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Sedm vedoucích kateder převzalo jmenovací dekrety
Zhruba třetina kateder přírodovědecké fakulty bude mít od září (staro)nové vedení. Vedoucí
vzešlí z výběrových řízení převzali jmenovací dekrety v úterý z rukou děkana Ivo Fréborta.
Zatímco šest z nich má již s vedením kateder letité zkušenosti, vedoucího katedry geografie
Mariána Haláse čeká první funkční období v této pozici.
„Jsem rád, že máme osobnosti, které jsou ochotny vést katedry, ve většině případů opakovaně. Často je s tím
spojena jistá dávka sebeobětování ve prospěch pracoviště i snížení vlastního vědeckého výkonu. Chtěl bych všem
poděkovat a říct, že s případnými problémy se můžete na vedení fakulty kdykoliv obrátit. Víme všichni, že na
jedné straně není všechno jednoduché a musíme řešit řadu problémů, na druhé straně jde Univerzita Palackého
v mezinárodních hodnoceních strmě vzhůru a tahounem je přírodovědecká fakulta. To je mimo jiné i zásluha
vedoucích kateder,“ řekl děkan.
„Chci katedru posunout dále, a to v souladu se směřováním celé fakulty, tedy k vědecké práci. Naše katedra byla
dosud primárně brána tak, že dominantně jsme financováni z příspěvků za studenty. Studenti jsou pro nás
samozřejmě důležití i do budoucnosti, rád bych ale katedru více nasměroval k vědě a výzkumu,“ uvedl Marián
Halás.
Větší důraz na vědeckou práci hodlá klást i vedoucí katedry experimentální fyziky Libor Machala, který bude stát
v jejím čele druhé funkční období. „Chtěl bych navázat na předchozí období a pokračovat ve startu lepší vědecké
práce na katedře. Dříve byla katedra zaměřena spíše pedagogicky a vědecká práce se prováděla hlavně
v laboratořích v Holici, nyní výzkum opět startuje i na katedře. Pokračovat v tomto trendu je můj hlavní úkol, slíbil
jsem to i u výběrového řízení,“ potvrdil Machala.
Od roku 2010 vede katedru botaniky Vladan Ondřej. „Čeká nás další
období operačních programů, takže se plánuje další rekonstrukce v areálu
v Holici. Takže doufám, že se to vydaří,“ prozradil Ondřej.
Ještě o něco delší zkušenost s vedením katedry má staronový šéf katedry
rozvojových studií Pavel Nováček. „Máme akreditováno vše, co jsme
potřebovali. Nyní by tedy mělo nastat období stabilizace,“ těší se
Nováček.
Pozici vedoucích kateder si pro další funkční období ve výběrovém řízení
„vybojovali“ i Jan Hlaváč z katedry organické chemie, Radomír Halaš
z katedry algebry a geometrie a Radim Bělohlávek z katedry informatiky.
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Soutěž Česká hlava
Čeští vědci, konstruktéři i nadaní studenti vysokých škol mohou do 1. července nominovat své práce do
15. ročníku soutěže Česká hlava. Ceny jsou letos vyhlášeny v těchto kategoriích:
Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna jeden milion
korun.
Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci
s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250. 000 korun.
Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR
v posledních několika letech.
Cena Doctorandus - technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu
v oblasti technických věd, finanční odměna 50. 000 korun.
Cena Doctorandus - přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu
v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50. 000 korun
Podrobné informace včetně statutu soutěže naleznete zde.
České hlavičky
Blíží se uzávěrka nominací do 10. ročníku soutěže pro talentované studenty středních škol v oblasti
vědeckých a odborných prací. Motivujte prosím středoškolské studenty, kterým se na přírodovědecké
fakultě věnujete a jejichž práce si zaslouží ocenění a uznání, k zapojení do soutěže. Pomůžete jim udělat
první významný krok v jejich vědecké kariéře. O vítězích v jednotlivých kategoriích, např.: Merkur,
Genus, Ingenium, Futura, Sanitas, rozhoduje odborná porota složená z předních českých vědců. České
hlavičky jsou letos opět součástí programu EXCELENCE vyhlašovaného Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Tento program je určen pro podporu talentovaných žáků a pedagogů. Uzávěrka
nominací je 30. června 2016. Více informací a náležitosti nutné k podání přihlášky naleznete zde.
Případné dotazy zasílejte na email: nosek@ceskahlava.cz.

