Dopis proděkana pro studijní záležitosti ze dne 9. 12. 2020
Garantům bakalářských a magisterských programů
Vedoucím pracovišť
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
rád bych před začátkem zkouškového období upozornil na několik důležitých okolností ohledně
možností distančního zkoušení předmětů.
1. Preferovanou formou zkoušky je zkouška prezenční. Stále trvá povolení zkoušet
prezenčně v počtu do 10 studentů. Přemýšlejte o organizaci zkoušek tak, abyste pokud
možno dokázali poskytnout dostatek termínů k prezenčním zkouškám při platných
omezeních. Je samozřejmě možné, že během zkouškového období bude platit jiný limit
na počet studentů nebo se limit bude průběžně měnit. I s tím je třeba počítat
a přizpůsobovat se situaci.
2. Vedení fakulty je připraveno po projednání na AS 16. 12. 2020 vyhlásit změnu
harmonogramu, která prodlouží zimní zkouškové období do 28. 2. 2020 a odloží
začátek výuky v letním semestru na 1. 3. 2021 Bude tedy více času na vypisování
termínů.
3. Distanční zkouška připadá v úvahu tehdy, pokud
a) platná omezení neumožní prezenční zkoušení (nebo ne s dostatečnou kapacitou),
b) v případech, kdy se některý student ze závažných a doložitelných důvodů (vážný
zdravotní stav, nemožnost překročit hranice) nemůže dostavit k prezenční
zkoušce;
c) v případech, kdy na straně zkoušejícího existují závažné rizikové faktory (vážný
zdravotní stav, věk) a nelze jej nahradit jiným zkoušejícím;
d) v případech, kdy je možné provést distanční zkoušku tak, že plnohodnotně
nahradí prezenční zkoušku.
4. Studenti byli upozorněni, že mají počítat s fyzickou přítomností na fakultě od
4. 1. 2021 dále. Jejich přítomnost na prezenčních zkouškách rozhodně nelze pokládat
za záležitost osobního rozhodnutí. Nahrazení prezenční zkoušky distanční formou na
žádost studenta je nutno podložit prokazatelnými vážnými důvody.
5. Při provádění distanční zkoušky je třeba podle možností dbát na následující okolnosti:
a) včas informovat studenty o způsobu konání zkoušky a upozornit je na
vyžadované technické vybavení (mikrofon, kamera, software, apod.);
b) zajistit a ověřit prokázání totožnosti zkoušeného studenta;
c) přizpůsobit zadání a způsob zkoušení tomu, že během zkoušky mohou být
studentovi dostupné jakékoli zdroje (studijní materiály, nahrávky přednášek,
řešení úloh ze cvičení, vyhledávání na internetu, konzultace a výměna řešení se
spolužáky.
6. Univerzita Karlova sestavila web k distančnímu vzdělávání a zkoušení, na němž
najdete spoustu užitečných rad a informací. Je umístěn na adrese

https://karlovkaonline.cz/. S dotazy a žádostmi o radu se můžete obrátit i na emailovou
adresu distancnizkouseni@cuni.cz. Pokud hodláte používat k distančnímu zkoušení
systém Moodle, je vám k dispozici univerzitní podpora na emailu moodlehelp@ruk.cuni.cz.S dotazy a žádostmi o radu v nestandartních situacích během
zkoušení se samozřejmě můžete kdykoli obracet na studijního proděkana, který je vám
plně k dispozici.
7. Pro SZZ platí výše zmíněné principy přiměřeně. Pravidla konání distančních nebo
hybridních SZZ a užitečné rady lze nalézt na webu https://karlovkaonline.cz/. Období
konání zimních SZZ se v harmonogramu měnit nebude.
Seznamte prosím s těmito informacemi a pokyny všechny zkoušející na vašich
pracovištích/vašich programech.
Srdečně zdravím a přeju hodně štěstí nejen při zkoušení, ale v celém příštím roce,

Michal Kulich
Proděkan pro studijní záležitosti MFF UK

