Zápis ze zasedání Vědecké rady vysokoškolského ústavu
Institutu celoživotního vzdělávání ze dne 22. ledna 2020
Přítomni:
Mgr. Petr Adamec, Ph.D.; doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.; 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.; doc. PhDr. Markéta Švamberk
Šauerová, Ph.D.; prof. Ing. Iva Živělová, CSc.; doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Omluveni:
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.; prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
V úvodu zasedání předseda Mgr. Petr Adamec, Ph.D. přivítal přítomné členy VR a omluvil nepřítomné.
Následně byl schválen program jednání.
Program jednání:
1. Plán realizace strategického záměru VÚ ICV na rok 2020


Před zasedáním VR VÚ ICV, byl členům rozeslán plán realizace strategického záměru
k prostudování. Cíle korespondují s cíli MENDELU. Předseda požádal členy k vyjádření
a doporučení případných změn nebo úprav.



Členové VR doporučují neuvádět ředitele VÚ ICV jako osobu odpovědnou za všechny cíle, ale
uvádět jako odpovědné osoby u jednotlivých cílů jednu, v případě spolupracujících oddělení dvě
osoby.



Projednaná doporučení budou zapracována do PRSZ VÚ ICV 2020 a následně zaslána
ke schválení Akademickým senátem MENDELU.

2. Tvůrčí činnost na VÚ ICV za rok 2019


Předseda předal slovo hostu vědecké rady Mgr. et Mgr. Michalovi Šimáně, Ph.D., zástupci
ředitele VÚ ICV pro tvůrčí činnost, který následně seznámil členy VR s tvůrčí činností VÚ ICV za
rok 2019 a 2020.



V roce 2019 VÚ ICV podal dva projekty v rámci TAČR ÉTA. První zaměřený na Učitelství
odborných předmětů podalo Oddělení sociálních věd a druhý projekt zaměřený na ohodnocování
nemovitosti byl podán Oddělením expertního inženýrství.



V roce 2019 byla úspěšně řešen projekt financovaný z Fondu vzdělávací politiky MŠMT ČR.



Rok 2019 byl prvním rokem řešení projektu GAČR, který se zaměřuje na střední odborné školství
v socialistickém Československu.



VÚ ICV pořádá od roku 2009 mezinárodní vědeckou konferenci zaměřenou na celoživotní
vzdělávání s názvem ICOLLE (www.icolleconference.cz). V loňském roce bylo místo konání
konference přesunuto z Křtin do prostor VÚ ICV. Celkem se ročníku 2019 účastnílo 90 osob a 60
jich bylo aktivních. Z pěti plenárních přednášejících byli tři ze zahraničí, z toho 1 z USA (Louisiana
State University).



V roce 2019 pokračovala intenzivní spolupráce s University of Daugavpils v Lotyšsku.

3. Aktuální informace o vzdělávací činnosti na VÚ ICV


21. ledna 2020 proběhl první ročník studentské soutěže o cenu rytíře Karla F. E. Kořistky. Soutěž
je určená pro bakalářské studijní programy ICV a hodnotí se v ní kvalita teoretických částí
bakalářských prací.



Na počátku ledna 2020 byly odeslány dvě žádosti o akreditaci bakalářských studijních programů:
Aplikovaná pedagogická studia, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.



NAÚ akceptoval kontrolní zprávu o učitelském studijním programu (Specializace v pedagogice)
a zároveň byla přijata informace o změně garantů tohoto programu a jeho oborů (garant programu
a zároveň oboru UPVOV dr. Horáčková, garant oboru UOP dr. Adamec).



Byla diskutována myšlenka tvorby jednoletých kurzů univerzity třetího věku ve spolupráci
s jednotlivými fakultami. Myšlenka byla shledána jako přínosná. Členové VR doporučili zvýšit
propagaci univerzity třetího věku.



V lednu 2020 byl podepsán mandát pro přistoupení k projektu „Safer 55+ kompetentní lektor =
bezpečný senior“. Jedná se o projekt Erasmus+ KA2, kterého se účastní kromě České republiky
také Polsko, Slovensko, Rumunsko a Španělsko.



S Žilinskou univerzitou je v současností připravována žádost o dotaci na společný projekt
zaměřený na mezigenerační učení, také ve spolupráci s dalšími třemi zeměmi.



Byla získána dotace 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 její aplikace v oblasti vzdělávání a má za cíl pomoci učitelům v
efektivnější komunikaci a vytváření lepších vztahů s učícími se včetně kolegů nebo rodičů žáků.



Další programy celoživotního vzdělávání zaměřené na profesní rozvoj ve spolupráci s fakultami
jsou momentálně ve fázi příprav. VÚ ICV také aktivně navazuje nové spolupráce a partnerství
s řediteli středních odborných škol.



Pro bakalářský studijní program Technické znalectví a pojišťovnictví nebude vyhlašováno
přijímací řízení, a to vzhledem k faktu, že Agronomická fakulta získala v roce 2019 akreditaci na
studijní program podobného zaměření.



Byla vytvořená nová aplikace v UIS, díky které budou moci vyučující a příslušné osoby zjistit, jaké
specifické požadavky je potřeba u studentů zohlednit. Tuto agendu zabezpečuje Poradenské a
profesní centrum. VÚ ICV bude organizovat v roce 2020 kurzy pro zaměstnance MENDELU,
zaměřené na práci se studenty se specifickými potřebami.



Mezi členy VR byla diskutována problematika rozeznávání a práce s tzv. nadanými studenty
z různých úhlů pohledu a přístupu k této problematice.

4. Příprava mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2020


Je připravována konference ICOLLE 2020 s tématem Úloha odborného vzdělávání ve světě 21.
století. Jsou připraveny webové stránky a spuštěno přihlašování. Termín a místo: 9. 9. 2020, hotel
Avanti v Brně. Adresa webu konference: www.icolleconference.cz.

5. Udělení medaile pro Daugavpils University


Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s univerzitou v Lotyšsku, zvažuje VÚ ICV udělení medaile
(medaile VÚ ICV) pro tuto instituci za účelem ocenění této spolupráce a upevnění dobrých vztahů.
Momentálně dr. Šimáně zastává na univerzitě i pozici hostujícího docenta. VÚ ICV spolupracuje
několik let se 2 fakultami této univerzity jak v rámci pravidelných pracovních návštěv, vystupování
na konferencích, či při řešení společných výzkumných témat a s tím související tvůrčí činností.

Hlasování
12 pro / 0 proti
6. Různé


Člen VR Ing. Mandula poukázal na velký nedostatek učitelů odborných předmětů na středních
odborných školách. Zároveň Ing. Mandula, coby ředitel střední zemědělské školy, požádal členy
VR, zda by v případě potřeby doporučili vhodné kandidáty z řad studentů, či absolventů.



Mezi členy VR byla diskutována problematika adaptace a přechodu středoškolských studentů na
vysokoškolské studium a možnosti řešení případné neúspěšného ukončení studia v jeho
počátcích.



Další termín setkání Vědecké rady VÚ ICV byl stanoven na 23. září 2020.

V Brně 21. 2. 2020

Zapsal: Petr Adamec

Mgr. Petr
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