
Zápis z porady OSV ICV konané dne 21. 1. 2021 (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. Martin Pírko, 

• Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. 

 

Host: 

• Mgr. David Kryštof, Ph.D. 

 

Zkouškové období ZS 2020/2021 

• Dejte si pozor, abyste při uzavírání zkušebních zpráv u jednotlivých předmětů 
vyučovaných v ZS 2020/2021 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, a to do 5. 2. 2021 
nejpozději. 

• Garanti předmětů vytisknou zkušební zprávy, podepíšou a donesou Ivě Urbánkové k 
archivaci. Termín splnění: do 11. 2. 2021 včetně, tedy před začátkem LS 2020/2021. 

 

Činnosti před zahájením výuky v LS 2020/2021 

• 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 11. 2. 2021 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, 

 
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. Dobrovolně lze 

aktualizovat i studijní literaturu, která je z 98 % z let 2014 a starší; respektive 78 % z let 2009 a starší! Nákup do 

knihovního fondu viz odkaz zde. 

https://uvis.mendelu.cz/nakup-knihovniho-fondu


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 (např. lidé, co už nepůsobí na VÚ 
ICV atd.). 

• 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 11. 2. 2021 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 a garantovi studijního 
programu Specializace v pedagogice zašlou seznam všech vyhlášených témat 
(starých/zaktualizovaných i nových) bakalářských prací včetně anotací. 

• Termín splnění: do 11. 2. 2021 včetně. 

 

Činnosti a kontrolovatelné výstupy do Ukazatele P (Podpora studijních programů 

zaměřených na přípravu budoucích učitelů) 
• Promyslet, sepsat a do 12. 2. 2021 nejpozději zaslat dr. Adamcovi činnosti a výstupy 

do Ukazatele P.  

• Znění z loňského roku (2020) pro inspiraci naleznete v přílohách zaslané společně 

s tímto zápisem a na sběrném místě. 

 

Začátek výuky v LS2020/2021 

• Výuka bude probíhat online minimálně do 28. 3. 2021. 

• Stejně tak i výuka Erasmus+ studentů. Studenti se mohou do výuky přihlásit 
odkudkoliv, nemusí být nutně na našem území, a to až do 15. 3. 2021. 

 

Státnicové otázky k UPVOV a APS (revize) 

• Státnicové otázky k UPVOV a APS byly úspěšně vytvořeny. 

• Do 14 dnů zaslat případné poznámky, které budou obsahovat návrh na případné 
změny. Komentáře, poznámky bez návrhu na změnu budou ignorovány. 

• V případě APS komentáře a návrhy zasílejte prosím dr. Kamanové, v případě UPVOV 
komentáře a poznámky zasílejte dr. Šimáně. 

 

Stanoveny termíny porad OSV pro LS 2020/2021 
• Porady OSV se budou konat nadále ve čtvrtek od 13:00, a to buď online, nebo 

v učebně E22, či E23 (bude ještě upřesněno) 
• Termíny porad OSV v LS 2020/2021: 25. 2. 2021; 11. 3. 2021; 25. 3. 2021; 8. 4. 2021; 

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

 



 Průvodci studiem předmětu v UPVOV a APS 

• Obecně vše ok, doporučuji naposled projít s ohledem na formální stránku a následně 

převést do PDF a použít v LMS Moodle při vytváření studijních opor. 

 

Výuka angličtiny s Rosťou 

• Výuka angličtiny s Rosťou bude pokračovat i v LS 2020/2021. 

• Pokud máte zájem o pokračování lekcí angličtiny s Rosťou, tak mu napište a domluvte 

se s ním na termínech apod. 

 

Den otevřených dveří 
• Dne 5. 2. 2020 proběhne na ICV online Den otevřených dveří. Organizaci má na 

starosti Martina Urbánková. Vše je již nachystáno. 

 
 

Shrnutí úkolů a termíny jejich splnění: 

ÚKOL ZODPOVĚDNOST DEADLINE 
• Zaslání (dr. Šimáně) vyplněných formulářů 

k Hodnocení profesního a kariérního 

rozvoje AP + Plánu rozvoje na rok 2021 

Všichni AP 22. 1. 2021 

• Zaslání (dr. Adamcovi) 3–4 témat se 

stručnou anotací k závěrečným pracím DPS 

Všichni AP 31. 1. 2021 

(ideálně dříve) 

• Nahlásit udělení/neudělení zápočtu 

z předmětu Seminář k bakalářské práci dr. 

Šimáně 

Všichni AP 4. 2. 2021 

• Vyjádření se k aktualizaci předmětů 

vyučovaných v rámci Erasmus+ 

Všichni AP 4. 2. 2021 

• Zadat studentům nějaké ukončení 

v jednotlivých předmětech 

Všichni AP 5. 2. 2021 

• Odevzdání podepsaných zkušebních zpráv 

z předmětů vyučovaných v ZS 2020/2021 

Ivě Urbánkové 

Garanti předmětů 

UPVOV a UOP 

11. 2. 2021 

• Kontrola sylabů předmětů – doplnění rolí u 

předmětů u jednotlivých vyučujících, 

garanta apod. 

Garanti předmětů 

UPVOV a   UOP 

11. 2. 2021 

• 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 2020/2021 

11. 2. 2021 

• Zaslání seznamu všech vypsaných témat 

bakalářských prací včetně anotací 

vedoucímu OSV ICV 

Všichni AP 11. 2. 2021 

• Zaslání činností a výstupů pro Ukazatel P 

na rok 2021 dr. Adamcovi 

Všichni AP 12. 2. 2021 

• Zpracování studijních opor pro II. ročník 

UPVOV a APS v LMS Moodle 

Všichni AP 2. 5. 2021 

https://icv.mendelu.cz/article/online-den-otevrenych-dveri-na-icv-mendelu


• 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: 

11. 2. 2021 (E22, nebo online); 25. 2. 2021; 11. 3. 2021; 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 


