
Zápis z porady OSV ICV konané dne 6. 5. 2021 (online) 

Přítomní:  
 

• Mgr. Petr Adamec, 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. 

 

Omluveni: 

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

 

Praktické informace k odevzdávání bakalářských prací 

• Bakalářské práce se odevzdávají ve 2 vyhotoveních a elektronicky, termín odevzdání 
dle harmonogramu, tedy 25. 5. 2021 

• Bakalářské práce musí být vyvázány (v pevné vazbě). 

• Tisk bakalářských prací je jednostranný, jenom zadání je oboustranné. 

• Součástí příloh bakalářských prací je i přepis jednoho kompletního rozhovoru / 
dotazník 

• Zadání je nutno vytisknout 2x, oboustranně a nechat podepsat ředitelem ICV a 
garantem studijního programu. 

• Kvóty pro psaní posudků se Vám spočítají automaticky v tabulce zde. Je jen potřeba, 
aby všichni do tabulky doplnili počet posudků, které budete psát jako vedoucí 
(sloupec C). Ve sloupci D pak naleznete minimálně počet oponentských posudků, 
které byste měli sepsat (zaokrouhlujeme nahoru). Ředitel ICV a Vedoucí OSV budou 
přitom psát max. jen 3 oponentské posudky (v tabulce to není zohledněno, upravím 
později až tabulka bude plná). 

• Jak si kdo domluví oponenty je zcela v gesci jednotlivých AP. 

 

Nová funkce u tvorby zadání bakalářské práce 

• Byla vytvořena nová funkce u tvorby zadání bakalářských prací. Každé vytvořené 
zadání od tohoto semestru musí potvrzovat vedoucí práce, následně vedoucí OSV a 
na úplný závěr garant studijního programu. Bez potvrzení zadání, není toto zadání 
možné vytisknout. 

• Potvrzené zadání nelze ovšem již upravovat. Proto tento krok bude uskutečněn až ve 
chvíli, kdy práce bude hotová a připravena k tisku. Téma i literatura uvedená 
v zadání na počátku se totiž může během psaní různě obměnit. Až bude tedy práce 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rZL0xiDlTiYS1noycC2qLDax0Up-KYmWoHPfXkvLSGU/edit?usp=sharing


hotová, tak potvrdíte zadání, vedoucí OSV dostane email s upozorněním, i on potvrdí 
zadání a tím dostane emailem informaci i garant studijního programu, který to 
definitivně schválí a pak už je možné zadání vytisknout a nechat podepsat, jak jsme 
zvyklí. 

 

Praktické informace ke zkouškovému období 

• Opět přišel čas si vytáhnout SaZ řád a pročíst si ho. 

• Termíny pro ukončení předmětu vypisuje garant předmětu (případně po domluvě 
s vyučujícím samotný vyučující) v UIS nejpozději dva týdny před zahájením 
zkouškového období v počtu odpovídajícím obvyklému opakování termínů, 
minimálně však 3 termíny během zkouškového období, s minimální celkovou 
kapacitou 150 % v předmětu zapsaných studentů a rovnoměrně rozložených během 
zkouškového období. Další termíny může garant předmětu vypsat v průběhu 
zkouškového období. 

• Pokud student neukončí předmět předepsaným způsobem v jednom řádném 
termínu, může ukončení opakovat dvakrát v termínu opravném. Student i zkoušející 
mohou požádat děkana o konání komisionální formy ukončení předmětu. 

• Pokud student některého z vypsaných řádných nebo opravných termínů nevyužije, 
nemá nárok na vypsání dalšího termínu než na ty, které byly vypsány. 

• Za neúspěšné ukončení předmětu se považuje klasifikace „nevyhověl“ (F) nebo 
„nezapočteno“ (N) nebo „nedostavil se“ (-). Pokud se student nedostaví ke zkoušce v 
termínu, na který se přihlásil, a neomluví se písemně do pěti pracovních dnů 
zkoušejícímu, je klasifikován „nedostavil se“. Pokud se student omluví a jeho omluva 
je uznána, potom je z daného termínu odhlášen. 

 

Informace ke SZZ 

• Budou se konat podle harmonogramu (21.-30. 6. 2021). 

• V tomto období nebudu umožněno čerpat řádnou dovolenou. 

• Všichni budou k dispozici jako případní členové státnicových komisí či náhradníci. 

• Harmonogram SZZ připraví vedoucí OSV po 25. 5. 2021. 

 

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. 

 
 

 

https://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=67225;download=247708


Seznam termínů dalších porad: 

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

Seznam deadlinů pro vyplnění tabulky tvůrčí činnosti: 

15. 6. 2021 


