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Především přípravu projektů pro rozvoj fakulty v následujících třech letech obsahuje investiční
plán pro letošní rok, který na svém posledním jednání schválil fakultní akademický senát. Počítá
s přípravou zastínění západní a jižní fasády hlavní budovy na Envelopě či studií rozvoje areálu
v Holici. Realizace se letos dočká například oprava střechy Společné laboratoře optiky,
rekonstrukce hromosvodu hlavní budovy či dobudování parku, parkoviště a vnějšího značení
v Holici. Celkem je na investice pro letošek vyčleněno zhruba 128 milionů korun.
Senátoři schválili rozdělení peněz z fondu reprodukce investičního majetku i fondu provozních prostředků. Vyšli
vstříc požadavkům kateder na dofinancování nákupu přístrojového vybavení z Národního programu udržitelnosti
i dalších projektů. Senátoři podpořili i investice, které se letos rozběhnou, ale s jejichž ukončením se počítá
až v příštích letech.
Do této skupiny spadá mimo jiné i zastínění západní a jižní fasády hlavní budovy směrem na třídu 17. listopadu.
„V této části budovy dochází k přehřívání pracoven a dalších místností. Proto jsme zahájili jednání s autorem
budovy architektem Janem Hájkem, který bude ve spolupráci se specialisty na vzduchotechniku a klimatizaci
navrhovat varianty zastínění fasády. S realizací počítáme v příštím roce,“ uvedla tajemnice Jana Zimová.
Naopak ukončena by už letos měla být rekonstrukce hromosvodu v objektu. Nevhodně řešený bleskosvod se totiž
ukázal jako příčina častých závad na elektronických zařízeních v budově, například nouzovém osvětlení
či zabezpečovacích systémech. „Dochází k přepětí, které elektroniku ničí. Musíme přistoupit k nápravě, uplatnili
jsme to i jako reklamaci na dodavatele stavby. Zatím není jisté, zda nám ji uzná. V každém případě letos hodláme
potíže s hromosvody odstranit. Obdobný problém řešíme i v Holici. Abychom ochránili tamní drahé přístroje
před výkyvy napětí, budeme instalovat velkou UPS,“ objasnila Zimová. K letošním drobnějším investicím podle
ní patří například opravy rozvodů v suterénu budovy, v níž se nachází katedry geoinformatiky a zoologie.
V havarijním stavu je i střecha Společné laboratoře optiky, společně s její obnovou řemeslníci zateplí část čtvrtého
nadzemního podlaží.
V části přírodovědecké fakulty na ulici Šlechtitelů je v plánu v souvislosti s projektem Centra biologických oborů
dobudování parkoviště u vstupní brány včetně oplocení i dokončení parku s jezírkem, v němž se objeví nové
lavičky a další mobiliář.
Pokročit by měla i projektová příprava výstavby nové budovy F1, která rozšíří stávající objekt F2.
„Předpokládáme, že peníze na ni bychom mohli získat v některém z operačních programů v příštím
programovacím období. Budova bude primárně sloužit pro Centrum regionu Haná a Regionální centrum
pokročilých technologií a materiálů, jejichž kapacita je už naplněna. S budovou se počítalo od počátku, ale kvůli
krácení dotací se nakonec nestavěla,“ vysvětlila Zimová.
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Letos by měla vzniknout i územní studie pro dostavbu celého areálu. Měla by zahrnout opravu komunikací
a technické infrastruktury, vytvoření systému svozových míst, doplnění mobiliáře, rozšíření a úpravu zeleně
i zvelebení ploch kolem komunikace od hlavní brány směrem k menze. V menze se počítá s rozšířením
a zkulturněním venkovního posezení. Studie by měla navrhnout i varianty pro vyřešení palčivého problému areálu,
jímž je nedostatek výukových prostor a především chybějící zázemí pro studenty. „Jedna z myšlenek, která se jeví
jako reálná, je modernizace auly a vytvoření zázemí pro studenty, případně bufetu, v přízemí budovy A.
Druhou variantou je výstavba nového objektu na volném prostranství mezi hlavní a vedlejší bránou. V bývalé
budově Výzkumného ústavu rostlinné výroby by zase měly po rekonstrukci vzniknout sklady, zázemí pro správu
budov či ekonomické oddělení i podatelna,“ nastínila některé možnosti tajemnice.
V roce 2014 fakulta na investice věnovala 75,1 milionu korun. Z toho bylo na nákup přístrojů a jiného vybavení
určeno 60,6 milionu korun, zbytek šel na stavební práce. Letos fakulta věnuje na přístrojové a jiné vybavení
111,8 milionu korun, stavební činnost si vyžádá 16,2 milionu korun.

Rozvojový projekt na dofinancování pobytu postdoků na fakultě
Rektor Univerzity Palackého vyhlásil na podzim loňského roku Pravidla sestavování institucionálního
plánu na Univerzitě Palackého pro rok 2015. V souladu s prioritou č. 3a výzvy podala naše fakulta
rozvojový projekt „Podpora udržitelnosti postdoktorandských pozic na PřF UP“ zaměřený na
dofinancování pobytu zahraničních postdoků na fakultě do konce roku 2015. Projekt byl podpořen částkou
7,837 milionů korun, žádosti lze podávat do 20. dubna na oddělení vědy a výzkumu paní
Kratochvílové. Detailní informace k projektu najdete v příloze č.1.

