
Sdělení děkana FF UP č. 7 ZS/2013 

A Úkoly  

1. Výzva Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Žádáme akademické pracovníky FF UP, aby 
věnovali zvýšenou pozornost výzvě RVVI k nominaci odborníků do panelů OVHP a do 
expertních panelů pro posuzování publikací v rámci nové metodiky. Je strategicky důležité, 
aby byl nominován co nejvyšší možný počet odborníků z FF UP. Kromě toho Vás žádáme, 
abyste oslovili své zahraniční partnery (především ty, kteří umí česky) s prosbou o účast v 
expertních panelech, které budou posuzovat vybrané excelentní publikace. Podrobnosti: 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=695255. Nominace prosím sdělte 
Mgr. Agnes Hausknotzové nejpozději do 29. 11. 2013, aby je mohla podpořit i FF UP. 
 

2. Zařazení do databáze Web of Science. Vyzýváme autory monografií vydaných ve VUP, 
kteří si přejí, aby se jejich kniha ucházela o zařazení do databáze Web of Science, ať 
kontaktují asistentku ředitelky VUP Bc. Radku Voborskou: radka.voborska@upol.cz.  
 

3. Interní grantová soutěž FRUP (náhrada za soutěž FRVŠ). Byla zveřejněna výzva k 
podávání projektů do Interní grantové soutěže. Uzávěrka přihlášek je dne 15. 11. 2013. Více 
informací naleznete na http://www.upol.cz/aktualita/clanek/vyhlaseni-1-rocniku-souteze-o-
rozvojove-projekty-v-ramci-institucionalniho-planu-univer/  

B Informace 

1. Možnosti mezinárodní spolupráce. Filologická fakulta (Wydział filologiczny) 
Vratislavské univerzity má eminentní zájem o spolupráci s FF UP. Spolupráce již existuje, ale 
je možné rozvinout další styky především v oblasti výzkumné a pedagogické. V případě zájmu 
kontaktujte, prosím, proděkany Jiřího Špičku či Antonína Kalouse. Stránky filologické 
fakulty UWr: 
http://www.uni.wroc.pl/wydziały/wydział-filologiczny 

 
2.   Výsledky hospodaření kateder v období leden až září 2013. Aktuální model čerpání 

prostředků přidělených katedrám FF UP ve zdroji 11 a 30 v období leden až září 2013 
naleznete, po přihlášení, na http://www.ff.upol.cz/menu/struktura-ff/dekanat/hospodareni-
a-sprava-fakulty/rozpocet-ff/ 
 

3.   Pozvánka na konferenci. Ve dnech 5. a 6. listopadu 2013 se koná 2. ročník konference 
Výzvy a problémy vysokých škol, která je realizována v rámci projektu UPgrade. Hlavní 
témata konference jsou: Rozvoj spolupráce se studenty a absolventy VŠ, Možnosti 
fundraisingu vysokých škol, Aktuální trendy v řízení vysokých škol.  Program konference 
naleznete zde: http://upgrade.upol.cz/site/?page_id=424.  

 
 

V Olomouci 1. listopadu 2013                                                                                   

Jiří Lach  
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