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vodní slovo  

 

 

Vážené kolegyně a kolegové, milí studenti,  

na počátku nového roku bych vám rád popřál hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i profesním 

životě. Věřím, že díky vašemu úsilí a práci čekají mnohé úspěchy i naši fakultu. Z těch nejnovějších 

bych připomněl skutečnost, že zásluhou fyzikálního chemika Michala Otyepky a RCPTM míří na naši 

fakultu i univerzitu vůbec první grant Evropské výzkumné rady. Je to obrovský úspěch a jsem rád, že se 

zrovna jemu podařilo prolomit určitou bariéru, která před námi ve vztahu k ERC grantům stála. 

Za velmi příznivou považuji i další informaci, o niž se s vámi chci podělit. Přírodovědecké fakultě se podařilo 

zvrátit trend stoupajícího počtu nefinancovaných studentů. V letošním akademickém roce jejich počet v prvním 

ročníku poklesl na 466 studentů. V předešlém akademickém roce jich bylo 659, meziročně jsme tedy v poměru 

k celkovému počtu studentů dosáhli poklesu o 2,7 procenta. Je to výsledek opatření, které stávající vedení zavedlo 

pro přijímací řízení v roce 2015. I tak má naše fakulta v porovnání s ostatními fakultami Univerzity Palackého 

nefinancovaných studentů nejvíce.  

Zachování vysokého počtu nefinancovaných studentů bych považoval za neracionální a neefektivní postup. Zvláště 

za situace, kdy ministerstvo snižuje počty studentů, na něž poskytuje dotace. Navíc tak zatěžujeme pedagogy, 

administrativní pracovníky a přetěžujeme kapacitu fakulty.  
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Naším cílem by mělo být zaměřit se nikoliv na kvantitu, ale kvalitu přijímaných studentů. Jednou z cest jak toho 

dosáhnout je zavedení přijímacích zkoušek i tam, kde dosud nebyly. U některých oborů jsme k tomu po dohodě 

s jejich garanty již přistoupili. Je třeba si uvědomit, že u řady oborů bez přijímacích zkoušek se vyskytuje velké 

množství studentů, kteří studium nezvládají, nebo dokonce ani studovat nechtějí a systém jen zneužívají. Například 

v minulém akademickém roce jsme zaznamenali zhruba 200 posluchačů, kteří za akademický rok nezískali ani 

jeden kredit. Například u oboru Matematika a její aplikace jsme v minulém akademickém roce přijali 52 studentů, 

z toho 36 nezískalo žádný kredit. 

Nefinancovaný student samozřejmě vždy nemusí být nekvalitní student. Počty studentů, kteří v prvním ročníku 

nestudují úspěšně nebo dokonce vůbec, ale dokazují, že bychom měli zlepšit výběr studentů a zaměřit se na získání 

těch nejlepších. Tím se sníží počet přijímaných uchazečů a tedy i nefinancovaných studentů. Za optimální považuji, 

pokud jich bude zhruba do deseti procent. K tomu by mělo přispět i další plánované opatření – omezení druhého 

kola přijímacích zkoušek. To se bude konat jenom u oborů, u kterých bude počet přihlášených uchazečů v prvním 

kole nižší než fakultní medián počtu studentů připadajících na jeden studijní obor.  

Ještě jednou vám přeji v novém roce vše dobré.  

Ivo Frébort, děkan 

 

 

 

 

 

 Obhajoby projektů FRUP 2015 se uskuteční 19. ledna od 9:00 v zasedací místnosti děkanátu 

přírodovědecké fakulty, místnost 6.014. 

 

 Závěrečné zprávy projektů IGA 2015 je třeba vypracovat a zadat do systému OBD do 15. března. 

 

 Obhajoby projektů IGA 2015 se budou konat 22. března od 8:30 v zasedací místnosti děkanátu 

přírodovědecké fakulty, místnost 6.014. Harmonogram obhajob řešitelé obdrží v předstihu. 

 

 Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2015 

Nadace Český literární fond opět udělí Ceny Josefa Hlávky za původní knižní práci z oblasti vědecké 

a odborné literatury. Získat ji mohou vědci na poli společenských věd, věd o neživé a živé přírodě  

i lékařských věd, kteří monografii publikovali v České republice v uplynulém roce.  Slavnostní předání 

cen se uskuteční tradičně v červnu na zámku v Lužanech u Plzně. Návrhy na ocenění včetně jednoho 

výtisku publikace může zaslat každá právnická i fyzická osoba do 5. února 2016 na adresu: Nadace 

Český literární fond, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2, e-mail: hajkova@nclf.cz. 

