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(listopad 2019) 
 

Informace o personálních změnách 

• V září na OSV ICV nastoupili noví akademičtí pracovníci: PhDr. Mgr. Kristýna 

Balátová, Ph.D. a Mgr. Martin Pírko. 

• PaedDr. Adriana Pavlikovská působí na OSV ICV již jako akademický pracovník a 

v současné době vykonává funkci zástupkyně ředitele pro pedagogickou činnost. 

Vezměte to prosím na vědomí a v případě potřeby se neváhejte na ni obrátit. 

 

Bakalářské práce 

• Odevzdání bakalářských prací: nejpozději do 22. 11. 2019 (jak do UIS, tak do „rukou“ 

vedoucích prací). Studenti odevzdají 2 verze vyvázané v deskách. V případě, že 

nebudete v den odevzdání dostupní na ICV, napište studentům, kde práci mají odevzdat 

(např. na studijním oddělení apod.). 

• Nezapomeňte, že studenti za Vámi budou chodit ohledně finalizace zadání 

bakalářských prací a podpisům – počítejte s tím. 

• Bakalářské práce při vkládání do UIS nemusí obsahovat oskenované zadání. Zadání 

práce je uvedeno pod vedlejší ikonkou, a tedy je to duplicitní informace. Pokud ho už 

studenti do elektronické verze práce vložili, nevadí, nic se neděje. Každopádně zadání 

v elektronické verzi práce musí být z důvodu GDPR bez podpisů. V tištěné podobě 

práce musí být zadání vždy a se všemi podpisy a razítkem. Nezapomenout také na 

podpis prohlášení v práci. 

• Vedoucí prací napíší posudky a do max. 13. 12. 2019 donesou práce i s podepsanými 

posudky Ivě Urbánkové. 

• Vedoucí prací zároveň zadají studentům zápočet za BP (případně požádají o to Ivu 

Urbánkovou) – pokud bude práce nevyhovující = nepouští se studenti ke zkouškám. 

• Pokud bude mít někdo problém sehnat oponenta pro bakalářskou práci (nedomluví se 

s nikým), domluvte se s garanty studijních programů, který Vám oponenta doporučí. 

• Postup u psaní posudků je stejný jako minulý semestr. Nutno slovně okomentovat 

v posudku i procentuální shodu. 

• K dispozici je sice stále jen antiplagiátorský systém thesis.cz, ale aktuálně se testují 3 

nové. Od příštího semestru bude s největší pravděpodobností (dle informací 

z pedagogické komise) k dispozici i nový antiplagiátorský systém. 

  

Zápočtový týden a zkouškové období 

• Zápočtový týden: 16.–20. 12. 2019 

• Zkouškové období: 23. 12. 2019 – 7. 2. 2020 

• Nezapomenout vypsat termíny zkoušek a zápočtových písemek do UISu. Minimálně 

3 termíny – zpravidla 2 řádné, 1. opravný + 2. opravný. Ideálně do konce zápočtového 

týdne (20. 12. 2019). 

• První řádný termín zápočtové písemky / zkoušky může proběhnout teprve až v průběhu 

zápočtového týdne. 

 

Tvorba rozvrhů na letní semestr 2019/2020 

• Na přelomu listopadu a prosince se budou řešit podíly na výuce („úvazky“) 

jednotlivých AP OSV ICV pro letní semestr 2019/2020. Marie Horáčková připraví 

rozvrhy. Požadavky na rozvrh (dopředu známé absence) zasílat Marii Horáčkové 

do 30. 11. 2019. 



• Do konce roku budou též určeny vyučující pro předmět Rozvoj psychosociálních 

dovedností vyučovaný na Agronomické fakultě MENDELU – vyučující budou 

osloveni vedoucím OSV ICV. 

• Do 13. 12. 2019 je nutné aktualizovat nabídku předmětů pro Erasmus+ přijíždějící 

studenty pro příští rok. Zašlete prosím vedoucímu OSV ICV do tohoto data, které 

předměty chcete vyučovat v AJ v podobě: Název předmětu česky/anglicky, stručnou 

anotaci v AJ a min. 5 témat v AJ. Osobně počítám minimálně s předměty, které byly a 

jsou vyučovány letos. Ti, z vás, co zájem o výuku mít nebudete, tuto informaci zašlete 

také, a to včetně vyjádření proč. Nezapomeňte na to, že výuka v rámci Erasmus+ je 

ohodnocena zvláštním příplatkem. 

 

Státní závěrečné zkoušky 

• Proběhnou v období mezi 13. až 17. 1. 2020. 

• Přesné termíny i složení komisí budou oznámeny během prosince. Tvorbu zkušebních 

komisí má na starosti vedoucí OSV ICV společně se zástupkyní ředitele pro 

pedagogickou činnost a garanty jednotlivých oborů studijního programu Specializace v 

pedagogice. 

• Rezervujte si prosím na tyto dny čas! Neplánujte si prozatím zkoušení v rámci 

předmětů, či dovolenou. 

