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Milí kolegové a studenti,
rád bych vás na naší alma mater uvítal zpět po prázdninách! Doufám, že jste si během nich odpočinuli
a nabrali síly a s o to větším elánem se pustíte do plnění svých úkolů. Vítám také nové studenty a přeju
jim, ať je studium baví, jsou v něm úspěšní a získají na naší fakultě potřebné základy pro svou budoucí
profesi.
Ne všichni naši zaměstnanci ale mohli o prázdninách odpočívat. Hektické bylo toto období zejména pro pracovníky
oddělení technické podpory a oddělení projektové podpory, kteří pod vedením paní tajemnice připravovali projekty
pro jednotlivé výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zapojili jsme se do přípravy
celouniverzitního projektu a podali jsme tři fakultní projekty na posílení infrastruktury a dva na modernizaci studia
doktorských oborů. Vzhledem ke kvalitě našich pracovníků a dobré přípravě máme poměrně vysokou šanci, že ve
výzvách uspějeme. Pak bychom mohli realizovat mimo jiné naplánovanou modernizaci a dobudování přízemní
části budovy 47 v Holici či modernizaci a dostavbu skleníku za budovou 53 včetně dobudování pracoviště půdní
biologie. Děkuji tedy všem, kteří se na přípravách podíleli. Nezaháleli ani pracovníci správy budov, více informací
najdete na dalších stránkách Zpravodaje.
Jsem rád, že ani vzhledem ke snižujícímu se počtu
maturantů výrazně neklesá zájem uchazečů o studium na
naší fakultě. Přesto k nám letos do prvního ročníku
bakalářského a navazující magisterského studia nastupuje o
zhruba 300 posluchačů méně, neboť jsme zpřísnili kritéria
pro přijetí a zavedli přijímací zkoušky na některých
oborech, kde dříve nebývaly. Je to i reakce na skutečnost,
že máme v prvních ročnících poměrně vysokou studijní
neúspěšnost. I proto chceme přijímat jen ty nejlepší
uchazeče, u nichž je předpoklad, že studium zvládnou.
V nadcházejícím akademickém roce nás opět čeká spousta
práce, kromě výuky a vědecko-výzkumné činnosti
nehodláme polevit ani v projektové přípravě dalších
investic pro rozvoj fakulty. Jedná se například o rekonstrukci infrastrukturních sítí a komunikací či rekonstrukce
administrativní budovy 52 v areálu v Holici. Na Envelopě plánujeme dokončit opravy digestoří v dalším křídle
budovy a zavést klimatizaci do pracoven. Při řešení všech úkolů se těším na vaši podporu a spolupráci.
Ivo Frébort
děkan
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Opakovaně upozorňujeme zaměstnance, že podání jakéhokoliv projektu musí jít cestou oddělení
vědy a výzkumu přírodovědecké fakulty.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo první veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji
a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC17) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve
výzkumu a vývoji. Návrhy můžete podávat do 31. října. Podrobné informace naleznete zde.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích
podprogramu INTER-ACTION LTAUSA17 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve
výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci. Termín uzávěrky je 31. října. Podrobné
informace naleznete zde.
Rektor vyhlásil šestou výzvu na podporu Proof-of-Concept aktivit na naší univerzitě. Podpořené mohou
být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou financovány z jiných zdrojů, zahrnují aktivity či
výzkum s vysokým komerčním potenciálem a pro něž již existuje trh s pravděpodobností uplatnění.
Finanční podporu pro získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní ochrany,
případně licence komerčnímu subjektu můžete získat, pokud podáte návrh projektu do 26. října.
Podrobné informace a podmínky výzvy naleznete zde.
Čestné uznání rektora autorům odborných knih 2016
Rektor i letos ocení autory vybraných odborných knih v oborech přírodních, lékařských, humanitních
a společenských věd. Návrh na čestné uznání může podat každý zaměstnanec univerzity včetně autora.
K zařazení do soutěže dodejte knihu v tištěné podobě a průvodní list v elektronické podobě na Oddělení
vědy a výzkumu do 30. září. Do soutěže nebudou zařazeny populárně- vědecké publikace, učební texty
a učebnice. Podrobné informace k podávání návrhů a průvodní dopis jsou k dispozici zde.
