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Zajít si ráno na snídani, dopoledne na svačinu a obědvat třeba až ve tři odpoledne? I tyto možnosti nově nabízí 

menza v Holici, která od začátku letního semestru na žádost vedení fakulty rozšířila provozní dobu 

od 7:30 do 17:00 (v pátky do 14:30). Studentům a zaměstnancům nabízí i další změny. Od možnosti poskládat 

si minutková jídla podle vlastní chuti, přes nové obrazovky s přehledem menu v češtině i angličtině, rozšířenou 

nabídku studeného bufetu až po bufet s čerstvou zeleninou.  

„Snažíme se, aby se menza změnila k lepšímu, proto jsme vedli jednání s jejím vedením. Jde o to, aby nabídka byla dostatečně 

pestrá a vyhovovala širokému spektru pracovníků v areálu.  Lidé si na změny musejí hlavně zvyknout a do jisté míry bude 

záležet i na jejich odezvě a zájmu komunikovat s menzou a vedením fakulty o jejich požadavcích,“ uvedla 

tajemnice Jana Zimová.  

Strávníci však zatím novinky vstřebávají pomalu. Zájem o teplé jídlo v odpoledních hodinách je minimální, málo studentů 

či zaměstnanců zatím využívá možnosti snídaní či nákupu ze studeného bufetu. Zatímco kapacita menzy je 600 až 700 jídel, 

v současné době se jich každý den vydá méně než 300. „Rozšířenou provozní dobu ponecháme do 15. května a pak vše 

vyhodnotíme a rozhodneme, jak bude otevřeno v dalším semestru. V současné době přichází nejvíce strávníků zhruba do půl 

jedné. Nemusejí se ale obávat, že by si i později nevybrali. Objednaná jídla garantujeme do 14:30 a skládaná jídla jsou 

k dispozici až do konce provozní doby,“ uvedl ředitel Správy kolejí a menz Leoš Jurásek.  

Od strávníků uvítá vedení menzy jakékoliv připomínky. „Budeme vděčni za podněty, co v naší nabídce chybí, co by naši klienti 

uvítali. Rádi jim vyjdeme vstříc, na druhé straně provoz musí být i ekonomický,“ řekla vedoucí úseku stravování ze Správy 

kolejí a menz Dagmar Pochylá. Podněty a připomínky lze zasílat na menza@upol.cz.  

Vedení fakulty plánuje také rozšíření a zvýšení kvality venkovního posezení u menzy. Investici hodlá zařadit do plánu na příští 

rok.  

Martina Šaradínová 

 

 

 

 

 

 

 Vyhlášení 2. veřejné soutěže Technologické agentury České republiky – TA ČR  

Druhá veřejná soutěž podprogramu  programu GAMA byla vyhlášena 26. února. Podrobné informace o podmínkách 

veřejné soutěže jsou zveřejněny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na webových stránkách TA ČR. Program 

je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich 

praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. 

 

 Vyhlášení veřejné soutěže Grantové agentury České republiky 2016 

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž v kategoriích standardní, juniorské a mezinárodní projekty. Podrobné 

informace jsou uvedeny zde. Návrhy zasílejte na e-mail michaela.kratochvilova@upol.cz do 25. března. Termín 

ukončení soutěže je 31. března. 

Ú
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 Oddělení vědy a výzkumu rektorátu požaduje, aby výzkumné projekty předkládala k podpisu panu 

rektorovi/prorektorce pouze oddělení VaV jednotlivých fakult. Na naší fakultě zajišťuje podpisy Mgr. Kratochvílová, 

michaela.kratochvilova@upol.cz, tel: 585634022. 

 

 Neuron Impuls – Nadační fond Neuron podporuje mladé vědce  
Vědečtí pracovníci do 40 let mohou do konce března přihlašovat své vědecko-výzkumné projekty do soutěže Neuron 

Impuls a dosáhnout tak na podporu až do výše 1 milion korun na jejich realizaci. Více informací o soutěži najdete zde. 

