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Se zcela konkrétními návrhy spolupráce se ze zářijové návštěvy Royal University of Bhutan 

vrátili rektor Jaroslav Miller a vedoucí katedry rozvojových studií Pavel Nováček. Významnou 

roli ve vztahu obou univerzit bude hrát přírodovědecká fakulta, která mimo jiné uvítá 

bhútánské studenty i pedagogy.  

Bhútánská univerzita byla založena v roce 

2003, má osm fakult v různých koutech 

země a navštěvuje ji kolem 3000 

studentů. „Jeli jsme tam rozvinout naši 

spolupráci, protože formální dohoda  

už je podepsána. Když viděli, že přijel 

rektor evropské univerzity s více než 

400letou tradicí a 24 tisíci studentů, brali 

to velmi vážně,“ uvedl Nováček.  

Během zhruba týdenního pobytu se obě 

strany dohodly na konkrétních bodech 

spolupráce. Univerzita Palackého 

například přijme minimálně jednoho 

studenta z Bhútánu k doktorskému studiu 

a uhradí mu náklady za cestu i pobyt. „Po 

dohodě s panem děkanem bude tento 

student na přírodovědecké fakultě.  

Pro tamní univerzitu je to velmi 

významné,“ řekl Nováček.  

Bhútánského studenta i pedagoga uvítá v příštím roce díky programu Erasmus Mundus i katedra rozvojových 

studií. Do jihoasijského království naopak jednoho studenta i učitele vyšle. Příští rok v září se navíc v Bhútánu 

uskuteční workshop, jehož organizaci dostal na starost docent Nováček. „Konkrétní témata ještě nejsou dána, půjde 

ale o téma udržitelného rozvoje. Od nás by se jí měli zúčastnit tři nebo čtyři lidé, pan rektor opět přislíbil příspěvek 

na cestu,“ prozradil Nováček.  

Vedení univerzity rovněž plánuje zřídit na bhútánské univerzitě kancelář. Podmínkou ale je, že se na jejím 

financování dohodnou alespoň tři pracoviště. „Pokud by se to podařilo, považoval bych to za velký přínos. 

Kancelář by mohli využívat studenti i pedagogové. Ti by tam nejezdili jen učit, ale i provádět výzkum. Dokážu  

si představit, že třeba pro botaniky či zoology to může být lákavá možnost,“ domnívá se Nováček. Rektor  

by v Olomouci rád uvítal zástupce Royal University of Bhutan na katedře asijských studií filozofické fakulty.
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Bhútán je konstituční monarchie. Království leží v jižní Asii, na východním konci himálajských hor. Velikostí  

je srovnatelné se Slovenskem, má ale pouze 700 tisíc obyvatel. Patří k nejchudším zemím na světě. „Univerzita má 

šanci tamní univerzitě pomoci vychovat elitu. Je to ale i fascinující exotická země, která dlouhodobě sleduje vlastní 

koncept kvality života, tedy rozvoj hrubého domácího štěstí. V posledních letech se země velmi otevírá světu,  

což s sebou nese mnohé příležitosti, ale i rizika. My tento vývoj můžeme sledovat,“ uzavřel Nováček.  

 

V prestižním přednáškovém cyklu vystoupí chemik Peter Sadler 

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) uvítá dalšího hosta ze světové vědecké 

extratřídy. V rámci přednáškového cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series vystoupí ve čtvrtek 29. října  

na přírodovědecké fakultě významný chemik Peter Sadler z University of Warwick ve Velké Británii. 

Objevem komplexních sloučenin s protinádorovým účinkem, které se odvozují od neplatinových přechodných 

kovů a mají zcela specifický mechanismus účinku otevřel zcela nový směr v bioanorganické chemii i medicínském 

výzkumu. Přednáška nazvaná Protinádorové látky na bázi přechodných kovů s novým mechanismem účinku 

se uskuteční v aule přírodovědecké fakulty od 12:15. Profesor Sadler publikoval více než 520 vědeckých 

prací. 