 

 

 

 

 

 Státnice  

Studenti, kteří se přihlásili na státní závěrečné zkoušky v lednu a únoru, si musí přijít na studijní oddělení 

uzavřít studium nejpozději tři týdny před konáním zkoušky. K uzavření studia je nutné předložit 

index, ve kterém musí být řádně zapsány všechny výsledky potvrzené podpisy vyučujících. Všechny 

výsledky musí být zapsány také ve Stagu.   

 

 Zápis předmětů na letní semestr  

Zápis předmětů na letní semestr se uskuteční 21. ledna – 22. února 2016. Úpravy rozvrhu je možné 

provádět na studijním oddělení do 18. března. Po tomto termínu je možná úprava rozvrhu pouze se 

žádostí schválenou vedoucím katedry, případně vyučujícím. Bližší informace naleznete zde. 

 

mailto:hajkova@nclf.cz
http://www.prf.upol.cz/aktualita/clanek/zapis-predmetu-na-letni-semestr-20152016/
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 Uznání předmětů 

Upozorňujeme studenty, kteří si podali začátkem akademického roku žádost o uznání předmětů 

z předchozího studia, aby si co nejdřív u své studijní referentky vyzvedli Rozhodnutí o uznání 

studijních  povinností. Je nutné vyzvednout si Rozhodnutí, zapsat si uznané předměty do indexu a nechat 

si zapsat výsledky. 

 

 Studenti, kteří se přihlásili na souběžné doplňující studium učitelství (pedagogické minimum) a na 

doplňkové pedagogické studium učitelství, nechť se obracejí na novou studijní referentku Mgr. Martinu 

Karáskovou. 

 

 Upozornění k proplácení stipendií 

Na základě nově vydané Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ze dne  

17. prosince 2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP A-15/7/SD, sdělujeme, 

že výplatní termín všech druhů stipendií včetně doktorandských je určen do 15. dne v měsíci. Termín 

dodání podkladů pro výplatu stipendií zůstává stejný, a to do 20. dne v předchozím měsíci. 

 

 Evaluace výuky  

Minulý týden byl spuštěn systém evaluace výuky na naší fakultě.  K hodnocení výuky a pro podání 

připomínek či námětů lze použít přímý odkaz na modul evaluací se seznamem zapsaných předmětů: 

s.upol.cz/eval. Evaluace je také dostupná po přihlášení do EDISu: edis.upol.cz v záložce Evaluace výuky. 

Přihlašovací údaje jsou stejné jako do Portálu UP.  

Evaluaci je možné provést i prostřednictvím mobilní aplikace, která je dostupná na Google play (Android) 

nebo AppStore (iOS). Evaluace je anonymní, podrobnější informace najdete v příloze č. 1.  

 

 Jazykový kurz Practical English pro studenty vyjíždějící na zahraniční stáž  

Ve dnech 1. až 5. února pořádá Kabinet cizích jazyků kurz Practical English pro studenty bakalářských  

a magisterských studijních oborů, kteří se chystají vyjet na zahraniční stáž. Více informací najdete zde.   

 

 

 

 

 

 Stipendijní pobyty v Polsku    

Studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů se mohou do 21. ledna 

přihlásit na studijní a výzkumné pobyty v Polsku v délce dvou až deseti měsíců.  

Pro akademické pracovníky jsou v nabídce studijní a výzkumné pobyty v délce jednoho až pěti měsíců. 

Žádosti mohou akademici předkládat i dodatečně v průběhu roku do naplnění stipendijní kvóty.  

Více informací k oběma typům stipendií najdete zde.  

 

 

 

 

 

 Hodnocení zaměstnanců fakulty 

Na základě metodického pokynu rektora UP B3-13/2-MPR - Pravidelné hodnocení zaměstnanců 

Univerzity Palackého v Olomouci a jeho Dodatku č. 1 se provádí hodnocení všech zaměstnanců 

univerzity.  

Na naší fakultě je hodnocení akademických pracovníků a nově i neakademických pracovníků připraveno  

a evidováno v systému IS HAP. Vedoucí pracovníci jsou povinni jednou ročně zajistit zpracování 

hodnocení pracovníků na svých pracovištích. Hodnocení za kalendářní rok 2015 musí být provedeno 

nejpozději do 31. ledna. Žádáme všechny vedoucí pracovníky, aby hodnocení zajistili, a akademické 

pracovníky, aby v systému vyplnili sebehodnotící formuláře. 

