
Zápis z porady Oddělení sociálních věd VÚ ICV MENDELU 
konané dne 26. srpna 2020 

 
Přítomní:  

• Mgr. Petr Adamec, Ph.D.,  

• PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D., 

• Mgr. Alena Bendová, Ph.D.,  

• Ing. Marie Horáčková, Ph.D.,  

• Mgr. Dita Janderková, Ph.D.,  

• Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D., 

• PaedDr. Adriana Pavlikovská, 

• Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.,  

• Mgr. Martin Pírko, 

• Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.,  

 
Hosté:  

• Bc. et Bc. Martin Brandstätter, DiS., 

• Bc. Iva Urbánková, 

• Ing. Martin Zach, Ph.D., 

Omluveni: 

• doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.,  

• Mgr. Lucie Zlámalová 

 

Vyplňování docházky, dovolená, home office, překážky v práci 

• Dořešeno správné zadávání dovolené – po schválení dovolené je nutné schválenou dovolenou ještě 

propsat do docházky. 

• Pokud v systému docházky něco svítí červeně, je někde chyba, kterou je nutné napravit = docházku 

v takovýchto případech neuzavírat a neodesílat, ale nejdříve opravit chyby. 

• Správně vyplněná a uzavřená docházka ušetří zejména Martinu B. hodiny a hodiny času. 

• Není problém vzít si home-office, ale je nutné ho hlásit a nechat si schvalovat vedoucím OSV ICV, 

a být v případě potřeby k zastižení (telefon, email), a to minimálně v pracovní době, kterou si AP 

rozvrhnul. 

• Jakékoliv známé překážky v práci hlásit vedoucímu OSV ICV s dostatečným předstihem. 

• Na překážky nahlášené „ex-post“ (například po odeslání/informovaní o termínu nějaké pracovní 

schůzky atd.) nebude vedoucí OSV ICV u AP s úvazkem 1,0 brát zřetel (jinak řečeno nebude vůbec 

tolerována např. vedlejší výdělečná činnost, která nebyla nahlášena dopředu a o které vedoucí OSV 

ICV nevěděl při svolávání schůzky apod., a bude požadováno splnění úkolu/účasti atd.). 

• Dopředu nahlášené pracovní překážky (včetně případné vedlejší výdělečné činnosti) samozřejmě 

budou brány v potaz, pokud se nebude jednat o zcela výjimečnou situaci (např. urgentní řešení úkolu 

apod.) a pokud si dotyčný AP bude plnit své běžné povinnosti související s jeho činností na VÚ ICV 

(výuka a tvůrčí činnost, případně jiné úkoly zadané vedoucím OSV ICV = opakovaně s daným AP 

nebudou v tomto směru problémy).  



• Nebát se komunikovat. To platí i v případě jakýkoliv problémů, potíží, otázek apod., nejenom 

ohledně docházky, hlášení překážek atd. Řešení se vždy najde, i kdyby se jednalo o sebevětší 

„hloupost“. Lepší je prevence, než následné „léčení“ se všemi konotacemi, které toto „léčení“ může 

přinést pro všechny zainteresované. 

 

Vyjádření senátora VÚ ICV k aktuálnímu dění v Akademickém senátu 

• Dr. Zach jakožto senátor zvolený za VÚ ICV představil hlavní body řešené na akademickém senátu a 

vysvětlil, jakým způsobem se rozhoduje při hlasování. 

• Dr. Zachovi bylo připomenuto, že zastupuje při hlasování celou akademickou obec VÚ ICV. 

Koneckonců byl zvolen hlasy AP VÚ ICV. Měl by proto při případných hlasováních v akademickém 

senátu zohledňovat i „hlas“ akademické obce VÚ ICV. 

• Bylo domluveno, že dr. Zach bude akademickou obec VÚ ICV pravidelně informovat (a i diskutovat) 

o tématech řešených na půdě Akademickém senátu MENDELU, a to příležitostně na poradách OSV, 

případně i individuálně s jednotlivými členy akademické obce VÚ ICV. 

