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SLOVO ÚVODEM

Nadační fond Univerzity Palackého v  Olomouci rozdělil od roku 2015 mezi 42 nadaných stu-
dentů již přes 3 miliony korun. Kromě možností získat zkušenosti řídit vlastní projekty, mohou 
talentovaní studenti vyjíždět na prestižní vědecká pracoviště po celém světě, potkávat tam 
své vědecké vzory a dostat se do míst, kam se často nedostanou ani jejich renomovaní učitelé 
a  školitelé. Podpoření magistři a doktorandi již vycestovali na tři desítky zahraničních stáží, 
zbylí pak měli možnost pořídit špičkové vybavení potřebné pro své výzkumné záměry. Finanční 
i vzdělávací podpora je založená na důvěře, je efektivní a nebyrokratická. Stejně jako každý rok 
chci poděkovat všem dárcům, které myšlenka fondu a jeho fungování zaujala. Patří mezi ně již 
tradičně Česká Spořitelna, ale ve stále větší míře také výrazné osobnosti české vědy, medicíny, 
práva či žurnalistiky a další úspěšní absolventi z celé země. Jsme rádi, že s námi zůstáváte!

Univerzitu vedu s vizí, že kromě rozvoje vědy, výzkumu a výuky je naší rolí také podílet se na 
řešení sociálních, zdravotních, ekologických a dalších problémů, které se v dlouhodobém hori-
zontu týkají i našich dětí. Nadační fond Univerzity Palackého tak představuje jednu z možností, 
jak pomoci talentovaným mladým lidem nalézat řešení palčivých problémů naší společnosti.

Jaroslav Miller
rektor UP a předseda správní rady NF UP



1 VIZE, CÍLE A PRINCIPY FUNGOVÁNÍ NADAČNÍHO FONDU 
UNIVERZITY PALACKÉHO – PROČ PODPORUJEME?

1.1 VZNIK NADAČNÍHO FONDU

Nadační fond Univerzity Palackého vznikl 23  6  2015  Univerzita Palackého v Olomouci k  jeho založení 
přistoupila z několika důvodů:
1  Často diskutovaná „třetí role univerzit“ (podle definice OECD je univerzita „služba veřejnosti“, univer-

zita má podíl na konkurenceschopnosti regionu, podle definice UNESCO má univerzita za úkol rozví-
jet kompetence studentů i akademiků analyzovat příčiny globálních/lokálních problémů, hledat řešení, 
včetně alternativních)  Mezi klíčové činnosti patřící do oblasti 3 role univerzit patří:
 y Podpora studentských projektů a dalších aktivit
 y Šíření nových poznatků – popularizace
 y Spolupráce s firmami
 y Aktivity na podporu rozvoje kultury
 y Aktivity na podporu šíření etických hodnot, restaurování hodnot 
 y Aktivity na podporu řešení sociálních a environmentálních problémů

2  Nadační fond představuje významný nástroj a most mezi sektory (příležitost naučit se pracovat s fun-
draisingovými technikami v akademickém prostředí a definovat etická pravidla pro spolupráci)

3  Nadační fond představuje významný nástroj profesního rozvoje mladých badatelů (získávají prostředky 
na realizaci samostatných projektů – klademe důraz na reflektovaný růst kompetencí, nabízíme vzdělá-
vání na poli „komunikace vědy“)

4  Nadační fond představuje nástroj propagace UP směrem k různým cílovým skupinám

1.2 POSLÁNÍ, CÍLE A HODNOTY

Posláním Nadačního fondu je podporovat mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity studentů  
Chce tím přispět k rozvoji zahraniční spolupráce UP a v dlouhodobém horizontu pak k řešení civilizačních, 
technologických, zdravotních, sociálních či environmentálních problémů 
Jsme přesvědčeni, že přínos pro společnost musí zůstat hlavním a uvědomovaným motivem pro vědeckou 
a uměleckou práci našich studentů  Je hlavním motorem potřebných inovací 

Mezi cíle Nadačního fondu patří:

 � Vytvářet příznivé podmínky pro podporu významných vědecko-výzkumných a uměleckých projektů ta-
lentovaných studentů UP, včetně studentů se zdravotním či sociálním znevýhodněním, a zahraničních 
studentů, kteří působí na UP

 � Prostřednictvím podpory mezinárodní spolupráce přispět k výměně zkušeností, know-how a vzájemné-
mu interkulturnímu porozumění

