
Zápis z porady OSV ICV konané dne 11. 3. 2021 (online) 

Přítomní:  
 

• Mgr. Petr Adamec, Ph.D.,  

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

• Mgr. Alena Bendová, Ph.D., 

• Mgr. Alena Bendová, Ph.D.,  

• Ing. Marie Horáčková, Ph.D., 

• Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. 

• PaedDr. Adriana Pavlikovská, 

• Mgr. Pavel Pecina, Ph.D., 

• Mgr. Martin Pírko, (výuka na AGRO) 

• Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. 

 

Omluveni: 

• Mgr. Dita Janderková, Ph.D., (výuka na AGRO) 

 

K epidemiologické situaci a jejího řešení na MENDELU 

• Instrukce s detailními pokyny pro zaměstnance budou zaslány hromadným emailem 
do konce tohoto týdne rektorátem 

• Na poradě sděleny základní informace. 

 

Hodnocení profesního a kariérního rozvoje za rok 2020 a Plán rozvoj na 2021 

• Připomenuto, že každoroční hodnocení není jen „rozmarem“ vedení VÚ ICV, ale 
kromě jiného např. oficiálním podkladem pro Zprávu z hodnocení AP VÚ ICV, kterou 
si vyžaduje rektorát, a která má svůj jasný časový harmonogram. Jedná se tedy o 
oficiální úřední dokumentaci, která je založena na základě univerzitní politiky 
profesního a kariérního rozvoje jejích akademických pracovníků. 

• Ne všichni odevzdali v pořádku a podle instrukcí všechny dokumenty. 

• Koho se to týká, ať chybějící dokumenty odevzdá do 19. 3. 2021 osobně, nebo 
poštou do přihrádky dr. Šimáně na studijním oddělení. 

• K zaslaným vyjádřením k hodnocením bude zasedat vedení VÚ ICV někdy v průběhu 
následujících týdnů. 

• Hodnocení bude realizováno stejným způsobem každý rok, nicméně vedoucí OSV 
nebude již vyžadovat dodatečné naplnění primárně požadované aktivity, pokud 
nebude splněna. Tento fakt bude uveden pouze v hodnocení. Obecně též již nebude 
detailně kontrolovat jejich tvůrčí činnost (vyplňování tabulky tvůrčí činnosti ale platí 
dál). Realizaci tvůrčí činnosti nechává zcela v kompetenci a na zodpovědnosti 
jednotlivých AP OSV ICV, a to včetně důsledků, které z toho mohou pro ně 
v budoucnu plynout. 

 



Připomenutí důležitosti pravidelné realizace tvůrčí činnosti AP OSV ICV 

• Pokud AP chce působit ve studijních programech, musí být aktivní i ve 
vědeckovýzkumné práci. Hodnocena je přitom zejména jeho účast v projektech 
podporovaných některou z tuzemských či zahraničních grantových agentur a kvalita 
jeho publikační činnosti z jeho vědeckovýzkumných aktivit. Pokud AP tuto aktivitu 
neplní, roste riziko, že nebude moct působit ve studijních programech jako vyučující a 
svým způsobem ohrožuje i vlastní realizaci akreditovaných studijních programů. NAÚ 
je při nedostatečné publikační činnosti může zastavit. 

• Výňatky z rozhodnutí o udělení akreditace studijního programu UPVOV i APS z 9. 9. 
2020: 

o „Vysoká škola neskýtá dostatečné záruky řádného personálního zabezpečení a 
rozvoje studijního programu na dobu 10 let. Publikační činnost většiny 
vyučujících a garantů studijních předmětů, včetně navrhovaného garanta 
studijního programu, je slabá. U většiny vyučujících chybějí ohlasy publikací 
uváděné ve světových databázích1. Jako podpůrný důvod Rada NAÚ uvádí, že 
na pracovišti jsou pouze v minimálním rozsahu řešeny projekty smluvního 
výzkumu související se zaměřením studijního programu. 

o Poznámka: Rada NAÚ požaduje předložit kontrolní zprávu o personálním 
zabezpečení studijního programu, publikační činnosti vyučujících a řešených 
projektech smluvního výzkumu souvisejících se zaměřením studijního 
programu (v rozsahu příloh B-IIa, C-I a C-II žádosti o akreditaci). Rada NAÚ 
požaduje předložení uvedené kontrolní zprávy k 30. červnu 2023.“ 

 

Vědecké identifikátory 

• Vědecké identifikátory, které byly zapsány v tabulce, která pro to byla vytvořena, byly 
již nahlášeny na ÚVIS. V tuto chvíli již všichni AP OSV ICV mají své identifikátory 
přítomny u svých profilů. 

• V případě nejasností ÚVIS bude oslovovat jednotlivé AP přímo bez zprostředkování 
vedoucím OSV. 

• ÚVIS též nabízí možnost správy vědeckých identifikátorů. Zašle v tomto směru email 
(nutno kontrolovat SPAM – padá to bohužel i tam). 

 

Aktualizace konzultačních hodin v UISu 

• Někteří AP nemají aktualizované konzultační hodiny v UISu, je tam stále odkaz na 
zimní semestr 2020/2021. 

 

Elektronické cestovní příkazy 

• Právě probíhá zkušební provoz, a to do konce března. Viz email od Stratose z 6. 3. 
2021 

 

 

 
1 Tím se myslí databáze WoS a SCOPUS. 



Shrnutí úkolů a termíny jejich splnění: 

ÚKOL ZODPOVĚDNOST DEADLINE 
• Odevzdání podepsaného Plánu profesního a 

kariérního rozvoje na rok 2021  
AP, kterých se to týká 19. 3. 2021 

(9:00) 

• Zpracování studijních opor pro II. ročník 

UPVOV a APS v LMS Moodle 

všichni AP 2. 5. 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: 

25. 3. 2021?; 8. 4. 2021; 22. 4. 2021; 6. 5. 2021; 20. 5. 2021; 3. 6. 2021; 17. 6. 2021; 1. 7. 2021 

Seznam deadlinů pro vyplnění tabulky tvůrčí činnosti: 

15. 3. 2021; 30. 4. 2021; 15. 6. 2021 


