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V Olomouci dne 21. 3. 2016  

 

 

 

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,  

 

dovoluji si Vás touto cestou srdečně pozvat na historicky první Zlatou promoci absolventů 

Pedagogické fakulty UP v Olomouci, tedy na slavnostní setkání absolventů po 50 a více 

letech od ukončení studia. Věřím, že tato akce bude nejen příjemnou možností setkat se 

spolužáky po letech a zavzpomínat na studentská léta, ale zároveň příležitostí zjistit, jakým 

směrem se Vaše alma mater v průběhu let vyvíjela. Toto setkání Vám rovněž umožní oživit 

či znovuobnovit kontakty se spolužáky či vyučujícími a navázat i případnou spolupráci se 

současnými akademickými pracovníky fakulty v oblasti společných projektů či vědecko-

výzkumné práce.  

 

Zlaté promoce proběhnou v sobotu 10. 9. 2016 jakožto součást celouniverzitní akce, a to   

velkého Absolventského setkání k 70. výročí obnovení Univerzity Palackého v Olomouci 

(předběžný program celé akce najdete zde: https://absolventi.upol.cz/setkani-1).  Přítomni 

budou zástupci vedení Univerzity Palackého, vedení Pedagogické fakulty, představitelé 

Statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje.   

 

Obřad zlatých promocí na Pedagogické fakultě bude realizován tradičním způsobem, tedy 

přísahou bývalých absolventů na insignii fakulty a obnovením akademického slibu 

absolventa.  

 

Předběžný program dne:  

 

  9.00 hod. Registrace účastníků promoce (přízemí budovy Žižkovo nám. 5) 

  9.30 hod. Slavnostní zahájení (nová aula PdF)  

10.00 hod. Přednáška o historii a rozvoji fakulty (stará aula PdF)  

10.30 hod. Příprava absolventů na zlaté promoce  

11.00 hod. Začátek zlatých promocí (proběhnou 1-2 obřady dle počtu zájemců)  

12.00 hod. Raut (pouze pro promované absolventy, doprovod absolventů může využít 

občerstvovací automaty v budově PdF)  

13.30 hod. Společná komentovaná prohlídka stávající a nové budovy na Žižkově nám. 

(dle zájmu účastníků) 

14.30 hod. Společný odchod (dle zájmu účastníků) na Výstaviště Flóra – pavilon A 

15.00 hod. Výstaviště Flóra – pavilon A – účast (dle zájmu) na celouniverzitním setkání 

s hejtmanem OK, primátorem SMOl a rektorem UP a na předání ocenění významným 

absolventům  

17.00 hod. Ukončení akce (možnost využít dalšího doprovodného programu 

celouniverzitního setkání (koncert skupiny Hradišťan ad.)  

 

https://absolventi.upol.cz/setkani-1
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V této fázi Vás chci požádat o spolupráci v přípravě promocí, a to vyplněním níže 

přiloženého dotazníku Vašeho zájmu, který nám umožní zorganizovat akci co nejlépe dle 

Vašich představ. Na základě Vaší reakce bude zájemcům o promoci následně zaslán druhý 

informační dopis, který již upřesní jednotlivé organizační záležitosti této akce. Níže 

přiložený dotazník vyplňte prosím elektronicky a zašlete nejpozději do 30. 4. 2016 na e-

mail paní Marty Daňkové – marta.dankova@upol.cz. V případě, že nemáte možnost 

vyplnit či odeslat dotazník elektronicky, zašlete jej klasickou poštou na adresu:  

 

Marta Daňková 

Pedagogická fakulta UP  

Žižkovo nám. 5  

771 40 Olomouc    

 

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici všechny aktuální adresy našich absolventů, prosím 

Vás také, abyste o plánované promoci případně informovali dle uvážení své spolužáky, a 

umožnili tak jim vyplnění dotazníku. Dotazník je přihláškou k promoci. Bez této registrace 

není možné případné náhodné příchozí do obřadu zařadit. 

 

Průběh příprav promocí můžete rovněž sledovat na našich webových stránkách pro 

absolventy, které jsou dostupné na: http://www.absolventpdf.upol.cz/ . Zde najdete také 

podmínky pro zřízení absolventské karty UP, díky níž můžete  využívat nabídku konkrétních 

univerzitních výhod včetně výhod externích partnerů UP. 

