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V posledních dnech čelí přírodovědecká fakulta kritice ze strany médií v souvislosti s mortalitou
ptáků, kteří hynou po nárazu do skleněných ploch budovy na třídě 17. listopadu. Jsme obviňováni
z toho, že se problému dlouhodobě nevěnujeme. Současné vedení fakulty se však touto otázkou
zabývá od počátku svého funkčního období a má již nachystané řešení. Vyžádá si ale investici
zhruba tři miliony korun.
První podnět na řešení problému dostalo stávající vedení fakulty v říjnu 2014 a okamžitě se jím začalo komplexně
zabývat, kontaktovali jsme odborníky z katedry zoologie i České společnosti ornitologické. „Snažili jsme se najít
optimální řešení, které by zahrnovalo jak snížení mortality ptáků, tak stávající nedostatečné stínění a omezené
možnosti větrání interiérů v budově chladným venkovním vzduchem. S doplněním celé předsazené konstrukce
bohužel autor stavby nesouhlasí, stejně tak další alternativa - rozbití jednolitých ploch barevnými stínícími
markýzami a roletami - nepřichází v úvahu z důvodu nemožnosti jejich kotvení do stávajících rámů oken,“ nastínil
složitost situace děkan Ivo Frébort.
V současné době se jako jediná možná cesta, jak úhynu ptáků zamezit, jeví pořízení kontrastních fólií na skleněné
výplně. Jejich grafický návrh je již připravený. Na tomto řešení se shodli jak architekt, tak ornitologové. Celkové
náklady se odhadují na zhruba tři miliony korun, bude nutné využít i specializované horolezecké firmy, jež fólie na
vnější strany oken nalepí. Je nutné počítat rovněž s tím, že i nejkvalitnější fólie vydrží maximálně zhruba sedm let
a pak se musí vyměnit.
„Problém nijak nebagatelizujeme a zabýváme se jím, aktuálně musíme reagovat i na emociální ataky na sociálních
sítích. Máme hotovou přípravnou projektovou fázi. Je potřeba, aby investici projednal akademický senát.
Uvažujeme o tom, že budeme postupovat v několika etapách. Nejprve se zaměříme na nejohroženější místa, která
vyplývají ze studie Kateřiny Ševčíkové z Moravského ornitologického spolku,“ uvedla tajemnice Jana Zimová.
Vedení fakulty prověřilo i možnosti dotačních titulů, které by bylo možno pro tento účel využít, ale bezúspěšně.
Kritika na hlavu přírodovědecké fakulty se snáší například na Facebooku na profilu nazvaném Smrtící skla na PřF
UPOL Díky této iniciativě se o věc již zajímají i média.
Podle studie Kateřiny Ševčíkové bylo od září 2012 do listopadu 2015 kolem budovy nalezeno celkem 119
uhynulých opeřenců. Jako nejnebezpečnější části budovy se jeví prosklené přízemí. Nebezpečná jsou také některá
okna, která jsou opatřena reflexní odrazovou fólií.
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Studentská Vědecká soutěž O cenu děkana
Celkem 63 hodnotných cen si mezi sebe rozdělili úspěšní účastníci letošního ročníku studentské vědecké
soutěže O cenu děkana, která se konala 5. května na přírodovědecké fakultě. Celkovým vítězem soutěže
se stal Bc. Vojtěch Nezval, jemuž práce na téma Geografická analýza rizik na železniční síti České
republiky zajistila také prvenství v sekci Vědy o Zemi. Další ocenění rozdávali pořadatelé v sekcích oborů
Matematika a informatika, Chemie, Fyzika, Biologie a ekologie i Didaktika přírodovědných oborů. Všem
výhercům gratulujeme a děkujeme i jejich školitelům za péči a energii, kterou mladým vědcům věnovali.
Podrobné informace o soutěži i oceněních, které byly uděleny v jednotlivých sekcích, naleznete zde.
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.
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.
Promoce
Studenti, kteří úspěšně ukončí studium státní závěrečnou zkouškou v květnu nebo červnu, se mohou ihned
po státnicích přihlásit u své studijní referentky na promoce. Ty se uskuteční 27. června - 1. července.
Harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách fakulty začátkem června. Poplatek za promoce činí
500 korun a je možné jej uhradit složenkou nebo na účet číslo: 19-1096330227/0100, variabilní symbol:
99310031. Do zprávy pro příjemce napište „promoce“. Naskenovanou kopii dokladu o zaplacení poplatku
zašlete emailem příslušné studijní referentce.
Absolventi, kteří ukončili studium státní závěrečnou zkouškou v lednu a únoru tohoto roku, si mohou
vyzvednout diplomy na studijním oddělení. Pokud se zúčastní promocí (27. června – 1. července), své
diplomy musí předem odevzdat zpět na studijní oddělení, aby jim mohly být předány na slavnostním aktu.
Promoce doktorandů
Promoce absolventů doktorských studijních oborů se uskuteční 2. června v 11:45 na Právnické fakultě
UP v Olomouci. Poplatek 500 Kč je třeba zaplatit na účet číslo: 19-1096330227/0100, VS 99310031 a do
zprávy pro příjemce uvést “promoce Ph.D“. Naskenovaný doklad zašlete studijním referentkám pro
doktorské studium Janě Faltýnkové a Marcele Vykydalové.
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.
Zápis do vyššího ročníku
Pro zápis studentů do vyšších ročníků se nebudou odevzdávat evidenční listy a zápisové listy A.
V letošním akademickém roce 2015/16 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 AR 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 studenti, kteří
podmínky pro postup do vyššího ročníku nesplní, si musí podat žádost o ukončení studia, jinak s nimi
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bude zahájeno řízení o vyloučení ze studia. Studenti, kteří budou splňovat podmínky pro prodloužení
studia, si podají žádost o prodloužení studia, a to nejpozději do 5. září 2016.