Fulbrightovy stipendijní programy
České vysoké školy a výzkumná centra mohou prostřednictvím Fulbright Specialist Program pozvat na
svá pracoviště odborníky z USA na 2-6 týdenní pobyt. Uzávěrka přihlášek je 1. října.
Do 1. listopadu je možné zasílat přihlášky do Fulbright core program. Stipendium podporuje vysílání
českých vědců a vysokoškolských pedagogů do USA, aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum
v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Stejný termín pro odevzdání přihlášek platí i pro
Fulbright-Masaryk program v postdoktorské i seniorské kategorii. Stipendium je určeno vědeckým
pracovníkům, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti a jsou aktivní v občanském nebo
veřejném životě svých institucí nebo komunit.
Po celý akademický rok můžete zvát na konference, přednášky nebo workshopy Fulbrightovy stipendisty
zapojené do programu Inter-Country Travel Grant, kteří v tomto roce působí v Evropě. Detailní
informace o stipendistech naleznete zde.
Zvát na přednášky je samozřejmě možné i stávající stipendisty Fulbrightova programu, kteří budou tento
rok v ČR. Více informací naleznete zde.

Testy z přijímacích zkoušek
Prosíme katedry, které v akademickém roce 2015/2016 realizovaly písemné přijímací zkoušky, aby jejich
znění včetně řešení zaslaly na email: jitka.mayerova@upol.cz; budou zveřejněny na webových stránkách
fakulty.
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Studijní plány oborů pro akademický rok 2016/2017 jsou k dispozici na webových stránkách fakulty.
Seznamy přednášek pro bakalářské a navazující magisterské obory naleznete zde, seznamy pro doktorské
studijní obory zde.
Zápis předmětů na zimní semestr
Předměty do Stagu můžete zapisovat do 25. září. Úpravy rozvrhu je možné provádět na studijním
oddělení do 27. října. Po tomto termínu je možná úprava rozvrhu pouze na základě žádosti schválené
vedoucím katedry, případně vyučujícím.
Uznání předmětů
Žádáme studenty, kteří chtějí uznat předměty splněné v předchozím studiu, aby vyplnili žádost o uznání
předmětů a přílohy k žádosti o uznání předmětů a po odsouhlasení garanty jednotlivých předmětů
odevzdali formuláře příslušné studijní referentce na studijní oddělení do 27. října.
Imatrikulace studentů prvního ročníku se uskuteční 6. a 7. října. Harmonogram bude vyvěšen na
webových stránkách fakulty koncem září.
Promoce
Absolventi, kteří v srpnu a v září úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou, se mohou
přihlásit u své studijní referentky na promoce. Ty se uskuteční 11. a 12. listopadu. Harmonogram bude
zveřejněn na webových stránkách fakulty a ve Zpravodaji.
Žádáme studenty prvních ročníků doktorského studia, aby odevzdali návrh individuálního studijního
plánu a podklady pro zadání disertační práce. Materiály je nutné vytisknout ze Stagu, zajistit podpis
školitele a odevzdat na studijním oddělení do konce září.
Stipendium pro studenty s postižením
Soutěž o stipendium ve výši 8 000 EUR vyhlásila nezisková organizace European Disability Forum.
Studenti s handicapem, kteří studují v oboru informačních a komunikačních technologií, mohou přihlásit
své projekty zaměřené na zlepšení dostupnosti informačních a komunikačních technologií pro osoby
s postižením do 31. října. Porota bude hodnotit originalitu projektu, vědeckou kvalitu i zohlednění
různých potřeb handicapovaných. Podrobnosti o stipendiu a požadavky na uchazeče naleznete zde.
Studentská soutěž nakladatelství Academia
Své diplomové práce v oborech Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní
a společenské vědy mohou studenti do soutěže přihlásit do 20. října. Vítěznou publikaci vydá
nakladatelství knižně. Podrobné informace naleznete zde.
Farmaření pomocí satelitu
Studenti a mladí lidé do 32 let se mohou přihlásit do nové soutěže zaměřené na podporu rozšíření
satelitních technologií v zemědělství. Navržené projekty mají ukázat praktické využití satelitních
technologií pro zlepšení výsledků zemědělství a ke snížení negativních dopadů na životní prostředí.