 

 

 

 

 Stipendia Marie Skłodowska-Curie na podporu postdoků 

[PEGASUS]² je nový program vlámské organizace Research Foundation-Flanders (FWO) na podporu 

mobility postdoktorských výzkumných pracovníků. Zahraničním vědcům nabízí tříleté stipendium  

na pobyt a výzkumnou činnost na vlámských univerzitách. Kandidáti mohou být jakékoliv státní 

příslušnosti a mohou se zabývat jakýmkoli vědním oborem. Uzávěrka přihlášek první výzvy  

je 1. 2. 2016.  

Zadávací dokumentace výzvy, její přílohy a kontaktní informace jsou k dispozici zde.  

 

 Německo podpoří spolupráci se zeměmi EU 13 
Dne 6. října se na Stálém zastoupení Spolkové republiky Německo při Evropské unii uskutečnila 

informační schůzka pro země EU 13 (tedy pro "nové" členské státy). Zástupkyně Spolkového ministerstva 

pro vzdělávání a výzkum Evelina Santa-Kahle představila připravovaný program, jehož obsahem bude 

zajištění až 12týdenní stáže pracovníka výzkumné organizace či univerzity EU 13 v některém 

z německých prestižních výzkumných ústavů. Záměrem stáže je vzájemně si vyměnit zkušenosti  

a umožnit německým výzkumným institucím vytvořit si nové vazby v členských státech EU 13. Témata 

stáží budou souviset s evropskou výzkumnou politikou a dotýkat se například IPR, transferu znalostí, 

problematiky veřejných zakázek, Open Science, H2020, Open Access/Data atd. Pilotní výzva programu 

bude otevřena letos v listopadu, samotná stáž začne v září 2016. Úspěšný uchazeč by měl být 

pracovníkem výzkumné instituce či univerzity s alespoň tříletou praxí na pozici středního manažera. Stáž 

bude v angličtině. 

 

 Výzva OneStart 2016 

Pro mladé vědce do 35 let je určena výzva programu v oblasti přírodních věd a zdravotní péče. Svůj 

projekt, podnikatelský záměr nebo výzkum s návazností na využití v praxi, který je zaměřený na zlepšení 

kvality lidského zdraví (léčiva, diagnostika, software, přístroje, výzkumné nástroje atd.), můžete přihlásit 

do 1. prosince. Sestavte si tým z mladých odborníků různých odvětví nebo díky rozsáhlé síti mladých 

vědců zapojených do sítě OneStart najděte spolupracovníky ve světě a získejte finanční podporu i podporu 

odborného vedení pro rozvoj a realizaci vašeho nápadu. Více informací najdete zde.  

  

 

 

 

 

 Úprava rozvrhu je již možná pouze na základě vyplněné žádosti, podepsané a schválené vedoucím katedry 

případně vyučujícím, a to do pátku 27. listopadu 2015. 

https://owa.upol.cz/owa/redir.aspx?SURL=jp37wvhnu6sL3Ebb3BOkCyFp4r_0FcvKo2T6XHt8C4gjAbKGYtTSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBtAHMAbQB0AC4AYwB6AC8AdgB5AHoAawB1AG0ALQBhAC0AdgB5AHYAbwBqAC0AMgAvAHAAcgBvAGcAcgBhAG0ALQB2AGwAYQBtAHMAawBlAC0AbwByAGcAYQBuAGkAegBhAGMAZQAtAHIAZQBzAGUAYQByAGMAaAAtAGYAbwB1AG4AZABhAHQAaQBvAG4ALQBmAGwAYQBuAGQAZQByAHMALQBuAGEAPwBsAGEAbgBnAD0AMQAmAHIAZQBmAD0AbQAmAHMAbwB1AHIAYwBlAD0AZQBtAGEAaQBsAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.msmt.cz%2fvyzkum-a-vyvoj-2%2fprogram-vlamske-organizace-research-foundation-flanders-na%3flang%3d1%26ref%3dm%26source%3demail
http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/postdoctoral-fellowships/%5bpegasus%5d²-marie-skłodowska-curie-fellowships/
https://owa.upol.cz/owa/redir.aspx?SURL=XClRC-QaULySFEZ6Twej7_O8cNMNX0BI_gNpW2PLFD8jAbKGYtTSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBtAHMAbQB0AC4AYwB6AC8AdgB5AHoAawB1AG0ALQBhAC0AdgB5AHYAbwBqAC0AMgAvAHAAcgBvAGcAcgBhAG0ALQBzAHAAbwBsAGsAbwB2AGUAaABvAC0AbQBpAG4AaQBzAHQAZQByAHMAdAB2AGEALQBwAHIAbwAtAHYAegBkAGUAbABhAHYAYQBuAGkALQBhAC0AdgB5AHoAawB1AG0ALQBuAGEAPwBsAGEAbgBnAD0AMQAmAHIAZQBmAD0AbQAmAHMAbwB1AHIAYwBlAD0AZQBtAGEAaQBsAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.msmt.cz%2fvyzkum-a-vyvoj-2%2fprogram-spolkoveho-ministerstva-pro-vzdelavani-a-vyzkum-na%3flang%3d1%26ref%3dm%26source%3demail
http://onestart.co/
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 Promoce 

