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        V Olomouci dne 31. 5. 2018 
 
 
Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,  
 
dovoluji si Vás touto cestou znovu oslovit s dalšími informacemi ke Dnům pro absolventy 
Pedagogické fakulty UP v Olomouci a s ním spojené Stříbrné promoci, která se koná  
u příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky.  
 
Stříbrné promoce se uskuteční v sobotu 15. září 2018. Promoce budou realizovány 
tradičním způsobem, tedy přísahou na insignii fakulty a obnovením akademického slibu 
absolventa. Promoce a s ní spojené další akce proběhnou za přítomnosti zástupců vedení 
Univerzity Palackého a vedení pedagogické fakulty, zástupců Statutárního města Olomouc  
a Olomouckého kraje.  
 
Program Stříbrných promocí na PdF UP dne 15. září 2018: 
 

9.00 – 10. 00 hod. 
 
Registrace absolventů 
 

10.00 hod. 
 
Slavnostní zahájení (auditorium PdF UP) 
 

10.30 hod. 
 
Příprava promoce – převlečení do talárů (posluchárna N2) 
 

11.00 hod. 
 
PROMOCE (auditorium PdF UP) 
 

11.30 – 13.30 hod. 
 
Občerstvení formou rautu (stará aula) 
 

14.00 – 15.00 hod. 
 
hudební vystoupení v režii katedry hudební výchovy (prostory 
Uměleckého centra UP v kapli Božího těla – bývalý jezuitský konvikt) 

15.00 – 16.00 hod. 

 
komentovaná prohlídka jezuitského konviktu v režii katedry výtvarné 
výchovy (prostory Uměleckého centra UP) včetně prohlídky 
uměleckých děl studentů 
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Dále Vás prosíme o vyplnění závazné přihlášky (viz níže) a zaslání buď na e-mail paní Marty 
Daňkové (marta.dankova@upol.cz), nebo poštou na adresu Marta Daňková, Žižkovo nám. 
5, 77140, Olomouc. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 29. 6. 2018.  
 
Pokud se promocí nebudete moci zúčastnit, přestože jste se již přihlásili, informujte nás 
prosím na výše uvedeném e-mailu nejpozději do 24. 8. 2018.  
 
Ti z Vás, kteří mají zájem o vstup do Klubu pro absolventy UP, věnujte prosím pozornost 
přiloženým pokynům k registraci. 
 
Sledujte prosím také další podrobnosti k přípravám promocí, které budou postupně 
zveřejňovány na vytvořeném portále absolventů PdF UP, který naleznete na adrese: 
http://absolventpdf.upol.cz/promoce.html.  
 
Dále si dovolujeme připojit několik informací týkajících se ochrany osobních údajů a jejich 
zpracování ze strany Univerzity Palackého. Veškeré osobní údaje, které nám poskytujete, 
budeme zpracovávat pouze za účelem konání Dnů pro absolventy Pedagogické fakulty UP 
v Olomouci a vystavení diplomu. Na akci bude přítomen zástupce univerzitního časopisu 
Žurnál UP, který bude akci dokumentovat za účelem dokumentace akce. Fotografie nejsou 
určeny pro propagační účely Univerzity Palackého a spolu s osobními údaji nebudou 
poskytnuty třetím stranám. 
 
Věřím, že tato významná událost Vám umožní nejen potkat se znovu se spolužáky  
a zavzpomínat na studentská léta, ale pomůže vytvořit i nové vazby, které mohou obohatit 
nejen Vás, ale i Vaši domovskou fakultu. Předem děkuji za Vaši spolupráci.  
 
 
Těšíme se na setkání s Vámi!  
 
         
Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. 
     děkanka PdF UP v Olomouci 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE DNŮM PRO ABSOLVENTY 2018 – STŘÍBRNÉ PROMOCE 15. 9. 
2018 
 

Vyplněním a zasláním potvrzujete svou účast. 
 
 

Příjmení, jméno, titul:  

Potvrďte prosím, zda máte 

skutečný zájem o 

zprostředkování ubytování: 

a) koleje UP, 
b) hotel v Olomouci. 

ano ne 

Máte zájem zúčastnit se 

komentované prohlídky 

Uměleckého centra UP (bývalý 

jezuitský konvikt) a koncertu 

v kapli Božího těla?* 

ano ne 

Uveďte prosím specifické 

potřeby (bezbariérový přístup, 

asistent, potravinové alergie 

apod.): 

 

Souhlasím se zpracováním 

osobních údajů Pedagogickou 

fakultou UP ve znění zákona č. 

101/2000 o ochraně osobních 

údajů. 

 

ano ne 

 

*Pro nedostatek zájmu o prohlídku Vědecko-výzkumného areálu PdF UP si budete moci projít areál 

individuálně. 