• Informace z akademického senátu jsou veřejné a dostupné všem AP v dokumentovém serveru UIS 

MENDELU. 

 

Kompetence a povinnosti 

• Proběhlo seznámení se s kompetencemi a povinnostmi a jejich nové přerozdělení zejména mezi 

zástupkyni ředitelky pro pedagogickou činnost a garanta studijního programu Specializace 

v pedagogice, 

• Více viz samostatná příloha zaslaná společně se zápisem, 

• Zodpovědnost za řádné vykonávání dílčích aktivit je nyní v rukou kompetentních osob. 
• Vedoucí OSV ICV si do odvolání sice ponechává nad těmito aktivitami určitou kontrolu, nikoliv už ale 

vlastní realizaci. 
• Vedoucí OSV ICV zašle garantovi studijního programu Specializace v pedagogice a zástupkyni 

ředitele pro pedagogickou činnost relevantní podklady k předávaným agendám nejpozději během 

prvního týdne v září. 
• Od nynějška otázky související s realizací studijního programu Specializace v pedagogice řešte 

zejména s garantem studijního programu, potažmo se zástupkyní ředitele pro pedagogickou činnost 

(více viz příslušná příloha k zápisu) či správcem Moodlu (technické zajištění výuky v Moodlu apod.). 
• Doplnění:  

o výuka zahraničních studentů (Erasmus+/bilaterální smlouvy) v rámci studijních programů 

realizovaných na OSV a OEI ICV je v gesci referentky pro internacionalizaci dr. Balátové 

(případně i dr. Šimáně). 
o Záležitosti týkající se realizace studijních programů OEI je nutné řešit vzájemnou domluvou 

mezi zástupkyní ředitele pro pedagogickou činnost + dr. Zachem + studijní referentkou.  

 

 

 

https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;id=17870;lang=cz
https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;id=17870;lang=cz


Výuka v zimním semestru 2020/2021 

• Každý vyučující si prostuduje Studijní a zkušební řád a Harmonogram akademického roku VÚ ICV 

ještě, než začne semestr. 

• Termíny všech zkoušek a zápočtů se vypisují nejpozději 14 dní před koncem výuky (pravidla viz 

Studijní a zkušení řád). 

• První termíny zkoušek/zápočtů mohou proběhnout až v zápočtovém týdnu = poslední týden výuky: 

14.–18. 12. 2020. 

• Konec zkouškového období: 5. 2. 2021. 

• Vysvětlena situace ohledně počtu přijatých studentů do 1. ročníku UPVOV a z toho vyplývající 

opatření (např. změny v rozvrhu apod.). 

• Kontrola sylabů – mělo by být již zkontrolováno (úkol z června 2020). 

• Nahrání harmonogramů výuky u jednotlivých předmětů SP Specializace v pedagogice do 

dokumentového serveru v UISu a jejich zaslání garantovi studijního programu (deadline: 11. 9. 

2020). 

• Odevzdávání teoretických částí bakalářských prací: finální pracovní verzi do: 18. 12. 2020, následně 

podle domluvy – pamatovat na studentskou soutěž a přihlášku (deadline: 18. 1. 2021). 

• Kdo neodevzdá teoretickou část bakalářské práce v požadované kvalitě (rozhoduje vedoucí práce), 

nedostane zápočet z předmětu Seminář k bc. práci II (UPVOV)/ Seminář k bc. práci (UOP). 

• SZZ se budou konat v týdnu od 11.–15. 1. 2021 = na tyto dny nebude prozatím schvalována 

dovolená. 

 

Výuka v případě opětovného zavedení širších opatření proti šíření COVID-19 

• Je nutné být připraven na opakování situace z letního semestru 2019/2020, 

• V případě převedení kontaktní výuky na distanční výuku je třeba se studenty dále komunikovat, 

• Pokud vedoucí OSV zjistí (podobně jako v LS 2019/2020), že vyučující v případě přechodu na 

distanční formu výuky svou vzdělávací činnost dlouhodobě nenaplňují, bude těmto vyučujícím 

předán vytýkací dopis za hrubé porušení pracovní povinnosti bez jakýkoliv dalších diskusí. 