Ve dnech 13. a 14. listopadu se uskuteční promoce absolventů bakalářských studijních programů  

a navazujících magisterských studijních programů. Nezapomeňte se včas přihlásit u své studijní 

referentky, zaplatit poplatek za promoce (č. úč.: 19-10963302207/0100, VS 99310031, do zprávy  

pro příjemce uvést promoce) a naskenovaný doklad o zaplacení poslat na studijní oddělení. 

Sledujte webové stránky fakulty, kde bude vyvěšený časový harmonogram promocí. 

 

 Promoce studentů doktorského studia 

Promoce absolventů doktorského studia se budou konat 11. prosince 2015. Poplatek 500 Kč zaplaťte  

na č. úč.: 19-1096330227/0100, VS 99310031, do zprávy pro příjemce uveďte promoce a naskenovaný 

doklad zašlete studijním referentkám pro doktorské studium Janě Faltýnkové a Marcele Vykydalové. Čas 

promocí bude upřesněn. 

 

 Souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia 

učitelství se uskuteční příští rok od 29. února do 18. března. Přihláškový formulář najdete zde.  

Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba podat 

nejpozději do 22. ledna.  
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 mají zájem o jiný region, 

si musí praxi zajistit sami. Současně musí požádat ředitelství školy o souhlas s konáním souvislé 

pedagogické praxe, který škola potvrdí na formuláři přihlášky, jenž je rovněž dostupný po rozkliknutí 

výše uvedeného odkazu. 

Souvislá pedagogická praxe je zajištěna pro studenty, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) 

termínu. Případné dotazy zasílejte na jana.slezakova@upol.cz. 

 

 

 

 

 

 Stipendijní pobyty pro zahraniční studenty v České republice 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na období 2016/17 stipendijní program  

pro podporu studia a výzkumných pobytů cizinců z vybraných zemí na univerzitách v České republice. 

Seznam zemí a podmínky pro podání žádosti jsou zveřejněny zde. 

Pokud jste v kontaktu se zájemci o studium z uvedených zemí, upozorněte je prosím na tuto příležitost. 

 

 

 

 

 Zprovoznění skenovacího zařízení na podatelně V uplynulých dvou týdnech jsme na obou podatelnách 

fakulty na 17. listopadu 12 i v Holici instalovali skenovací zařízení. Veškeré faktury jsou nově skenovány 

do informačního systému Magion a zabezpečeny elektronickým podpisem. Z tohoto důvodu je již nelze 

evidovat na počkání. Žádáme zaměstnance fakulty, aby faktury určené k evidenci předávali na podatelnu 

bez průvodních listů, s oddělenými jednotlivými listy, bez poznámkových štítků a označené zkratkou 

katedry nebo číslem nákladového střediska. 

 

 

 

 

 Akademik sport centrum Univerzity Palackého srdečně zve zaměstnance a rodinné příslušníky  

na Den sportu ve středu 28. října. Vybírat můžete z bohaté nabídky sportovních aktivit uvedených  

v příloze č.1. V areálu loděnice za sportovní halou bude připraven program pro děti sportujících rodičů  

od 9:00 do 15:30, místa pro děti předem rezervujte. Sportovat můžete i se svými dětmi, stačí si vybrat 

některou ze společných aktivit. 

