Zápis ze zasedání vědecké rady vysokoškolského ústavu
Institutu celoživotního vzdělávání ze dne 1. října 2019

Přítomni:
Mgr. Petr Adamec, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.; Ing. Lucia Hrebeňárová,
PhD.; doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.; Ing. Jaroslav Mandula; prof. Ing. Robert Pokluda,
Ph.D.; prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.; Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.; prof. Ing. Iva
Živělová, CSc.
Omluveni:
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.; doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.; doc. PhDr. Markéta
Švamberk Šauerová, Ph.D.; prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA; doc. Ing. Pavel
Žufan, Ph.D.
V úvodu zasedání předseda přivítal přítomné členy VR a omluvil nepřítomné.
Následně byl schválen program jednání, který je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování o schválení programu VR: Pro 9 / Proti 0
Program jednání:
1. Nové složení VR VÚ ICV, představení členů a Jednací řád
Jelikož šlo o první zasedání nově vytvořené vědecké rady VÚ ICV předseda VR
v úvodu představil jednotlivé členy a vysvětlil přítomným postup při výběru členů
VR. Vědecká rada je složená ze zástupců součástí MENDELU a externích odborníků,
kteří mají vztah k činnosti VÚ ICV.
Předseda představil také hosta VR, kterým byl Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.,
zástupce ředitele a zástupce pro tvůrčí činnost VÚ ICV.
2. Seznámení s činností oddělení VÚ ICV, prohlídka prostor
Předseda podrobně seznámil členy VR s organizační strukturou VÚ ICV a náplní
činností jednotlivých oddělení.
VÚ ICV je složen z 6 oddělení:


Kancelář ředitele,



Oddělení sociálních věd,



Oddělení expertního inženýrství,



Oddělení vzdělávání seniorů,



Profesní a poradenské centrum,



Oddělení dalšího odborného vzdělávání.

Následovala prohlídka prostor v budově VÚ ICV.
3. Stav tvůrčí činnosti na VÚ ICV
Předseda předal slovo hostu vědecké rady Michalovi Šimáně, který následně seznámil
členy VR s tvůrčí činností VÚ ICV.
Tvůrčí činnost se odvíjí na základě dokumentu - Strategie rozvoje tvůrčí činnosti na VÚ
ICV, který byl přijat VR na jaře roku 2018. Následně vznikl také výzkumný záměr
nazvaný Střední odborná škola jako výchovně-vzdělávací a sociální instituce, který bude
realizován v následujících 5 letech (započalo v roce 2018).
V loňském roce byl získán GAČR (2019-2021), zaměřený na život učitelů působících ve
středním odborném vzdělávání v socialistickém Československu. V srpnu 2019 byla
také odeslána žádost o získání finanční podpory z OP VVV v rámci výzvy Inovace
v pedagogice na projekt s názvem Model TAPATE a jeho implementace v českém
prostředí. Model TAPATE (Transactional Analysis Proficiency Award for Teachers and
Educators) v sobě zahrnuje myšlenky psychologického přístupu transakční analýzy a
jeho aplikaci v oblasti vzdělávání a pomáhá učitelům v efektivnější komunikaci a
vytváření lepších vztahů s učícími se. V současné chvíli probíhá příprava dvou žádostí
o dotaci z TAČR ÉTA. V roce 2020 je plánovaná žádost do projektu NAKI II, který bude
užším způsobem navazovat na projekt TAČR. Tento rok byli přijati do pracovního
poměru dva psychologové, kteří připravují na roky 2021-2023 podat žádosti o projekty
zaměřené na psychologické aspekty ve středoškolském odborném vzdělávání.
Publikační činnost pracovníků ICV se v letech 2018-2019, oproti letům 2016-2017
zdvojnásobila. Mezi publikační činností lze nalézt i články zařazeny do databáze
SCOPUS. VÚ ICV vydává vlastní časopis Lifelong Learning – Celoživotní vzdělávání,
který vychází od roku 2011. Záměrem je jeho zařazení do databáze SCOPUS v horizontu
5 let.
VÚ ICV pořádá od roku 2009 mezinárodní vědeckou konferenci zaměřenou na
celoživotní vzdělávání s názvem ICOLLE (www.icolleconference.cz). V letošním roce
bylo místo konání konference přesunuto ze Křtin do prostor VÚ ICV a se 60 aktivně
vystupujícími účastníky (celkem cca 90) včetně hosta z USA byla shledána úspěšnou.
4. Studijní programy na VÚ ICV
Slovo opět převzal předseda VR, který sloučil 4 a 5 bod programu do jednoho, jelikož
spolu úzce souvisí.

