
Výuka na MFF UK na začátku zimního semestru

Vyučujícím předmětů zimního semestru 2021/22 na MFF UK

Milé kolegyně a milí kolegové, vážení přátelé,
chybí jen dva dny do začátku výuky v zimním semestru a je již dosti zřejmé, že veškerou výuku
budeme moci začít v prezenční podobě. Po roce a půl výhradně distanční výuky je to výjimečná
a vítaná příležitost, i když nevíme, jak dlouho příznivá situace vydrží.
Přestože výuka bude probíhat prezenčně, může se stát, že někteří studenti se nebudou moci výuky
osobně zúčastnit. Může jít o posluchače s cizím státním občanstvím, kteří nedostali včas vízum a
nemohli přicestovat, může jít o studenty uvržené do karantény nebo s příznaky respirační nemoci.
Žádáme vás proto, abyste:

1. pořizovali a poskytovali nahrávky prezenční výuky v případech, kdy je to technicky a orga-
nizačně možné;

2. studentům, kteří se nemohou osobně účastnit výuky, udělili přístup k dostupným studijním
materiálům připraveným pro distanční výuku v minulém roce (nahrávky přednášek, cvičení,
domácí úlohy apod.) a byli ochotni jim poskytovat individuální konzultace;

3. v podmínkách k udělení zápočtu minimalizovali požadavky na plnou osobní účast na výuce;
4. byli připraveni nabízet v odůvodněných - a doufejme, ojedinělých - případech distanční

termíny zápočtů a zkoušek;
5. byli připraveni v případě potřeby přejít na hybridní nebo plně distanční výuku (nejen v pří-

padě nařízení vlády, ale i tehdy, bude-li vyučující sám uvržen do karantény, bude mít respi-
rační příznaky, nebo pokud příliš vzroste počet studentů neschopných účastnit se prezenční
výuky).

Co se týče studentů, kteří zmeškali začátek výuky kvůli dosud neudělenému vízu a budou možná
chybět dlouhodobě, vyjděte jim podle svých možností a principů uvedených výše vstříc, ale neciťte
se zavázáni poskytovat jim plnohodnotnou distanční výuku paralelně k výuce prezenční.
Pamatujte také, že podmínky akreditací umožňují používat prvky distanční výuky i během pre-
zenčního studia tam, kde je to vhodné a účelné. Například je tedy možné nadále pořádat distanční
či hybridní semináře apod.
Hygienické podmínky vstupu do budov, které platí v současné době, umožňují přítomnost na výuce
bez prokazování negativního testu, očkování či prodělání nemoci Covid-19 jak studentům tak
vyučujícím. I nadále však platí, že osoby s příznaky respiračních onemocnění do budov vstupovat
nemohou. V posluchárnách je možné odložit respirátory, pokud jsou studenti usazeni v lavicích
a udržují mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru. V případě zaplněných poslucháren nebude
možné takové rozestupy dodržovat a nošení respirátorů je pak u studentů vyžadováno i při výuce.
Vyučující může přednášet bez respirátoru, pokud je mezi ním a studenty dostatečný odstup.
Doporučujeme také intenzivní větrání poslucháren o přestávkách.
Přejeme vám hodně štěstí a předem děkujeme za vaši flexibilitu a toleranci ke studentům,

doc. Mgr. Michal Kulich
proděkan pro studijní záležitosti MFF UK
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