
E-mail byl odeslán všem zaměstnancům a studentům Fakulty stavební  
 
 
Milé kolegyně, milí kolegové, 
milé studentky, milí studenti, 
letní semestr se rozeběhl plně on-line a vzhledem k vývoji epidemiologické 
situace nenastane ani od příštího týdne ve výuce žádná změna. 
 
Distanční výuka je už dlouhá pro všechny a ačkoli stále není vidět pověstné 
„světýlko“, je potřeba věřit, že jarní měsíce přinesou více optimistických 
zpráv. 
 
Děkuji všem studentům, kteří nám dali zpětnou vazbu za zimní semestr 
v anketě hodnocení výuky. Výsledky jsou zveřejněné na  
https://anketa.is.cvut.cz/html/anketa/results/semesters/B201/surveys/2 
Vyučující mají do neděle 7. 3. možnost reagovat na hodnocení a komentáře, 
prosím, využijte ji. 
 
Z nepředmětové části ankety jednoznačně vyplývá, jak moc studentům pomáhá 
nahrávání výkladu v MS Teams. Ačkoli je nahrávání pouze doporučené, prosím, 
nahrávejte.  
Možná jste si ale všimnuli, že se nově nahrávky ukládají jinak (ne na 
Stream ale na OneDrive) a že správa a editace nahrávky je omezená. Bohužel 
jde o změnu na úrovni Microsoftu, kterou nemáme možnost z ČVUT ovlivnit. 
Rektorátní VIC vypracuje postup, jak je nyní možné s nahrávkami v MS Teams 
správně pracovat. Ing. Škoda jej zveřejní v týmu pedagogů pro distanční 
vzdělávání 
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acba836bd06f846f1be58a8c6ffe9b47e%4
0thread.tacv2/conversations?groupId=a5fd6fd9-cc2d-4096-acab-
e50c9fc691a8&tenantId=f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8). 
 
Prosím studenty, aby nahrávky výkladu látky nešířili a respektovali 
autorská práva. Jde o interní materiály pro omezenou skupinu uživatelů – 
pro Vás, studenty. 
 
O možnosti očkování pracovníků fakulty Vás budeme informovat, jakmile 
obdrží ČVUT konkrétní instrukce z MŠMT. 
 
Prosím Vás též o vzájemnou vstřícnost, pochopení a komunikaci. Onemocnění 
se nevyhýbá ani členům akademické obce, ani našim blízkým. Čím dál tím 
častěji se jak studenti, tak vyučující musí potýkat s nestandardními 
životními situacemi.  
Studenty prosím, aby v takovém případě okamžitě kontaktovali svou studijní 
referentku https://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/referentky.php 
Okamžitou pomoc v krizové situaci nabízí studentům ČVUT Centrum 
informačních a poradenských služeb (CIPS) viz https://www.cips.cvut.cz 
 
Neztrácejme odhodlání, vydržme, pracujme a učme se … zase bude lépe. 
 
Opatrujte se a buďte zdrávi 
Zuzana Pešková 
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