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Čl. 1 Úvodní ustanovení 

Cílem opatření je zajistit výuku akreditovaných a otevíraných studijních programů v prezenční formě 

s možností reagovat na aktuální vývoj opatření v souvislosti s nemocí Covid19. Současně toto 

opatření umožní předat studentům kombinované formy studia stejné informace, jako studentům 

prezenční formy. Opatření navazuje na strategický záměr MŠMT ČR pro rok 2021-2025 (rozvoj 

flexibilních forem vzdělávání) a Opatření rektora č. 12/2018. 

 

Čl. 2 Katedrální koordinátor pro e-learning 

1. Koordinátora pro e-learning na katedře jmenuje vedoucí katedry.  

2. Povinností koordinátora je orientovat se v nástrojích pro e-learning a hybridní výuku, které 

preferuje a nabízí centrum celoživotního vzdělávání UK na svých stránkách. Katedrální 

koordinátor je schopen doporučit optimální nástroj pro distanční výuku garantovi předmětu. 

3. Koordinátor pro e-learning je uveden na webových stránkách katedry. 

 

Čl. 3 Garanti studijních programů 

1. Garant studijního programu sleduje kvalitu zajištění výuky. V souladu s opatřením rektora č. 

12/2018 dbá na využívání nejmodernějších trendů ve způsobu výuky, případně navrhuje 

vedení úpravy studijního plánu či personálního zajištění. 

2. Garant studijního programu má přehled o využívání e-learningových nástrojů v jednotlivých 

předmětech studijního programu, který garantuje.  

3. Garant sleduje, zda využívání e-learningových nástrojů je přiměřené vzhledem k cílům 

jednotlivých předmětů, a zda náročnost předmětu odpovídá kreditovému ohodnocení. 

 

Čl. 4 Garant studijního předmětu 

1. Garant studijního předmětu (dále jen garant) zodpovídá za obsahovou realizaci výuky a za 

způsob výuky ve všech paralelkách. 

2. Garant zodpovídá za optimální využívání nástrojů pro distanční výuku v závislosti na 

specifičnosti předmětu.  

3. Garant do 20. 9. 2020 provede úpravy v SIS v modulu Předměty u všech svých vyučovaných 

předmětů (v akademickém roce 2020/21). U každého předmětů musí být vyplněny 

z předchozích let položky:  

https://cczv.cuni.cz/CCZV-215.html
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a. Anotace (v jazyce výuky + v angličtině) – nezbytné v obou jazycích pro uznávání 

předmětů 

b. Sylabus  

c. Literatura 

d. Podmínky zakončení předmětu – požadavky na zápočet a/nebo zkoušku 

Nově povinnou položkou je „Cíl předmětu“, kde musí být uvedeno, jaké vědomosti, 

odbornosti, dovednosti a případně kompetence získá student absolvováním daného 

předmětu. Druhou novou položkou jsou Studijní opory, kde musí být uvedena informace o 

distančním způsobu výuky a nástroji, který bude využíván.  

4. Před začátkem semestru (optimálně 29. 9. nebo 30. 9. 2020) garant informuje předběžně 

zapsané studenty emailem o podmínkách plnění předmětu včetně podmínek zahrnující 

využívání distančních forem výuky a o způsobu vzájemné komunikace. Garant dále informuje 

o způsobu, jakým bude realizována distanční výuka, jaký nástroj bude pro zajištění výuky 

použit a předá studentům informace, jak se mohou do daného nástroje přihlásit. 

5. V průběhu semestru garant dbá, aby přednášky byly nejpozději druhý den po jejich 

uskutečnění k dispozici všem studentům zapsaným do předmětu. Vyžaduje-li to povaha 

předmětu, zajistí garanti ve spolupráci s vyučujícím cvičení možnost účasti na výuce 

distančně (např. online přenosem nebo vložením videonahrávky semináře/cvičení nebo jeho 

úseků ve zvoleném nástroji). 

 

Čl. 5 Doporučené nástroje pro zajištění hybridní výuky na FTVS a komunikace se studenty 

1. Pro zajištění přednášek a jejich přenosu doporučujeme využívat  

a. LMS MOODLE – komplexní  systém pro organizaci vzdělávacího kurzu s možnostmi 

pro ukládání  přednášek, nebo komentovaných prezentací a dalších studijních 

materiálů, management seminárních prací, testování i komunikaci se studenty.  

b. ADOBE CONNECT - pro ukládání videonahrávek přednášek, nebo komentovaných 

prezentací a dalších studijních materiálů 

c. ZOOM – pro hybridní přednášení – v učebně i distančně současně 

d. MS TEAMS - pro hybridní přednášení – v učebně i distančně současně, zároveň nabízí 

podobné možnosti jako Moodle (např. vkládání seminárních prací, flexibilní 

komunikaci a hodnocení, zkoušení atd.) 

2. Pro zajištění cvičení a jejich obsahu doporučujeme využít: 

a. Podobné nástroje jako u přednášek 

b. STREAMSERVERY – pro ukládání videí. Doporučujeme ve zvoleném nástroji pro 

přednášky vkládat odkazy na videa uložená na streamserverech. 

c. Cloudová úložiště s možností sdílení obsahu (např. OneDrive). 

3. Komunikace se studenty 

Doporučujeme rozmyslet, jakým způsobem bude probíhat komunikace se studenty ohledně 

konzultací, hodnocení činnosti studentů a dalších náležitostí.  

 

Čl. 6 Závěrečná ustanovení 

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu. 

https://dl.cuni.cz/moodle/
https://dl.cuni.cz/adobe-connect/
https://cczv.cuni.cz/CCZV-231.html
https://cczv.cuni.cz/CCZV-220.html
https://cczv.cuni.cz/CCZV-223.html



