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Pokyny k organizaci výuky v zimním semestru 
akademického roku 2021/2022 

 
• Podmínky kontroly plnění a struktura předmětu jsou jasně specifikované v sylabu 

předmětu na začátku semestru standardně dle Podmínek pro organizaci studia 
(PpOS) FSV UK. Podmínky kontroly plnění předmětu lze během semestru měnit 
pouze ve výjimečných případech. 

• Všechny studijní povinnosti musí být plnohodnotně plnitelné bez nutnosti fyzické 
přítomnosti. 

• V případě bezkontaktní výuky se za plnohodnotnou náhradu považuje pouze živá 
přednáška přes Meet/Zoom/Teams, případně YouTube stream v čase dle rozvrhu, 
nebo nahraná komentovaná přednáška. V případě nahrávané komentované 
přednášky je povinnost zařadit alespoň jedno živé bezkontaktní setkání se 
studujícími během výukové části semestru. Ředitel institutu může svojí vyhláškou 
počet takových bezkontaktních setkání navýšit. 

• Přihlašovací údaje, popř. hesla a odkazy k bezkontaktní výuce dle předešlého 
bodu budou dostupné na stránce předmětu v SIS s dostatečným předstihem 
(v případě živých přednášek nejpozději na začátku daného výukového týdne). 

 
         Forma výuky: 

o Výuku a plnění předmětu lze realizovat hybridní formou. Ředitel 
institutu může svojí vyhláškou stanovit hybridní formu výuky u všech 
předmětů vyučovaných na institutu. Pokud tak neučiní, zvolí vhodnou 
variantu garant/ka předmětu, případně po dohodě s garantem/kou 
studijního programu. 

o Forma realizace je stanovena před začátkem semestru a během semestru 
se nemění, pokud si to nevyžádají epidemiologická opatření. 

 
       Hybridní formou výuky se rozumí: 

o bezkontaktní výuka pro všechny studující v době restriktivních nařízení 
a opatření státních orgánů, 

o kontaktní výuka (ve formátu standardních prezenčních přednášek a 
seminářů minimálně jednou za čtyři týdny; ředitel institutu může svojí 
vyhláškou tuto frekvenci zvýšit) se zajištěním možnosti bezkontaktní 
účasti na výuce v době méně restriktivních nařízení a opatření státních 
orgánů. 
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• Ve všech možných formách výuky (prezenční, hybridní, bezkontaktní) je nutné 
zajistit nejen předání znalostí, ale i rozvoj klíčových dovedností a kompetencí. 

• V případě kontaktní složky hybridní výuky je nutné zajistit a dodržovat aktuální 
hygienické a epidemiologické normy (včetně podmínek a požadavků ohledně 
testování anebo očkování). 

• V případě kontaktní složky hybridní výuky se studenti i vyučující osobně 
zúčastňují výuky, pouze pokud nevykazují známky respiračního onemocnění a 
bez zvýšené tělesné teploty. V případě, že do výuky přijde student vykazující 
příznaky respiračního onemocnění, bude vyučujícím požádán, aby odešel. 

 
 
V Praze, 13. srpna 2021 
 
 

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., v. r. 
děkanka 


