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Sdělení děkana FF UP č. 12 ZS/2014 
  
A Úkoly  
 
1. Výstupy v OBD. Žádám akademické pracovníky a studenty doktorského 

studia, aby aktivně, pečlivě a průběžně vkládali své vědeckovýzkumné výstupy 
do OBD. 
 

2. Zadávání zkouškových termínů pro ZS 2014/2015. Žádám všechny 
vyučující, aby řádně zadali termíny všech atestací dle SZŘ čl. 20, odst. 5., tzn. 
jeden týden před koncem výuky v daném semestru (nejpozději do 12. prosince 
2014 pro ZS 2014/2015). 
 

3. Jednotný vizuální styl UP. Nový vizuální styl UP je dostupný je na webové 
adrese www.vizual.upol.cz. Žádám všechny zaměstnance FF UP o jeho 
následování při přípravě reprezentačních materiálů FF UP.     
 

4. Pokyny k účetní závěrce 2014. Pokud byly zaplaceny zálohy na dodávky, je 
nutné dodat obratem doklady k jejich vyúčtování do účtárny EO. 
 

B Informace 
 
1.  Změna na postu vedoucího CSS. Z důvodu dlouhodobé zahraniční stáže 

dr. Vladimíra Polácha, nastupuje od 1. ledna 2015 na post vedoucího CSS 
Mgr. Petr Jančík. 

 
2. Vyhlášení 6. ročníku Studentské grantové soutěže (IGA). Rektor UP 

vyhlásil 6. ročník Studentské grantové soutěže na UP. Bližší informace zde. 
Podrobná pravidla pro soutěž na FF mají k dispozici vedoucí kateder a vědečtí 
tajemníci. Soutěžní lhůta končí 16. ledna 2015 v 17,00 hod. 

 
3. Soutěž o Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou 

práci studentů bakalářských a magisterských studijních programu v 
roce 2014. Bližší informace zde. Přihlášky se podávají od 15. do 18. prosince 
2014 na oddělení komunikace, PhDr. Evě Blažkové (eva.blazkova@upol.cz)  

 
4. Seznam podpořených projektů GAČR s počátkem řešení od 1. ledna 

2015 (Standardní projekty). Více informací zde. 
 
3. Rektorské a děkanské volno. Během vánočních svátků je rektorské volno 

vyhlášeno na 31. prosince 2014 a děkanské na 23. prosince 2014 a 
2. ledna 2015.  

 
V Olomouci 5. prosince 2014                                                                                 
          

Jiří Lach  
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