• Primárná zodpovědnost za to, že výuka předmětů probíhá řádně, mají garanti předmětů, následně 

garant studijního programu společně se zástupkyní ředitele pro pedagogickou činnost. A to vždy, 

tedy ať už v období „pandemie“, či v „normálním režimu“. Pokud ani zásahem garanta studijního 

programu či zástupkyně ředitele se situace nezmění, bude jimi informován vedoucí OSV ICV, který 

podnikne patřičné pracovně-právní kroky k vyřešení celé situace. 

• Vyučující sami budou sledovat vývoj ohledně přijímaných opatření proti šíření koronaviru, případně 

budou upozorněni vedením VÚ ICV. 

 

Psaní posudků na závěrečné práce 

• Vzhledem k tomu, že mezi AP MENDELU se značně rozšířilo auto-plagiátorství při psaní posudků, 

případně psaní velmi strohých posudků, dojde k úpravě e-formulářů pro odevzdávání posudků. 

• Nově posudky budou muset obsahovat minimálně 1000 znaků včetně mezer a velmi pravděpodobně 

nebude možné využít funkci Ctrl-C a Ctrl-V. 

• Vedoucí OSV apeluje na to, aby vedoucí i oponenti závěrečných prací své posudky sepisovali 

minimálně v rozsahu 1000 znaků včetně mezer a zároveň, aby se jednalo o posudky originální, 

nikoliv kompilát tvořený částmi starších posudků „napasovaných“ na aktuální posuzovanou práci. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjY-er3-qTrAhXE6qQKHQWGBKgQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fis.mendelu.cz%2Fdok_server%2Fslozka.pl%3Fid%3D67225%3Bdownload%3D120045&usg=AOvVaw2kc6M7Rpt5Vp9-m-h5yEml
http://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=116467;download=246480


Akreditace nových studijních programů 

• Dne 27. 8. 2020 RNAÚ pravděpodobně definitivně bude rozhodovat o schválení/neschválení 

akreditačních spisů – na další poradě OSV budeme pravděpodobně řešit důsledky rozhodnutí 

NAÚ, a tedy i další vývoj OSV ICV a personální a finanční otázky s tím související. 

• Přijímání studentů do prvních ročníků SP Specializace v pedagogice skončilo k 31. 7. 2020, nyní 

tento SP již jen dojíždí – ukončení tohoto programu nastane nejpozději 31. 12. 2024. 

 

Promoce & Imatrikulace 

• Letos promoce a imatrikulace z důvodu zabránění šíření koronaviru jsou zrušeny 

 

Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku UPVOV 

• Oproti předchozím letům, kdy proběhl jako dvoudenní výjezdní, by tentokrát proběhl jak jednodenní 

na MENDELU. Bude nabídnut zapsaným studentům prvních ročníků. 

• Adaptační program by měl proběhnout v pátek 18. 9. 2020 od 9 hod., aby proběhl ve stejný den jako 

Prvákoviny MENDELU. 

• Netýká se studentů v kombinované formě studia. 

 

Noc vědců (27. 11. 2020) 

• Proběhne jako každý rok, letos na téma: Člověk a robot, 

• V současné době připravuje Martina Urbánková společně s některými AP OSV ICV. 

 

Gaudeamus (20.–23. 10. 2020) 

• Připravuje Martina Urbánková – osloví některé AP OSV ICV – je nutné ji vyjít vstříc. 

 

ICOLLE 2020 

• Konference ICOLLE proběhne v hotelu AVANTI 9. 9. 2020, 

• Program viz web konference www.icolleconference.cz, 

• Opatření v souvislosti s šířením koronaviru se prozatím týkají jen nutnosti mít roušku v případě 

účasti více jak 100 lidí (neočekává se tak vysoká účast). 

• Přihlášení pro pasivní účast je možné do 31. 8. 2020. 

