
Zápis z porady OSV ICV konané dne 8. 4. 2021 (online) 

Přítomní:  
 

• Mgr. Petr Adamec, Ph.D.,  

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

• Mgr. Alena Bendová, 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) 

 

Host: 

• Bc. Josef Schmied 

 

Vyplňování sylabů předmětů nových studijních programů APS a UPVOV 

• Pokyny sdělil systémový integrátor. 

• K dispozici manuál (viz email) i video návod v odkazu zde 

• V případě potřeby obracet se na systémového integrátora. 

• Je potřeba vyplňovat aktuální literaturu, tedy tu, co je uvedena v akreditačních 
spisech u jednotlivých předmětů, případně i novější, pokud se od doby sepsání 
akreditací něco objevilo. 

• Průběžný termín: 5. 5. 2021 

 

Hodnocení profesního a kariérního rozvoje za rok 2020 a Plán rozvoj na 2021 

• V přihrádce na studijním naleznete podepsaný plán i hodnocení, a to od 13. 4. 2021. 

 

Cestovní příkazy – přechod na elektronickou verzi 

• Připomenutí, že od 1. 4. 2021 MENDELU přešla na elektronickou verzi cestovních 
příkazů. Přístup do agendy viz zde, nebo zde. 

• Kdo se neúčastnil školení, tak na těchto odkazech naleznete jak stručný, tak i 
podrobný manuál. 

• V případě nejasností viz email od Stratose Zerdaloglu ze dne 31. 3. 2021, případně 
pište své dotazy na helpdesk Mendelu. 

https://uloz.to/tamhle/VbOjJ6NNq1jX/name/Nahrano-8-4-2021-v-18-34-29
https://verso3.mendelu.cz/
https://systemy.mendelu.cz/
https://tech.mendelu.cz/33120-evidence-cestovnich-prikazu
https://tech.mendelu.cz/wcd/w-rek-tech/subory/cp_manual.pdf
https://helpdesk.mendelu.cz/


Nákup odborné literatury do knihovního fondu ICV 

• V tabulce v tomto odkazu prosím napište své návrhy na nákup odborné literatury 
v citační normě APA i s dalšími informacemi (viz v tabulce uvedený příklad v řádku 1 
až 3) 

• Návrhy se mohou týkat jak české, tak i zahraniční odborné literatury. Ideálně aktuální 
a dostupné. 

• Termín: 2. 5. 2021 

 

Vedení nových bakalářských prací 

• Letos každý bude mít kvótu pro vedení nových bakalářských prací následovně: 

o UPVOV: min. 5 prací; UOP: min. 4 práce. Celkem ale max 10 prací. A to bez 
ohledu na výši úvazku. 

• 9. 4. 2021 bude studentům rozeslán email s informací, že je možné již oslovovat 
potencionální vedoucí. 

• Všichni studenti musí mít připravenou hrubou komentovanou osnovu bc. práce, 
kterou Vám budou společně s oslovením zasílat. Pokud ji mít nebudou, vyžádejte si ji. 
Kritéria výběru jednotlivých studentů jsou v gesci jednotlivých AP = záleží jen na Vás, 
s kým budete spolupracovat, ale je nutné dodržet minimální počet vedení prací 
stanovený výše. 

• Pokud se Vám studenti zapíšou k tématu, ale již se neozvou, z tématu je odhlaste. 
Nejprve se Vám musí sami ozvat a po domluvě s Vámi je buď zapíšete sami k tématu, 
nebo jim sdělíte, ať tak učiní oni sami. Každopádně ale až po domluvě s Vámi. 

• Vytvoření zadání nemusíte hlásit vedoucímu OSV ICV, zjistí si sám a podle toho udělí 
zápočet z předmětu Seminář k bc. práci. 

• Studenti, kteří budou mít zadání klidně již mohou začít pracovat na svých 
bakalářských pracích. 

• Pamatujte, že od tohoto ročníku přecházíme na citační normu APA a obecně 
upouštíme od starých manuálů a šablon (ty se týkají již pouze letošních třetích 
ročníků). 

 

Semináře k analýze kvalitativních a kvantitativních dat 

• Zorganizují pro třetí ročníky UPVOV a UOP dr. Kamanová a Mgr. Pírko; celá akce bude 
v jejich gesci 

 

Erasmus mobility pro rok 2021/2022 

• Vyhlášeno nové výběrové řízení na výukové mobility v rámci programu Erasmus 

• Předloňské mobility již propadly 

• Loňské se musí naplnit do konce srpna 2021 

• Dokumenty a instrukce viz email od vedoucího OSV ICV ze dne 31. 3. 2021 

• Termín pro přihlášení (vedoucímu OSV ICV): 16. 4. 2021 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_keqZ8M3QqhV4hmWfiCnG8EfUlUGU5zeMa-g9SOzxgk/edit?usp=sharing


Shrnutí úkolů a termíny jejich splnění: 

ÚKOL ZODPOVĚDNOST DEADLINE 
• Zaslání přihlášky na Erasmus mobilitu  dobrovolné 16. 4. 2021 

• 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: 

22. 4. 2021; 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 