Ve dnech 6. - 9. června se na přírodovědecké fakultě koná mezinárodní konference Advances in
Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2016 zaměřená na separační metody v analytické
chemii. Registrace na konferenci je otevřená do 11. května. Více informací naleznete zde.
Velvyslanectví Mexika v České republice informuje o vypsání vládních stipendií za účelem realizace
Letního kurzu jazyka a mexické kultury 2016 v Mexiku. Přihlášky je možné zasílat do 17. května do
17:00. Podrobné informace naleznete zde.
Stipendium v Japonsku
Na základě mezivládní dohody mohou studenti využít nabídky stipendijních pobytů v Japonsku. Jedná
se o postgraduální stipendia v délce 18 až 24 měsíců a o stipendia k absolvování vysokoškolského studia,
na která lze nastoupit v roce 2017. Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami
(v angličtině nebo japonštině) do 20. května letošního roku do 12:00 na adresu: Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Zásilku je třeba
označit slovy JAPONSKO – STIPENDIA. Každého uchazeče musí ministerstvu doporučit příslušná škola.
Formuláře a informační materiály japonské strany jsou k dispozici zde. Podrobné informace naleznete zde.

POSPOL
První ročník fakultní ligy stolního tenisu jsme úspěšně zakončili 4. května finálovým turnajem. Jeho
vítězem se stal Adam Trizna, druhé místo obsadil Aleš Střebovský a bronz vybojoval Ondřej Šírek.
POSPOL děkuje všem účastníkům ligy za hru a Mgr. Dagmar Petrželové (potažmo PřF UP) za podporu
celé akce. Věříme, že jsme společně položili základ nové sportovní tradici. Další ročník se uskuteční
v zimním semestru. Pro více informací sledujte FB a web POSPOLu.

Pulsujeme pro vědu
V pátek 17. června se v budově přírodovědecké fakulty opět uskuteční Veletrh vědy a výzkumu. Akce
má několikaletou tradici a těší se velké oblibě u široké veřejnosti, zvláště pak u návštěvníků z řad
základních a středních škol. Jedná se proto o ideální příležitost prezentovat nejen vědecko-popularizační
aktivity, ale i možnosti studia na přírodovědecké fakultě. Byli bychom velice rádi, kdybyste se se svými
nápady a aktivitami do veletrhu zapojili. Oddělení vnějších a vnitřních vztahů PřF pro vás na akci zajistí:
- stánek pro prezentaci
- odměnu ve formě mimořádného stipendia pro max. 5 studentů PřF UP na stánek (50 Kč/skutečně
odpracovaná hodina, max. však 400 Kč/student)
- max. 5 ks stravenek v hodnotě 70 Kč na stánek
V případě vašeho zájmu o účast vyplňte prosím formulář, který naleznete zde.
Dětský den s přírodovědou
Srdečně zveme všechny „fakultní“ děti i jejich rodiče na odpoledne plné zážitků, které se uskuteční
1. června od 15:30 do 17:30 za budovou fakulty na Envelopě. Hrami a soutěžemi společně oslavíme
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Mezinárodní den dětí. Děti se mohou těšit také na skákací hrad. Abychom mohli náležitě odměnit
sportovní i výtvarné výkony malých účastníků, potvrďte prosím svou účast do 26. května na e-mail:
romana.cuprova@upol.cz. Pozvánku najdete zde.
Nejlepší narozeninové přání
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh narozeninového přání pro
akademický rok 2016/2017. Do 17. června mohou studenti, zaměstnanci, senioři i absolventi posílat
originální návrhy na e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz, poštou na adresu: Mgr. Dagmar Petrželová,
děkanát PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc. Po předchozí domluvě je možné předat
soutěžní návrh paní Petrželové osobně, 6. podlaží, kancelář č. 6.011. Letos můžete vyhrát až 5000 korun
a poukázku na třídenní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově. Podrobné
informace k soutěži najdete zde.
Mezinárodní konference Geoadventures v Geoparku Ralsko
unikátní příležitost pro výměnu zkušeností a vzájemné setkání se zástupci geoparků a managementu
cestovního ruchu z Norska, Švýcarska, Islandu, Německa a České republiky nabízí konference
Geoadventures, která se koná 26. – 27. května v hotelu Port v Doksech. Zúčastnit se jí můžete zdarma,
bližší informace najdete zde. Na konferenci navazuje land-artový Festival Proměny, který se uskuteční v
sobotu 28. května v zaniklé obci Jabloneček v Ralsku. Festival je netradičním setkáním umělců v krajině,
při kterém se prolíná moderní audio-vizuální tvorba, land-art, poezie a hudba. Podrobný program
naleznete zde.
Blue World Institute hledá dobrovolníky pro vědecký výzkum a ochranu delfínů v Chorvatsku
Biologii a ekologii delfínů skákavých a dalších kytovců v Jaderském moři zkoumají vědci institutu již
řadu let. Možnost zapojit se do výzkumu a vzdělávacích aktivit nabízí dobrovolníkům z řady zemí
každoročně. Ani letošní léto není výjimkou. Podrobné informace o dobrovolnických pozicích naleznete
zde.
Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 27. května 2016.
Dnem 12. května 2016 nabývá účinnosti následující norma UP:
B3-16/5-SR - Udělování titulu "Visiting Professor" zahraničním pracovníkům
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