
Zápis z porady OSV ICV konané dne 5. 11. 2020 (online) 

Přítomní:  
 

• Mgr. Petr Adamec, Ph.D.,  

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

• Mgr. Alena Bendová, Ph.D.,  

• Mgr. Dita Janderková, Ph.D.,  

• Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. 

• PaedDr. Adriana Pavlikovská, 

• Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.,  

• Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. 

 

Omluveni: 

• Ing. Marie Horáčková, Ph.D., 

• Mgr. Martin Pírko. 

 
Zkouškové období, odevzdávání bakalářských prací, SZZ a studentská soutěž 
 

 Odevzdání bakalářských prací pro lednové SZZ: 30. 11. 2020 

 Termín SZZ: v týdnu 11.–15. 1. 2021 

 Studentská soutěž: nominace do 18. 1. 2021; průběh: v týdnu 27.–29. 1. 2021 

 Vypsání všech termínů zkoušek a zápočtů nejpozději do: 6. 12. 2020 

 První termíny zkoušek a zápočtů mohou proběhnout až od 14. 12. 2020 
(v zápočtovém týdnu) 

 Konec zkouškového období: 5. 2. 2021 

 
Nové studijní programy – Státnicové otázky 
 

 Oblasti (předměty) v UPVOV:  
o Základy pedagogických a psychologických věd 

 Obecná pedagogika (ZT),  
 Pedagogická psychologie (ZT),  
 Sociální a vývojová psychologie (ZT),  
 Speciální pedagogika (ZT),  
 Pedagogická diagnostika a evaluace (ZT) 

o Oborová didaktika 
 Obecná didaktika (ZT),  
 Didaktika praktického vyučování I (PZ),  
 Didaktika praktického vyučování II (PZ),  
 Využití moderní didaktické techniky v praktickém vyučování (PZ) 

o Odborná orientace v oboru 
 Školní vzdělávací programy a školská politika (PZ),  
 Provoz pracovišť praktického vyučování a odborného výcviku (PZ), 



 Průmyslové a zpracovatelské technologie (PZ), 
 Digitalizace a robotizace ve světě práce 4.0 (PZ) 

 

 Oblasti (předměty) v APS: 
o Pedagogika a psychologie 

 Obecná pedagogika (ZT),  
 Obecná psychologie (ZT),  
 Aplikovaná psychologie (PZ),  
 Diagnostika a evaluace ve vzdělávání (PZ),  
 Speciálně pedagogické aspekty ve vzdělávání (PZ). 

o Řízení vzdělávání 
 Ekonomika vzdělávacích aktivit (PZ),  
 Marketing a management ve vzdělávání (PZ),  
 Řízení projektů a fundraising (PZ),  
 Řízení a rozvoj lidských zdrojů (PZ),  
 Právo pro vzdělávací praxi (PZ). 

o Vzdělávání dospělých 
 Systémy celoživotního vzdělávání (ZT),  
 Vzdělávací politika a strategie (ZT),  
 Andragogika v praxi (PZ),  
 Projektování vzdělávacích aktivit (PZ). 

 Vedoucí pracovních skupin: garanti studijních programů 

 Termín pro zpracování: 3. 1. 2021 

 Počet okruhů k jednotlivým oblastem: 20 
 
 

Nové studijní programy – Studijní průvodci předmětem a LMS Moodle 
 

 Pro II. ročník chybí „zpracovatel“ jen pro Provoz pracovišť praktického vyučování a 
odborného výcviku (UPVOV; Šustr, Tesař, Šrůtek) a Základy podnikání (APS; 
Svatošová, Živělová) 

 Pro III. ročník chybí „zpracovatel“ pro Digitalizace a robotizace ve světě práce 4.0 
(UPVOV; Kebo, Ťoková), Praktikum z ekonomiky obchodu a služeb (UPVOV; Vavřina), 
Moderní oborové technologie (UPVOV; Klimánek, Vahalík) a Marketing služeb (APS; 
Kubíčková) 

 

Cyklus přednášek VÚ ICV 
 

 pokračuje ve čtvrtek 12. 11. 2020 od 13:00 přednáškou Mgr. Lukáše Plcha – 
Predátorské časopisy 

 
MEP – online setkání 
 

 ve dnech 9.–11. 11. 2020 proběhne hodnocení MENDELU prostřednictvím online 
setkání mezinárodní hodnotící komise se zástupci z jednotlivých 
fakult/vysokoškolského ústavu 



 prezentace VÚ ICV, zhodnocení tvůrčí činnosti VÚ ICV a vědecko-výzkumných aktivit 
a případné další tvůrčí činnosti vybraných post-doců VÚ ICV proběhne podle 
aktuálního harmonogramu 10. 11. od 16:30 do 17:30 

 za VÚ ICV vystoupí před mezinárodní hodnotící komisí: dr. Adamec, dr. Šimáně, dr. 
Kamanová a dr. Kryštof 

 ostatní AP ovšem budou v pohotovosti pro případ, že by bylo nutné za někoho 
z nominovaných zaskočit 

 

Shrnutí úkolů a termíny jejich splnění: 

ÚKOL ZODPOVĚDNOST DEADLINE 
 Finální verze testových otázek (zaslání dr. 

Šimáně & dr. Adamcovi) 

dr. Bendová 16. 11. 2020 

 Vypsat termíny zkoušek a zápočtů dle 

pravidel Studijního a zkušebního řádu 

MENDELU 

Všichni AP do 6. 12. 2020 

 Připravit průvodce studiem předmětů pro II. 

ročník APS a UPVOV (nové akreditace) 

Garanti předmětů 

(případně vyučující) 

podle studijního plánu 

jednotlivých studijních 

programů (rozpisu 

předmětů v LMS 

Moodle) 

3. 1. 2021 

 Připravit otázky ke SZZ UPVOV a APS dr. Šimáně, dr. 

Kamanová 
3. 1. 2021 

 Nominace studentů do studentské soutěže 

Karla F. E. rytíře Kořistky podle pravidel 

soutěže 

Všichni AP 18. 1. 2021 

 Zpracování video prezentace(í) VÚ 

ICV/OSV ICV studenty předmětu 

Marketing školy 

dr. Horáčková 
průběžně 

ZS 2020/2021 

 

Upozornění: nesplnění úkolu bude řešeno pracovně-právními důsledky podle 
zákoníku práce, konkrétně na základě ust. § 52 písm. g) a § 55 odst. 1 písm. b) 

tohoto zákoníku. 
 

Seznam termínů dalších porad: 

19.11.2020 (online, případně v E23); 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: 

15. 11. 2020; 21. 1. 2021 


