
Zápis z porady OSV ICV konané dne 19. 11. 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. 

 

Omluveni: 

• Mgr. Martin Pírko. 

 
Zkouškové období – příprava 
 

• Je potřeba dodržovat nařízení o max. počtu lidí v jedné místnosti, pokud bude 
zkouška probíhat face-to-face: momentálně max. 10 lidí.  

• Nutné počítat i se sdružováním studentů mimo místnost, kde bude probíhat 
zkoušení: v případě realizace zkoušek z více předmětů nesmí na chodbách, v jiných 
místnostech apod. čekat též více jak 10 lidí = nutno se v takovém případě domluvit i 
s ostatními vyučujícími. 

• Počítat s variantou, že face-to-face varianta nepůjde z důvodu vládních nařízení být 
realizována = mít v záloze i online variantu (zkoušení přes MS Teams, testy v MS 
Teams, LMS Moodle, UISu). 

 

Nové studijní programy – Kombinovaná forma studia APS a UPVOV 
 

• Domluveno, že výuka bude probíhat o víkendech (soboty a neděle). 
 

Cyklus přednášek VÚ ICV 
 

• pokračuje ve čtvrtek 26. 11. 2020 od 13:30 přednáškou Ing. Jana Šrůtka – 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (nejen) akademického pracovníka 

 
Tvůrčí činnost 

• probrána aktuální publikační činnost jednotlivých AP a týmů AP OSV ICV i plány na 
další nejbližší měsíce 

• průběžně bude probíhat kontrola těchto plánů 

 



Shrnutí úkolů a termíny jejich splnění: 

ÚKOL ZODPOVĚDNOST DEADLINE 
• Finální verze testových otázek (zaslání dr. 

Šimáně & dr. Adamcovi) 

dr. Bendová 30. 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: 

3. 12. 2020 (online, případně v E23); 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: 

21. 1. 2021 


