezproblémové fungování vzduchotechniky by mělo zajistit provedené zaregulování vzduchotechnických jednotek 

v učebnách a pracovnách, k němuž došlo poprvé po šesti letech. Za sebou máme i rekonstrukci elektroinstalace 

v prvním podzemním podlaží budovy, v níž sídlí například Katedra geoinformatiky, nebo opravu střechy a atypické 

zateplení části budovy Společné laboratoře optiky.  Změnu k lepšímu pocítili zoologové, obnovou prošly některé 

kanceláře a pracovny doktorandů.  
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Prázdniny přinesly i řadu úspěchů na poli vědy, studenti nás úspěšně reprezentovali na konferencích a pochlubit se 

můžeme i novými články v prestižním odborném tisku. Ale to už by bylo na celý další úvodník.  O všech 

fakultních novinkách a úspěších se budete dozvídat nejen v tomto Zpravodaji, ale i na webových stránkách fakulty, 

jejím Facebooku či stránkách Žurnálu UP. Věřím, že sami v hojné míře přispějete k šíření dobrého jména naší  

alma mater i k jejímu rozvoji.  
 

S přáním úspěšného vykročení do nového semestru 
 

Ivo Frébort 

děkan 

 

 

 

 

 

 Cena děkana 2015 

Do letošní soutěže o Cenu děkana se mohou přihlásit autoři prestižních vědeckých publikací, které  

v kalendářním roce 2015 vyšly v odborném časopise s impaktním faktorem, jehož hodnota je mezi 

prvními deseti procenty časopisů ze stejné oborové kategorie (subject class na Web of Science). Soutěžit 

lze i s publikací vydanou v roce 2014, pokud v minulém roce nebyla do soutěže přihlášena. Ocenění může 

získat pouze zaměstnanec přírodovědecké fakulty, který je prvním nebo hlavním (korespondenčním) 

autorem publikace a v afiliaci uvede fakultu jako svoje hlavní pracoviště. Přihlásit své publikace  

nebo nominovat práce kolegů lze prostřednictvím vedoucího pracoviště, který písemný návrh spolu 

s výtiskem vědecké publikace předá do 31. října proděkanovi pro vědecké a výzkumné záležitosti. 

Slavnostní předání Ceny děkana se uskuteční 9. prosince na zasedání vědecké rady fakulty. 

 

 Cena pro vynikající pedagogy 

Vědecko-pedagogické rady oborů mohou prostřednictvím svých předsedů podávat návrhy na udělení 

Ceny děkana vynikajícím pedagogům 2015.  Písemný návrh spolu s odůvodněním mohou zaslat 

proděkanovi pro mimouniverzitní spolupráci do 31. října.  Splnění požadavků pro udělení cen posoudí 

komise složená z proděkanů, která navrhne udělení a výši cen. Tento návrh předloží k rozhodnutí 

děkanovi. Zdůvodněné rozhodnutí děkana se zveřejní.  

Cenu děkana může obdržet zaměstnanec fakulty, který má úvazek alespoň 0,5 a v letním semestru 

2014/15 i v zimním semestru 2015/16 učí vždy minimálně šest hodin kontaktní výuky týdně (z toho aspoň 

jednu přednášku týdně), případně tyto podmínky splnil v předcházejícím kalendářním roce.  

Cenu předá děkan nejvýše třem laureátům na konci kalendářního roku.  

 

 Čestné uznání rektora autorům odborných knih 2015 

I letos ocení rektor autory vybraných odborných knih v oborech přírodních, lékařských, humanitních  

a společenských věd. Návrh na čestné uznání může podat každý zaměstnanec univerzity včetně autora. 

K zařazení do soutěže dodejte knihu v tištěné podobě a průvodní list v elektronické podobě na Oddělení 

vědy a výzkumu do 30. září 2015. 

 

 Vyhlášení třetího ročníku Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu Univerzity 

Palackého  

Již po třetí vyhlásil rektor soutěž o rozvojové projekty, tentokrát se zaměřením na inovace předmětů  

a rozvoj stávajících laboratoří, ateliérů a výukových pracovišť formou nákupu laboratorního vybavení, 

technických pomůcek, softwaru a knih spojených s výukou a přípravou výukových materiálů. Přihlášky 

lze podávat pouze elektronicky, prostřednictvím Portálu UP nebo Integrovaného informačního systému 

UP a to do 30. října do 17:00. Podrobné informace naleznete zde. 

  

 Nově otevřená výzva Programu CZ07 – Norské fondy a fondy EHP  

Projektovou žádost do poslední výzvy programu Spolupráce škol a stipendia mohou podat individuálně 

nebo za instituci studenti i pracovníci univerzity do 12. října. Příslušnou výzvu včetně podmínek podání  

a bližších informací naleznete zde.  

