
INFORMACE K ČINNOSTI OSV ICV A ÚKOLY PRO AP 

(leden 2020) 

 

Výuka ve studijním programu Specializace v pedagogice (UPVOV a   UOP) 
  

• Garanti předmětů zkontrolují a případně doplní v UISu své sylaby všemi potřebnými 

informacemi1, dále k předmětům v UISu doplní všechny vyučující daného předmětu.  

• Vyučující předmětů, poté, co budou doplněni garanty předmětů do sylabu, studentům 

vloží do dokumentového severu v UISu k danému předmětu harmonogram předmětu – 

ten zároveň zašlou vedoucímu OSV k evidenci. 

• Termín splnění: do 12. 2. 2020 včetně  

 

• Garanti předmětů (jak v UPVOV, tak i v UOP) stejně jako v předchozím semestru 

zkontrolují, zda jsou všude doplněni role přednášejících, vyučujících, cvičících, 

zkoušejících, administrátorů. Pokud tedy v předmětu vyučuje jen garant předmětu, tak 

je potřeba u něho zatrhnout i ostatní role (pokud předmět nemá cvičení, tak roli cvičícího 

nezatrhává apod.). Pokud se v předmětech vyskytují osoby, které tam nemají v žádné 

roli co dělat, práva se jim seberou. 

• Jak na to: v záznamníku předmětů garant předmětu vybere svůj předmět kliknutím na 

ikonu Pokračovat (     ), dále sjede na konec stránky, vybere ikonu s názvem Učitelé a 

rozvrhy, následně vše upraví tak, aby to bylo v pořádku, a uloží změny. 

• Termín splnění: do 12. 2. 2020 včetně  
 

• Všichni akademičtí pracovníci VÚ ICV OSV aktualizují svá témata bakalářských 

prací. V případě, že nebudete vědět jak, obraťte se prosím na garanta studijního 

programu Specializace v pedagogice dr. Horáčkovou. 

• Všichni akademičtí pracovníci VÚ ICV OSV vedoucímu OSV zašlou seznam všech 

vyhlášených témat (starých/zaktualizovaných i nových) bakalářských prací včetně 

anotací. 

• Termín splnění: do 12. 2. 2020 včetně  

 

• Dejte si pozor, abyste při uzavírání zkušebních zpráv u jednotlivých předmětů 

vyučovaných v ZS 2019/2020 měli vždy u každého studenta nějaké ukončení. U 

zápočtů tedy buď Z (započteno), nebo N (nezapočteno), případně znak: – (nedostavil se 

= nedostavil se třeba na písemný test). Obdobně u zkoušky (A až F, či znak: –). 

Jednotliví studenti vždy nějaké ukončení předmětu musí mít. 

• Garanti předmětů zkušební zprávy vytisknou, podepíšou a donesou Ivě Urbánkové. 

• Termín splnění: do 7. 2. 2020 včetně  

 

• Dne 13. 1. 2020 proběhly Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním 

programu Specializace v pedagogice, a to jak v oboru UPVOV, tak i UOP. 

 

 

 

 

 

 
1 V každém předmětu musí být vložené podmínky ukončení předmětu. Pokud má předmět zkoušku, ale je 

vyžadovaný i zápočet (ve formě seminární práce, prezentace apod.), je nutné tam uvést   obojí. 



 

Hodnocení profesního a    kariérního rozvoje AP ICV za rok 2019 a tvorba 

plánů na rok 2020 
 

• Ve dnech 7.–21. 1. 2020 proběhl     sběr podkladů pro zhodnocení pedagogické, 

tvůrčí činnosti a obecně profesního a kariérního rozvoje akademických 

pracovníků VÚ ICV za rok 2019. 

• Během 26. 1.–9. 2. 2020 proběhne sběr Plánů profesního a kariérního rozvoje AP 

VÚ ICV pro rok 2020. 

• Od druhé poloviny února budou probíhat individuální hodnotící pohovory. O 

termínech konání těchto pohovorů budou jednotliví akademičtí pracovníci informováni. 

 

ICOLLE 2020 
 

• Byl ustanoven organizační a vědecký výbor. 

• Bylo stanoveno téma: Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století. 

• V současné době dochází k úpravě webových stránek s ohledem na vyhlášení a přípravě 

pozvánek. 