 

Předem děkuji za Vaši spolupráci a věřím, že tato významná událost Vám umožní nejen 

uvidět znovu spolužáky a zavzpomínat na studentská léta, ale pomůže vytvořit i nové vazby, 

které mohou obohatit nejen Vás, ale i domovskou fakultu.  

 

Těšíme se na setkání s Vámi!  

 

 

S pozdravem  

 

 

doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP, v. r. 

děkan PdF UP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:marta.dankova@upol.cz
http://www.absolventpdf.upol.cz/
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Dotazník zájmu – zlaté promoce Pedagogické fakulty UP 2016 

 

Pokyny k vyplnění: Doplňte požadované údaje, v případě výběru předdefinovaných položek smažte (nebo 

škrtněte, pokud vyplňujete tištěnou verzi) nehodící se a v tabulce ponechte v příslušném řádku 

nezměněný vždy pouze údaj, se kterým souhlasíte. 

 

 

Příjmení, jméno, titul:  

Datum narození:  

Absolutorium na PdF v roce:  

Obor absolutoria:  

Forma studia: prezenční (denní)  kombinované (dálkové) 

Současné povolání:  

Zaměstnavatel:  

Adresa mého současného 

bydliště: 

 

E-mail:  

Telefon:  
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Mám zájem o účast na zlatých 

promocích. 

ANO NE 

Mám zájem o polední občerstvení 

formou rautu. 

ANO NE 

Mám zájem o zprostředkování 

cenově zvýhodněného ubytování. 

ANO – v hotelu Palác, Olomouc  

 

ANO – na kolejích UP, Olomouc 

NE 

Přijedu s doprovodem  ANO – uveďte počet osob 

doprovodu:  

NE 

Mám zájem o účast na akci na 

Výstavišti Flóra – pavilon A 

(setkání s hejtmanem, 

primátorem a rektorem, předání 

ocenění významným 

absolventům)  

ANO NE 

Mám zájem o společný odchod 

na Výstaviště Flóra (společný 

odjezd skupiny MHD z Žižkova 

nám.)  

ANO NE, budu mít vlastní dopravu 

Mám zájem o prohlídku budovy 

PdF na Žižkově nám.  

 

 

ANO 

 

NE 

Mám zájem o prohlídku bývalé 

budovy PdF na Žerotínově 

náměstí  

ANO NE 

Jsem ochoten uhradit dobrovolný 

organizační poplatek ve výši 200 

Kč. 

ANO    NE 

Kterého svého vyučujícího byste 

chtěli na své zlaté promoci 

potkat? 

 

 

Mám zájem o další spolupráci 

s fakultou v oblastech: 

 

 

 Chci studovat v kurzu celoživotního vzdělávání na PdF  

 Mám zájem na PdF zahájit studium v rámci Univerzity třetího věku (U3V) 

 Sponzorská či charitativní činnost  

 Vědecko-výzkumná činnost (mohu pomoci fakultě s výzkumnými šetřeními 

na školách) 

 Mohu pomoci fakultě zajistit spolupráci se základní či střední školou 

 

Souhlas se zpracováním osobních 

údajů  

Souhlasím s uchováním osobních údajů Pedagogickou fakultou UP: 

 

   ANO                                                                       NE 
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Souhlasím se zveřejněním mého 

jména, příjmení a titulu 

v předběžném veřejném seznamu 

účastníků absolventů zlatých 

promocí. 

ANO NE 

Souhlasím se zveřejněním mé 

osoby a mého doprovodu na 

fotografiích a videozáznamu ze 

zlatých promocí  

ANO NE  

Mám zájem o fotografie ze 

zlatých promocí  

ANO NE  

Mám aktuální kontakt na tyto své 

bývalé spolužáky: 

Jméno: 

 

Příjmení: 

 

Aktuální poštovní adresa: 

 

Aktuální e-mail: 

 

Aktuální telefon: 

 

 

Jméno: 

 

Příjmení: 

 

Aktuální poštovní adresa: 

 

Aktuální e-mail: 

 

Aktuální telefon: 

 

 

(Pozn. přidejte další dle potřeby…)  

Poznámky či další připomínky, 

které byste nám chtěli sdělit 

(nepovinné). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