 

Mezinárodní evaluační panel – on-site visit 

• 22.–24. 9. 2020 proběhne setkání Mezinárodního evaluačního panelu na MENDELU, 

• MEP má za úkol ohodnotit MENDELU, 

http://www.icolleconference.cz/


• Součástí návštěvy budou i „pochůzky a promluvy se zaměstnanci“ na fakultách a katedrách/ústavech 

v angličtině. Členové MEPu se mohou ptát na cokoliv. Buďte připraveni. 

• Za VÚ ICV je jako doprovod ustanoven – dr. Šimáně. 

 

Soutěž o cenu Karla F. E. rytíře Kořistky 

• Během září bude vyhlášen II. ročník soutěže o cenu Karla F. E. rytíře Kořistky. 

• Pravidla budou stejná jako v předchozím ročníku. 

• Vyučující (vedoucí prací) studentů 3. ročníků UPVOV/UOP upozorní na tuto soutěž studenty. 

• Vyučující budou upozorněni na aktuální pravidla mailem a prostřednictvím nařízení ředitele. 

• Samotná soutěž se uskuteční v jednom dni v týdnu od 27.–29. 1. 2021 = na tyto dny nebude 

prozatím schvalována dovolená. 

• Deadline pro podání přihlášky: 18. 1. 2021. 

• Zástupce ředitele pro TČ osloví z řad AP 3 členy hodnotící komise pro tuto soutěž. 

 

Tvůrčí činnost AP OSV ICV 

• viz prezentace, zaslaná společně se zápisem 

• nutné aktualizovat vědecké identifikátory (ResearcherID – viz Publons, ORCID, AuthorID viz 

SCOPUS) 

 

Různé 

Mimořádné metodologické semináře 

• Předběžně domluveny mimořádné metodologické semináře pro studenty 3. ročníků UPVOV a UOP 

zaměřené na práci s daty z jejich výzkumů realizovaných v rámci bakalářských prací. 

• Předběžný termín březen/duben 2021. 

• Ustanovena pracovní skupina dr. Šimáně, dr. Kamanová, Mgr. Pírko 

 

Nahrazení členství v různých akademických orgánech po odchodu některých studentů a zaměstnanců 

z VÚ ICV 

• Programová rada VÚ ICV: za Bc. Zapletala nově Blanka Horáková 

• Programová komise studijního programu Specializace v pedagogice: za dr. Štepánkovou nově dr. 

Bendová 

• Disciplinární komise MENDELU: za dr. Danielovou nově dr. Kamanová 

• Pedagogická komise VÚ ICV: za dr. Štěpánkovou nově dr. Bendová 

• Všichni nově ustanovení členové budou o nově nabytém členství oficiálně vyrozuměni během září 

2020. 

• Změny týkající se OEI budou řešeny s vedoucím OEI dr. Zachem 

 

 



Shrnutí úkolů a termíny jejich splnění: 

ÚKOL ZODPOVĚDNOST DEADLINE 
• Prostudovat Studijní a zkušební řád 

MENDELU a Harmonogram akademického 

roku VÚ ICV 2020/2021 

Všichni AP 11. 9. 2020 

• Nahrání harmonogramů předmětů do 

dokumentového serveru v UISu a jeho 

zaslání garantovi studijního programu 

Vyučující předmětů z 

řad OSV (UPVOV a 

UOP) vyučovaných v 

ZS 2020/2021 

11. 9. 2020 

• Řádně vyplňovat a uzavírat docházku Všichni AP průběžně 

• Aktualizace vědeckých identifikátorů Všichni AP průběžně 

 

Seznam termínů dalších porad: 

(10. 9. 2020 – spíše nebude); 24.09.2020; 08.10.2020; 22.10.2020; 05.11.2020; 19.11.2020; 03.12.2020; 

17.12.2020; 7. 1. 2021 (před SZZ); 21.01.2021; 11. 2. 2021 (před začátkem LS – začíná 15. 2., pro dálkaře asi 

už 12. 2.). 

 

Seznam deadlinů pro vyplnění tabulky tvůrčí činnosti: 

4. 10. 2020; 15. 11. 2020; 21. 1. 2021 


