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Grantová agentura České republiky (GA ČR) zveřejnila před týdnem seznamy projektů, které
uspěly ve veřejných soutěžích této instituce v roce 2016. Žadatele z přírodovědecké fakulty na nich
najdeme u 13 standardních projektů a tří juniorských grantů. Univerzita Palackého uspěla
se 30 standardními projekty, juniorské granty míří pouze na naši fakultu.
„Chtěl bych poblahopřát všem úspěšným žadatelům a poděkovat i všem ostatním za práci, kterou při přípravě
projektů odvedli. Vloni jsme získali podporu u 12 standardních projektů. Letošní výsledek svědčí o tom, že si
udržujeme stabilní pozici,“ uvedl děkan Ivo Frébort.
V letošní soutěži standardních projektů celkem uspělo 33,1 procenta projektů, v juniorských grantech pak
36,5 procenta. V případě přírodovědecké fakulty činí úspěšnost 29,5 procenta u standardních projektů, celkem jich
bylo z fakulty odesláno 44. Mladí vědci zaslali k posouzení deset žádostí, celkem uspěly tři juniorské granty.
Seznamy úspěšných žadatelů najdete zde.
Počtem úspěšných žádostí přírodovědecká fakulta výrazně předstihla ostatní fakulty Univerzity Palackého.
Lékařská fakulta se prosadila s pěti standardními projekty, po čtyřech získaly právnická a filozofická fakulta, dva
obdržela fakulta tělesné kultury a po jednom pedagogická fakulta a cyrilometodějská teologická fakulta.

Univerzitní studentská grantová soutěž IGA
Již po osmé vyhlásil rektor grantovou soutěž s cílem podpořit projekty studentů magisterských
a doktorských studijních programů. Řešitelem studentského projektu může být akademický pracovník
nebo doktorand, školicím pracovištěm musí být Univerzita Palackého. Každý řešitel může předložit do
soutěže pouze jeden projekt. V této výzvě není možné žádat o investiční prostředky.
Přihlášky podávejte elektronicky prostřednictvím OBD portálu http://obd.upol.cz do 15. ledna do 17:00.
Po přihlášení, ke kterému použijete stejné heslo jako pro přístup na univerzitní portál, naleznete na hlavní
stránce IGA a FRUP průvodce aplikací, směrnici rektora č. SRB3-13-7, kterou se soutěž řídí, i formální
hodnoticí kritéria. Podmínky soutěží jednotlivých fakult jsou dostupné v příloze č.1.
Dle směrnice rektora UP č. B3-14/7 prosíme autory, kteří chtějí v roce 2017 vydat publikaci ve
Vydavatelství UP, aby do úterý 13. prosince zaslali svou žádost o zařazení do edičního plánu na příští
rok Mgr. Michaele Kratochvílové na e-mail: michaela.kratochvilova@upol.cz v šabloně, kterou najdete
v příloze č.2.
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Uznání předmětů
Žádáme studenty, kteří podávali žádost o uznání předmětů, jež splnili v předchozím studiu, aby se po
vyzvání e-mailem dostavili na studijní oddělení pro Rozhodnutí o uznání studijních povinností a následně
si výsledky uznaných předmětů nechali zapsat do indexu.
Vyzvedněte si diplomy
Upozorňujeme absolventy bakalářských studijních programů i navazujících magisterských studijních
programů, kteří nebyli na promocích dne 11. listopadu 2016, aby si přišli na studijní oddělení vyzvednout
diplomy. Informace se týká rovněž některých absolventů, kteří promovali letos v květnu a červnu.
Provoz studijního oddělení o vánočních svátcích
Studijní oddělení bude uzavřeno od 23. prosince do 1. ledna. Od 2. ledna platí běžné úřední hodiny.
Masarykova konference 2016
Studenti doktorských studijních programů a mladí vědečtí pracovníci z vysokých škol států Evropské unie
mohou prezentovat své vědecké výsledky na mezinárodní online konferenci, která je zaměřena mimo jiné
i na přírodní vědy, informatiku a informační technologie, inovace, ekonomii atd. Konference se uskuteční
ve dnech 12. – 16. prosince na internetových stránkách http://mmk.sciemcee.com. Příspěvky pro
publikování ve sborníku nahrávejte zde nebo je zasílejte na email: mmk@econference.cz. Pokyny pro
zpracování příspěvku naleznete zde, registrovat se můžete zde do 5. prosince.
Studentská vědecká konference Na prahu 2017
Identifikace hlubších příčin globálních problémů způsobených vlivem člověka na planetě Zemi a hledání
východisek pro spolupráci, která povede ke smysluplné, trvale udržitelné budoucnosti, jsou hlavní cíle
konference, která se uskuteční 6. – 7. dubna na Fakultě sociálních a ekonomických věd Univerzity
Komenského v Bratislavě. Okruh témat, ke kterým můžete posílat své příspěvky, je opravdu široký.
Zahrnuje klimatické změny, kolapsy ekosystémů a migrační vlny, environmentální etiku, ekologii mysli
a ekoteologii, koexistenci ekonomiky a přírodních ekosystémů nebo například strategii regenerace
ekosystémů a cesty k udržitelné budoucnosti. Seznam témat a pozvánku na konferenci najdete zde. Své
příspěvky můžete zasílat do 15. března na email info@institutgaia.sk, kde vám zodpoví i případné dotazy.