 

http://cpp.upol.cz/
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendijni-pobyty-v-ceske-republice-v-akademickem-roce-2016?lang=1&ref=m&source=email
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/15-1_Den_sportu.jpg
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 Doteky papíru – kreativní soutěž s tématem letních olympijských her 2016 

Do 20. listopadu se můžete přihlásit do kreativní soutěže s tématem olympijských her 2016. Své originální 

výtvory, návrhy, projekty vytvořte ze sady speciálních grafických papírů, které fakulta obdržela  

jako pozvánku do soutěže. Materiál k tvůrčí práci i další informace obdržíte od Mgr. Dagmar Petrželové, 

e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz. 

 

 Překladatelský maraton Khanovy školy 

Studentka oboru Biochemie Olga Ryparová srdečně zve na třetí ročník překladatelského maratonu 

Khanovy školy v rámci projektu Hýčkejte svou alma mater. Maraton se uskuteční 31. října. Cílem 

Khanovy školy je zpřístupnit kvalitní výuková videa i českému publiku, a to všem věkovým kategoriím. 

Během poslední říjnové soboty se sejdou příznivci Khan Academy a pokusí se přeložit co nejvíce videí  

z amerického serveru do češtiny. Pro účastníky bude připraveno občerstvení. Více informací a předběžnou 

registraci najdete zde 

 

 Rise and Shine 

Ve dnech 24. a 25. října 2015 se v budově Fakulty elektrotechnické ČVUT uskuteční třetí ročník 

studentské konference osobního rozvoje Rise and Shine 2015, která je určena zejména pro studenty  

a absolventy technických, přírodovědných a ekonomických oborů vysokých škol. Akce propojuje 

špičkové lektory, inspirující osobnosti, prestižní firmy a aktivní mladé lidi, kteří na sobě chtějí pracovat. 

Cílem konference je ukázat mladým lidem cestu osobního rozvoje tak, aby rychle zvládli studium a měli 

více času a příležitostí dělat to, co je bude nejvíce naplňovat. A účastníci se mimo jiné naučí jak získat 

vedoucí pozice v zaměstnání, jak skloubit úspěch v kariéře s harmonickými partnerskými vztahy,  

jak získat práci v top firmě atd. Více informací lze najít zde nebo v příloze č.2.  

 

 Nadace Malý Noe pořádá 6. listopadu 2015 od 19:00 v sále Reduta Moravské filharmonie výroční 

benefiční koncert. Účinkovat bude Hana Maciuchová, Alfréd Strejček, kytarista Štěpán Rak a Gamavilla 

quartet, který zahraje známé písně skupiny Beatles. Po koncertu se v Mozartově sále uskuteční 

společenské setkání za účasti interpretů, sponzorů, partnerů a dalších příznivců nadace.  

K prodeji jsou připraveny vstupenky za 250, 190 a 100 korun dle umístění v sále. Požadavky na vstupenky 

zasílejte na karolina.zavoralova@upol.cz. Zájemci se mohou hlásit do 27. října. 

 

 Oční zákroky se slevou  
Fakulta obdržela kartičky s 10procentní slevou na zákroky prováděné na oční klinice Gemini ve Zlíně. 

Karta je přenosná, tedy platná nejen pro zaměstnance a studenty naší fakulty, ale i pro jejich rodinné 

příslušníky či známé. V případě zájmu o využití karty zašlete email na dagmar.petrzelova@upol.cz. Karta 

vám bude dodána interní poštou. 

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 6. listopadu 2015. 

 

 Dnem 16. října 2015 nabývá účinnosti následující norma UP: 

B3-15/2-MPR – Rámcová smlouva na dodávky kancelářského papíru a obálek + objednávkový formulář 

 

 Dnem 21. října 2015 nabývá účinnosti následující norma UP: 

 B1-15/2-HN – Statut Komise pro informační technologie UP 
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