 

 Podrobné informace o výzvě Norských fondů a Americké vědecké informační agentury AMVIA 

Minulý týden se na fakultě konal seminář o možnostech podání individuálních i institucionálních projektů do výzvy 

Norských fondů a AMVIA. V příloze č.1 najdete prezentaci s podrobnými informacemi o výzvě Norských fondů 

a fondů EHP. V příloze č.2 jsou uvedeny podrobnosti k výzvě AMVIA.  

 

 Projektový servis Univerzity Palackého připravil kompletní přehled informací o grantech a dotacích  

Naleznete jej v sekci Aktuality nebo Výzvy k předkládání projektů na webových stránkách PSUP.  Projektový servis 

rovněž nabízí pomoc s přípravou projektové žádosti. 

 

 

 

 
 
 

 Studenti si mohou přijít na studijní oddělení upravit rozvrh do 20. března. Po tomto datu je úprava rozvrhu možná 

pouze na základě žádosti potvrzené vedoucím katedry, případně garantem předmětu. 

 

 Studenty doktorského studia programu Geografie převzala studijní referentka Marcela Vykydalová. 

 

 Fakultní senát schválil stipendia pro studenty naší fakulty  
Senátoři odsouhlasili na svém zasedání, které se konalo18. února, výši a podmínky udělování stipendií. Příjemnou 

motivační novinkou je navýšení stipendia na podporu střednědobých a dlouhodobých mobilit 

z 1200 na 3000 korun. Podrobné informace najdete zde. 

 

 

 

 

 

 Microinjection and Advanced Microscopy  

Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně zve studenty magisterských a doktorských biologických oborů 

na jarní školu zaměřenou na mikroinjekci a pokročilou mikroskopii, kterou pořádá 23. až 27. března. Více informací 

najdete v příloze č.3. Přihlášky zasílejte na e-mail sebestovaj@vri.cz do 16. března. 

 

 Mezinárodní vědecká konference CER 2015  

Tlumočíme pozvání na třetí mezinárodní vědeckou konferenci pro studenty doktorského studia zemí Evropské unie 

CER 2015. Virtuální konference se uskuteční 23.až 27. března, registrovat se můžete do 16. března zde. Podrobné 

informace najdete zde. Všechny konferenční příspěvky budou publikovány ve sborníku. 

 

 

 

 

 
 

 Jste spokojeni se spoji MHD do Holice? 

Na základě připomínek našich zaměstnanců a studentů, kteří poukazovali na nevyhovující četnost a kapacitu 

autobusových linek do areálu fakulty v Holici, jsme připravili dotazník spokojenosti s dopravní obslužností MHD. 

Najdete jej zde. Jeho vyplnění zabere maximálně pět minut, je možné jej vyplnit v češtině nebo v angličtině. Výsledky 

průzkumu budou podkladem pro jednání s Dopravním podnikem města Olomouce a olomouckým magistrátem a 

podpoří žádost fakulty o změnu nevyhovující situace. 

Prosíme o vyplnění dotazníku a předání této žádosti kolegům i studentům. Dotazník vyplňte i v případě, že MHD 

používáte v menší míře. Akce má smysl, pokud se vyjádří velký počet respondentů, každý názor je důležitý. Dotazník 

lze vyplňovat do konce března. 

 

 

mailto:michaela.kratochvilova@upol.cz
http://impuls.nfneuron.cz/
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/Prezentace_Norske_fondy_unor_2015.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/Prezentace_AMVIA_unor_2015.pdf
http://www.psup.cz/
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Aktuality/Stipendia_PrF_ASPrF.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/Spring_school_2015.pdf
mailto:sebestovaj@vri.cz
http://www.cer-sciemcee.com/registration
http://www.cer-sciemcee.com/
http://www.prf.upol.cz/dotaznik-mhd
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 Školení řidičů 

Pokud jste se nemohli zúčastnit školení řidičů referentských vozidel na naší a právnické fakultě začátkem roku, 

nabízíme možnost absolvovat školení na FTK v úterý 10. března v učebně NA 401 nebo NA 209 (info na vrátnici) 

od 10:00 do 11:30. 

