
Zápis z porady OSV ICV konané dne 22. 4. 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. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. 

• PaedDr. Adriana Pavlikovská, 

• Mgr. Pavel Pecina, Ph.D., 

• Mgr. Martin Pírko, 

• Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. 

 

Omluveni: 

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

 

Vyplňování sylabů předmětů nových studijních programů APS a UPVOV 

• Sylaby předmětů, kde jsou uvedeni externisté jako garanti vyplňují dr. Kamanová a 
dr. Šimáně. 

 

Platba konferenčních poplatků 

• Pokud máte přijatý příspěvek na nějakou konferenci a budete chtít, aby konferenční 
poplatek byl proplacen z ukazatele P, je nutné informovat vedoucího OSV. 

• Následně (či zároveň) je nutné se domluvit s tajemníkem, zda jsou k dispozici finance, 
které požadujete (lze zaslat společně s informací pro vedoucího OSV, jenom dáte 
tajemníka, nebo vedoucího OSV do kopie). 

• Platbu provedete sami (kartou, či bankovním převodem) a tajemníkovi zašlete 
potvrzení o přijetí příspěvku, fakturu a výpis z Vašeho účtu. 

• Peníze Vám budou proplaceny v další výplatě. 

 

Přihlašování studentů k tématům bakalářských prací 

• Na pedagogické komisi ICV prosím probrat možnosti nastavení nějakých pravidel 
v UISu, která omezí přihlašování studentů k tématům bakalářských prací pouze na 4. 
semestr studia, ideálně k datu od 10. 4. každého roku. 

 

 

 

 

 

 



Shrnutí úkolů a termíny jejich splnění: 

 

ÚKOL ZODPOVĚDNOST DEADLINE 
• Návrhy odborné literatury k nákupu do 

knihovního fondu ICV  
všichni AP 2. 5. 2021 

• Vyplnění sylabů předmětů nových 

studijních programů APS a UPVOV v UIS 
všichni garanti 

předmětů 

5. 5. 2021 

• 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: 

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

Seznam deadlinů pro vyplnění tabulky tvůrčí činnosti: 

30. 4. 2021; 15. 6. 2021 