• Konference se bude konat tento rok pouze jeden den, a to 9. 9. 2020. Vzhledem 

k financování ICOLLE 2020 prostřednictvím projektu OPVVV se letos konference 

bude konat v některém z hotelů v Brně. Konkrétní hotel vzejde z výběrového řízení, 

které je v současné době v běhu. 

• Bližší informace Vám budou zaslány společně s pozvánkou v průběhu února. 

 

I. ročník studentské soutěže o cenu Karla F. E. rytíře   Kořistky 
 

• Dne 21. 1. 2020 proběhla soutěž v kategorii UPVOV. Celkově se zúčastnilo 5 studentů. 

Kategorie UOP se kvůli nízkému počtu přihlášených do soutěže nekonala. Vítězové byli 

odměněni formou stipendií, diplomů a věcných cen. Ostatní účastníci získali diplomy 

za účast a věcné ceny. 

• Vzhledem k pozitivním zkušenostem z průběhu prvního ročníku bude soutěž 

vyhlášena i v dalším roce.    Informujte o tom prosím (jako vedoucí) i své budoucí 

studenty, kterým povedete bakalářské práce (bude známo v průběhu dubna/května). 

 

Personální změny 

 
• Dr. Štěpánková k 1. 2. 2020 ukončuje svůj pracovní poměr na OSV VÚ ICV. 

 

Různé 
 

• Dne 7. 2. 2020 proběhne na ICV Den otevřených dveří. Organizaci má na starosti 

Martina Urbánková. Vše je již nachystáno. 

• Národní akreditační úřad schválil kontrolní zprávu ke studijními oboru UOP. 

Zároveň byli jako noví garanti studijního programu Specializace v pedagogice 

schváleni dr. Horáčková a dr. Adamec. 

• Akreditace nových studijních programů APS a UPVOV prošly úspěšně celým 

řízením na MENDELU a v průběhu ledna 2020 byly zaslány již na NAÚ. 



• Vzhledem k problémům se včasným odevzdáváním docházkových listů v minulém roce 

od nynějška podepsané docházkové listy odevzdávejte nejpozději předposlední 

pracovní den každého měsíce vedoucímu OSV. Pokud vedoucí OSV nebude k dispozici 

(na ICV), podepsané docházkové listy odevzdejte podepsané do jeho „kastlíku na 

poštu“ a elektronickou verzi (nepodepsanou) mu zašlete emailem v excelovském 

formátu. Prosím o dodržení termínů odevzdání. Budu si to evidovat a nesplnění tohoto 

úkolu budu okamžitě řešit. Není možné, aby docházelo nadále k obdobným situacím 

jako loni. 

• Kontrolujte si prosím poštu i ve složce SPAM. Stává se, že některé informace zasílané 

pracovníky ICV padají i tam. Tak ať Vám něco neunikne a nejsou z toho zbytečně 

nějaké nepříjemnosti. 

 

Shrnutí úkolů a termíny jejich splnění 

 

ÚKOL ZODPOVĚDNOST DEADLINE 
• Odevzdání podepsaných zkušebních zpráv 

z předmětů vyučovaných v ZS 2019/2020 

Ivě Urbánkové 

Garanti předmětů 

UPVOV a UOP 
7. 2. 2020 

• Kontrola sylabů předmětů – doplnění rolí u 

předmětů u jednotlivých vyučujících, 

garanta apod. 

Garanti předmětů 

UPVOV a   UOP 

12. 2. 2020 

• Nahrání harmonogramů předmětů do 

dokumentového serveru v UISu a jeho 

zaslání vedoucímu OSV ICV 

Vyučující předmětů z 

řad OSV (UPVOV a 

UOP) vyučovaných v 

LS 2019/2020 

12. 2. 2020 

• Aktualizace témat bakalářských prací Všichni AP 12. 2. 2020 

• Zaslání seznamu všech vypsaných témat 

bakalářských prací včetně anotací 

vedoucímu OSV ICV 

Všichni AP 12. 2. 2020 

• Nejpozději předposlední pracovní den 

v měsíci odevzdat vedoucímu OSV 

vytištěnou a podepsanou docházku. Pokud 

vedoucí OSV nebude na ICV, tištěnou verzi 

docházky mu odevzdejte do „kastlíku na 

poštu“ a vedoucímu OSV zašlete 

elektronickou verzi (nepodepsanou) 

docházky emailem. 

Všichni AP průběžně 

• Pravidelná kontrola pošty ve složce SPAM Všichni AP průběžně 

 