 � Prostřednictvím podpory smysluplných vědeckých a uměleckých aktivit studentů UP přispět k osob-
nímu i profesnímu rozvoji mladých badatelů a k řešení společenských či environmentálních problémů 

 � Podporovat mladé badatele v kreativitě, samostatnosti a odpovědnosti za svou práci a závazky, které 
mají vůči sobě, UP i společnosti 

 � Navazovat a rozvíjet oboustranně přínosná partnerství s firmami, které spolu s UP sdílí vize a cíle tý-
kající se rozvoje společnosti

 � Kultivovat a rozvíjet filantropii v ČR



Naše činnost se opírá o následující hodnoty:

Přínos vědy společnosti
Věda posouvá hranice našeho vědění  Věříme, že reflexe využitelnosti vědy pro společnost by měla být 
součástí veřejné debaty  Naší snahou je vést mladé badatele k odpovědné úvaze o tom, čemu se na poli 
vědy věnují, jaký užitek to má pro ně samotné, pro UP, či pro společnost  Usilujeme také o to, aby mladí 
vědci dokázali cíle a výsledky své práce srozumitelně prezentovat různým cílovým skupinám od vědecké 
obce až po laickou veřejnost 

Osobní a profesní rozvoj talentovaných mladých lidí
Mladí badatelé dostávají díky Nadačnímu fondu UP příležitost samostatně realizovat vlastní vědecko-vý-
zkumné či umělecké projekty  Získávají tím také možnost osvojit si či rozvíjet kompetence potřebné pro 
úspěšné zvládnutí cílů, které si stanovili  Klademe důraz na studentovu reflexi vlastního rozvoje v oblasti 
designování a vedení výzkumu, týmové práce, interkulturních kompetencí, timemanagementu a prezen-
tačních dovedností 

Sdílené vize a synergie
„Vize je obraz budoucnosti, kterou chceme vytvořit, popsaný v přítomném čase, jako by se to právě teď 
dělo “ Sdílené vize a synergie jsou základními předpoklady úspěšného partnerství a spolupráce mezi lidmi 
i organizacemi  Chceme spolupracovat s firmami či jednotlivci, kteří mají chuť podílet se s námi na cílech 
Nadačního fondu UP  Věříme, že spolupráce, která je oboustranně přínosná a obohacující, může posouvat 
hranice našich možností 

Transparentnost, odpovědnost a důvěra
Vztahy s našimi partnery, ale i podpořenými mladými badateli, nelze budovat bez vzájemné důvěry  Kroky 
nás všech musí být předvídatelné a smysluplné  Tak jako my chceme, aby partneři věřili nám, věříme my 
našim partnerům  Zakládáme si na jednoduchém formuláři žádosti, jednoduché podobě závěrečné zprávy 
a jednoduchém vyúčtování příspěvků, které poskytneme úspěšným studentům 

1.3 ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU

Správní rada (hodnotí žádosti studentů a schvaluje dary od partnerů NF):
Jaroslav Miller (předseda)
Kateřina Sommerová (místopředsedkyně)
Pavel Jörka
Boris Cvek
Zdeněk Pechal

Dozorčí rada:
Jiří Přidal
Jiří Langer
Pavel Benda



2 KOHO PODPORUJEME A JAK?

Podporujeme studenty magisterských a doktorských studijních programů, kteří své vědeckovýzkumné či 
umělecké záměry myslí vážně  Věříme, že součástí odpovědného přístupu k vlastní práci na univerzitní 
půdě je schopnost reflexe významu a smyslu vědeckého či uměleckého počínání a schopnost srozumitelně 
prezentovat přínos projektů širokému spektru publika z řad odborné i laické veřejnosti 

2.1 PODMÍNKY PRO ZÁJEMCE O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Kdo může požádat a o kolik?
 � Studenti magisterských studijních programů realizovaných UP
 � Studenti doktorských studijních programů realizovaných UP
 � Zahraniční studenti doktorských studijních programů působící na UP
 � Maximální výše: 200 000 Kč

Jak může požádat?
Na webových stránkách www.fond.upol.cz – je nutné podat žádost online  Součástí žádosti je také dopo-
ručení od vedoucího katedry/školitele (či jiného odborníka), návrh rozpočtu, případně potvrzení o zdra-
votním nebo sociálním znevýhodnění 

