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vodní slovo  

 

 

Zatímco letošní rok je spíše ve znamení příprav velkých investičních projektů, v příštím roce již  

u některých z nich začnou samotné stavební práce. V případě hlavní budovy na Envelopě  

se zaměstnanců dotkne zejména doplnění chlazení a úprava vzduchotechniky, která se plánuje  

na letní měsíce. Vedení fakulty se zaměří i na zlepšení parkování v lokalitě a uskuteční se i druhá 

etapa výměny potrubí k digestořím.  

Chlazení bude doplněno ve všech pracovnách ve druhém až šestém podlaží, úprava vzduchotechniky se dotkne 

severní části prvního podlaží. V souvislosti s tím se provede i stínění fasády markýzami nebo roletami, a to 

v prvním podlaží a na jižní fasádě.  

 „Předpokládáme, že letos dokončíme projektovou přípravu a vše připravíme tak, aby realizace nastala v příštím 

roce. Dotkne se prakticky všech kateder, pracovny budou muset být vyklizeny, takže práce plánujeme na červen, 

červenec, srpen a část září. Bude to náročné na koordinaci s katedrami, které budou na určitou omezenou dobu 

mimo provoz,“ objasnila tajemnice Jana Zimová. Přípravné stavební práce začnou již v dubnu. Přesný 

harmonogram bude možné vypracovat až s dodavatelem stavby. Náklady jsou předběžně vyčísleny na  

25 milionů korun.  

Vedení fakulty spolupracuje s právnickou fakultou a Správou kolejí a menz na návrhu, který by měl zlepšit 

parkování v lokalitě od právnické fakulty po menzu. Řešení počítá se změnou organizace dopravy i vybudováním 

nových parkovacích stání. „Ještě letos chceme zahájit projektovou dokumentaci a budeme usilovat o získání 

centrálních finančních prostředků univerzity. Pokud by se to nepodařilo, alespoň část opatření bychom rádi 

provedli v příštím roce z vlastních peněz,“ uvedla tajemnice, podle níž návrh obsahuje například i zásadní úpravu 

chodníků a parkovacích stání u budovy Společné laboratoře optiky, vybudování závory na některých parkovištích  

i drobnými úpravami u menzy. Celkové náklady se odhadují na deset milionů korun, práce lze ale rozložit do 

několika etap. 

V příštím roce bude zahájena i druhá část výměny potrubí k digestořím za zhruba čtyři miliony korun a zřejmě 

bude nutná i oprava terasy v šestém patře, kde zatéká.  

Jak jsme již ve Zpravodaji informovali dříve, fakulta podala letos tři projekty OP VVV, o nich budeme podrobně 

informovat v případě přiznání dotace. Dnes jsme přinesli přehled investic na Envelopě chystaných z jiných zdrojů. 

V příštím Zpravodaji se zaměříme na plánovanou výstavbu v Holici.  
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 Výzva k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce  

Ve spolupráci s Ministerstvem pro vědu a technologie Čínské lidové republiky byla 10. října vyhlášena 

výzva návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných 

pracovníků V17 – China-mobility. Podrobné informace včetně vymezení oblastí společného zájmu, 

uchazeče i podmínek přijetí návrhu naleznete zde. Projektové návrhy podávejte do 30. listopadu 2016. 

 
 Cena Wernera von Siemense 

Český Siemens letos ocení vědecké talenty z řad studentů i akademiků – vědců a pedagogů finančními 

odměnami v celkové výši jeden milion korun. Zájemci se mohou utkat o vítězství v pěti kategoriích  

a dvou zvláštních oceněních – Nejlepší disertační práce psaná ženou a Ocenění za překonání překážek při 

studiu. Vypsána je také finanční odměna 5000 korun pro ty, kteří do soutěže doporučí možného budoucího 

vítěze prostřednictvím jednoduchého formuláře; pořadatelé jej následně sami osloví.  

Své práce a projekty můžete do soutěže přihlásit nejpozději 25. listopadu. Podrobné informace naleznete 

zde.  

 

 Projekty 3+3 řešené v rámci spolupráce ČR se Spojeným ústavem jaderných výzkumů Dubna 

Podrobné informace o vyhlášené soutěži na podporu výzkumných a vzdělávacích projektů naleznete 

v příloze č. 1, požadovaný formulář k vyplnění pak v příloze č. 2. 

 

 Grant zástupce ČR ve Výboru zplnomocněných představitelů Spojeného ústavu jaderných 

výzkumů Dubna  
Podrobné informace o vyhlášené soutěži na podporu společných výzkumných a vzdělávacích projektů 

českých výzkumných institucí s laboratořemi ústavu Dubna naleznete v příloze č. 3, požadovaný formulář 

pak v příloze č. 4. Projektové návrhy do obou výzev je možné podávat až do 16. listopadu.  