Momentálně jsou v procesu dokončování dvě žádosti o akreditace bakalářských
studijních programů:


Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku,



Aplikovaná pedagogická studia,

Zpracování a podání žádostí o akreditaci 2 studijních programů na NAÚ v roce 2019,
je zařazeno také jako jeden z cílů v Plánu realizace strategického záměru VÚ ICV na
tento rok. Oba studijní programy byly projednány na Kolegiu rektorky, schváleny
Vědeckou radou MENDELU, schváleny Radou pro vnitřní hodnocení MENDELU,
souhlasné stanovisko vyjádřil Akademický senát MENDELU (21. 10. 2019).
V současné době probíhá v rámci IP analýza vzdělávacích potřeb napříč celou Českou
republikou u profesních skupin, které souvisí se studijními programy na MENDELU
s cílem inovovat nabídku programů celoživotního vzdělání na VÚ ICV.
V letošním roce byl ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou akreditován
4semestrový program CŽV v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků zaměřený na získání aprobace učitelství informatiky pro učitele ZŠ a SŠ.
Úspěšně se podařila vyřešit technická stránka LMS Moodle, který tak mohl začít být
využíván v programech CŽV a byly v něm vytvořeny studijní opory pro nové studijní
programy.
Byla navázána spolupráce s Louisiana State University, jejíž zástupce se účastnil
zářijové konference ICOLLE dvěma přednáškami.
VÚ ICV je od roku 2018 zapojen do Evropského projektu (Erasmus+) zaměřeného na
rozvoj psychomotorických dovedností seniorů Increase and development of manual
skills and physical vitality of citizens of the European Union over 50 years (IDEMASAP https://utv.tuzvo.sk/en/idemasap-50).
V roce 2020 je záměrem vytvořit programu MBA se zaměřením na manažery ve veřejné
správě a ve školství.
Byla deklarována možnost spolupráce na vytvoření programu pro rozvoj učitelských
kompetencí zaměřeného na akademické pracovníky Mendelovy univerzity s Žilinskou
univerzitou.
Zároveň byla deklarována snaha o zapojení/přihlášení VÚ ICV do profesních organizací
souvisejících s činnostmi VÚ ICV jak na národní tak mezinárodní úrovni.
Dalším cílem je také užší spolupráce se středními odbornými školami, vzhledem
k realizaci studijního programu zaměřeného na učitelství.

5. Plnění plánu realizace strategického záměru 2019 a příprava PRSZ na rok 2020.
Viz Bod 4.
6. Možnosti rozvoje a spolupráce VÚ ICV ve vztahu ke členům vědecké rady.
Předseda vyzval členy VR, aby se vyjádřili k možnostem rozvoje spolupráce s VÚ ICV
z jejich strany. Témata a okruhy možné spolupráce jsou v následujícím textu uvedeny
heslovitě a v obecné rovině.
Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.


poskytnutí informací o sdruženích zabývajících se vzděláváním vysokoškolských učitelů a projektů zabývajících se kooperací ve vysokoškolské pedagogice

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.


synchronizace záměrů tvůrčí činnosti



aplikace nového mzdového předpisu na ICV



motivace zaměstnanců k tvůrčí činnosti na ICV



problematika zařazování do oblastí vzdělávání v žádostech o akreditaci

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.


informace o strategiích vzdělávací politiky MŠMT ČR a jejich potenciálu pro
organizace zaměřené na celoživotní vzdělávání



nabídka participace na celoživotním vzdělávání, přípravě kurzů, konzultace
témat, podpora při zajišťování konkrétních odborníků a organizaci

prof. Ing. Iva Živělová, CSc.


nabídka obdobné pomoci jako prof. Skládanka

Ing. Jaroslav Mandula


akcentace důležitosti prohloubení spolupráce se středními školami. Momentálně neshledává situaci ve spolupráci středních a vysokých škol za dostatečnou.



zdůraznění významu průběžného vzdělávání středoškolských učitelů a organizaci kurzů ve spolupráci s vysokými školami, v rámci kterých by si tito učitelé
aktualizovali odborné znalosti

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.


pomoc při naplnění obsahu i personálu odborných kurzů.



problematika talentovaných studentů na vysokých školách



poskytnutí informací týkajících se spolupráce s dalšími partnery a Centry
odborné přípravy



kladné hodnocení posunu v práci se studenty se specifickými potřebami



nabídka spolupráce s Centrem sportovních aktivit

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.


vyjádření k nadaným studentům na Ostravské univerzitě



ochota sdílet informace a zkušenosti z akreditačních řízení



předávání zkušeností se vzděláváním učitelů SŠ



nabídka spolupráce v rámci U3V



nabídka předávání zkušeností z řešení dotačních projektů OPVK, OPVVV, TAČR



vyjádření ke strategii tvůrčí činnosti VÚ ICV a porovnání se strategií na PdF OU

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.


vnímání univerzity třetího věku jako velice populární záležitosti



doporučení zvýšit povědomí/propagaci o celoživotním vzdělávání ve společnosti
a směrem k veřejnosti



nabídka pomoci při organizaci kurzů zaměřených na oblast zelinářství



důraz na projekty, které žákům středních škol ukazují vysokoškolské prostředí,
např. Univerzita nanečisto apod.

7. Různé
Další termín vědecké rady byl stanoven na 20. ledna 2020.
Materiály k projednávaným bodům programů VR budou dle domluvy s členy zaslány
spolu se zápisem.

Přílohy:
Pozvánka na zasedání VR ICV 1. října 2019
Jednací řád vědecké rady VÚ ICV
Statut VÚ ICV
Strategie rozvoje tvůrčí činnosti VÚ ICV
Výzkumný záměr VÚ ICV
Plán realizace strategického záměru VÚ ICV 2019
Informace o SP UPVOV
Informace o SP APS
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