Práce s podpořenými studenty
 � Základem našeho partnerství se studenty je Smlouva o poskytnutí příspěvku z Nadačního fondu (dále 

v textu Smlouva), která upravuje důležité podmínky čerpání finančních prostředků a práva a povin-
nosti obou stran 

 � Finanční prostředky studenti obdrží na své individuální účty (číslo účtu je uvedeno ve Smlouvě)  Re-
alizátoři projektu jsou povinni čerpat prostředky v souladu s rozpočtem projektu, který byl součástí 
žádosti o příspěvek z Nadačního fondu UP, byl schválen správní řadou a zároveň je přílohou Smlouvy  
V případě změn, které samozřejmě mohou v průběhu roku realizace projektu nastat, je nutné nás 
o nich průběžně informovat a konzultovat je s námi  Vyhneme se tak nepříjemným nedorozuměním 
na konci projektu 

 � Studenti po ukončení projektu zpracovávají závěrečnou zprávu, jejíž součástí je jednoduchý sumář 
položek, které student hradil z nadačního příspěvku  Podpořeným studentům důvěřujeme  Nepožadu-
jeme detailní vyúčtování příspěvku, které zabírá drahocenný čas (vyúčtování však můžeme v určitých 
situacích vyžadovat)  Požadujeme však perfektně popsané výstupy a výsledky celoroční práce a kva-
litní reflexi nabytých kompetencí v následujících oblastech: samostatné vedení výzkumného projektu, 
týmová práce, jazyková kompetence, interkulturní kompetence, komunikace a medializace vědy, pre-
zentační dovednosti  Na základě závěrečné zprávy obdrží studenti Osvědčení o realizaci mezinárodní-
ho projektu, které může posloužit jako doklad o získání užitečných zkušeností a schopností zejména 
v kontaktu s výzkumnými pracovišti či zaměstnavateli 



2.2 VÝBĚR PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Členové správní rady vybrali k podpoře projekty, které nejlépe vyhovovaly stanoveným kritériím:

a) originalita a novost 10 %,
b) oborový přínos 15 %,
c) společenská prospěšnost 15 %,
d) mezinárodní přesah výzkumu 20 %,
e) výstup konkrétního výzkumu a jeho prezentace 30 %,
f) sociální znevýhodnění, příp  zdravotní znevýhodnění 10 % 

Důraz byl kladen také na podobu výstupů projektu, které mohou sloužit také jako propagační materiál 
Nadačního fondu či celé Univerzity Palackého v Olomouci  Přidanou hodnotou je také např  charitativní 
rozměr 

Všechny projekty získaly v hlasování 5 hlasů 



3 KOHO JSME PODPOŘILI?

Nadační fond Univerzity Palackého podpořil v rámci své výzvy celkem 8 studentských projektů 

Jméno a příjmení Fakulta Výše podpory (Kč)

Kateřina Augustinová Právnická fakulta 128 860

Petra Švecová Přírodovědecká fakulta 108000

Otomar Peško Přírodovědecká fakulta 127 000

Dorota Koníčková Přírodovědecká fakulta 80 000

Kristýna Janečková Fakulta tělesné kultury 51160

František Zálešák Přírodovědecká fakulta 130600

Kamila Banátová Fakulta tělesné kultury 49000

Eva Marková Pedagogická fakulta 70400

Celkem: 745 020



ANOTACE PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

� Otomar Peško

Student 1  ročníku magisterského studijního programu Biologie se zamě-
řením na Experimentální biologii rostlin realizovaného Přírodovědeckou 
fakultou 

Mikroskopické želvušky patří k nejodolnějším organismům na Zemi – do-
káží přežít například extrémní teploty i vysoké dávky radiace  Rezistence 
želvušek proto fascinuje nejen vědce, ale i veřejnost po celém světě  Pod-
stata těchto schopností není uspokojivě vysvětlena a  je pravděpodob-
né, že půjde o několik mechanismů  K jejich objasnění by mohly přispět 
moderní metody schopné komplexně sledovat změny genové exprese  
Cílem projektu je transkriptomové sekvenování želvušky Hypsibius dujardini sp  vystavené oxidativnímu 
stresu a následná bioinformatická analýza ovlivněných signálních drah a buněčných procesů  Díky podpo-
ře Nadačního fondu UP vznikne molekulární studie působení oxidativního stresu na H  dujardini sp , která 
pomůže nahlédnout do obranných mechanismů tohoto výjimečného organismu  