Provoz personálního a mzdového oddělení před koncem roku
Vzhledem k tomu, že nás všechny čeká velmi hektické období spojené s koncem roku, prosíme všechny
o průběžné dodávání níže uvedených dokladů. Doklady je třeba odevzdat nejpozději do středy
14. prosince.
Na personální oddělení odevzdávejte:
 žádosti o prodloužení pracovních smluv končících v tomto roce
 výkazy k proplacení dohod o provedení práce (DPP) i dohod o pracovní činnosti (DPČ) za
prosinec
Na mzdové oddělení odevzdávejte:
 evidenci docházky, dovolenky, neschopenky, doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny
 výplaty mimořádných odměn z projektů i z provozu
 požadavky na stravenky a Unišeky
 požadavky na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně;
požadavky budou zpracovány 19. prosince, případné úpravy jsou možné ještě do 12:00
následujícího dne
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V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 14. prosinci je třeba změny
nahlásit na mzdovou účtárnu obratem, nejpozději však do pondělí 2. ledna (včetně). Tisk docházky
realizujte až po finální kontrole a uzavření docházky na mzdové účtárně, tj. v úterý 3. ledna.
Personální a mzdové oddělení bude otevřeno do 22. prosince, mezi svátky ve dnech 27. - 29. prosince,
po Novém roce od 2. ledna.
Provoz ekonomického oddělení před koncem roku
Pokladna přírodovědecké fakulty bude pro vyúčtování veškerých záloh včetně cestovních účtů
a proplacení paragonů otevřena do 9. prosince.
Žádosti o platby šekem do zahraničí předávejte ekonomickému oddělení nejpozději do pondělí
12. prosince.
Daňové doklady k zálohám a konečné faktury k zálohovým fakturám odevzdejte prosím na
ekonomické oddělení obratem, nejpozději do středy 14. prosince.
Originály daňových dokladů/faktur nechejte řádně zaevidovat na podatelně a pak je s případnou
přílohou pro zařazení majetku do inventurních sestav předejte elektronicky cestou Magionu i fyzicky na
ekonomické oddělení. Dokumenty prosím dodávejte průběžně a co možná nejdříve, nejpozději však do
čtvrtku 15. prosince. Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2016.
Podatelna fakulty bude zajišťovat služby do 22. prosince.
Provoz fakulty před koncem roku
Budovy na Envelopě i v areálu Holice budou uzavřeny od 23. prosince do 1. ledna.
Hlavní budova na Envelopě bude ve dnech 27. – 29. prosince otevřena od 7:00 do 17:00 pouze pro
zaměstnance.
Ostrahu objektů zajišťuje externí hlídací služba. Jakékoliv poruchy a závady hlaste, prosím,
zaměstnancům hlídací služby, kteří informují pohotovostní službu správy budov.
Právní oddělení rektorátu připravilo vzory některých smluv. Najdete je po přihlášení na univerzitní
portál v sekci UPShare - Vzory smluv.

První Organizace Studentů Přírodovědy Olomouc
připravila na úterý 6. prosince zpestření pracovního dne.
Mikuláš a jeho pomocníci navštíví i naši fakultu a možná
zde zanechají nějaké dobroty, pokud se s nimi nepotkáte
osobně.

Daruj dětem hračku pro radost
Ještě jednou připomínáme možnost zapojit se do sbírky Daruj dětem hračku pro radost Fondu
ohrožených dětí, která se koná pod záštitou děkana na pomoc dětem z Klokánku v Olomouci a Dlouhé
Loučce. Do 16. prosince můžete na děkanát a oddělení vnějších a vnitřních vztahů na Envelopě nebo do
herbária katedry botaniky a řídicí úsek Centra regionu Haná v Holici přinášet pro děti skládačky, puzzle,
společenské hry, sety na vyrábění nebo výtvarné potřeby. Kosmetiku ocení starší kluci a holky, pro
nejmenší nakupujte trvanlivé ovocné přesnídávky. Udělejte krásné Vánoce dětem, které je nemohou trávit
v rodinném kruhu. Děkujeme za pomoc. Bližší informace najdete zde.
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PosPos
Děkan fakulty srdečně zve všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty na zimní Posemestrální
posezení, které se uskuteční v úterý 20. prosince od 12:00 ve foyer fakultní budovy na 17. listopadu.
Přijďte si vychutnat vánoční punč, bohaté občerstvení, živou hudbu i dobrou společnost. Pozvánku
naleznete zde.
Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 16. prosince 2016.

Zpravodaj Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
vychází jako čtrnáctideník
odpovědný proděkan doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
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