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Sdělení děkana FF UP č. 2/2010 
vedoucím kateder a pracovišť 

 
A Úkoly 
 

1. Informovanost. Prosím, aby vedoucí kateder a pracovišť rychle a jasně 
informovali kolegy o úkolech sdělených vedením FF UP. Sdělení děkana je 
možno volně šířit mezi pracovníky FF UP. 

2. OBD. Připomínám, že do 15. 2. 2010 je třeba pečlivě doplnit údaje v OBD. 
3. GAČR. Prosím, aby katedry nejpozději do 17. 2. dodaly jména kandidátů pro 

hodnotící panely GAČR, jak bylo sděleno v e-mailu na počátku tohoto týdne. 
Více na: http://civetta.gacr.cas.cz/wordpress/?p=569#more-569  
 

B Informace 
 

1. Vstup do budov o víkendech a svátcích. Počínaje 11. 2. 2010 nemusí 
zaměstnanec FF UP žádat o povolení pro víkendový a sváteční vstup (6:00-
22:00 hod.) do budov Křížkovského 8, 10, 12 a Univerzitní 3-5. Vstup je 
automatický a je pouze nutno se na vrátnici identifikovat průkazem 
zaměstnance FF UP. Při pobytu na pracovišti je potřeba i nadále dodržovat 
obvyklá bezpečnostní opatření. Víkendový vstup do ostatních objektů FF UP 
je v jednání. 

2. Státnice na dvouoborech. Potvrzuji platnost Směrnice děkana č. 02/2007 s 
možnosti studenta dvouoborového studia vykonat SZZk na jednom oboru po 
uzavření studia tohoto oboru. Podrobnosti viz Oznámení děkana č. 1/2010 ze 
dne 10. 2. 2010. Viz:   
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/studijni/aktuality/10_02-06-Oznmen___1_o_platnosti_Smrnice_2-2007.pdf  

3. Databáze odborníků FF UP. V následujících týdnech sestaví vedení FF UP ve 
spolupráci s katedrami databázi odborníků (dle kateder a oborů) pro média.   

4. Akreditace. Proděkanka pro studijní a sociální záležitosti L. Veselovská bude 
osobně shromažďovat akreditační podklady od garantů bakalářských a 
magisterských akreditací na jednotlivých katedrách. Totéž následně provede 
v případě akreditací doktorského studia proděkan W. Engelbrecht.  

5. Fakultní e-mail. Na základě žádosti pracovníků kateder bude oddělením IT 
(pod KVT) zprovozněn fakultní e-mail, popřípadě program pro správu e-
mailové pošty (MS Outlook, Outlook Express, atp.). Doporučuji postupovat od 
sekretářek a vedoucích pracovníků. Kontakt - Vladimír Polách (3169). 

6. Schůze vedoucích kateder. Proběhne 17. 3. 2010 v 9:00 v zasedací místnosti 
děkanátu. 
 

   V Olomouci 12. února 2010                                                                                           
 
 

Jiří Lach                   
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