Příspěvek Nadačního fondu: 127 000 Kč

� Kristýna Janečková

Studentka 1  ročníku doktorského studijního programu Kinantropolo-
gie na Fakultě tělesné kultury se zaměřením na sociokulturní kinantro-
pologii  Věnuje se výzkumu vnímání smyslu života a jeho zdrojů u čes-
kých vrcholových sportovců 

Znalost vlastního smyslu života se dle aktuálních studií považuje za do-
minantní prediktor duševního zdraví a pozitivně koreluje s kvalitou ži-
vota  Protože se nejen prováděním pravidelných pohybových aktivit, ale 
i vrcholovým sportováním přispívá ke zvyšování životní smysluplnosti, 
chceme dojít k bližšímu porozumění úrovně vnímání smyslu života u čes-
kých vrcholových sportovců  V  kinantropologii mohou navíc výsledky přispět k  pochopení ojedinělých 
zkušeností vrcholových sportovců vznikajících během ukončování kariéry a podpořit tak vývoj duálních 
kariér v ČR řízených Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci koncepce pod-
pory sportu 2016-2025 

Cílem projektu je prohloubit mezioborovou spolupráci s prof  Dr Tatjanou Schnell z Univerzity v Innsbruc-
ku, která je autorkou standardizované kvantitativní metody měření úrovně smyslu života a jeho zdrojů 
„SoMe“ (The sources of meaning and meaning in life questionaire)  Projekt napomůže k rozvinutí dosa-
vadních prací na kulturní adaptaci dotazníku SoMe do české verze ZdroSmy a následně k jeho aplikaci na 
sportovní populaci  Dílčím cílem projektu je snaha začlenit do programu dotazník ZdroSmy jako jednu 
z možných kvalitních sebepoznávacích metod, vztahující se k osobnostnímu poradenství a osobnostní dia-
gnostice pro vyšší uplatnitelnost sportovce na trhu práce  Konkrétním přínosem pro Fakultu tělesné kul-
tury UPOL budou v případě zdaru výsledky studie publikované v impaktovaném akademickém časopise 

Příspěvek Nadačního fondu: 51 160 Kč



� Dorota Koníčková

Studentka 1  ročníku navazujícího programu Biologie v rámci oboru Ex-
perimentální biologie na Přírodovědecké fakultě, kde se věnuje proble-
matice fytohormonů 

Projekt je zaměřen na vliv herbicidů na homeostázu fytohormonů, je-
jímž hlavním cílem je studium modulace růstu a vývoje rostlin pomocí 
látek odvozených od rostlinných hormonů  Studentka v rámci podpory 
vycestuje na dvouměsíční stáž do prestižní instituce Umeå Plant Science 
Center ve Švédsku  Projekt může být přínosem v zemědělství a šlechti-
telství zejména díky snížení množství herbicidů 

Příspěvek Nadačního fondu: 80 000 Kč

� Petra Švecová

Je studentkou 2  ročníku doktorského studia na Katedře analytické 
chemie Přírodovědecké fakulty UP a zabývá se mimo jiné charakteriza-
cí nanočástic a  studiem jejich interakcí pomocí kapilární elektroforézy 
s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem  

Cílem projektu je studium interakcí mezi nanočásticemi na úrovni jed-
né nanočástice  Nejprve budou syntetizovány nové „core-shell“ magne-
tické nanočástice modifikované organickým obalem s definovaným po-
čtem karboxylových a polyethylenglykolových skupin, které budou dále 
funkcionalizovány vhodnou značkou pro jejich analýzu pomocí kapilár-
ní elektroforézy s hmotnostní spektrometrií s  indukčně vázaným plazmatem (CE-ICP-MS)  Tato syntéza 
bude probíhat na spolupracujícím pracovišti na Sorbonne University v Paříži  Po samotné syntéze bude 
následovat studium interakcí mezi těmito nanočásticemi v různých prostředích pomocí CE-ICP-MS v módu 
umožňujícím detekci jednotlivých nanočástic  Studium interakcí na úrovni jedné nanočástice má velký 
oborový přínos, protože daleko více reflektuje vlastní povrchovou chemii nanočástic a získané poznatky 
mohou otevřít dveře dalšímu výzkumu v oblasti základního chování nanočástic a nanomateriálové chemie 