 

Studentské praxe 

• Dr. Danielová zašle do 30. 11. 2019 garantům oborů studijního programu Specializace 

v pedagogice a zástupkyni pro pedagogickou činnost informace o dosavadním průběhu 

praxí v UPVOV a UOP + informaci o tom, zda již jsou vybrané školy pro absolvování 

praxe pro příští rok, případně do kdy budou vybrány. 

 

Kontrola sylabů předmětů 

• Garanti předmětů (jak v UPVOV, tak i v UOP) do 22. 11. 2019 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.  

 

Studentská grantová soutěž 

• Studentský inkubátor se nebude letos realizovat a bude nahrazen novou podobou 

studentské soutěže. Koncepce a pravidla (vyhlášení) budou zveřejněna do konce 

listopadu na webu ICV a zaslána všem vyučujícím i s dalšími instrukcemi zástupcem 

ředitele pro tvůrčí činnost. 

• Nově tato soutěž bude určena i pro studenty OEI. 

 

Metodologické semináře 

• Semináře pořádané Lenkou Kamanovou a Lenkou Štěpánkovou tradičně v prosinci 

budou posunuty do letního semestru (cca konec března), kdy je jejich zařazení 

vzhledem k práci studentů na praktických částech bakalářských prací mnohem 

vhodnější. Přesný termín bude ještě určen a včas oznámen zástupkyní ředitele pro 

pedagogickou činnost. 



• Metodologické semináře budou opět dobrovolné. 

 

Metodologický seminář/workshop pro AP OSV ICV 

• Tématem bude Kvantitativní výzkum v pedagogických vědách a základní analýza 

kvantitativních dat. 

• Lektor: Mgr. Bc. Libor Juhaňák 

• Termín: 5. 12. 2019 od 12:30 do 16:00 

• Účast je povinná zejména pro ty, kteří se cítí nejistí v kvantitativním výzkumu a své 

projekty realizují tímto přístupem. Svou účast mi prosím potvrďte do 25. 11. 2019 

prostřednictvím webového formuláře zde. 

• Přineste si prosím své laptopy a případně i svá data z vašich výzkumů. S lektorem bude 

možnost probrat veškeré vaše dotazy týkající se vašich výzkumných projektů. Využijte 

toho. V současné době se jedná o jednoho z nejlepších odborníku v tomto oboru. Vyšel 

mu například článek v impaktovaném časopise Computers and Education, který patří 

v tomto oboru ke světové špičce (asi 3. nejlepší na světě). 

 

Internacionalizace OSV ICV 

• Průběžně plněn plán v rámci OPVVV – Mobility: 

o Polsko (Marie Horáčková + Lenka Štěpánková) 

o Irsko (Martin Zach + Tomáš Čech) 

o Lotyšsko (Lenka Kamanová) 

o Rakousko (Martin Zach + Martin Cupal) 

• Příští rok: 

o Lotyšsko (Lenka Kamanová + Michal Šimáně) 

o Španělsko (Lenka Kamanová + Michal Šimáně/Petr Adamec) 

o Polsko (Marie Horáčková + Lenka Štěpánková) 

o Rakousko (Martin Zach + Martin Cupal) 

o Irsko (Martin Zach + Tomáš Čech) 

o Maďarsko/Itálie (Michal Šimáně + Lenka Kamanová) 

 

• Na rektorátě momentálně probíhá příprava OPVVV – Mobility II – výsledky budou 

známy na začátku roku 2020. Bude možnost minimálně pozvat další hosty ze zahraničí. 

• Michal Šimáně vyhrál výběrové řízení na pozici hostujícího docenta na University 

of Daugavpils (Lotyšsko), kde bude pravidelně pár dnů každého měsíce v průběhu října 

2019 až dubna 2020 působit. S tím souvisí i jeho určitá absence na pracovišti. V době 

jeho absence ho v případě potřeby zastoupí ředitel ICV. 

• National University of Lesotho připravuje projekt Erasmus+ Building Capacity, do 

kterého byla přizvána University of Daugavpils a ICV (Mendelova univerzita). 

Koordinátorem je National University of Lesotho (prof. Tsepo Mokuku). V případě 

úspěchu to znamená, že jak AP, tak i TP (jejich univerzity i ICV) budou moct vyjet do 

Lesotha v rámci krátkodobých výukových pobytů i pracovních stáží. Cílem je pomoci 

s rozvojem jejich univerzity. 

 

Tvůrčí činnost OSV ICV 

• Do 30. 11. 2019 aktualizujte prosím tabulku tvůrčí činnosti. 

• Sběr podkladů a hodnocení AP i v souvislosti s tvůrčí činností proběhne v období od 

15. 1. 2020 do 31. 1. 2020. Více viz Nařízení ředitele č. 4/2019 – nezapomeňte, že 

hodnocení obsahuje několik povinných položek. 