 

 

 

 

 

 Zápis volitelných předmětů ze studijních programů jiných fakult UP 

Upozorňujeme studenty, že 1. září 2016 nabyl účinnosti Dodatek č. 1 A-16/3-SD ke Směrnici děkana  

A-14/5/SD, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP. V souladu s tímto 

předpisem z volitelných předmětů C uvedených ve studijních programech ostatních fakult UP  

nebo v celouniverzitní nabídce student může zapsat pro příslušný akademický rok předměty s celkovou 

hodnotou nejvýše 4 kreditů. Celkový počet kreditů za volitelné předměty absolvované na jiných fakultách 

UP nesmí přesáhnout 8 kreditů za celé studium. Tento dodatek platí pro všechny naše studenty včetně 

studentů zahraničních studijních programů. 

 

 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.  

 

 Úprava rozvrhu     
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.  

 

 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. listopadu pro absolventy bakalářských 

i navazujících magisterských studijních programů. Harmonogram je zveřejněn na webových stránkách 

fakulty.  

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-cesko-cinskych-navrhu-projektu-spoluprace
https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/Kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/Pages/doporuc.aspx
https://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/Kariera/studenti_absolventi/cena_siemens/Pages/Cena-Siemens-2016.aspx
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/15-1_Vyzva_3plus3_2017.pdf
http://www.prf.upol.cz/menu/zpravodaj/
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/15-3_Vyzva_granty_2017.pdf
http://www.prf.upol.cz/menu/zpravodaj/
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Uredni_deska/Vnitrni_predpisy/A-16-3-SD-Dodatek-1-Smernice-k-SZR.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Uredni_deska/Vnitrni_predpisy/A-14-5-SD_Smernice-dekana-k-SZR.pdf
http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/promoce
http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/promoce
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Poplatek za promoce ve výši 500 korun zaplaťte do konce října 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.  

 

 Promoce absolventů doktorského studia 

Promoce se uskuteční 9. prosince na Právnické fakultě. Poplatek 500 korun zaplaťte na účet číslo:  

19-1096330227/0100, VS 99310031 a do zprávy pro příjemce uveďte „promoce“. Naskenovaný doklad 

zašlete studijním referentkám pro doktorské studium Marcele Vykydalové a Mgr. Martině Karáskové. Čas 

promocí bude upřesněn. 

 

 Souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia 

učitelství se uskuteční od 6. do 24. března 2017. Přihláškový formulář najdete zde. Na souvislou 

pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba podat nejpozději do 

27. ledna příštího roku.  

Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popřípadě v blízkém regionu (Šternberk, Přerov, 

Prostějov, Uničov, Litovel). Studenti si na těchto školách nemusejí zajišťovat praxi sami, v přihlášce 

uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi konat. Studenti, kteří mají zájem o jiný region, 

si musí praxi zprostředkovat sami. Současně musí požádat ředitelství školy o souhlas s konáním souvislé 

pedagogické praxe, který škola potvrdí na formuláři přihlášky, jenž je rovněž dostupný po rozkliknutí 

výše uvedeného odkazu. 

Souvislá pedagogická praxe je zajištěna pro studenty, kteří ji absolvují v uvedeném celouniverzitním 

termínu. Případné dotazy zasílejte na jana.slezakova@upol.cz. 

 

 Podpořte svoji fakultu a získejte až 10 000 korun! 
Propagace přírodovědecké fakulty a zlepšení prostředí na fakultě je cílem fakultní projektové výzvy pro 

studenty Hýčkejte svou alma mater. Pokud máte nápad jak popularizovat váš obor, zviditelnit fakultu na 

veřejnosti, vytvořit učební pomůcku, uspořádat výstavu nebo zorganizovat spolupráci se středoškoláky, 

přihlaste se do výzvy a získejte bezprostředně 500 korun na zahájení projektu a po úspěšné obhajobě až 

9500 korun ve formě mimořádného stipendia. Odborná komise při závěrečné obhajobě posuzuje 

nápaditost a originalitu návrhu, přínos pro fakultu i kvalitu závěrečné zprávy. Své návrhy zasílejte 

průběžně na email dagmar.petrzelova@upol.cz do 31. října 2016. Podrobné informace naleznete zde.  

