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vodní slovo  

 

Díky výsledkům ve vědě si přírodovědecká fakulta opět polepší 
  

Přírodovědecká fakulta si zejména díky vysokému vědeckému výkonu letos finančně polepší. 

Příspěvek z institucionálních prostředků se meziročně zvýší o 27 milionů korun, fakulta může 

celkem počítat s částkou zhruba 509 milionů korun. Pro rozdělení financí ve středu zvedlo 

ruku 17 z 19 přítomných členů fakultního senátu. 

„V porovnání s ostatními fakultami je nárůst vědeckého výkonu naší fakulty výrazný a já jsem tomu velmi rád. 

Na většině pracovišť dochází k mírnému nárůstu finančních prostředků oproti předchozímu roku. Díky 

navýšení se nám také podaří zabezpečit provoz Pevnosti poznání a zajistit její udržitelnost v příštích letech,“ 

uvedl děkan Ivo Frébort. Centrum popularizace bude letos hospodařit se zhruba 11 miliony korun, z prostředků 

děkanátu získá necelých pět milionů korun.   

Nejvyšší položku v institucionálních příspěvcích činí finance získané za výsledky ve vědě a výzkumu. Zatímco 

loni fakulta obdržela 225,3 milionu korun, letos je to 254,8 milionu korun. O zhruba milion korun vyšší částku 

získává fakulta za výuku dle koeficientu K (kvalita, výkon), jedná se o zhruba 77 milionů korun. Naopak 

příspěvek za financované studenty se opět snížil, a to zhruba o tři miliony korun na 177 milionů korun. Vyšší 

bude příspěvek, který fakulta odvádí na celouniverzitní aktivity. Zatímco loni se jednalo o necelých 90 milionů 

korun, letos to bude 91,5 milionu korun.  

Akademický senát schválil také zprávu  

o hospodaření fakulty v roce 2015 a metodiku 

dělení finančních prostředků. Ta oproti 

předchozímu roku prošla jen kosmetickými 

úpravami. Při rozdělování příspěvků na výuku 

se od celkového počtu studentů odečtou 

posluchači prvních ročníků bakalářského  

a navazujícího magisterského studia, kteří do 

15. února daného roku nezískali žádný kredit. 

Novinkou je i jednorázový příspěvek na 

dofinancování nákladů na pozici postdoků 

z projektu Podpora udržitelnosti 

postdoktorandských pozic na PřF UP. „Jedná 

se o částku 80.000 korun, která pokryje 

náklady na dofinancování tří měsíčních platů 

na počátku kalendářního roku, kdy ještě 

pracoviště nemají k dispozici dotaci 

z projektu,“ vysvětlil Frébort.  
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Schválení zprávy o hospodaření fakulty v loňském roce i rozpočtu na rok 2016 doporučila i ekonomická 

komise fakultního senátu. „Ekonomická komise konstatuje, že způsob dělení příspěvku je v souladu se 

schválenou metodikou, a proto doporučuje jeho přijetí,“ řekla předsedkyně komise Irena Smolová.  

Institucionální prostředky, které přerozděluje akademický senát, tvoří zhruba polovinu částky, s níž fakulta 

hospodaří. Další peníze získává z účelových prostředků, projektů a grantů. V roce 2014 fakulta hospodařila 

s částkou 1,25 miliardy korun, loni to bylo zhruba 1,1 miliardy korun.  

 

 

 

 

 

 Studentská vědecká soutěž O cenu děkana  

O mimořádné stipendium, ale i o hodnotné ceny mohou soutěžit všichni řádně zapsaní studenti naší 

fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi  

a Didaktika přírodovědných oborů. Registrace je otevřena do 25. dubna na nových webových stránkách, 
kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži. Vědecké práce je třeba odevzdat do 2. května, 

soutěž se uskuteční 5. května.  

