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Sdělení děkana FF UP č. 9 ZS/2014 
  
A Úkoly  

 
1. Porada vedoucích kateder dne 19. listopadu 2014 se ruší. Další porada VK 

proběhne dle plánu dne 10. prosince v 9:00 v zasedací místnosti děkanátu. 
 

2. Dny otevřených dveří. První ze série Dnů otevřených dveří se uskuteční v pátek 
21. listopadu 2014. Základní informace k této akci naleznete zde. Následující Den 
otevřených dveří se uskuteční 17. ledna 2015. Prosím, aby všechny katedry přistoupily 
k těmto akcím aktivně a zajistily jejich organizaci. 
 

3. Pokyn k účetní závěrce za rok 2014. Zálohy na pracovní cesty a přímé podpory 
(tuzemské i zahraniční) je nutné vyúčtovat nejpozději do pátku 28. listopadu 2014. 
V prosinci 2014 již nemohou být zálohy poskytovány a je nezbytné tomuto opatření 
přizpůsobit plánování čerpání finančních prostředků. 
 

4. Apel na dodržování edičních pokynů. Žádám autory publikací, aby se řídili 
edičními pokyny dostupnými zde a složitější situace konzultovali s ediční referentkou 
Mgr. Agnes Hausknotzovou (agnes.hausknotzova@upol.cz), popřípadě s proděkanem 
Špičkou (jiri.spicka@upol.cz).  
 

B Informace 

 
1. Zástup za děkana. V době zahraniční cesty děkana (9. 11.–30. 11. 2014) jej bude 

zastupovat: Mgr. Dana Bilíková (10.–14. 11. 2014), PhDr. Klára Seitlová, Ph.D. (18.–21. 
11. 2014), Mgr. Dana Bilíková (24.–28. 11. 2014). 
 

2. Ve středu 3. prosince od 15:00 proběhne v aule FF UP prezentace 
Ing. Gabriely Pokorné z PSUP, v rámci které budou představeny programy Horizon 
2020 a další projektové výzvy se zvláštním zřetelem na humanitní obory. Podobná 
školení se již konala v PSUP a na PdF za velkého zájmu akademické veřejnosti. Všichni 
zájemci jsou srdečně zváni. 

 
3. Připomínám vypsání výběrových řízení pro institucionální rozvojový plán 

v oblasti internacionalizace. Základní informace o výjezdech akademických 
pracovníků zde. Podrobnější informace poskytne Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová 
(dana.hellova@upol.cz) nebo proděkan Kalous (antonin.kalous@upol.cz).    

 
4. Vyhlášení titulů, které získaly Čestné uznání rektora autorům odborných 

knih. Všem oceněným blahopřeji. Seznam naleznete zde.  
 

5.  Univerzita Palackého si připomene 25. výročí sametové revoluce. Studenti, 

akademici a Olomoučané zamíří v pondělí 17. listopadu v 19:00 od radnice na Žižkovo 

náměstí, kde zazní proslov rektora Jaroslava Millera a mluvčího studentů. Více 

informací zde.  
 

V Olomouci 14. listopadu 2014                 

Jiří Lach  
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