
Zápis z porady OSV ICV konané dne 24. 9. 2020 

 
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. 

• Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.,  

• Mgr. Martin Pírko, 

• Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. 

 

Omluveni: 

• PaedDr. Adriana Pavlikovská, 

 

Kontrola úkolů z předchozí porady 

 

• Ne všichni AP OSV splnili úkol týkající se zaslání tématu a stručné anotace k novému 
ročníku ICOLLE 2021  

• Náhradní termín pro splnění úkolu: 4. 10. 2020 

 
Sborník ICOLLE – recenzní řízení 
 

• všichni AP dostanou v nejbližších dnech na posouzení 2–3 rukopisy zaslané do 
sborníku ICOLLE 2020 

• do 11. 10. 2020 je nutné zaslat hotové recenzní posudky Elišce Kovářové 
 

Nahrazení kontaktní výuky 

 

• v úterý 22. 9. 2020 Krajská hygienická stanice JmK zrušila možnost kontaktní výuky na 
vysokých školách v JmK do odvolání (další informace viz emaily z 22. 9. 2020) 

• AP kontaktní výuku nahradí výukou online v MS Teams s podporou LMS Moodle 
• výuka bude probíhat dále podle rozvrhu, akorát v online podobě (další pokyny viz 

emaily z 22. 9. 2020) 
• Projeven zájem o dodání dalších počítačových monitorů ze strany AP – bude řešeno 

ve spolupráci s tajemníkem VÚ ICV a systémovým integrátorem 
 
 

 



Nové akreditace a s tím spojené hlavní úkoly pro ZS 2020/2021: 

 
V souvislosti s přípravou nových studijních programů nás čeká několik úkolů: 

 

• Propagace – bude se řešit zejména s M. Urbánkovou, V. Matějkovou a E. Kovářovou 

(Gaudeamus, Facebook, Instagram, zároveň propagace i na Slovensku a zejména na 

revitalizovaných webových stránkách VÚ ICV) 

• Příprava UISu – kódy, sylaby ad. – koordinace jednotlivých programových komisí se 

systémovým integrátorem a garanty jednotlivých předmětů – bude upřesněno na 

dalších poradách 

• Příprava podmínek přijímacího řízení – dr. Adamec, dr. Šimáně, dr. Kamanová 

• Příprava přijímacích testů – bude určeno na dalších poradách 

• Příprava státnicových okruhů – bude určeno na dalších poradách 

• Šablona bakalářské práce – bude jen rámcová podoba, nebo něco jiného? – K diskuzi 

• Šablona citační normy APA – je připravena 

• Praxe – připravit dokumentaci – dr. Horáčková, dr. Pavlikovská ve spolupráci 

s garanty studijních programů 

• Průvodce studiem a Moodle opory pro II. a III. ročník APS a UPVOV – viz samostatná 

příloha zaslaná společně se zápisem 

o Připravit průvodce studiem předmětů pro předměty II. ročníku studijního 

programu APS a UPVOV (nové akreditace): 3. 1. 2021 

▪ Příprava proběhne na základě témat předmětu uvedených 

ve formulářích B-III akreditací APS a UPVOV 

▪ Kdo nemá formulář k dispozici, napíše si o něj garantovi konkrétního 

studijního programu 

▪ Hotové průvodce studiem předmětu zaslat dr. Šimáně a v kopii dr. 

Kamanové a dr. Adamcovi 

o Přerozdělit tvorbu studijních opor, u kterých nejsou uvedeni AP OSV ICV 

(průvodců studiem předmětů a následně tvorba studijní opory k předmětu 

v LMS Moodle) – v diskuzi, bude dále řešeno na poradě OSV dne 8. 10. 2020 

o Tvorba studijních opor v LMS Moodle je doporučena až po přípravě průvodců 

studiem předmětů 

• Rozvrhy – až během května/června 2021 

• Diskutována podoba výuka obou programů – kromě jiného panovala obecná shoda, 

že v rámci kombinované formy výuky není problém vyučovat soboty + neděle 

 

Vyhlášena soutěž o cenu Karla F. E. rytíře Kořistky 
 

• byl vyhlášen II. ročník studentské soutěže o cenu Karla F. E. rytíře Kořistky 

• studenti 3. ročníků byli informováni v předmětech Seminář k bakalářské práci 

• pravidla i průběh soutěže jsou stejná jako minulý rok (viz zde – pozor data termínů 

v tomto souboru nejsou aktuální) 

https://icv.mendelu.cz/studium/informace-pro-studenty/25444-studentska-soutez
https://www.icolleconference.cz/files/pokyny-k-soutezi-karla-fe-koristkydocx.pdf


• termín pro přihlášení studentů do soutěže je: 18. 1. 2021. 

• termín pro odevzdání „pracovní“ verze teoretické části bc. práce: 18. 12. 2020. 

• AP budou průběžně informováni ze strany zástupce ředitele pro tvůrčí činnost 

• všichni vedoucí práce budou pro jistotu informovat o této soutěži své studenty při 

nejbližší domluvené konzultaci 

 

Shrnutí úkolů a termíny jejich splnění: 

ÚKOL ZODPOVĚDNOST DEADLINE 
• Navrhnout téma na konferenci ICOLLE  

2021 včetně stručné anotace a zaslat ho 

vedoucímu OSV 

Všichni AP, kteří ještě 

nesplnili úkol ke 23. 9. 

2020 

4. 10. 2020 

• Dodat recenzní posudky na články do 

sborníku ICOLLE 2020 

Všichni AP 11. 10. 2020 

• Přerozdělit předměty v rámci přípravy 

studijních opor v LMS Moodle – II. ročník 

APS a UPVOV (nové akreditace) 

Všichni AP promyslí a 

vyjádří se na příští 

poradě (8. 10. 2020) 

dobrovolné 

(zatím) 

• 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 

• Informovat studenty posledních ročníků (ty, 

kteří pracují na bc. pracích) o studentské 

soutěži 

Všichni AP na konzultaci 

vedoucích se 

studenty 

(průběžně) 

• Vyplnit tabulku tvůrčí činnosti Všichni AP 4. 10. 2020 

 

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: 

08.10.2020; 22.10.2020; 05.11.2020; 19.11.2020; 03.12.2020; 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: 

4. 10. 2020; 15. 11. 2020; 21. 1. 2021 