 

 

 

 

 

 Současná chemie i Rudolf Zahradník Lecture Series 

Na přírodovědeckou fakultu zamíří v příštích dnech 

a týdnech špičkové osobnosti české i světové vědy. 

Ve středu začal desátý ročník kurzu Současná chemie, 

který vede Pavel Hobza z katedry fyzikální chemie. 

Za dveřmi je i úvodní přednáška dalšího ročníku 

prestižního přednáškového cyklu Rudolf Zahradník Lecture 

Series, jenž pořádá Regionální centrum pokročilých 

technologií a materiálů (RCPTM). Uskuteční se 10. března. 
 

Letošní kurz Současná chemie, který patří laureátům 

ocenění Česká hlava, uvedl ve zcela zaplněné aule 

průkopník elektrochemie nukleových kyselin Emil Paleček 

z Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Brně. Více 

informací najdete zde. Cyklus pokračuje 11. března, kdy 

o úspěšné historii výzkumu antivirálních léků Antonína 

Holého pohovoří jeho někdejší kolega Zdeněk Havlas. 

Zhruba o měsíc později (15. dubna) vystoupí zakladatel 

tuzemské dětské onkologie Josef Koutecký s přednáškou 

Chemie života. Cyklus uzavře 22. dubna Pavel Hobza, 

který zúčastněné zavede do světa nekovalentních interakcí.  
 

Rudolf Zahradník Lecture Series hostí mezinárodně uznávané vědce zejména z oblasti chemie, nanotechnologií 

a materiálového výzkumu. Dalším významným hostem série bude Adi Eisenberg z kanadské McGill University. 

Zájemci se mohou těšit na přednášku nazvanou Block Copolymer Self-Assembly in Solution a Morphological 

Wonderland with a Range of Potential Applications. Přednáška se uskuteční ve 13 hodin v aule.  

 

 Propojený svět – umění v technologiích, technologie v umění 

Technologická agentura ČR s partnery vyhlašuje uměleckou soutěž inspirovanou vzájemným propojením světa umění 

se světem nových technologií a materiálů. Oceněny mohou být umělecké interpretace výzkumných projektů studentů 

vysokých škol. Uzávěrka soutěže je 30. září, máte tedy dostatek času podívat se na svůj výzkum z umělecké 

perspektivy, popustit uzdu své fantazii a vytvořit nadčasové dílo. Podrobnosti k soutěži najdete zde. 

 

 Okno do praxe 

Děkujeme všem vyučujícím za uvolnění studentů na Okno do praxe, které se konalo 17. a 18. února. Setkání se 

zúčastnilo 34 firem, které nabízejí uplatnění absolventům přírodovědných oborů, a 300 našich studentů. Všichni 

oslovení zaměstnavatelé jednoznačně potvrdili, že o naše absolventy mají zájem, což potvrzují i nabídky praxe, stáží, 

brigád, trainee programů a spolupráce na bakalářských a diplomových pracích pro studenty už během studia. Na 

absolventy čeká řada pracovních pozic, všechny zúčastněné firmy počítají s náborem nových odborných zaměstnanců. 

Pro narůstající zájem přesuneme příští rok Okno do praxe do větších prostor. Konkrétní účast firem, podrobnější 

hodnocení akce, podíl účasti studentů jednotlivých oborů a fotografie z akce jsou k nahlédnutí zde. 

 

 Další Zpravodaj vyjde 13. března. 

 

 Dnem 25. února 2015 nabývají účinnosti následující normy UP: 

B3-15/2-SR - Škodní komise a škodní řízení na UP  

 

 

 

 

 

http://www.zurnal.upol.cz/prf/zprava/clanek/zakladateli-elektrochemie-nukleovych-kyselin-vedecka-obec-dlouho-neverila/
http://www.tacr.cz/dokums_raw/novinky/V%C3%BDtvarn%C3%A1_sout%C4%9B%C5%BE_V%C5%A0_150203.pdf
http://www.absolventiprf.upol.cz/okno-do-praxe/
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2015/SRB3-15-2-v.r..pdf
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