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vodní slovo  

 

Vážení a milí kolegové a studenti, 

za námi je další akademický rok, a tedy i příležitost pro bilancování. Jsem velmi rád, že fakulta má za 

sebou opět řadu úspěchů a já mohu poděkovat všem, kteří se o ně zasloužili.  

Končící akademický rok opět potvrdil, že se jako fakulta ne náhodou označujeme přívlastkem „výzkumně 

zaměřená“. Univerzita Palackého míří nahoru ve vědeckém výkonu a opakovaně uspěla v mezinárodních 

srovnáních vysokých škol. Je zcela evidentní, že tahounem v tomto směru je právě přírodovědecká fakulta. 

V žebříčku Nature Index, který sleduje počty vysoce kvalitních vědeckých výstupů zveřejněných ve vybraných 

odborných časopisech, je olomoucká chemie na třetím místě v tuzemsku. Vůdčí postavení UP, potažmo 

přírodovědecké fakulty, ve vědeckých publikacích potvrdil i mezinárodní žebříček CWTS Leiden Ranking 2016. 

Co do citovanosti studií patří olomoucké univerzitě mezi tuzemskými vysokými školami první pozice.  

Právě na naši fakultu zamířil i první prestižní grant Evropské výzkumné rady (ERC), tým Michala Otyepky zahájil 

jeho řešení na počátku června. Naši zaměstnanci přivedli na přednášky či konference řadu špičkových vědců ze 

zahraničí a dosáhli na významná ocenění (Pavel Hobza – Cena města Olomouce). Daří se i našim studentům. Roste 

jejich zájem o vědeckou práci prezentovanou v soutěži O cenu děkana, byli úspěšní v některých celostátních 

soutěžích (např. Mapa roku – Radek Barvíř z katedry geoinformatiky, Cena Jean-Marie Lehna (2. místo) – Kateřina 

Holá z RCPTM, Cena Josepha Fouriera (3. místo) – Markéta Paloncýová z RCPTM). 

Spoustu času zabrala i příprava projektů OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Děkuji všem, kteří velký kus práce již 

odvedli, a je třeba ocenit i ty, kteří v ní budou muset pokračovat i během prázdnin.  

Vedle výuky a výzkumu je významnou součástí naší činnosti také popularizace vědy. Oblíbenost těchto aktivit 

prokázal mimo jiné nedávný Veletrh vědy a výzkumu, který se konal za hojné účasti návštěvníků v hlavní budově  

i Pevnosti poznání a nabídl návštěvníkům poučení a zábavu u více než 50 stánků. Děkuji všem, kteří se do příprav  

i samotného dění aktivně zapojili.  

 

Přeji vám, ať prázdniny či dovolenou prožijete podle svých představ a načerpáte tolik potřebnou energii do dalšího 

akademického roku.  

Ivo Frébort 

děkan

Ú
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 Uzavření studia před státnicemi v srpnu a září 

Upozorňujeme studenty, kteří chtějí skládat státní závěrečné zkoušky v srpnu a září, že musí řádně uzavřít 

studium minimálně tři týdny před jejich termínem. K uzavření studia je třeba dostavit se na studijní 

oddělení s indexem, ve kterém budou zapsány a potvrzeny všechny výsledky. Studenti by si také měli 

zkontrolovat, zda mají všechny výsledky zapsány v informačním systému Stag.  

  

 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 

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, 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 třetích ročníků bakalářského studia a druhého ročníku navazujícího 

magisterského studia, 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.  

  

 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.  

  

 Kontrola zápisu výsledků zkoušek  
Upozorňujeme studenty doktorského studia v kreditovém systému na nutnost průběžně kontrolovat, zda 

mají od zkoušejících zapsané výsledky zkoušek ve STAGu. 

Žádáme doktorandy, aby si zkontrolovali téma dizertační práce zadané ve STAGu. V případě, že se 

liší od původního tématu, je třeba vytisknout nové podklady pro zadání a nechat je schválit školitelem, 

předsedou oborové komise a doložit na studijní oddělení. 

 

 Pedagogické minimum 

Až do začátku září se můžete prostřednictvím portálu https://czv.upol.cz/ přihlašovat do souběžného  

a doplňkového studia učitelství. Studijní oddělení uzavře příjem přihlášek 6. září. 

 

 Souvislá pedagogická praxe studentů 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia 

učitelství se uskuteční od 26. září do 14. října.  

Přihláškový formulář najdete zde. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení 

studenti. Přihlášku je třeba podat nejpozději do 2. září. Na souvislou pedagogickou praxi budou 

zařazeni pouze přihlášení studenti. Případné dotazy zasílejte na jana.slezakova@upol.cz. 

 

 

 

 

 

 

 

https://czv.upol.cz/
http://cpp.upol.cz/
mailto:jana.slezakova@upol.cz


 

 3 

 

12 24. června 2016 

 

 

 Personální změny 

Paní Martina Karásková, e-mail: martina.karaskova@upol.cz, tel: 585634026, přebírá od 1. července 

pracovní pozici v archivu fakulty včetně registrace smluv a rezervace učeben. Najdete ji na studijním 

oddělení v přízemí fakultní budovy na 17. listopadu 12.  

