
Zápis z porady OSV ICV konané dne 3. 12. 2020 (online) 

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. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. 

 

Nepřítomní: 

 

• Mgr. Martin Pírko 

 

Výuka 
 

• pokračuje stejně, tedy beze změn 
 

Odevzdávání teoretických částí bakalářských prací 
 

• Do 18. 12. 2020 studenti musí odevzdat „finální pracovní“ verzi teoretické části bc. 
práce, 

• Posouzení včasného odevzdání a kvality teoretické části bc. práce je zcela 
v kompetenci jednotlivých vedoucích těchto prací. 

• Dopracování teoretických částí bc. prací bude možné až do konce ledna, 

• Vedoucí prací pošlou echo, že mám jako garant předmětu Seminář k bc. práci zadat Z, 
respektive N, a to nejpozději do 4. 2. 2021, 

• Není třeba rigidně bazírovat na odevzdání teoretické části v šabloně, je to furt jen 
pracovní verze bc. práce. Obecně, pokud studenti dodrží předepsanou strukturu, 
která je načrtnuta v šabloně bc. práce, ale samotnou šablonu nepoužijí = není žádný 
problém, 

• Je nutné studentům podávat, pokud možno, detailní zpětnou vazbu k jejich textům 
(aspoň u prvních verzí) = nestačí jen obecné vyjádření typu: ubíráte se dobrým 
směrem; je to pěkné; líbí se mi to apod. 

 

Státní závěrečné zkoušky v lednu 2021 
 

• Z důvodu nízkého počtu přihlášených se lednové SZZ konat nebudou. 
 
 



Studentská soutěž o cenu K. F. E. rytíře Kořistky – pokyny 
 

• Do soutěže se budou přihlašovat teoretické části bakalářských prací, a to na základě 
výběru vedoucího práce. Jinak řečeno, vedoucí práce na základě vlastního posouzení 
kvality odevzdané teoretické části osloví "svého" studenta s tím, zda se této soutěže 
chce zúčastnit. Pokud student bude s účastí souhlasit, vedoucí práce tohoto studenta 
a jeho práci prostřednictvím přihlášky do soutěže přihlásí (více viz vyhlášení soutěže, 
kde naleznete i přihlášku). Společně s přihláškou mi vedoucí práce zašle tedy i text 
teoretické části práce daného studenta. Každý vedoucí přitom přihlásí ideálně 1, 
maximálně 2, respektive 3 práce (2 práce pouze v případě, že letos vedete do „finále“ 
více jak 4–8 studentů, 3 v případě, že vedete 9 a více prací, a to v rámci jednoho 
oboru – u UPVOV tedy jedno, jestli v prezenční, či kombi formě; případně to 
proberete se mnou a já bych udělil výjimku). Cílem je mít pro každou kategorii kolem 
8–15 účastníků maximálně. Pokud možno tedy ty nejlepší práce. 

• Pokud student nebude souhlasit, oslovíte dalšího "svého" studenta ve Vámi 
určeném pořadí atd. Pokud nebudete mít už žádného studenta, kterého byste mohli 
přihlásit, dáte mi vědět, že se od Vás nikdo nepřihlásil a hotovo. 

• Až Vám své texty odevzdají, dejte jim k nim prosím zpětnou vazbu, a to nejpozději 
do 4. 1. 2021 (studenti to budou očekávat). Jinak řečeno, buď to bude pro Vás 
dostatečně zpracováno a tím pádem mají splněno (a můžete někoho z nich rovnou 
oslovit pro účast na soutěži), nebo navrhnete kosmetické úpravy, či úplně předělat 
apod. Dále si sami s nimi domluvte termín, do kdy Vám musí práci poslat upravenou, 
a to tak abyste ji byli schopni znovu projít a případně studenta oslovit a přihlásit ho 
do soutěže. 

• Deadline pro přihlášení do soutěže je 18. 1. 2021 ve 12:00. 

• Pokud studenti teoretickou část práce nestihnou (nebudou chtít) do termínu soutěže 
dopracovat, nic se neděje. Jenom se holt nebudou moct zúčastnit této soutěže. Stále 
mají tedy čas Vám teoretickou část práce v požadované kvalitě zaslat do konce 
zkouškového období, tak abych jim mohl zadat zápočet z předmětu. 

• Soutěž se nutně nemusí realizovat. Například, pokud se nesejde dostatečný počet 
soutěžících. 

• Po deadlinu pro přihlášení bude následně ustanovena pro kategorii soutěže UPVOV 
a UOP minimálně tříčlenná komise sestavené z AP OSV ICV a určen termín konání 
soutěže (předběžně v termínu 27.–29. 1. 2021). 

 

Příprava rozvrhů na LS 2020/2021 
 

• Byla rozdělena výuka na LS 2020/2021, všichni byli seznámeni se svými podíly na 
výuce 

• Dr. Horáčková bude připravovat rozvrhy – nahlásit známé překážky, požadavky na 
výuku 

• Poslat požadavky do 11. 12. 2020 

 
 
 
 

https://icv.mendelu.cz/studium/informace-pro-studenty/25444-studentska-soutez


Cyklus přednášek VÚ ICV 
 

• pokračuje ve čtvrtek 10. 12. 2020 od 13:00 přednáškou (online) Mgr. Bc. Libora 
Juhaňáka, Ph.D. – Kvantitativní výzkum v pedagogických vědách II, 

• je potřeba si nainstalovat na notebooky/PC aplikaci JASP (https://jasp-stats.org/), 

• do pondělí 7. 12. 2020 9:00 mi prosím zašlete své požadavky a dotazy, na co byste se 
chtěli zaměřit, co by se Vám hodilo znát. 

 

Čerpání řádní dovolené, žádání a propisování do docházky 

 

• po schválení dovolené vedoucím je nutné dovolenou propsat do docházky! 

 

Tvůrčí činnost 

 

• příští rok nebude vyhlášena grantová soutěž TAČR ÉTA. 

 

Shrnutí úkolů a termíny jejich splnění: 

ÚKOL ZODPOVĚDNOST DEADLINE 
• Vypsat termíny zkoušek a zápočtů dle 

pravidel Studijního a zkušebního řádu 

MENDELU 

Všichni AP 6. 12. 2020 

• Zaslat požadavky a dotazy k semináři 

Kvantitativní výzkum v pedagogických 

vědách II, který se bude konat 10. 12. 2020 

(povede dr. Juhaňák) 

Podle potřeby jednotliví 

AP 

7. 12. 2020 

(9:00) 

• Zaslat požadavky týkající se výuky v LS 

2020/2021 dr. Horáčkové 

Podle potřeby jednotliví 

AP 

11. 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 

• Nahlásit udělení/neudělení zápočtu 

z předmětu Seminář k bakalářské práci dr. 

Šimáně 

Všichni AP 4. 2. 2020 

• Zpracování video prezentace(í) VÚ 

ICV/OSV ICV studenty předmětu 

Marketing školy 

dr. Horáčková 
průběžně 

ZS 2020/2021 

 

https://jasp-stats.org/


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: 

17. 12. 2020 (online, případně v E22); 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: 

21. 1. 2021 


