
Zápis z porady OSV ICV konané dne 8. 10. 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. 

• PaedDr. Adriana Pavlikovská, 

• Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.,  

• Mgr. Martin Pírko, 

• Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. 

Host:  

• Ing. Martina Urbánková 

 

Nové akreditace a jejich propagace 

• Martina Urbánková představila hlavní směry a způsob propagace nových studijních 
programů 

• na základě další diskuse se členy OSV bylo dohodnuto, že Martina Urbánková zajistí 
(pokud možno, co nejdříve, nejpozději do konce listopadu 2020), že: 

 
o bude zaslána PDF verze informační brožury všem AP OSV, aby ji mohli sami 

distribuovat 
o bude vytvořena databáze středních škol (středních odborných i gymnázií) 

JmK a středních škol v rámci slovenského příhraničí s elektronickými 
kontakty na výchovné poradce a zástupce ředitele (bude podkladem pro 
budoucí rozesílku informací o nových studijních programech) 

o bude založen účet VÚ ICV na Instagramu 
 

• dr. Horáčková zadá studentům v předmětu Marketing školy úkol zpracovat video 
prezentaci VÚ ICV, zejména pak OSV ICV 

• Martina Urbánková se pokusí dohledat „příklady dobré praxe“ – propagační videa 
zaměřených na stejné či obdobné studijní oblasti (sociálních/humanitních věd) pro 
vlastní inspiraci 

 

Nové otázky do testu přijímacího řízení nových studijního programů 

• všichni AP OSV ICV mají za úkol do 4. 11. 2020 připravit minimálně 10 testových 

otázek (jedna správná odpověď, celkem 4 možnosti pro jednu otázku) ze 

všeobecných znalostí 



• inspiraci lze získat z aktuálních verzí testových otázek určených pro přijímací řízení 

UPVOV 

• otázky zašlou všichni AP OSV ICV dr. Bendové, která byla jmenována vedoucí 

pracovní skupiny „Otázky do testu“ 

• dr. Bendová následně provede kontrolu znění otázek a případné další úpravy ve 
spolupráci s autory otázek a finální seznam pošle dr. Šimáně a dr. Adamcovi (do 16. 
11. 2020) 

 

Komunikace se studenty ohledně vedení bakalářských prací 

• AP OSV ICV upozorněni na nutnost jasně a srozumitelně komunikovat se studenty 
v souvislosti s vedením jejich bakalářských prací, problémy jsou zejména se studenty, 
kterým byl přidělen vedoucí po odchodu některých bývalých zaměstnanců OSV ICV 

• řešen případ studentky Petry Jansové (3. ročník, UOP), domluveno že studentka bude 
informována ze strany vedoucího OSV ICV 

 

Disciplinární komise MENDELU 

• Domluvena účast některých studentů v rámci Disciplinární komise MENDELU, 

konkrétně budou vybráni studenti z následujícího seznamu studentů: 

o Horáková, Blanka, 2. ročník, UPVOV, prezenční forma studia – souhlasí  
o Kozdas Tomáš, Bc., 1. ročník, TZEI, kombinovaná forma studia. – souhlasí  
o Smrž, Jaromír, 2. ročník, UPVOV, prezenční forma studia – souhlasí  
o Škvrňa, František, 2. ročník, UPVOV, prezenční forma studia – souhlasí  
o Šmardová, Veronika, 1. ročník, UPVOV, prezenční forma studia – souhlasí 

 

Přerozdělení tvorby průvodců studiem předmětu a studijních opor v LMS 

Moodle, u kterých nejsou uvedeni AP OSV ICV  

• Dohodnuto, že AP OSV ICV případnou volbu označí ve sdílené tabulce do 31. 10. 2020 

• Průvodce k předmětům je nutno připravit do 3. 1. 2021 

• Následně se bude pokračovat tvorbou studijních opor v LMS Moodle 

 

Shrnutí úkolů a termíny jejich splnění: 

ÚKOL ZODPOVĚDNOST DEADLINE 
• 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 

(případně i III. ročník) APS a UPVOV 

(nové akreditace) 

Všichni AP promyslí a 

vyjádří se 

prostřednictvím sdílené 

tabulky 

dobrovolné  

do 31. 10. 

2020 

• Tvorba 10ti testových otázek do přijímacího 

řízení nových studijních programů 

Všichni AP 4. 11. 2020 

• Finální verze testových otázek (zaslání dr. 

Šimáně & dr. Adamcovi) 

dr. Bendová 16. 11. 2020 

https://docs.google.com/document/d/1Cz9mv1YA_APQXUYF77LeFY3SQkbXqIRJdrVMOCDSP3o/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1Cz9mv1YA_APQXUYF77LeFY3SQkbXqIRJdrVMOCDSP3o/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1Cz9mv1YA_APQXUYF77LeFY3SQkbXqIRJdrVMOCDSP3o/edit#heading=h.gjdgxs


• 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) 

• 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: 

22.10.2020 (E23); 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: 

15. 11. 2020; 21. 1. 2021 