 

 Cena ministra zemědělství  

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlásilo veřejnou soutěž  

o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje. Své nominace na ocenění můžete 

podávat písemně do 22. dubna do 15:00 na sekretariát odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství 

Ministerstva zemědělství České republiky (Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město). Podrobnosti 

výzvy i způsob nominace naleznete zde. 

 

 Projekty spolupráce s rakouskými univerzitami  

Program AKTION ČR – Rakousko byl prodloužen do roku 2019, návrhy projektů je možné podávat 

do 15. dubna 2016. Pokyny pro sestavení návrhů projektů včetně aktuální verze formuláře jsou  

k dispozici zde. 

 

 

 

 

 

 Zápis předmětů na letní semestr  
Upozorňujeme studenty, že úpravy rozvrhu je nyní možné provést na studijním oddělení již jen na 

základě řádně vyplněné žádosti schválené vedoucím katedry, případně vyučujícím daného 

předmětu. 

 

 Uzavření studia před státnicemi  
Upozorňujeme studenty třetího ročníku bakalářského studia a druhého ročníku navazujícího 

magisterského studia, kteří chtějí skládat státní závěrečné zkoušky v květnu a červnu, 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.  

 

 Doktorandi 
Žádáme studenty doktorských studijních programů, kteří vyjíždějí na zahraniční stáž, aby sledovali 

informace a řídili se pokyny pro splnění předmětu PGS01 Vědecko-výzkumná stáž. Informace najdete na 

webových stránkách fakulty: Doktorské studium – informace pro stávající studenty – Podmínky pro plnění 

a pokyny pro uznání předmětu PRF/PGS01 Vědecko-výzkumná stáž. 

 

 

http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/6-1_Soutez_o_cenu_dekana_2016.pdf
http://svoc.prf.upol.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/novinky/cena-ministra-zemedelstvi-za-nejlepsi-5.html
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-5/
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 Stipendium Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů 

Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO) nabízí jedno místo k bezplatnému 

vysokoškolskému studiu v bakalářském studijním programu, s nástupem v akademickém roce 2016/2017 

uchazečům s velmi dobrou znalostí ruského a dalšího světového jazyka. Termín pro podání přihlášky  

a dalších požadovaných dokladů je 30. dubna 2016. Přehled fakult a oborů naleznete zde, bližší informace 

ke studiu zde.  

 

 

 

 

 

 Studentské skříňky budou dostupnější 

Nová pravidla musí dodržovat studenti, kteří mají zájem o využívání některé ze 390 skříněk na 

fakultě. Úložné prostory mají sloužit výhradně pro krátkodobé ukládání osobních věcí během 

jednoho dne, klíče od nich jsou dostupné na recepci fakulty po předložení studentské karty ISIC.   

„Naším cílem je umožnit využití skříněk většímu počtu studentů. Donedávna totiž byly mnohé z nich buď 

dlouhodobě obsazené, nebo od nich chyběly klíče. Nyní jsme tedy zavedli zkušební provoz nového 

systému, který potrvá do konce akademického roku. Poté vše vyhodnotíme, případně zvážíme úpravy,“ 

uvedla tajemnice Jana Zimová.  

Klíč si mohou zájemci vypůjčit na základě elektronické registrace na ISIC kartu. Standardní doba pro 

využití těchto úložných prostor je od 6:30 do 20:30. Pokud si student po této době své věci nevyzvedne  

a nevrátí klíč, systém vygeneruje upozornění a zašle ho dotyčnému uživateli mailem. Jestliže student 

nebude reagovat, nebo nebude mít dostatečně pádnou omluvu, proč si své osobní věci nevyzvedl, po dvou 

dnech bude skříňka otevřena a věci uschovány v archivu fakulty. Dotčený hříšník navíc přijde o jeden 

kredit. Ty má k dispozici jen tři v rámci celé univerzity a po jejich vyčerpání už nebude moci kvůli 

opakovanému porušení provozního řádu službu využívat vůbec. Ztráta klíčku přijde na 500 korun.  