• Hodnotící pohovory proběhnou v únoru 2020. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10oTuFVPKpofl-i3riFkO2gp9cExQGbUbGbSxWI833wM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_wmC-OopW6MEJ8UIf59zki7oonhxKGtWrAbLXyQQGuQ/edit#gid=0


• Dne 14. 11. 2019 byla vedoucím OSV ICV zaslána řediteli ICV stručná zpráva o 

pedagogických a tvůrčích výkonech akademických pracovníků ICV, na jejímž základě 

proběhne jejich případné odměňování (viz Nařízení ředitele č. 4/2019). 

• V rámci OSV ICV byl letos podán 1 TAČR ÉTA (Alena Bendová a spol.). Celkově 

v rámci ICV podány 2 TAČRy ÉTA a do 1 externího byl jako případný spoluřešitel 

pozván Martin Zach. 

• Navázána spolupráce se Slovenskou polnohospodářskou univerzitou v Nitře 

(Šeben-Zaťková) na projektu KEGA (nikoliv ale jako spoluřešitel). 

• Pro příští rok se počítá s podáním projektu NAKI II (hlavní řešitelé Michal Šimáně, 

Lenka Kamanová, Petr Adamec). V případě, že někdo uvažuje o podání TAČRu, či 

GAČRu apod., napište mi prosím do 15. 12. 2019 a zároveň to uveďte do tabulky tvůrčí 

činnosti. 

• Dělení bodů v rámci tzv. M-BODu se týká i psaní ve spoluautorství se zahraničními 

kolegy! To znamená, že pokud publikujete nějaký text (bodovaný) ve spoluautorství, 

body se budou vždy dělit. Pokud to bude spoluautorství v rámci OSV ICV, tak se sice 

body rozdělí mezi autory, ale celkově body zůstanou na OSV ICV. Pokud spoluautor 

bude z jiné součásti MENDELU, či z jiné instituce (i zahraniční), body se vždy rozdělí 

a na OSV ICV zůstane jen poměrná část. Stále přitom platí „čím víc bodů, tím víc 

peněz“. Není bohužel tedy od věci nad psaním publikací přemýšlet i s ohledem na toto. 

• Všichni AP vymyslí a zašlou vedoucími OSV ICV do 2. 12. 2020 návrh tématu 

konference ICOLLE 2020 i s anotací. Inspirovat se můžete anotací z předchozího 

ročníku (viz stránky ICOLLE 2019). 

 

Stav nově akreditovaných studijních programů 

• Oba SP úspěšně prošly akademickým senátem MENDELU a nyní jsou na posouzení 

v Interní akreditační komisi MENDELU (IAK). 

 

Shrnutí úkolů a termíny jejich splnění: 

ÚKOL ZODPOVĚDNOST DEADLINE 
• Kontrola sylabů předmětů – doplnění rolí u 

předmětů u jednotlivých vyučujících, 

garanta apod. 

Garanti předmětů 

UPVOV a UOP 

22. 11. 2019 

• Potvrdit účast/neúčast na metodologickém 

semináři/workshopu Kvantitativní výzkum 

v pedagogických vědách 

Všichni AP 25. 11. 2019 

• Aktualizovat tabulku tvůrčí činnosti Všichni AP 30. 11. 2019 

• Zaslat Marii Horáčkové požadavky na 

rozvrhy v letním semestru 2019/2020 

Všichni AP 30. 11. 2019 

• Zaslat garantům oborů studijního programu 

Specializace v pedagogice a zástupkyni pro 

pedagogickou činnost informace o 

dosavadním průběhu praxí v UPVOV a UOP 

+ informaci o tom, zda již jsou vybrané školy 

pro absolvování praxe pro příští rok, 

případně do kdy budou vybrány. 

Dr. Danielová 30. 11. 2019 

• Zaslat návrh tématu konference ICOLLE 

2020 i s anotací 

Všichni AP 2. 12. 2020 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_wmC-OopW6MEJ8UIf59zki7oonhxKGtWrAbLXyQQGuQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_wmC-OopW6MEJ8UIf59zki7oonhxKGtWrAbLXyQQGuQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10oTuFVPKpofl-i3riFkO2gp9cExQGbUbGbSxWI833wM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_wmC-OopW6MEJ8UIf59zki7oonhxKGtWrAbLXyQQGuQ/edit#gid=0


• Odevzdání bakalářských prací i s posudky 

Ivě Urbánkové 

Všichni AP 13. 12. 2019 

• Zaslat vedoucímu OSV ICV nabídku 

předmětů vyučovaných v rámci Erasmu+ 

(název, anotace, témata v AJ) – případně 

vyjádření, že nic vyučovat nechcete a proč. 

Všichni AP 13. 12. 2019 

• Poslat vedoucímu OSV ICV informaci o 

tom, zda hodlají v roce 2020 žádat o finanční 

podporu základního, či aplikovaného 

výzkumu některou z grantových agentur 

Zájemci 15. 12. 2019 

• Vypsat termíny zápočtových písemek a 

zkoušek do UISu 

Všichni AP 20. 12. 2019 

• Rezervovat si prozatím čas na SZZ Všichni AP 13. až 17. 1. 

2020 

 


