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Sdělení děkana FF UP č. 1 ZS/2012 
Milé kolegyně, milí kolegové, 
dovolte, abych Vám popřál úspěšný začátek nového akademického roku. Jako v minulých 
semestrech bude vedení informovat všechny zaměstnance o nejdůležitějších záležitostech 
z dění fakulty prostřednictvím pravidelných „sdělení děkana“. Na základě podnětů 
z kateder bude sdělení šířeno prostřednictvím e-mailové pošty a umisťováno na vybrané 
nástěnky v objektech fakulty.  

A Úkoly  

1. Vedení DSP ve STAG. V souvislosti se systematickým vedením doktorských 
studijních programů v IS STAG je nutné, aby katedry (oborové rady) zajistily 
následující: 

- všechny předměty pro studenty DSP, které katedry vypsaly v ZS 2012, mají ve STAG 
svůj rozvrh. Status rozvrhové akce mají také všechny ostatní studijní povinnosti vložené 
do STAG (publikace, účast na konferencích, zahraniční výjezd atd.), jinak STAG 
nedovoluje studentům si tyto povinnosti zapsat. 

- ve STAG je u předmětů jasně uvedeno, zda jsou realizovány v ZS nebo LS. Status 
rozvrhové akce mají mít předměty v semestru, ve kterém bude umožněno je splnit. 

- studenti DSP v oborech realizovaných katedrou jsou informováni o tom, že na 
doplňování rozvrhových akcí katedra pracuje a budou mít možnost se do nich 
v nejbližších dnech zapsat. Předzápis do předmětů DSP končí 24. 9. 2012. 

 
2. Ediční komise FF UP připomíná autorům monografií a editorům časopisů, u 

kterých se počítá s vydáním ve VUP, aby poslali do 2. 10. 2012 aktualizovaný ediční 
plán k rukám Mgr. Agnes Hausknotzové podle „Vzoru pro vytvoření edičního plánu“ 
(http://www.upol.cz/struktura-up/univerzitni-zarizeni/vydavatelstvi/v-menu/ke-stazeni/).  Nezapomeňte prosím na 
publikační výstupy z projektů (ESF, IGA aj.)  
 

3. Licenční smlouvy pro vydání monografií. Autorům chystajícím vydání publikace 
mimo VUP připomínám, že realizaci je nutno podložit vydavatelskou (licenční) 
smlouvou. 

B Informace 

1. Čestné uznání rektora UP autorům vědeckých monografií. Návrh může podat 
každý zaměstnanec FF UP včetně autora a to tak, že zašle monografii s průvodním 
dopisem na oddělení VaV děkanátu FF UP k rukám Jany Kopečné nejpozději do 
15. října 2012 http://www.ff.upol.cz/menu/uredni-deska/   

 
 

V Olomouci 14. září 2012                                                                                                        Jiří Lach  