 

V souvislosti s plánovaným odchodem dvou kolegyň nastoupila na personální a mzdové oddělení fakulty 

nová personální referentka Mgr. Veronika Vašková, součástí její pracovní náplně bude mimo jiné i agenda 

cizinců. Paní Ivona Kristková bude mít z části na starosti i mzdovou oblast. Přes léto se budou obě 

kolegyně zaučovat. V tomto roce oddělení sníží počet zaměstnanců z 5,5 na 4,5 (přepočtený stav). 

Kompletní změny v činnostech oddělení budou zveřejněny v prvním zářijovém Zpravodaji. 

  

Na oddělení vnějších a vnitřních vztahů fakulty nastoupila Mgr. Magdaléna Ondrušáková, která bude 

mimo agendu oddělení zajišťovat také aktivity spojené s internacionalizací. Z oddělení odešly zpět na 

svém původní pracoviště Ing. Karolina Zavoralová a Ing. Romana Čuprová. Oddělení snížilo počet 

zaměstnanců z 2,3 na 1,9 (přepočtený stav). Oddělení bude i nadále zajišťovat všechny činnosti 

v dosavadním rozsahu. 

 

 Úřední hodiny studijního oddělení během prázdnin 
V době letních prázdnin od 1. července do 31. srpna 2016 jsou úřední hodiny studijního oddělení 

upraveny následovně: 

Pondělí 9:00 – 11:00  13:30 – 14:30 

Úterý 9:00 – 11:00  13:30 – 14:30 

Středa zavřeno 

Čtvrtek 9:00 – 11:00  13:30 – 14:30 

Pátek zavřeno  

Ve dnech 4. až 8. července a 1. až 5. srpna je studijní oddělení uzavřeno.  

Pokud potřebujete vyřídit neodkladné záležitosti, kontaktujte studijní referentku e-mailem, případně 

telefonicky. 

 

 Zajištění valut a provoz pokladny začátkem července 

Od 1. do 7. července bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena rektorátní korunová i valutová pokladna. 

Valuty na služební cesty si proto prosím nahlaste a následně vyzvedněte u paní Hoffmanové do  

30. června. Ze stejného důvodu bude omezen i převod peněz do fakultní korunové pokladny, proto 

provádějte prosím své výběry do 30. června nebo po 12. červenci. 

 

 Provozní doba vrátnic v době letních prázdnin 

Od 1. července do 26. srpna bude zkrácena provozní doba vrátnic objektů SLO a VLD. 

SLO: 7:00 – 15:30 

VLD: 6:30 – 15:00  

Obsluha vrátnic ve fakultní budově 17. listopadu 12 a v Holici bude zajištěna během letních měsíců ve 

standardním režimu.  

 

 Provozní doba bufetů v době letních prázdnin 

Špagetárna v 6. nadzemním podlaží fakultní budovy bude od 1. července do 31. srpna mimo provoz. 

Bufet v 1. podlaží bude v provozu po celou dobu letních prázdnin vyjma týdne od 4. do 7. července. 

Provozovatelé tohoto bufetu nabízejí zaměstnancům možnost zajistit pečivo, zákusky a výrobky studené 

kuchyně na rodinné akce či oslavy na základě předchozí ústní nebo písemné objednávky.  

 

 

 

 

 

 

https://owa.upol.cz/owa/redir.aspx?REF=BOlZ8VO4tOyn9SR8MpOqTohU-sxFQONq-crayCIcP0ew1vKA15jTCAFtYWlsdG86bWFydGluYS5rYXJhc2tvdmFAdXBvbC5jeg..
http://www.prf.upol.cz/menu/struktura-prf/centralni-jednotky-fakulty/dekanat/studijni-oddeleni/
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 UP Crowd 

Studentský spolek UP Crowd ve své aktivitě neustává ani s koncem letního semestru, naopak na 

Slovanském Gymnáziu Olomouc uspořádal studentskou konferenci Studuj přírodu. Studenti různých 

oborů přírodovědecké fakulty včetně fyziky, biologie, chemie či informatiky, ale také expert na 3D tisk 

popularizovali na přednáškách svá vědecká témata a snad i nadchli mladou krev pro studium vědy; možná 

právě na naší fakultě. Fotky z popularizační akce naleznete zde.  

Chcete-li se také zapojit do aktivit jednoho z nejaktivnějších spolků univerzity, najdete nás na našem 

facebooku, nebo pište na upcrowd@upol.cz.  

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 16. září 2016. 

 

 Dnem 15. června 2016 nabývá účinnosti následující norma UP: 

B3-16/4-RR - Rozhodnutí rektora UP o užívání budovy třída Svobody 671/8 - Vančurova 671/2 

v Olomouci 
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