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Milé kolegyně, milí kolegové, 
protože se opakují některé dotazy ohledně zahájení výuky v zimním semestru, 
dovolím si drobné FAQ: 
 
Proč neučíme hned plně on-line? 
Protože nebylo vydáno žádné vládní opatření, jímž by byla plošně omezena 
osobní přítomnost učitelů a pedagogů na VŠ. V takovém případě pro nás 
platí, že máme povinnost realizovat prezenční (kontaktní) výuku a není nám 
umožněno využívat nástrojů pro distanční vzdělávání, jelikož bc a mgr 
studijní programy na FSv jsou akreditovány všechny jako prezenční. Na FSv 
omezujeme pouze „velké“ přednášky, které přechází do on-line formy, ale 
cvičení k nim probíhají standardní kontaktní formou. Pokud bude vydáno 
vládní opatření, které omezí osobní přítomnost studentů a pedagogů ve 
výuce, přejdeme obratem na bezkontaktní formu vzdělávání – s využitím 
nástrojů pro distanční výuku. Prosím, buďte připraveni na tuto alternativu 
a předem informujte studenty, jak bude výuka v takovém režimu probíhat. 
 
Proč je nutné nahrávat on-line přednášky? 
On-line přednášky, které budou realizovány souběžně s prezenční výukou, je 
nutné nahrávat, abychom umožnili studentům zapsaným do daného předmětu je 
sledovat i ve chvíli, kde na on-line přednášku navazuje kontaktní výuka a 
budou řešit přesun na fakultu. Chceme předejít kumulaci studentů v 
prostorách fakulty, kteří budou sledovat on-line přednášky. Záznam 
přednášky pořídí přednášející v aplikaci MS Teams a bude k dispozici 
studentům 7 dní, poté může vyučující záznam odstranit. Záznam přednášky 
nebude veřejný, bude pouze pro uzavřenou skupinu studentů zapsaných na daný 
předmět. 
Pokud budete potřebovat technické vybavení, řešte požadavky přes Vaši 
katedru. 
Pokud bude nutné veškerou možnou výuku převést plně do bezkontaktní formy, 
je rozhodnutí o nahrávání přednášky již výhradně na vyučujícím. 
 
Roušky pro vyučující při výuce? 
Ve stupni pohotovosti II mají vyučující nosit roušku i ve výuce. Chceme tak 
předejít nutným karanténám vyučujícího po kontaktu s Covid-pozitivním 
studentem. Současná pravidla pro karanténu umožňují si roušku sundat, pokud 
bude udržena vzdálenost min. 1,5 metru od druhé osoby. Sledujte případné 
změny v hygienických nařízeních. 
Pan tajemník řeší dodání ochranných pomůcek pro vyučující na katedry. 
 
Jak to je s předměty pro Erasmus? 
„Erasmácké“ předměty mohou probíhat zatím kontaktně. Na fakultě se zapsalo 
40 zahraničních studentů, přijeli do ČR právě kvůli kontaktní výuce.  
Je ale potřeba vnímat rozdíl mezi studentem na zahraničním výjezdu (stáži) 
a studentem Civil Engineering (CE). Pro studenty CE se zahajuje výuka on-
line. Jsou to naši studenti, kteří se nyní velmi často nemohou do ČR dostat 
kvůli omezením na hranicích a omezením v dopravě, proto jim musíme umožnit 
studovat. Pokud jsou v ČR, mohou navštěvovat normálně prezenční výuku.  
 
Požadavky na týmy v Teams z jednotlivých kateder jsou odeslány na VIC, týmy 
budou založeny v nejkratším možném čase. Je toho ale opravdu hodně, tak 
prosím o trpělivost. 
 
Provoz fakulty bude upravovat příkaz děkana, který bude zveřejněn velmi 
brzy, nyní je jeho podoba finalizována. 
 
Děkuji Vám za pochopení pro současnou situaci, veškerá omezení a nařízení 
vycházejí z vnějších okolností. Vím, že nás čeká náročné období, ale věřím, 
že se vzájemným pochopením a podporou jej zvládneme. 
Příjemný den přeje 
Zuzana Pešková 
 