Promoce
Studenti, kteří úspěšně ukončí studium státní závěrečnou zkouškou v květnu nebo červnu, se mohou ihned
po státnicích přihlásit u své studijní referentky na promoce. Ty se uskuteční 27. června - 1. července.
Harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách fakulty začátkem června. Poplatek za promoce činí
500 korun a je možné jej uhradit složenkou nebo na účet číslo: 19-1096330227/0100, variabilní symbol:
99310031. Do zprávy pro příjemce napište „promoce“. Naskenovanou kopii dokladu o zaplacení poplatku
zašlete e-mailem příslušné studijní referentce.
Absolventi, kteří ukončili studium státní závěrečnou zkouškou v lednu a únoru tohoto roku, si mohou
vyzvednout diplomy na studijním oddělení. Pokud se zúčastní promocí (27. června – 1. července), své
diplomy musí předem odevzdat zpět na studijní oddělení, aby jim mohly být předány na slavnostním aktu.
Hodnocení doktorandů
Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června 2016 odevzdali hodnocení za
uplynulý akademický rok. Hodnocení musí být podepsané studentem a musí obsahovat písemné
stanovisko školitele, zda doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku.
Zápis do vyššího ročníku
Pro zápis studentů do vyšších ročníků se nebudou odevzdávat evidenční listy a zápisové listy A.
V letošním akademickém roce musí být splněny studijní povinnosti pro postup do vyšších ročníků,
případně pro prodloužení studia, do 5. září 2016. Do tohoto data musí mít studenti všechny výsledky
zapsány ve STAGu i v indexu a po 5. září 2016 již nesmí skládat zkoušky, zápočty či kolokvia za
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akademický rok 2015/16, ani se nesmí do STAGu dodatečně zapisovat výsledky. Studenti jsou povinni si
pohlídat zapsání výsledků studia do STAGu do výše uvedeného data.
Studijní oddělení po tomto datu zkontroluje splnění studijních povinností studentů. Ti studenti, kteří
podmínky pro postup do vyššího ročníku nesplní, si musí podat žádost o ukončení studia, jinak s nimi
bude zahájeno řízení o vyloučení ze studia. Studenti, kteří budou splňovat podmínky pro prodloužení
studia, si podají žádost o prodloužení studia, a to nejpozději do 5. září 2016.
Potvrzení o studiu na akademický rok 2016/17 mohou studenti druhých a třetích ročníků bakalářského
studia a druhých ročníků navazujícího magisterského studia získat na studijním oddělení v týdnu
od 6. září 2016. Před tímto datem to nebude možné vzhledem k probíhajícím zápisům studentů do prvních
ročníků.
Kontrola zápisu výsledků zkoušek
Upozorňujeme studenty doktorského studia v kreditovém systému na nutnost průběžně kontrolovat, zda
mají od zkoušejících zapsané výsledky zkoušek ve STAGu.

Erasmus+ pro studenty se specifickými potřebami
Studenti nominovaní na Erasmus+, kteří chtějí požádat o grant pro účastníky se specifickými potřebami,
tak mohou učinit nejpozději 28. června na oddělení zahraničních styků na rektorátě, Křížkovského 8.
Bližší informace podá koordinátorka Mgr. Simona Černá, e-mail: simona.cerna@upol.cz
Letní škola statistických metod
Pracujete ve výzkumu? Plánujete a vyhodnocujete experimenty? Píšete disertační práci? Vyučujete
statistiku? Chcete si usnadnit práci s daty? Pro doktorandy a akademické pracovníky je určen jubilejní
10. ročník Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku, který se uskuteční 22. – 28. srpna
v Brně. Podrobné informace spolu s přihláškou najdete zde.

Vedení fakulty prosí zaměstnance jednotlivých pracovišť, aby poskytli nutnou součinnost tvůrcům nového
univerzitního webu, pokud budou v této souvislosti osloveni.
Dnem 10. června 2016 vychází v platnost dodatek č. 1 k Směrnici děkana A-14/5/SD, kterou se provádí
některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP. Dokument nabyde účinnosti 1. září.
Na základě žádosti podané Koordinační radou odborových svazů působících na Univerzitě Palackého
v Olomouci odsouhlasil rektor tříprocentní navýšení mzdových tarifů s platností od 1. července 2016.
Návrh ve středu schválil Akademický senát UP. Změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity
Palackého v Olomouci nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Účinnost změn lze očekávat nejdříve od 1. července.

PosPos
Děkan fakulty srdečně zve zaměstnance, Ph.D. studenty a seniory fakulty na letní posemestrální
posezení, které se uskuteční ve čtvrtek 23. června od 13:00 v Pevnosti poznání. Přijďte si užít turnaj
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v petanque, grilované pochoutky nebo ochutnávku veganských specialit a poslechnout si skupinu 3+n.
Vstup do expozic a planetária je pro rodiny zaměstnanců a studentů zdarma. Pozvánku naleznete zde.
Veletrh vědy
Ve dnech 17. – 18. června bude jádro Olomouce znovu pulzovat pro vědu a vzdělávání obecně. Oblíbený
Veletrh vědy a výzkumu otevře široké veřejnosti brány Pevnosti poznání, ale i přírodovědecké fakulty
a staré barokní prachárny. Desítky interaktivních stánků a expozic mají opět potenciál strhnout k zápalu
pro vědu snad všechny věkové kategorie. Podrobné informace naleznete zde.
Nejlepší narozeninové přání
Naši studenti, zaměstnanci, senioři i absolventi mohou ještě týden posílat své originální návrhy na e-mail:
dagmar.petrzelova@upol.cz, poštou na adresu: Mgr. Dagmar Petrželová, děkanát PřF UP
v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc. Po předchozí domluvě je možné předat soutěžní návrh
paní Petrželové osobně, 6. podlaží, kancelář č. 6.011. Letos můžete vyhrát až 5000 korun a poukázku na
třídenní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově. Podrobné informace k soutěži
najdete zde.
Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 24. června 2016.

Zpravodaj Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
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