 

 Zapojte se do soutěže projektů zaměřených na vodu 

Nadace Partnerství pořádá soutěž, jejímž cílem je hledat šetrná řešení problémů s vodou v krajině  

a lidských sídlech. Ve spolupráci s obcemi, neziskovkami, školami a firmami nabízí studentům možnost 

poprat se s podobnými výzvami, jako je například zbytečné zasněžování sjezdovky pitnou vodou, návrh 

kořenové čistírny odpadních vod pro malou obec, zvýšené množství arsenu ve vodě nebo koncept využití 

dešťové vody ve školní budově. Nejlepší návrhy získají finanční odměnu. Soutěžní zadání je možné 

využít také jako témata bakalářských nebo diplomových prací. Zadavatelé poskytnou soutěžícím všechny 

potřebné podklady a budou s nimi úzce spolupracovat. Uzávěrka podání soutěžních návrhů je  

31. ledna. Podrobné informace naleznete zde nebo na FB. 

 

 

 

 

 

 Konference Kostelecké inspirování 2016 

Konference pro studenty a vědecké pracovníky biologických, ekologických, environmentálních, 

krajinářských oborů se uskuteční 24. a 25. listopadu v prostorách zámku v Kostelci nad Černými lesy. 

Podrobné informace naleznete v příloze č. 5 nebo zde. Online registrace je otevřena do 14. listopadu. 

 

 Nabídka stipendijních programů Domu zahraniční spolupráce 

Přehled aktuálně nabízených bilaterálních i multilaterálních stipendijních programů pro studenty  

a akademické pracovníky i aktuální informace o možnostech projektové spolupráce naleznete  

v příloze č. 6. 

http://cpp.upol.cz/
http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/hyckejte-svou-alma-mater/
http://www.soutezprovodu.cz/Uvod.aspx
https://www.facebook.com/soutezprovodu
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/15-5_Kostelecke_inspirovani_2016.pdf
https://www.fzp.czu.cz/cs/r-6897-veda-a-vyzkum/r-7292-konference/r-8643-planovane-konference/r-8770-kostelecke-inspirovani-2016/r-9839-home
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/15-6_Nabidka_DZS_rijen_2016.pdf
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 Sociální fond a benefity zaměstnanců 

Na novém univerzitním webu zveřejnili kolegové z rektorátu aktualizovaný seznam benefitů pro 

univerzitní zaměstnance. Postupně stávající nabídku doplní benefity hrazené sociálním fondem dle 

nastavení jednotlivých součástí univerzity. Základní výhody, které můžete naši zaměstnanci využívat, 

jsme pro vás shrnuli v příloze č. 7.  

 

 Poznačte si do svých diářů  

Děkan přírodovědecké fakulty uděluje členům akademické obce a zaměstnancům fakulty pracovní volno 

na pátek 23. prosince.  

 

Rektor uděluje členům akademické obce a zaměstnancům fakulty pracovní volno na pátek 30. prosince. 

 

 

 

 

 

 POSPOL přijme na nejrůznější pozice aktivní studenty, kteří se nebojí vystoupit z řady a chtějí na VŠ 

udělat více, než jen získat titul. 

 

 

 

 

 

 Soutěž o nejlepší návrh novoročního přání 2017 

I letos čeká na tvůrce vítězného PF pro naši fakultu finanční odměna ve výši tři tisíce korun a poukázka na 

třídenní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově. Soutěže se mohou zúčastnit 

studenti, zaměstnanci, absolventi i senioři nejen z přírodovědecké fakulty. Přání může být malované, 

kreslené, vymodelované, vyfocené nebo počítačově zpracované, podmínkou je pouze možnost převedení 

do elektronické podoby pro tisku. Návrh musí být v souladu s vizuálním stylem univerzity a obsahovat 

univerzitní vizuální prvky. Svá soutěžní díla zasílejte Mgr. Magdaleně Ondrušákové do 20. listopadu na 

email: magdalena.ondrusakova@upol.cz, poštou na adresu Mgr. Magdalena Ondrušáková,  

PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, 77146 Olomouc. Osobně lze návrh předat po předchozí domluvě 

v kanceláři č. 6.010 na děkanátu fakulty, tel: 585634397. Podrobnosti k podmínkám soutěže najdete zde.  

 
 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 4. listopadu 2016. 

 

 Dnem 13. října 2016 nabývá účinnosti následující norma UP: 
B3-16/7-SR – Organizační řád Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci  
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http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/15-7_Zamestnanecke_benefity.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/15-8_PrF_novorocni-prani_soutez_2017.jpg
mailto:magdalena.ondrusakova@upol.cz
http://www.prf.upol.cz/aktualita/clanek/soutez-o-nejlepsi-novorocni-prani-2017/
https://files.upol.cz/normy/normy/SRB3-16-7-v.r.pdf?Web=1

