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5. února 2010 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
 

dostává se vám do rukou první číslo Sdělení děkana FF UP. Jeho smyslem 
je adresná informace děkana vedoucím kateder. Sdělení bude mít týdenní 
periodicitu a bude vedoucím kateder a pracovišť k dispozici vždy v pátek daného 
pracovního týdne v tištěné i elektronické podobě.  

Sdělení bude obsahovat dvě hlavní rubriky: 1. úkoly a 2. informace. 
Sdělení děkana hodlá v nynější záplavě informací a povinností odlišit skutečně 
takové problémy, které jsou strategické pro chod naší fakulty (např. aktuální 
úkol naplnit databázi OBD). Oddíl „informace“ si klade za cíl upozornit 
pracovníky FF UP na povinnosti, možnosti a další události, které fakultu 
budou čekat v delším časovém horizontu a na které bude nutno vyčlenit pracovní 
čas.  

Dalším významným důvodem pro zavedení Sdělení děkana je snaha 
zajistit předávání strategických informací z úrovně děkanátu až k pracovníkům 
jednotlivých kateder a pracovišť. Od vedoucích pracovníků bude tedy očekáváno, 
že nově nabyté informace a zadané úkoly rychle a jasně sdělí všem kolegům, jichž 
se úkol či informace týká.  

Rozsahově by Sdělení děkana neměla přesahovat jednu stranu A4. 
K případným podrobnostem (návody, podrobné instrukce, atp.) bude Sdělení 
odkazovat (např. formou uvedení internetové stránky).  

Milé kolegyně, milí kolegové, prosím Vás, abyste Sdělení sledovali a podle 
něj také informovali a instruovali své kolegyně a kolegy na pracovištích. 

 
Děkuji Vám za spolupráci a jsem s uctivým pozdravem Váš 

 
Jiří Lach 
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Sdělení děkana FF UP č. 1/2010 

vedoucím kateder a pracovišť 
 
 
A Úkoly 
 

1. Do 15. 2. 2010 je třeba pečlivě doplnit údaje v OBD. Tyto údaje 
budou jedním z nejvýznamnějších podkladů pro financování UP, tedy i 
naší fakulty. V případě dotazů prosím kontaktujte paní Hanu 
Růžičkovou (3016). 

 
2. Z důvodu jednoznačného toku informací je třeba zajistit, aby všichni 

zaměstnanci používali fakultní e-mail. V případě jakýchkoli potíží s 
využitím fakultního e-mailu prosím kontaktujte vedoucího referátu 
informačních technologií pana Mgr. Vladimíra Polácha (3169).  

 
B Informace 
 

1. V průběhu následujících týdnů bude nový tým provádět analýzu 
fungování a činnosti fakulty. Prosíme všechny zaměstnance o 
spolupráci a součinnost. 

 
2. Během letního semestru 2010 proběhne na katedrách kontrola 

platnosti akreditací v souvislosti s vytvářením plánu akreditací. 
 

3. Prosím vedoucí kateder, aby na svých pracovištích zmapovali stav 
připravovaných habilitačních či profesorských řízení. 
 

4. V průběhu měsíce února budou přesně vyhodnocovány 
studentokredity za ak. rok 2008-2009 jako podklad pro tvorbu 
rozpočtu 2010. Proto budou katedry žádány, aby zkontrolovaly 
platnost údajů ve STAGu (viz např. e-mail  Mgr. Macháčkové z 3. 
února 2010). 
 

 
 
   V Olomouci 5. února 2010                                                                                           

 
Jiří Lach                        
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