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Program jednání Vědecké rady vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání
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Výroční zpráva o činnosti VÚ ICV MENDELU za rok 2017
Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019
Podpora tvůrčí činnosti VÚ ICV MENDELU
Různé
Závěr

1. Zahájení
Zasedání VR VÚ ICV MENDELU zahájila předsedkyně vědecké rady doc. PhDr. Dana Linhartová,
CSc., omluvila nepřítomné členy VR ICV a seznámila s programem jednání VR VÚ ICV MENDELU.
2. Výroční zpráva o činnosti VÚ ICV MENDELU za rok 2017
Doc. Linhartová seznámila přítomné s obsahem materiálu č. 21/03/18/01. Výroční zpráva je složena ze
dvou částí, hlavní část a textová část. Celkem bylo v roce 2017 formulováno 6 prioritních cílů, z nich
rozpracováno 20 dílčích cílů. V roce 2017 bylo realizováno 78 výstupů. Rezervy VÚ ICV byly
shledány zejména v dílčích cílech 2.4 Nabízet kurzy zejména v prioritních oblastech CŽV (nezájem ze
strany zaměstnanců MENDELU o kurzy pro realizátory dalšího vzdělávání), v oblasti
internacionalizace (dílčí cíl 3.2 - studenti ICV nevycestovali na zahraniční mobility), v oblasti podpory
řešitelů projektů (dílčí cíl 5.2 – v rámci Inovační akademie 2 vzdělávací aktivity místo 4). Doc.
Linhartová dále informovala o schválení vnitřních předpisů pro VÚ a následné registraci na MŠMT
(Statut ICV, Řád CŽV, Disciplinární řád MENDELU) a seznámila s činností Profesního
a poradenského centra a Oddělení dalšího vzdělávání v uplynulém roce.
Diskuse:
doc. Vávrová
 Kladně hodnotila nastavení opatření proti studijní neúspěšnosti na ICV a dobrou péči
o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.
prof. Mareček
 Pozitivně zhodnotil nabídku vyrovnávacích kurzů pro TZP i TZEI.
doc. Žufan
 Doporučil přeformulovat ve SWOT analýze 5. bod příležitostí (místo Rozšíření spolupráce …
psát spíše Poptávka po spolupráci ..)
 Informoval o účelu výroční zprávy (prezentace činnosti vně univerzity) a možném zpracování
hlavní části v textové podobě s komentáři místo bodového výčtu.
prof. Pol
 Doporučil ve zprávě více zdůraznit podporu začínajících vědeckovýzkumných pracovníků.
doc. Semrád
 Pochválil vyváženost předkládané zprávy.
 Doporučil přeformulovat 2. větu v úvodním slovu ředitelky a poslední odstavec (I když …)
Navrhnul doplnit k otázkám podfinancování jejich důvody. V textové části doporučil
zdůraznit excelentnost pracoviště v propojení technických věd se společenskovědní
problematikou a rozšířit komentář k zájmu o studium na VŠ a informace týkající se
problematiky pravidel pro podávání akreditačních žádostí v oblasti učitelství a z ní vyplývající
omezené nabídky studijních programů pro potenciální uchazeče o studium.
Usnesení:
Vědecká rada VÚ ICV MENDELU projednala a schválila materiál č. 21/03/18/01 Výroční zpráva
o činnosti VÚ ICV MENDELU za rok 2017. Po zapracování vznesených připomínek bude
dokument zaslán k projednání Akademickému senátu MENDELU.
3. Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019
Ing. Danielová seznámila členy VR s materiálem č.21/03/18/02. Uvedená čísla jsou pouze
informativního charakteru. Přihlášky jsou přijímány až do 15. 4. 2018. Ve srovnání se stejným

obdobím roku 2017 zatím dochází k poklesu přihlášek do bakalářského studijního oboru Učitelství
odborných předmětů.
Usnesení:
Vědecká rada VÚ ICV MENDELU vzala na vědomí materiál č.21/03/18/02 Přijímací řízení pro
akademický rok 2018/2019.

4. Podpora tvůrčí činnosti VÚ ICV MENDELU
Mgr. Šimáně seznámil s materiálem č. 21/03/18/03 Strategie rozvoje tvůrčí činnosti na
vysokoškolském ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Uvedl
nezbytnost propojení tvůrčí činnosti se vzdělávací a její význam nejen pro kariérní rozvoj
akademických pracovníků, ale také pro potřeby akreditace.
Diskuse:
doc. Klvač
 Dotaz na strategický dokument. Proč není součástí DZ? (Dokument konkretizuje DZ v oblasti
tvůrčí činnosti)
doc. Semrád
 Podpořil navrhovaný dokument, který chápe jako motivaci akademických pracovníků ICV
k výzkumné práci.
prof. Pol
 Dotaz na návaznost dokumentu s metodikou hodnocení 17+ a další koncepci pro nadcházející
roky. (Dokument je koncipován jako příprava pro realizaci projektu OP VVV Rozvoj kapacit
pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně).
Usnesení:
Vědecká rada VÚ ICV MENDELU schválila materiál č. 21/03/18/03 Strategie rozvoje tvůrčí
činnosti na vysokoškolském ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.
5. Různé
Doc. Linhartová seznámila s materiálem č. 21/03/18/04 Statut časopisu Lifelong Learning –
celoživotní vzdělávání a otevřela diskusi.
Diskuse:
prof. Pol
 Kladně zhodnotil odbornou úroveň časopisu.
 Navrhl posílení výkonné redakce časopisu např. o externího pracovníka.
 Upozornil na nezvykle těsný vztah mezi výkonnou redakcí a redakční radou.
 Doporučil zabývat se změnou názvu časopisu (Lifelong Learning - celoživotní učení versus
vzdělávání).
Doc. Janík
 Podpořil současný název časopisu.
 Vyjádřil souhlas s předkládaným návrhem statutu.
 Doporučil do statutu ještě doplnit do čl. 5 mezi body 1 a 2 informaci, že pokud po 8 týdnech
po obdržení rukopisu redakce nenajde vhodného recenzenta odborného článku, vrátí jej
autorovi k využití pro publikování v jiném periodiku.
Prof. Mareček
 Dotaz na název monotematického čísla časopisu – Kvalita ve vzdělávání.
 Diskuse nad parametry systému hodnocení kvality a jeho chápání z pohledu různých vědních
oborů.

Usnesení:
Vědecká rada VÚ ICV MENDELU projednala a schválila materiál č. 21/03/18/04 Statut časopisu
Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání. Statut bude zveřejněn na webových stránkách časopisu.
Závěr:
Doc. Linhartová poděkovala členům VR VÚ ICV MENDELU za účast při jednání a ukončila
zasedání.

