
Zápis z porady OSV ICV konané dne 3. 6. 2021 

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. 

 

Tajemnice OSV ICV 

• jako tajemnice OSV ICV byla jmenována dr. Horáčková 

• z této funkce má na starosti zejména komunikaci s AP OSV a další na základě pokynů 
a komunikace s vedoucím OSV ICV 

 

Tvůrčí činnost OSV ICV 

• řešena situace související se zlepšením tvůrčí činnosti u AP OSV ICV vzhledem 
k požadavkům NAÚ 

➢ např. tvorba mikro-týmů a obecně spolupráce mezi AP OSV ICV 

 

OA fond MENDELU 

• MENDELU nabízí proplacení (až do výše 50.000 Kč) 1 publikace v časopisy OA z tzv. 
OA fondu MENDELU (pokud bude dražší, musí doplatit ústav) 

• Podmínky: 

o časopis musí být min. na WoS v Q1, Q2 

o jeden z autorů musí být doktorand či postgraduál 

o žádost podává vždy jen jeden ze členů autorského kolektivu dané publikace 

o více v příloze přiložené k zápisu z této porady a v emailu, který Vám přijde 
ihned po zaslání zápisu z porady 

 

Uznávání publikací s více jak 3 autory 

• připravuje se přijetí pravidla v rámci DKRVO o tom, že publikace, které mají více jak 3 
autory (číslo se může zvýšit), tak v rámci M-Bodů budou označeny jako neuznatelné, 
pokud AP nebude v rámci prvních 3 uvedených autorů 

• typicky se jedná o články s desítkami různých autorů, kdy AP je uveden třeba až na 
desátém místě apod. 



• V rámci vykazování v RIVu, CV, pro habilitační řízení se publikace samozřejmě uznávat 
budou dále. 

 

Výsledky hodnocení MEP 

• jedná se o hodnocení univerzity zejména vzhledem k tvůrčí činnosti a její 
společenské relevanci za roky 2014–2018 

• celkově univerzita zůstává na dosavadním hodnocení, tedy stupni C = dobrá 
univerzita 

• nepodařilo se tedy naplnit plán, posunout se na stupeň B = velmi dobrá univerzita 
(více informací k metodice hodnocení viz zde), kdy by univerzita získala v rámci 
DKRVO větší obnos financí 

• vzhledem k tomu, že MENDELU byla hodnocena po součástech zejména v rámci 
Modulu 3, máme k dispozici i hodnocení ICV (de facto jen OSV a OEI) 

o AF = výborné 

o ZF, LDF, PEF = velmi dobré 

o FRRMS = průměrné 

o ICV = podprůměrné 

 

Hodnocení kvality (AP + garanti studijních předmětů) 

• Výzva přišla ze systému (UIS) emailem 17. 5. (1:35) 

• Série dotazníků k tvůrčí a pedagogické činnosti za poslední rok a k jednotlivým 
garantovaným předmětům 

• Většinou stačí nechat načíst údaje a potvrdit, případně okomentovat 

• Nutno vyplnit do 15. 6. 2021 

 

Několik ukazatelů z hodnocení kvality tvůrčí činnosti OSV za rok 2020 

• Publikace bez mezinárodní spoluúčasti (pouze domácí autoři) 

SCOPUS (hodnota): 0,7 Jsc na AP OSV ICV v průměru za posledních 5 let na 
přepočteného AP OSV. Celkově jich máme za posledních 5 let: 5.   

• aktuální hodnocení D (nejhorší) 

• pro hodnocení B (standard) je nutné mít hodnotu 5–10. Máme 0,7. 

WoS (hodnota): 0,14 Jimp na AP OSV ICV v průměru za 5 let na přepočteného AP 
OSV. Celkově jich máme za posledních 5 let: 1. 

• aktuální hodnocení D (nejhorší možné hodnocení) 

• pro hodnocení B (standard) je nutné mít hodnotu 5–10. Máme 0,14. 

• Publikace s mezinárodní spoluúčastí (publikace se zahraničními kolegy): 

SCOPUS (hodnota): 0,14 Jimp na AP OSV ICV v průměru za 5 let na přepočteného AP 
OSV. Celkově jich máme za posledních 5 let: 1.   

• aktuální hodnocení D (nejhorší) 

• pro hodnocení C (standard) je nutné mít hodnotu 1–2. Máme 0,14. 

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796


WoS (hodnota): 0,14 Jimp na AP OSV ICV v průměru za 5 let na přepočteného AP 
OSV. Celkově jich je 1. 

• aktuální hodnocení D (nejhorší) 

• pro hodnocení C (standard) je nutné mít hodnotu 1–2. Máme 0,14. 

 

• Jost, D, C, B nejsou v rámci hodnocení kvality na MENDELU vůbec brány v potaz. 

 

• Výběr dalších ukazatelů, které je nutné naplňovat: 

o Zpracování osobního rozvoje každého AP, který je v souladu s motivačním 
programem a jeho pravidelné vyhodnocování a aktualizace 

o Výjezdy akademických pracovníků 

o Spolupráce s firmami 

o Smluvní výzkum 

o Ad. 

 

Informace ke Státním závěrečným zkouškám (UPVOV a UOP) 
• SZZ UPVOV a UOP budou probíhat ve dnech 21.-24. 6. 2021, vždy od 8:00 do cca 

16:15. 

• Budou 2 komise: 

o Předsedkyně: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D. 

▪ Členové:   

• Mgr. Petr Adamec, Ph.D.  

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

• Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.  

▪ Tajemnice: PaedDr. Adriana Pavlikovská 

 

o Předseda: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.   

▪ Členové:   

• Ing. Marie Horáčková, Ph.D.  

• Mgr. Alena Bendová, Ph.D.  

• Mgr. Dita Janderková, Ph.D.  

▪ Tajemník: Mgr. Martin Pírko 

 

• Harmonogram bude ve finální podobě znám 7. 6. 2021 

• Zajištění jmenování do komisí probíhá 

• Všechny posudky musí mít studenti SaZ řádu MENDELU k dispozici minimálně 7 

kalendářních dnů před konáním jejich SZZ v UISu. 

o Podepsané posudky odevzdejte prosím na studijním oddělené Ivě Urbánkové 

 

 

 



Shrnutí úkolů a termíny jejich splnění: 

 

ÚKOL ZODPOVĚDNOST DEADLINE 
   

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: 

17. 6. 2021; 1. 7. 2021 

Seznam deadlinů pro vyplnění tabulky tvůrčí činnosti: 

15. 6. 2021 