 

https://obd.upol.cz/
https://obd.upol.cz/
http://www.psup.cz/vyhlaseni-3-rocniku-souteze-o-rozvojove-projekty-v-ramci-institucionalniho-planu-univerzity-palackeho-v-olomouci-frup/
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/
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 Podpora výzkumných expedic  

Čtvrt milionu na realizaci výzkumných expedic nabízí Nadační fond Neuron. O vítězi soutěže, jejíž 

uzávěrka je 30. září, rozhodne odborná porota, jejímiž členy jsou mimo jiné egyptolog Miroslav Bárta, 

přírodovědec Petr Pokorný, novinářka Lucie Výborná nebo šéfredaktor National Geographic  

Tomáš Tureček. Kompletní informace o soutěži včetně pravidel a přihlášky najdete zde. 
 

 

 

 
 
 

 Studentům prvních ročníků 
Předzápis na zimní semestr si můžete sestavit do 27. září, rozvrh lze upravit na studijním oddělení  

až do 23. října. 

 

Žádáme studenty, kteří chtějí uznat předměty splněné v předchozím studiu, aby vyplnili Žádost o uznání 

předmětů a Přílohy k žádosti o uznání předmětů a po odsouhlasení garanty jednotlivých předmětů 

odevzdali formuláře příslušné studijní referentce na studijní oddělení. 

 

Imatrikulace studentů prvních ročníků se uskuteční 7. a 8. října. Harmonogram imatrikulací podle oborů 

je vyvěšen na webových stránkách fakulty. Na dobu imatrikulačního aktu jsou studenti omluveni z výuky, 

pokud o účasti vyučujícího informují. 

 

Všechny potřebné informace jste se dozvěděli u zápisů ke studiu, osvěžit si je můžete na webových 

stránkách fakulty pod odkazem „studentům“ – „zápis ke studiu“, kde najdete prezentace i studijní plány 

jednotlivých oborů. 

 

 Další zprávy ze studijního oddělení 

Studijní plány, které jsme dříve vydávali v oranžové brožuře, naleznete nyní online zde. 

  

Žádáme studenty navazujícího magisterského studia,  kteří se rozhodli studovat souběžné doplňující 

studium učitelství, aby vyplnili žádost a zaslali ji paní M. Chytilové na studijní oddělení nejpozději  

do 30. září. Toto studium je kombinované a platí se jednorázový poplatek 5.000 korun. 

 

Absolventi, kteří ukončili úspěšně studium státní závěrečnou zkouškou, se mohou přihlásit u své studijní 

referentky na promoce. Ty se uskuteční 13. a 14. listopadu. Harmonogram bude vyvěšen na webových 

stránkách fakulty koncem října. Poplatek za promoce činí 500 korun a je třeba jej uhradit do konce října 

na účet číslo: 19-1096330227/0100, variabilní symbol: 99310031, do zprávy pro příjemce napište 

„promoce“. Naskenovanou kopii dokladu o zaplacení poplatku zašlete na studijní oddělení. 

 

Studenti  prvních ročníků doktorských programů jsou povinni odevzdat na studijní oddělení studijní 

plány a zadání témat disertační práce, materiály je nutné vytisknout ze STAGu a nechat podepsat 

školitelem. 

 

Všichni studenti vyjíždějící v rámci studia do zahraničí jsou povinni nahlásit svůj výjezd  
paní Daně Gronychové, dana.gronychova@upol.cz,  tel. 585634058, a to nejméně dva týdny  

před odjezdem. 

 

 Kybernetické (ne)bezpečí  

Přírodovědecká fakulta ve spolupráci s Národním centrem kybernetické bezpečnosti připravila pro 

studenty jednosemestrální celouniverzitní kurz s alokací čtyř hodin za měsíc. Kromě uvedení do 

problematiky různých aspektů kybernetické bezpečnosti se budou přednášející věnovat fenoménům, jako 

je kybernetická válka či kybernetická špionáž. Mimo jiné se bude hovořit o roli nestátních aktérů 

v kyberprostoru, významu médií a internetu v dnešním světě i aktuálním zajišťování kybernetické 

bezpečnosti v České republice i ve světě. Více informací najdete v sylabu přednášky v příloze č.1. 

