
E-mail byl odeslán vyučujícím a studentům na FSv 
 
 
Milé kolegyně, milí kolegové, 
milé studentky, milí studenti, 
dovoluji si Vám zaslat základní přehled pro nadcházející zkouškové období. 
 
Základní informace k pedagogice včetně odkazů najdete v prezentaci na webu FSv 
https://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/prodekan/gd071220.pdf 
Omlouvám se, pokud byl některý z odkazů na webu ČVUT v mezičase změněn, bohužel se 
to stává a z fakulty nemáme možnost toto ovlivnit. 
 
DO 10. 12. MUSÍ ZKOUŠEJÍCÍ STUDENTŮM SDĚLIT ZKOUŠKOVÉ TERMÍNY A ZPŮSOB ZKOUŠENÍ 
(kontaktní nebo distanční). Po tomto datu lze zkouškové termíny ještě přidávat, ale 
není možné je ubírat. 
Způsob zkoušení (kontaktní nebo distanční) daného předmětu je neměnný po celé 
zkouškové období.  
Studenti si mohou v odůvodněných případech požádat o individuální změnu způsobu 
zkoušení, prosím zkoušející, aby takovým žádostem vyšli vstříc. 
Kontaktně lze zkoušet pouze předměty, které jsou uvedené v Opatření děkana 
č. 20/2020 – příloze č. 2. viz https://www.fsv.cvut.cz/legislat/od202020.php 
Limit pro kontaktní zkoušení je po celé zkouškové období stanoven na 10 studentů ve 
zkouškové místnosti. 
Předtermíny jsou možné. 
 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (bakalářské a diplomové) je nutné nahrát do 3. 1. do KOSu. 
V TIŠTĚNÉ PODOBĚ JE STUDENT PŘINESE AŽ K OBHAJOBĚ. 
 
Zápočty a klasifikované zápočty budou probíhat výhradně distančně. 
 
Příkaz rektora č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT 
v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem 
https://www.fsv.cvut.cz/aktual/vir/pr092020.pdf 
mimo jiné uvádí nutné vybavení studenta pro zkoušku: 
Svým přihlášením na distanční či polokontaktní zkoušku student zároveň vyjadřuje 
souhlas s nahráváním průběhu zkoušky a uchováním nahrávky po dobu 5 let a zároveň 
potvrzuje, že má k dispozici funkční vybavení v následujícím rozsahu: 
a) počítač s potřebným SW pro konání distanční zkoušky (musí se jednat o volně 
dostupný případně SW licencovaný na ČVUT, dle specifikace podmínek zkoušky), 
b) webkameru, 
c) mikrofon, 
d) reproduktory/sluchátka, 
e) datové připojení v dostatečné kvalitně pro audio‐video‐hovor, 
f) datovou kapacitu dostatečnou pro přenos, 
g) telefonní spojení (pro případ výpadku sítě). 
 
Rámec pro distanční zkoušení dává Metodický pokyn č. 3/2020 k distančnímu ověřování 
znalostí v předmětech bakalářského a magisterského studia 
V dokumentu najdete mimo jiné  
- doporučený postup při výpadku připojení, 
- doporučení pro zkoušející při ústní a písemné kontrole znalostí, 
- distanční zkoušení studentů se specifickými potřebami. 
Použití proctoringových systémů (systémů, které sledují oči studenta, blokují 
počítač a mobilní telefon, sledování ruchů v mikrofonu) není na ČVUT doporučováno 
ani centrálně podporováno. Případným podvodným jednáním studentů se bude zabývat 
disciplinární komise (https://www.fsv.cvut.cz/dk/dk.php). 
 
DĚKAN FAKULTY NEULOŽIL ZKOUŠEJÍCÍM POVINNOST NAHRÁVAT DISTANČNÍ ZKOUŠENÍ. Nahrávky, 
které zkoušející během zkoušení z vlastního rozhodnutí pořídí, jejich uložení a 
archivaci nebude fakulta řešit centrálně. 
 
Přeji všem studentům mnoho úspěchů u zkoušek a všem vyučujícím samé nadané a 
přemýšlivé studenty! 
Zuzana Pešková 
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