Výherci soutěže získají kromě prestiže i finanční ocenění. Registrace končí 31. října, návrhy v angličtině
je možné podávat do 15. prosince. Bližší informace naleznete zde.

Spojený ústav jaderných výzkumů Dubna – pracovní pobyty 2017
V přílohách č. 1 a 2 naleznete formuláře návrhů krátkodobých, tříměsíčních a dlouhodobých pobytů
pracovníků z institucí v ČR ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů Dubna, v příloze č. 3 je k dispozici
formulář pobytů pracovníků SÚJV v ČR. Vyplněné formuláře je třeba zaslat elektronicky na sekretariát
Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s SÚJV Dubna na email: dubna@ujf.cas.cz do 10. října.
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Na portálu www.researchjobs.cz se soustředí nabídky volných pozic ve výzkumu, vývoji a inovacích a na
akademické půdě. Informace může být zajímavá pro doktorandy hledající zaměstnání i pro pracoviště,
která hledají mladé vědecké pracovníky

Personální změny
Po dlouholetém působení ukončila svůj pracovní poměr na fakultě personalistka paní Věra Poláková.
Svou energii a pozornost teď bude naplno věnovat rodině a vnoučatům. Děkujeme za vykonanou práci
a přejeme mnoho spokojených let ve zdraví a plné síle. Na pozici nastoupila od 1. září Mgr. Veronika
Vašková. V souvislosti se změnou obsazení došlo také k úpravám personální agendy, podrobnosti jsou
uvedeny v příloze č. 4.
Od 1. září došlo k personálním změnám také na studijním oddělení. Doktorské studium přebírá paní
Martina Karásková, blokaci učeben Jitka Mayerová, archiv Jitka Hanzlíková.
Změna ve vedení fakultní knihovny
Pozici vedoucí knihovny přírodovědecké fakulty zastává Mgr. Michaela Vepřeková, své požadavky
můžete zasílat na email: michaela.veprekova@upol.cz, tel. 585 634 996. Od 1. října nastoupí do knihovny
nová zaměstnankyně Michaela Molinová, Dis.
Ke konci srpna ukončila pracovní poměr vedoucí správy budov Mgr. Dagmar Zlámalová. Její pozice
nebude prozatím obsazena novým zaměstnancem a kompetence se rozdělily do tří úseků – technického
úseku Envelopa, technického úseku Holice a provozu budov. Část úkolů přejde na sekretariát fakulty.
Nově vzniklý technický úsek v budovách na Envelopě včetně Pevnosti poznání má na starosti
Ing. Ondřej Kolář, jehož úkolem je řešit technické problémy v objektech, reklamace i stavební
záležitosti. V areálu v Holici bude mít stejné povinnosti Ladislav Huslar. Za úsek provozu všech budov,
tedy zejména úklid a ostrahu, zodpovídá Věra Holišová. Pod její vedení přejde od ledna i dosud
samostatný úsek provozu zeleně. Nadřízenou osobou pro všechny úseky je tajemnice fakulty.
Výraznější změnou je přechod takzvané spisové služby pod sekretariát fakulty. Nově vyřizuje komerční
i nekomerční pronájmy prostor (kromě blokací pro výuku) i škodní události a od října pod něj přejde
podatelna. Tyto agendy převzala Silvie Polánková. Sekretariátu nové povinnosti přibudou ke stávající
agendě děkana i tajemnice. Od ledna by se měl do organizační struktury sekretariátu zařadit také archiv.
Správa budov o prázdninách nezahálela
Správa budov využila prázdnin nejen k pravidelné údržbě či generálnímu úklidu, ale pustila se i do
několika rozsáhlých oprav. Ty si jen v budovách na Envelopě vyžádaly investici za více než 4,6 milionu
korun.
K nejvýznamnějším akcím patřila očekávaná první etapa výměny zkorodovaného pozinkovaného potrubí
od digestoří za plastové. Spolu s tím pracovníci provedli úpravy odtahu vzdušniny nad vzduchotechnické
jednotky. „Nemělo by docházet k úniku chemických látek do šachet a následnému uvolňování do prostoru
jiných pracoven, učeben a k nasávání vzdušniny vzduchotechnickými jednotkami. Chtěl bych všem
poděkovat za spolupráci při realizaci,“ uvedl vedoucí technického úseku Envelopa Ondřej Kolář. Investice
si podle něj vyžádala zhruba 2,8 milionu korun. O prázdninách se rovněž povedlo vyvést odvod ze skladu
nebezpečného nehořlavého materiálu na střechu.