Příspěvek Nadačního fondu: 108 000 Kč

� Eva Marková 

Studentka 1  ročníku doktorského studijního programu na Katedře čes-
kého jazyka Pedagogické fakulty, kde se zaměřuje na didaktiku litera-
tury  V centru její pozornosti je pro ni poezie  V dizertaci věnuje tomu, 
jak se vztahem mezi básní, jejím autorem a jejím čtenářem pracovat na 
středních školách  Učí na gymnáziu a věnuje se kulturní publicistice  

S  využitím finančních prostředků Nadace se studentka zúčastní kon-
ference a  workshopu v  americkém institutu The Frost Place s  cílem 
ukázat učitelům a  jejich žákům, že při čtení básně vůbec není nutné 
odhalit, co tím chtěl básník říct, ale co ten který text říká nám  Česká 



didaktika může světu nabídnout precizní nástroje pro analýzu textu, angloamerický přístup tak, jak jej 
reprezentuje The Frost Place, je zaměřen spíš na práci s estetickým zážitkem – a ten je pro poezii stěžej-
ní  Básně nás učí přemýšlet nezvyklým způsobem, vystoupit z naší komfortní zóny  S metodami práce, 
které v The Frost Place využívají, seznámí studentka odbornou veřejnost na konferenci Metody a formy 
práce ve výuce mateřského jazyka na PdF UPOL, dále povede seminář věnovaný didaktice poezie na festi-
valu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka  Reflexe užívané metody zapojí do své dizertace, 
která je založena na poznatcích amerického literárního vědce Jonathana Cullera 

Příspěvek Nadačního fondu: 70 400 Kč

� Kamila Banátová

Studentka 2  ročníku doktorského studijního programu Kinantropologie 
na Fakultě tělesné kultury  Věnuje se výzkumu motorických obtíží dětí 
se zaměřením na vývoj psychodiagnostických metod k jejich identifikaci 

Projekt je zaměřen na motorické deficity, manifestující se v  oslabení 
jemné a hrubé motoriky nebo rovnováhy, které sekundárně negativně 
zasahují do psychosociálního vývoje dítěte včetně prokázaného vyš-
šího výskytu úzkostných a  depresivních stavů, poruch chování a  po-
zornosti, ale i  důsledků na zdraví v  podobě nadváhy, obezity a  nižší 
zdatnosti  Cílem projektu je adaptovat do prostředí české základní 
školy screeningový nástroj Inventář MABC-2 sloužící k  odhalení motorických obtíží dětí ve věku 5-12 
let  V současnosti v našem prostředí není dostupná metoda, která by pomohla rodičům či učitelům dětí 
včas motorické obtíže odhalit  Českým pedagogům může navíc tento nástroj pomoci při stanovování 
tzv  podpůrných opatření a následné adekvátní intervence  Při realizaci projektu naváže studentka ko-
munikaci s výzkumnými týmy, které se věnují vývoji Inventáře MABC-2 nebo jeho adaptaci do odlišného 
kulturního prostředí  Projekt přinese možnost předložit české populaci užitečný nástroj, který by byl 
využitelný v pediatrické, psychodiagnostické, fyzioterapeutické i pedagogické praxi 

Příspěvek Nadačního fondu: 49 000 Kč

� Kateřina Augustinová

Studentka 5  ročníku magisterského studijního programu Právo na Práv-
nické fakultě 

Narozdíl od jiných druhů gramotnosti (finanční, ale i  např  čtenářské, 
matematické či informační) představuje právní gramotnost v ČR velmi 
opomíjené téma  V  současnosti chybí data i  širší diskuze a  povědomí 
o deficitech právního povědomí obyvatel ČR, zejména ve vztahu k nejví-
ce zranitelné skupině mládeže, které by vedly k systematickému a strate-
gickému zvyšování právní gramotnosti již u žáků a studentů SŠ  Projekt 
se oproti jiným, již existujícím iniciativám, vyznačuje tím, že necílí na 
řešení konkrétních případů osob v dluhové pasti, ale usiluje o zmapování úrovně právní gramotnosti a na-
vržení postupů a metodických materiálů pro zvyšování právní gramotnosti přímo ve výuce, které budou 
využitelné po celé ČR učiteli občanských výchov a společenských věd  Závěry z teoretického a terénního 



výzkumu budou prezentovány v odborných časopisech a na konferencích k právnímu vzdělávání v ČR i za-
hraničí  Formou projektového workshopu budou výstupy projektu a metodické materiály prezentovány 
také oborovým učitelům ZŠ a SŠ 