Obdobný systém zavedli rovněž na lékařské fakultě, v univerzitní knihovně na Zbrojnici a v knihovně 

fakulty tělesné kultury. Provozní řád pro využívání studentských skříněk bude v nejbližších dnech 

dostupný na recepci, u skříněk samotných a na webových stránkách. 

 

 

 

 

 

 UP Crowd 
Studentský spolek UP Crowd zve studenty i zaměstnance univerzity na večírek pod titulem Věda-

zábavou, který se uskuteční ve středu 13. dubna od 20:00 v klubu 15 minut. Těšit se můžete na ukázku 

hyperrychlých popularizačních přednášek FameLab i na ”vědecké” svítící drinky, UV lampy a hrátky  

s tekutým dusíkem! 

 

 

 

 

 

 Hýčkejte svou alma mater 
Propagace přírodovědecké fakulty a zlepšení prostředí na fakultě je cílem fakultní projektové výzvy 

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. 

http://www.mgimo.ru/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=35
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/6-2_Hyckejte_svou_alma_mater.pdf
mailto:dagmar.petrzelova@upol.cz
http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/hyckejte-svou-alma-mater/
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 Na fakultě vystoupí Stupkovo kvarteto 

Srdečně zveme studenty i zaměstnance fakulty na koncert Stupkova kvarteta, komorního hudebního 

tělesa, jehož vznik i působení je svázáno s přírodovědeckou fakultou prostřednictvím našich absolventů; 

zakladatele souboru, primária a houslisty RNDr. Vladimíra Žůrka a violisty doc. RNDr. Jiřího Kobzy, 

CSc, který na fakultě působil jako akademický pracovník. Od prvního veřejného koncertu obou 

protagonistů souboru letos uplynulo 55 let.  Svým vystoupením oslaví Stupkovo kvarteto nejen toto 

půlkulaté výročí, ale také 35. výročí svého založení. Připomene i významné 70. jubileum znovuobnovení 

naší univerzity. Koncert kvarteta ve složení Vladimír Žůrek (housle), Martina Fischerová (housle),  

Jiří Kobza (viola) a David Kostrhon (violoncello) se uskuteční ve středu 13. dubna v aule 

přírodovědecké fakulty na tř. 17. listopadu od 19:30. Vice se můžete dočíst v pozvánce Stupkova 

kvarteta. Vstup volný. 

 

 Red Hat Open House 2016 

Ještě jednou tlumočíme pozvání společnosti Red Hat na akci Open House 2016, která se uskuteční  

6. dubna 2016 v prostorách brněnské pobočky, na adrese Purkyňova 111. Pořadatelé připravili celou 

řadu přednášek, workshopů a kódovacích soutěží, během nichž si můžete rozšířit nebo otestovat své 

znalosti. Podrobné informace naleznete zde.  

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 15. dubna 2016. 

 

 Dnem 31. března 2016 nabývají účinnosti následující normy PřF UP: 

A-16/1-SD – Hospodářská směrnice pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2016 

A-16/2-MPD – Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů 

v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 

 

Dnem 24. března 2016 nabývá účinnosti následující norma UP: 

B3-16/3-MPK – Dodatek č. 2 k metodickému pokynu kvestora č. B3-14/6-MPK - Pokyn ke stanovení 

úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci 

předkládání projektů účelové podpory 

Dnem 1. dubna 2016 nabývá účinnosti následující norma UP: 

B3-16/2-MPK – Dodatek č. 2 k metodickému pokynu kvestorky UP č. B3-09/2-MPK - Služby 

Autoprovozu UP 
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http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/6-3_Stupkovo_kvarteto.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/6-3_Stupkovo_kvarteto.pdf
http://openhousecz.shdlr.com/grid
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Uredni_deska/Vnitrni_predpisy/A-16-1-SD_Hospodarska-smernice-2016.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Uredni_deska/Vnitrni_predpisy/A-16-2-MPD_Stanoveni-neprimych-nakladu.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2016/MPKB3-16-3-v.r.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2016/MPKB3-16-2-v.r.pdf