Studentská vědecká soutěž o cenu děkana
O mimořádné stipendium, ale i o hodnotné ceny mohou soutěžit 13. května všichni řádně zapsaní studenti
naší fakulty. Své vědecké práce přihlašujte do 30. dubna na webových stránkách, kde najdete
i podrobnosti k soutěži.
Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy 2015
Společnost Bull s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice budou oceňovat nejlepší výzkumné
práce českých doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v oblasti informatiky a počítačových věd.
Do soutěže mohou studenti přihlásit své vědecké práce z oblasti informatiky a informačních technologií
se zaměřením na návrh a využití algoritmů a metod, simulací a modelování a na manipulaci s velkými
objemy dat. Výherci získají finanční odměnu, možnost vycestovat na stáž do Francie dle vlastního výběru
a výpočetní čas na superpočítači ANSELM v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations.
Podmínky soutěže, podrobnější informace najdete v příloze č.2 nebo zde. Své návrhy s kompletní
dokumentací zasílejte na adresu vit.vozenilek@upol.cz do 29. dubna.
Sympozium v Heidelbergu pro mladé vědce biologických oborů
Mezinárodní sympozium se uskuteční 21. a 22. května v německém Heidelbergu již po čtvrté. V tamním
centru pro výzkum rakoviny můžete prezentovat výsledky vlastního výzkumu formou přednášky
či posteru ve čtyřech sekcích: kontrola růstu nádoru, hostitel versus patogeny, neuropatologie,
vnitrobuněčné konflikty. Pozvání na sympozium mimo jiné přijali Mariano Barbacid, Gerry Wright,
Mathias Jucker, Nick Lane.
Své abstrakty můžete zasílat do 1. dubna. Podrobné informace najdete zde, registrovat se můžete zde.

2

6

27. března 2015
2014
Znovu připomínáme, že studenty doktorského studijního programu Geografie převzala studijní
referentka Marcela Vykydalová.
Úprava rozvrhu je možná již jen na základě řádně vyplněné žádosti, kterou studentům potvrdí svým
podpisem vedoucí katedry, případně vyučující.
Odevzdávání formulářů pro výplatu stipendií.
Žádáme vedoucí, případně vyučující všech kateder, aby podklady pro výplaty stipendií studentům
bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia podávali výhradně na studijní oddělení
paní Ludmile Mozgové, která na formuláře zajistí podpis pana děkana. Pokud odevzdáte formuláře
nejdříve na děkanát, studijní oddělení nemůže garantovat vyplacení stipendií v požadovaném termínu.
Všechna stipendia by měla být zadána ve STAGu, aby bylo možné poskytnout správné a úplné údaje
soudům, ČSSZ, policii apod. v případě vydávání potvrzení o výdajích či příjmech studentů. Toto se netýká
studentů z jiných fakult. Těm lze vyplatit stipendium pouze na ekonomickém oddělení.
Znovu upozorňujeme na nutnost používat k vyplácení stipendií správný formulář, který najdete zde
nebo s instrukcemi k vyplnění ve Zpravodaji č.3/2014. Ve formuláři je třeba správně vyplnit všechny
požadované údaje včetně střediska, ze kterého bude platba vyplacena, a správného osobního číslo
studenta. Některé katedry zadávají studentům stará osobní čísla z předchozích bakalářských či
navazujících magisterských studií.

Změna provádění nákupu kancelářského papíru a obálek
Aby se usnadnila a urychlila administrativa spojená s nákupem, je možné nákup papíru a obálek
nad 5000 korun provést bez objednávky zpracované v systému SAP. Nákup papíru a obálek
se uskutečňuje na základě stávající rámcové smlouvy u společnosti Micos, spol. s r.o., Prostějov.
Rámcovou smlouvu najdete zde, objednávkový formulář ke stažení zde.
Do parku v Holici se může
Ačkoliv nově vybudovaný park v areálu na Šlechtitelů je oplocený, není zájemcům uzavřený. Dovnitř
se mohou dostat brankou, kterou je ale třeba za sebou pečlivě zavírat. Oplocení kolem parku zůstane
nejméně do jara 2016. Je to opatření proti zajícům, kteří by mohli poškodit mladé rostliny.
Děkanské volno
Děkan uděluje členům akademické obce a zaměstnancům fakulty pracovní volno na pátek 3. dubna.
Přejeme všem veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a jarní dny plné pohody a slunce.

Veletrh vědy a výzkumu 2015
Letošní ročník největší populárně-vědecké akce v regionu se uskuteční 19. a 20. června v novém
interaktivním muzeu vědy Pevnost poznání. Kromě areálu Korunní pevnůstky využijeme pro aktivity i
prostory přírodovědecké fakulty, kde akce před čtrnácti lety vznikla a postupně si našla své příznivce
nejen z Olomouce. Pokud budete mít chuť se do akce zapojit a návštěvníkům tak umožníte nahlédnout
pod pokličku svých vědních oborů, napište nejpozději do 15. května koordinátorce akce Lence Oprštěné,
e-mail: oprstena.lenka@gmail.com, která vám zároveň odpoví na všechny otázky ohledně přípravy.
Pozdější přihlášení již nebude z kapacitních důvodů možné. Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2015
Mezinárodním rokem světla a světelných technologií. Proto oceníme, pokud svůj vědecký veletržní
stánek zaměříte na toto téma.
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Hudební most Olomouc – Vídeň
Rádi tlumočíme pozvání zlatého absolventa naší fakulty Vladimíra Žůrka na vystoupení
Stupkova kvarteta, které se uskuteční ve středu 1. dubna v 19:00 v Arcidiecézním muzeu Olomouc.
Na programu jsou skladby Iši Krejčího, Egona Kornautha a Antonína Dvořáka.
Stupkovo kvarteto letos v dubnu obdrží Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2014.
K tomuto úspěchu gratulujeme.
Další Zpravodaj vyjde 10. dubna.
Dnem 18. března 2015 nabývají účinnosti následující normy UP:

B3-15/3-RR – Plán kontrolní činnosti na UP v roce 2015
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