Příspěvek Nadačního fondu: 128 860 Kč

� František Zálešák

Student 2  ročníku doktorského studia na katedře Organická chemie, 
kde se již od bakalářského studia věnuje vývoji syntetických postupů pro 
přípravu nových biologicky aktivních látek  Důraz je kladen na co nejširší 
aplikovatelnost daných metod, jednoduchost a bezpečnost 

Cílem projektu je vyvinout metodu, využívající alternativu nebezpečných 
diazo sloučenin vhodných jako substráty v tranzitními kovy katalyzova-
ných reakcích  Nově vyvinutý reagent pak bude sloužit při vývoji nových 
chemických knihoven malých organických látek  Tento typ reagentů tak 
vhodně urychlí a zjednoduší konstituci takovýchto knihoven a následně 
pak umožní vývoj nových molekulárních sond využitelných pro studium biologických procesů  Díky Nadač-
nímu fondu UP stráví student tři měsíce v laboratoři prof  Cristiny Nevado ve švýcarském Curychu  Prof 
Nevado je světový specialista na vývoj nových tranzitních katalyzátorů a jejich aplikaci v kontextu vývoje 
nových aktivačních skupin  Čas strávený v této laboratoři pomůže nejenom získat potřebné zkušenosti 
a znalosti, které pak bude možné přenést do studentovy domovské laboratoře, ale hlavně navázat nové 
a zároveň prohloubit již stávající kontakty s lidmi v této výzkumné skupině 

Příspěvek Nadačního fondu: 130 600 Kč



PROFESNÍ ROZVOJ MLADÝCH BADATELŮ

Podpoření studenti měli kromě finanční podpory také řadu příležitostí získat kompetence nutné pro 
úspěšné zvládnutí samostatně vedených projektů  Nadační fond jim nabídl několik vzdělávacích aktivit:

Uspějte ve výzvě Nadačního fondu UP
Lektorky: Dita Palaščáková, Katrin Stark
2 informační semináře pro zájemce o podporu NF UP 

Tvorba PechaKucha prezentace
Lektor: Ondřej Čejka
2 workshopy zaměřené na přípravu prezentací podpořených projektů ve formátu PechaKucha workshop 
vedený lektorem zaštiťujícími prezentace Pechakucha v Olomouckém kraji  

Medializace vědy 
Lektorka: Ivana Pustějovská
Workshop zaměřený na hledání odpovědí na tyto otázky:
Jak vysvětlovat složité problémy nejširší veřejnosti?
Proč se nebát médií a jak s nimi pracovat?
Jak popularizovat svou práci u různých cílových skupin?

Dejte Vašemu výzkumu hodnotu a společenský dopad
Lektor: Filip Auinger (Vědeckotechnický park Olomouc)
Znáte skutečnou hodnotu výsledků Vaší práce? Jaký má společenský dopad a tržní potenciál Váš výsledek? 
Na tyto otázky a na to, jak Vám může být v uplatnění výsledků nápomocná univerzita, vám odpoví Filip 
Auinger, odborník na business development z Univerzity Palackého  Na diskuzní přednášce, která se koná 
2  12  od 17:00 v Kariérním centru UP na Zbrojnici se dozvíte, jak pohlížet na Váš výzkum, abyste se mu 
mohli nerušeně věnovat a učinit ho dlouhodobě udržitelným 

Prince 2 
Tři studenti podpoření Nadačním fondem (Daniela Konrádová, Tomáš Burian a Ondřej Laštovička) byli 
vybráni pro pilotní účast v rámci kurzu a zkoušky metodiky projektového řízení Prince 2  

Individuální konzultace pro podpořené studenty 
Ve spolupráci s Kariérním centrem UP byly na základě poptávky studentů uskutečněny individuální kari-
érní konzultace  Poradce: Katrin Stark



4 CO SE NÁM V ROCE 2019 PODAŘILO?

� 5. výzva
Vyhlášená v únoru 2019, uzavřená v dubnu 2019 
Přihlásilo se 23 zájemců o podporu 
Zasedání správní rady v dubnu 2019, výběr projektů k podpoře – celkem podpořeno 8 studentů Univerzity 
Palackého v Olomouci 