Úpravou prošla i vzduchotechnika v učebnách v prvním patře. Bude v provozu 24 hodin denně a na
maximum se spustí pouze v případě, kdy bude potřeba místnost odvětrat.
V budově SLO bude do poloviny října dokončena oprava výtahu, který už nevyhovoval současným
technickým normám. Do konce října bude zprovozněn tamní přístupový systém pro zaměstnance, který se
nově rozšíří i na branku a bránu budov SLO a VLD (sídlo kateder geoinformatiky a zoologie). Naopak
hotova je už rekonstrukce a oprava zdravotechnické instalace v 1. podlaží budovy VLD, kde se kompletně
vyměnily rozvody studené i teplé vody a recirkulace. Opravena jsou i schodiště v atriu a vně objektu. Tím
jsou rekonstrukce na této budově završeny.
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V areálu v Holici bylo nutné kompletně opravit podlahy v budově H. Tyto práce se řešily v rámci
reklamačního řízení, vyžádaly si ale vystěhování budovy a zaměstnanci se museli přestěhovat do
provizorních prostor. Akce byla naplánovaná zhruba dva roky a náročná na koordinaci. Spolu s opravou
podlah se provedly i další drobné úpravy v objektu. „Chtěl bych poděkovat pracovníků budovy za
trpělivost, museli pracovat ve složitějších podmínkách,“ uvedl vedoucí technického úseku v Holici
Ladislav Huslar. Novinkou v areálu je i zastřešení kolárny nebo oprava chodníků před budovou 47.

UP Crowd
Chcete se zapojit do aktivit studentského spolku UP Crowd a pomoci s popularizací vědy? Informace
najdete na FB nebo napište na upcrowd@upol.cz.

Kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy
Kabinet cizích jazyků přírodovědecké fakulty opět připravil kurzy angličtiny pro zaměstnance
a doktorandy přírodovědecké fakulty. V zimním semestru 2016/17 můžete vybírat z kurzů uvedených
v příloze č. 5.
Slavnostní otevření Geoparku
Srdečně zveme studenty i zaměstnance na slavnostní otevření Geoparku, které se uskuteční v pátek
7. října v 13:00.

Běh s Klokanem
Sportovní vyžití, zábavu a poučení, ale i možnost přispět na dobrou věc nabídne jedenáctý ročník
krosového závodu pro děti i dospělé Běh s Klokanem, který se uskuteční v sobotu 24. září v OlomouciHejčíně. Novinkou doprovodného programu bude naučná stezka o klokanech i finanční sbírka, která se
stane základem pro sponzorování klokana ze svatokopecké zoo. Hlásit se lze i předem zde nebo přímo na
místě. Pro studenty a učitele UP je připravena zvláštní kategorie, závodit budou na tříkilometrové trase.
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Klub deskových her DoUPě Olomouc hledá nové členy! Přijďte si zahrát moderní společenské deskové
hry každý čtvrtek od 16:30 do učebny 1.034. Uvítáme i nováčky na poli deskových her. Disponujeme
zásobou vlastních her, které vás naučíme, případně si můžete přinést svoji oblíbenou hru a domluvit si
spoluhráče na místě. Aktuální informace a novinky najdete na klubovém facebooku. Kontaktovat členy
klubu můžete i emailem: kdholomouc@seznam.cz.
Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 7. října 2016.
Nové předpisy UP
A-1/2006 - Statut UP (XIII. Úplné znění Statutu UP ze dne 18. srpna 2016)
Dnem 1. září 2016 nabývá účinnosti následující norma UP:
B3-16/5-RR - Zvláštní sociální stipendia na UP v akademickém roce 2016/2017
Dnem 1. října 2016 nabývá účinnosti následující norma UP:
B3-16/6-RR - Ubytovací stipendia na Univerzitě Palackého v Olomouci v období říjen - prosinec 2016
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