V pátek jsem se zúčastnila zlaté promoce. Byl to pro mne krásný zážitek a chci
Vám upřímně poděkovat. Nejen, že jsem se setkala po tolika letech se svými
přáteli, ale také mne ohromila současná přírodovědecká fakulta.
Ještě jednou díky.
Hana Skotnicová
obor M - Dg

Dovolte nám, abychom Vám a zároveň všem, kteří se pracovně zapojili
do přípravy naší Zlaté promoce, která se konala 21.11.2014, poděkovali
za neopakovatelný a nezapomenutelný zážitek.
Velice si vážíme toho, že si dokážete v dnešním celospolečenském shonu najít
čas a věnovat své síly organizaci akce pro absolventy, kteří již ukončili
svoji aktivní profesní dráhu.
Připravili jste pro nás nejen setkání s Vámi na půdě nové, krásné a moderní
přírodovědecké fakulty, kterou se můžete chlubit, ale podařila se i osobní
setkání skutečně po 50 letech, čímž vznikla i mnohá překvapení a hádanky
v poznávání se navzájem. Mohli jsme společně zavzpomínat na období našich
vlastních vysokoškolských studií, která probíhala začátkem šedesátých let, měla
svá kouzla, zvláštnosti, klady, které si dost dobře pamatujeme, ale i určité
nedostatky, které jsme rychle zapomněli, jak bývá zvykem.
Jsme Vám za Zlatou promoci vděčni, rádi jsme získali nové informace o naší
fakultě, jejich studijních oborech a záměrech, které mají připravit budoucí
absolventy tak, aby byli úspěšní na trhu práce, ve vědě a výzkumu v obrovské
konkurenci nejen v rámci České republiky, ale i na mezinárodní scéně.
Zaujala nás možnost získání "Karty absolventa UP" i pro nás, kteří jsme
absolvovali již tak dávno.
Přejeme Vám i všem Vašim spolupracovníkům pevné zdraví, dokonalé
pracovní i osobní zázemí pro uskutečnění cílů, které jste si na naši Alma Mater
stanovili.
Doc. RNDr. Milan Dressler, CSc. a RNDr. Danuše Dvořáková (roz. Skálová)
obor Bi - Ch

Předejte, prosím, naše velké poděkování za uspořádání naší zlaté promoce dne
21. listopadu letošního roku.
Ohlasy kolegů jsou stále nadšené, všichni se do Olomouce budou určitě rádi
vracet k dalším setkáním. Byli jsme dojati vlídným přijetím a celkovou
atmosférou tohoto slavnostního dne.
Zvláštní poděkování patří také prof. ing. Zdeňkovi Stránskému, CSc., který se
nám jako náš bývalý učitel velice věnoval při prohlídce katedry analytické
chemie.
Mgr. Miloslava Dostálová a RNDr. Jiřina Hejsková
obor M – Ch

Srdečně děkuji za slíbené a zaslané CD s fotografiemi jako vzácnou vzpomínku
na Zlatou promoci 2014. Díky patří i Vašim spolupracovníkům a panu děkanovi
prof. Frébortovi.
RNDr. Vladimír Dostál
obor M – Ch

Dovolte mi především poděkovat Vám i všem Vašim spolupracovníkům, kteří se
podíleli na přípravě a realizaci “Zlaté promoce”.
Připravili jste nám opravdu nevšední zážitek. Setkání po padesáti letech bylo
nádherné a péče o nás – absolventy – nebývalá.
Neznám žádnou vysokou školu, která by takové promoce organizovala.
Ještě jednou moc děkuji a také já Vám i všem spolupracovníkům přeji hezké
Vánoce a zdraví a pohodu v novém roce.
Květa Groušlová
obor Bi – Ch

Ráda bych Vám poděkovala za letošní zlatou promoci. Její organizace byla
bezchybná a plná příjemných překvapení. Budeme dlouho vzpomínat na zážitky
a péči, kterou jste nám věnovali.
Přeji Vám příjemné prožití Vánoc a v novém roce 2015 hodně zdraví, pohody
a úspěchů v práci i rodinném životě.
Zdena Dostálová
obor M – F