� Webové stránky a sociální sítě
Inovace a správa webových stránek www.fond.upol.cz 
Správa stránek kampaně Darujte příležitost! www.fond.upol.cz/darujte-prilezitost 
Správa Facebookového profilu včetně dlouhodobého plánu příspěvků zaměřených na visibilitu dárců, úspě-
chů studentů podpořených nadačním příspěvkem, ambasadorů a fondu 

� Kampaň Darujte příležitost. Podpořte mladé vědce!
Pokračování kampaně Darujte příležitost  Podpořte mladé vědce!
Kampaň je zaměřena na významné absolventy UP a její příznivce a jejím cílem je získat finančních prostřed-
ků na podporu studentských projektů formou nadačních příspěvků 

� AFO 2019
V rámci mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc 2019 jsme opět při-
pravili prezentace fondem podpořených projektů:

Věda pro život – mladí vědci na UP
Powered by PechaKucha
Mladí vědci na UP Powered by PechaKucha
Přijďte se v rámci Academia Film Olomouc seznámit s unikátními projekty studentů podpořenými Nadačním 
fondem UP. Mladé talentované vědce a umělce z řad studentů naší univerzity Nadační fond UP podporuje 
v kreativitě, samostatnosti a odpovědnosti za svou práci a závazky, které mají vůči sobě, univerzitě i společ-
nosti. Financujeme špičkový juniorský výzkum s mezinárodním přesahem. Prezentace obsahuje 20 snímků 
a každý běží 20 vteřin. Vystoupení každého prezentujícího tedy trvá přesně 6 minut a 40 vteřin.

� Fuckup Night Olomouc vol. III
Prezentující: Gabriel Gonzalez



� Fuckup Night Olomouc vol. IV
Prezentující: Kateřina Augustinová
Večer moderovala Dita Palaščáková,
koordinátorka NF UP 

� Adventní setkání podpořených studentů 
a dárců NF UP s rektorem



5 KDO PODPOŘIL NÁS?

Generální partner v roce 2019 
Česká spořitelna, a s 

Další dárci a partneři 
prof  RNDr  Tomáš Opatrný, Dr 
doc  RNDr  Karel Berka, Ph D 
JUDr  Robert Runták
JUDr  Kamil Andreé
Mgr  Kryštof Vávra
Mgr  Martin Šmajser
Miloslav Bešta, Ph D 
pan Slezák
prof  MUDr  Vladimír Palička, CSc , dr  h  c
Mgr  Pavel Stržínek
MUDr  Ishraq Dhaifalah
Jan Aschenbrenner
Arnošt Petržela
Roman Pešek

Mediální partner
Žurnál Univerzity Palackého v Olomouci
Studentské rádio UPair

Všem příznivcům a dárcům fondu děkujeme: děkujeme, že jste darovali příležitost!



6 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

Příjmy fondu v roce 2019

Česká spořitelna, a s 100 000 Kč

Robert Runták 100 000 Kč

Profi Truck Business, s r o  (Jan Aschenbrenner) 50 000 Kč

Vladimír Palička, Ishrag Dhaifalah, Miloslav Bešta, Martin Šmajser 4× 20 000 Kč

Roman Pešek 15 000 Kč

Tomáš Opatrný, Arnošt Petržela 2× 10 000 Kč

Ostatní příjmy 35 992 Kč

Celkem 400 992 Kč

Náklady fondu v roce 2019

Nadační příspěvky vyplacené studentům 772 020 Kč

Provozní náklady NF UP 15 399  Kč

Celkem 787 419 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2019 – 386 427 Kč

Příjem veřejné sbírky 3 000 Kč 

Finanční majetek fondu k 31  12  2019 činí 89 182 Kč, z toho prostředky na běžném účtu NF UP 81 446 Kč 
a prostředky na sbírkovém účtu 7 736 Kč 
Výplata příspěvků studentům v roce 2019 převyšovala příjmy fondu za rok 2019  A proto je financování 
za rok 2019 (HV) ztrátové  Záporným hospodářským výsledkem došlo ke snížení zůstatku vlastních zdro-
jů fondu ze 465 470 Kč k 1. 1. 2019 na 79 046 Kč k 31. 12. 2019 
Prostředky veřejné sbírky nebyly v roce 2019 čerpány 











Talent + vize + podpora = Nadační fond Univerzity Palackého

www.fond.upol.cz