 

http://expedice.nfneuron.cz/
http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-plany/
mailto:dana.gronychova@upol.cz
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/13-1_Sylabus_Kyberneticke_nebezpeci.pdf
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 Přírodovědecká fakulta podpoří studentské projekty, které ji hýčkají 

Nápady, jejichž cílem je zpopularizovat některý z přírodovědných oborů, zviditelnit fakultu na veřejnosti 

či oživit dění na ní například uspořádáním výstavy, podpoří i letos projekt Hýčkejte svou alma mater.  

Je určený pro studenty přírodovědecké fakulty, kteří mohou o finanční podporu svých projektů požádat 

do  9. října.  

Čtvrtou výzvu na podávání studentských projektů na propagaci a zlepšení prostředí na fakultě vyhlásil 

děkan Ivo Frébort. Nápady by měly například přispět k popularizaci studovaného oboru nebo vylepšení 

prostředí na fakultě, studenti ale také mohou vytvořit učební pomůcku nebo zorganizovat spolupráci  

se středoškoláky. 

Řešitelé přijatých projektů obdrží 

bezprostředně 500 korun na projekt. 

Pokud svůj projekt úspěšně obhájí, 

mohou se těšit na mimořádné 

stipendium od 3500 do 5500 korun. 

Hodnotící komise bude posuzovat 

nápaditost a originalitu projektu, 

jeho význam pro fakultu, kvalitu 

závěrečné zprávy i úroveň veřejné 

obhajoby, která je naplánována  

na prosinec.  

Žádosti o podporu můžete zasílat na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz. Bližší informace 

k výzvě i úspěšné projekty z let minulých najdete zde, výzvu děkana pak v příloze č. 2. 

 

 Studenti, staňte se koordinátory fakultní školy!  

Chtěli byste se stát pomyslným mostem mezi přírodovědeckou fakultou a vaší (či jinou) střední školou? 

Pak je nejvyšší čas stát se koordinátorem fakultní školy. Můžete mít na starosti jednu, případně i více škol, 

k nimž máte blízký vztah. Koordinátor zajišťuje popularizační přednášky, organizuje soutěže  

pro středoškoláky, předává jim propagační materiály fakulty nebo koordinuje například exkurze  

na přírodovědeckou fakultu. Spolupracuje rovněž na studentské vědecké a odborné činnosti, při realizaci 

přípravných kurzů k přijímacím zkouškám a podobně. Za odvedenou práci se dočká finanční odměny.  

Zájemci o činnost koordinátora mohou zasílat životopisy na dagmar.petrzelova@upol.cz. Podrobné 

informace najdete zde. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Postup předkládání smluv ke kontrole na právní oddělení rektorátu  

Upozorňujeme pracovníky fakulty vyjma CRH a RCPTM, že veškeré požadavky směřující na právní 

oddělení rektorátu je možné podávat výhradně cestou děkana ze sekretariátu děkana. Smlouvy  

ke kontrole tedy posílejte elektronicky na sekretariát děkana, po zaevidování bude materiál zaslán  

na právní oddělení ke kontrole. K podpisu pana děkana pak na sekretariát doručíte odsouhlasené smlouvy 

v požadovaném počtu vyhotovení. CRH a RCPTM předkládají požadavky přímo svému právníkovi, který 

je členem řídícího úseku (CRH – Mgr. Pavel Benda, RCPTM - Mgr. Gabriela Rozehnalová). 

Zkontrolované smlouvy, které má podepsat rektor, doručíte na sekretariát děkana v požadovaném počtu  

s vyplněnou „košilkou“, kterou pak parafou potvrdí děkan a tajemnice a sekretariát děkana je následně 

odešle na rektorát interní poštou. 

 

 Činnost správy budov v letních měsících 

Během letních měsíců, kdy většina z nás užívala zaslouženého volna a odpočinku, správa budov 

zabezpečovala a realizovala řadu technických i stavebních úprav budov a zařízení v obou areálech fakulty 

pro zajištění provozu a zkvalitnění výuky. Jejich výčet je uveden v příloze č.3. 

mailto:dagmar.petrzelova@upol.cz
http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/hyckejte-svou-alma-mater/
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/13-2_Vyzva_Hyckejte_svou_alma_mater.pdf
mailto:dagmar.petrzelova@upol.cz
http://www.prf.upol.cz/skupiny/verejnosti/fakultni-skoly/
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/13-3_Cinnost_spravy_budov_v_letnich_mesicich.pdf
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Během zmíněného období došlo i k personálním změnám. Do funkce vedoucího technika správy budov 

nastoupil Ladislav Huslar (opravy, údržba, reklamace). Ing. Malý zastává post vedoucího provozu správy 

budov v areálu Holice. Petr Krnáč pracuje jako referent správy budov. 
 

 

 

 

 

 Máte zájem o výuku angličtiny?  

