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Pokyny ke zkoušení v zimním semestru 2021/22 

 
Prezenční a distanční zkoušení  

Nejen zkoušky, ale i další kontroly studia předmětu (např. zápočty), je možné konat prezenčně 

i distančně. Legislativní oporu pro to skýtá Studijní a zkušební řád UK v čl. 8 odst. 11, podobně pro 

státní zkoušky a obhajoby.1 Prezenční zkoušení je jednoznačně preferováno, je však potřeba počítat 

i s tím, že objektivní důvody neumožní všem studentům prezenční formu zkoušky absolvovat. Proto 

je třeba v odůvodněných případech akceptovat i distanční zkoušení.  

Při plánování a organizaci distančních zkoušek doporučujeme využít rady a postupy uveřejněné na 

univerzitní stránce https://karlovkaonline.cz/chci-zkouset/, zejména na odkazu „Online zkouška“.  

Ve zkouškovém období se spoléháme na flexibilitu a vstřícnost pedagogů i studentů a schopnost 

komunikovat a domluvit se.  

Zkoušky a zápočty z předmětů  

1. Vyučujícím doporučujeme vypisovat prezenční termíny a být připraveni na vypsání 

distančních termínů. V obou případech je nutné vypsat formu zkoušení v SISu.  

2. Pro prezenční termíny doporučujeme využívat maximálně 25 % – 30 % z normální kapacity 

posluchárny (uvedené v SIS), aby bylo možno zajistit dostatečné rozestupy.  

3. V případě nepředvídatelných komplikací s cestováním, ubytováním, nemocí či karanténou 

studentů nebo i pedagoga nebo při jiných vážných důvodech je třeba studentům nabídnout 

distanční formu i mimo případně plánované distanční termíny.  

4. Studentům, kteří předem vědí, že některá z výše uvedených situací nastane, doporučujeme, 

aby o tom včas informovali vyučujícího a domluvili se na distančním způsobu skládání 

zkoušky.  

Státní závěrečné zkoušky  

Pro termíny státních závěrečných zkoušek může předseda komise po dohodě se studenty volit 

prezenční, distanční nebo hybridní formu. U distanční a hybridní formy je třeba zajistit ověření 

totožnosti studenta a možnost účasti veřejnosti.  

Pravidla pro konání prezenčních zkoušek   (stav k 5.1.2022) 

Podmínkou účasti na prezenční zkoušce je:  

1. dodržení aktuálně platných podmínek vstupu do budov MFF UK (počítaje v to i zákaz vstupu 

s příznaky respiračního onemocnění);  

2. dodržení aktuálně platných podmínek pro pobyt v budovách (rozestupy, respirátory, 

dezinfekce rukou).  

Výše uvedené podmínky jsou vždy upřesněny na hlavní covidové stránce MFF UK a týkají se 

prezenčních zkoušek z předmětů, zápočtových písemek i státních závěrečných zkoušek. Za 

dodržování podmínek je zodpovědný zkoušející, resp. předseda zkušební komise.  

Michal Kulich a Krizový štáb MFF UK, 5.1.2022  

                                                 
1 Viz čl. 9, odst. 14 a 15, a čl. 11 odst. 17 Studijního a zkušebního řádu UK. 

https://karlovkaonline.cz/chci-zkouset/