Návod k vyplnění formuláře je k dispozici zde. Pro případ nesrovnalostí formulářů pište, prosím, na email: 

pavel.holecek@upol.cz. 

http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Uredni_deska/Vnitrni_predpisy/A-15-7-SD_Stipendia.pdf
http://s.upol.cz/eval
https://edis.upol.cz/
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/1-1_Evaluace_vyuky.pdf
http://kcj.upol.cz/PE_2015.pdf
http://www.dzs.cz/file/3144/POLSKO%20VR_AIA_15.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2013/MPRB3-13-2.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2014/MPRB3-14-2_v.r..pdf
https://hap.upol.cz/
https://hap.upol.cz/THP/Downloads/StrucnyNavodProVyplnovaniNeakademicti2015.pdf
https://owa.upol.cz/owa/redir.aspx?SURL=uJ6VWp0ObRlcjNppyQbtDwFuRr5ZtZ1sEgoHqMc8kJmlW72G_xvTCG0AYQBpAGwAdABvADoAcABhAHYAZQBsAC4AaABvAGwAZQBjAGUAawBAAHUAcABvAGwALgBjAHoA&URL=mailto%3apavel.holecek%40upol.cz
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Hodnocení na přírodovědecké fakultě zakládá Metodický pokyn děkana PřF UP pro hodnocení pracovní 

výkonnosti a pracovních výsledků zaměstnanců A-14/15/MPD.  

 

 Letošní první Čaj o třetí, setkání vedoucích kateder a vedoucích center s vedením fakulty, se uskuteční 

v pondělí 22. února v 15:00 v zasedací místnosti děkanátu, místnost 6014. 

 

 Kurzy angličtiny pro doktorandy a zaměstnance fakulty 

Kabinet cizích jazyků opět připravil bohatou nabídku kurzů angličtiny pro letní semestr 2015/2016. 

Vybrat si můžete ten svůj v příloze č. 2. 

 

 

 

 

 

 Odborná přednáška Krajina a těžba (nejen) Střední Moravy 
Katedra rozvojových studií srdečně zve studenty a akademické pracovníky na odbornou přednášku 

věnovanou různým aspektům vlivu povrchové těžby na krajinu a její obnovu, zhodnocení aktuálního stavu 

přístupu k obnově krajiny po těžbě kamene, štěrku a písku a naznačení dalšího možného vývoje. Seminář 

se uskuteční 11. února od 8:30 ve filmovém sále univerzity, Univerzitní 3, Olomouc. Bližší informace 

najdete v pozvánce nebo v programu akce. Seminář je pro účastníky zdarma, z důvodu omezené kapacity 

sálu se přihlašujte na email: kamila.botkova@cmsterk.cz do 31. ledna.  

 

 Registrace na letní Dětskou univerzitu spuštěna 

Muzeum vědy Pevnost poznání spustilo registraci na letní semestr projektu, který dětem od 8 do 12 let 

nabízí jedinečnou příležitost okusit, jaké to je studovat na vysoké škole.      

Deset interaktivních přednášek připraví odborníci z Univerzity Palackého, děti díky nim získají 

mimořádný rozhled o rozmanitosti hned několika vědních oborů. Odměnou navíc nebudou pouze nově 

nabyté vědomosti, ale i absolvování tradičních slavnostních aktů, jakými jsou imatrikulace či promoce.  

Na závěr pak na každého bude čekat diplom o absolvování celého univerzitního dobrodružství.   

Letní semestr Dětské univerzity se uskuteční od 24. února 2016 do 18. května 2016, vždy ve středu v 

čase 15.00 – 16.30. Účast je bezplatná, každé z dětí se tak může zúčastnit pouze jedenkrát. Rodiče 

mohou ratolesti přihlásit vyplněním jednoduchého formuláře.  

 

 Blue World Institute hledá dobrovolníky pro vědecký výzkum a ochranu delfínů v Chorvatsku 
Biologii a ekologii delfínů skákavých a dalších kytovců v Jaderském moři zkoumají vědci institutu již 

řadu let. Podrobné informace o možnosti zapojení dobrovolníků do výzkumu, vzdělávání, osvěty  

i ochrany kytovců a dalších organismů Jaderského moře zejména v okolí ostrova Veli Lošinj najdete 

v příloze č. 3.  

  

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 29. ledna 2016. 

 

 Dnem 1. ledna 2016 nabývají účinnosti následující normy UP: 

B3-15/3-HN - Statut Správy kolejí a menz UP 

B3-15/7-MPK - Dodatek č. 4 k metodickému pokynu kvestora UP č. B3-12/1-MPK - Cestovní náhrady  
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http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Uredni_deska/Vnitrni_predpisy/A-14-15-MPD_Hodnoceni_zamestnancu.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/1-2_Kurzy_anglictiny_letni_semestr_2016.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/1-4_Krajina_a_tezba_pozvanka.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/1-5_Krajina_a_tezba_program.pdf
mailto:kamila.botkova@cmsterk.cz
https://docs.google.com/a/afo.cz/forms/d/1WzK6WdLV6KDBmMcjqjE1iAxvbu7P1AYi5zwOTZ73ntw/viewform?c=0&w=1
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/1-3_ADP_Volunteering_Information_2016.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2015/HNB1-15-3-v.r.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2015/MPKB3-15-7-v.r.pdf