V kurzech Konverzace pro pokročilé pro zaměstnance fakulty, Akademické psaní pro PhD studenty  

a Odborná angličtina pro PhD studenty je ještě několik volných míst.  Bližší informace o kurzech  

a vyučujících, kteří je vedou, najdete zde. V případě zájmu o účast v kurzu se emailem přihlaste 

vyučujícímu.  

 

 Čeština pro cizince 

Kabinet cizích jazyků nabízí všem zahraničním zaměstnancům a doktorandům naší fakulty bezplatný 

kurz Čeština pro cizince. Výuka se uskuteční vždy v  pondělí od 15:00 do 16:30 v budově fakulty  

17. listopadu 12. Máte-li na svém pracovišti zahraničního kolegu toužícího zdokonalit se v naší 

mateřštině, předejte mu prosím tuto informaci. Pro přihlášení do kurzu kontaktujte lektorku  

Helenu Kadlecovou, e-mail: helena.kadlecova@upol.cz. 

 

 Přednostní rezervace Karlova pro studenty, zaměstnance a seniory fakulty 

Zaměstnanci, studenti i senioři přírodovědecké fakulty si mohou přednostně před ostatními zájemci 

rezervovat místa na rekreační pobyty ve fakultním školicím středisku v Karlově pod Pradědem, a to včetně 

oblíbených zimních termínů - v tuto chvíli až do konce kalendářního roku 2016. Objekt nabízí ubytování 

pro 20 osob ve čtyřech čtyřlůžkových a dvou dvoulůžkových pokojích. Jedná se o jednopatrový zděný 

dům s možností vaření ve společné kuchyni s běžným vybavením. Součástí je obývací místnost s televizí 

se satelitním příjmem a společenskými hrami. Pro zájemce, kteří se pro rekreační pobyt rozhodnou  

až na poslední chvíli, byla zavedena nová kategorie last minute. Pokud se jim podaří najít volná místa 

sedm kalendářních dní před začátkem pobytu, zaplatí o 20 procent méně. Rezervace ubytování má  

na starosti Mgr. Dagmar Petrželová.  

Podrobné informace o školicím středisku najdete zde. On-line rezervaci můžete učinit zde.  

 

 Za firmami a školami na burzy práce a vzdělání 

Informace o pracovních nabídkách v Olomouckém kraji, v České republice i v zemích Evropské unie 

získáte na burzách práce a vzdělání v Olomouckém kraji. Místa a termíny konání naleznete v příloze č. 

Své pracovní nabídky i požadavky na budoucí zaměstnance představí desítky firem z Olomouckého kraje, 

které zaměstnávají absolventy středních i vysokých škol z regionu. I tyto pedagogické instituce budou mít 

na burzách své zastoupení. Pozvánku najdete v příloze č. 4. 

 

 Běh s Klokanem 

Zveme vás na desátý jubilejní ročník sportovně-matematické akce Běh s klokanem. Fandit, bavit se, 

sportovat i potrápit své mozkové závity můžete s celou rodinou v sobotu 26. září v hospodě U Travise. 

Program naleznete v příloze č. 5. 

 

 Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Přírodovědeckého muzea – Národní muzeum  

v Praze 
Do 15. října je možné zasílat své životopisy do výběrového řízení na post ředitele/ředitelky 

Přírodovědného muzea v Praze. Požadavky na uchazeče a podmínky pro zařazení do výběrového řízení 

najdete v příloze č. 6.  
 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 9. října 2015. 
 

 Dnem 1. září 2015 nabývá účinnosti následující norma UP: 

B3-15/7-RR - Zvláštní sociální stipendia na UP v akademickém roce    2015/2016 

http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/12-3_Kurzy_anglictiny_pro_zamestnance_a_doktorandy__zimni_semestr_2015-16_.pdf
mailto:helena.kadlecova@upol.cz
http://www.prf.upol.cz/skupiny/zamestnancum/nabidka-rekreace/
http://www.karlov.upol.cz/
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/13-4_Burza_prace_a_vzdelavani.xps
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/13-5_Klokan_2015.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/13-6_VR__Reditel_PM.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2015/RRB3-15-7-vr.pdf
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Dnem 9. září 2015 nabývá účinnosti následující norma UP: 

B3-15/8-RR - Ubytovací stipendia na UP na období říjen - prosinec 2015 

Dnem 19. září 2015 nabývají účinnosti následující normy UP: 

B3-15/7-SR - Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP 

Dnem 24. září 2015 nabývají účinnosti následující normy UP: 

B3-15/1-PK - Zrušení příkazu kvestora UP - Provozní režim objektu UP Křížkovského 14, Olomouc 
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