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Pokyn děkana č. 43D/2020,
k realizaci výuky a kontroly splnění předmětů v zimním semestru
2020/2021
V souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU (dále jen „SaZŘ“) vydávám pro ZS 2020/2021
v důsledku mimořádné situace související s COVID-19 tento
pokyn:

I.
Forma výuky
1. Po dobu, kdy bude v ZS 2020/2021 rozhodnutím Krajské hygienické stanice či jiného
příslušného orgánu veřejné moci, případně rozhodnutím rektora ZČU zakázána kontaktní
výuka, bude probíhat výuka v distanční formě. Po úplném či částečném zrušení rozhodnutí o
zavedení distanční výuky pokračuje výuka v povolené míře neprodleně kontaktní formou, a to
podle rozvrhu na ZS 2020/2021.
2. Přednášky ve všech povinných předmětech a semináře v povinných předmětech, které
jsou součástí státní závěrečné zkoušky nebo státní souborné zkoušky, budou po dobu
zrušení kontaktní výuky konány výlučně distanční formu on-line. Vyučující je povinen tuto
formu uskutečnit. Přednášky budou konány vždy v reálném čase podle rozvrhu pro zimní
semestr. Fakulta je povinna poskytnout vyučujícímu technickou podporu k uskutečnění
přednášek pouze v případě, že ji vyučující uskuteční v budově fakulty.
3. Semináře v povinných předmětech, které nejsou součástí státní závěrečné zkoušky ani
státní souborné zkoušky, budou vedeny rovněž on-line, avšak lze je nahradit zadáním jedné
až tří seminárních prací (např. esej, odpovědi na zadané otázky apod.), jejichž celkový
požadovaný rozsah by neměl překročit 15 normostran. O tom je oprávněn rozhodnout vedoucí
seminární skupiny, ledaže si garant předmětu po dohodě s vedoucím příslušné katedry vyhradí
právo rozhodnout o jednotné podobě semináře.
4. Přednášky a semináře v povinně volitelných předmětech lze po dohodě garanta předmětu
s vedoucím příslušné katedry zajistit:
a) distanční formou on-line analogicky za podmínek uvedených v odstavci 2 nebo
b) náhradní distanční formou zadáním jedné až tří seminárních prací (např. esej, odpovědi
na zadané otázky apod.), jejichž celkový požadovaný rozsah by neměl překročit 25 normostran.

5. O zvolené formě distanční výuky musí být studenti příslušným garantem předmětu nebo jím
pověřenou osobou včas informováni.
II.
Kontrola splnění předmětů
1. V souladu s čl. 14 odst. 3 SaZŘ může proběhnout distanční forma kontroly splnění předmětu
(zkoušky, zápočty, zápočty před zkouškou) v případě určení náhradního způsobu plnění
studijních povinností, a to v období, které bylo harmonogramem upraveným pokynem
prorektora č. 1/2020 stanoveno jako zkouškové období, pouze v případě, že ve zkouškovém
období nebude přípustné konání zkoušek kontaktně. Za předpokladu, že kontaktní kontrola
plnění předmětů bude v první den zkouškového období možná, proběhne kontrola kontaktně.
Pokud však bude v průběhu zkouškového období kontaktní kontrola ve smyslu článku I odst. 1
tohoto pokynu per analogiam zakázána, započne v souladu s tímto zákazem kontrola
v distanční formě.
2. O náhradní formě kontroly splnění předmětu v jednotlivých předmětech rozhodne garant
předmětu po dohodě s vedoucím příslušné katedry a s vědomím ostatních vyučujících, a to při
zachování následujících pravidel:
a) Studenti budou o formě kontroly splnění předmětu pro případ nutnosti distančního
ověřování znalostí včas předem informováni.
b) V případech distanční formy kontroly splnění předmětu u zkoušek musí být forma
ověřování znalostí v zásadě jednotná pro všechny zkoušející, s tím, že na žádost
zkoušejícího mohou být garantem předmětu po dohodě s vedoucím příslušné katedry
povoleny případné drobné technické odchylky; v případě udělování zápočtů lze stanovit
odlišná pravidla pro jednotlivé seminární skupiny, a to vždy na základě rozhodnutí
vedoucího seminární skupiny.
c) Zápočty lze udělovat bez předběžného přihlášení studenta, a to na základě ověření toho,
zda studentem předložené plnění odůvodňuje udělení zápočtu. Udělení zápočtu je třeba
vyznačit do systému IS/STAG do 3 pracovních dnů poté, kdy vyučující obdrží od
studenta požadované plnění. V případě, že zápočet nebude udělen, bude student
vyučujícím o této skutečnosti ve stejné lhůtě vyrozuměn.
d) Zkušební termíny budou v případě distančního zkoušení vypsány na konkrétní dny
v souladu s článkem 41 SaZŘ v IS/STAG s tím, že do takto určeného dne je student
povinen poskytnout požadované plnění. Bez toho, že by byl student přihlášen, nelze
jeho plnění hodnotit. V případě, že přihlášený student plnění ve stanoveném termínu
neposkytne bez řádné omluvy, bude hodnocen stupněm „nevyhověl“. Počty studentů,
pro něž bude příslušný termín vypsán, lze omezit. Klasifikaci je zkoušející povinen
vyznačit v systému IS/STAG nejpozději do 3 pracovních dnů po zkouškovém termínu.
e) Podklady, na jejichž základě byl student distančně ohodnocen či mu byl udělen zápočet,
je vyučující povinen po dobu jednoho roku archivovat či je předat k archivaci na
příslušné katedře.
f) Zvolenou náhradní formu kontroly splnění předmětu nelze v průběhu zkouškového
období měnit. O zvolené formě u zkoušek informují garanti jednotlivých předmětů
příslušného vedoucího katedry, který podá do 30. 11. 2020 soubornou informaci
děkanovi.

3. Pro kontrolu splnění předmětu distanční formou se u zápočtů doporučují varianty náhradního
plnění ve formě:
a) jedné až tří seminárních prací, jejichž celkový požadovaný rozsah by neměl překročit 15
normostran,
b) vypracování odpovědí na zadané otázky či řešení příkladů, jejichž počet by měl být
přiměřený času zpracování do jedné hodiny,
4. Pro kontrolu splnění předmětu distanční formou v povinně volitelných předmětech se
doporučují varianty náhradního plnění ve formách uvedených v odstavci 3 s tím, že rozsah
seminárních prací by neměl překročit 25 normostran. V případě, kdy to bude třeba pro
rozhodnutí o stupni klasifikace, je vyučující oprávněn formou e-mailu vyzvat zkoušeného, aby
v jím stanovené krátké lhůtě umožňující vyznačení klasifikace dle odstavce 2 písm. d), písemně
odpověděl na doplňující otázky s tím, že pokud se tak nestane, bude klasifikován nižším
stupněm.
5. Pro distanční formu kontroly splnění povinného předmětu zkouškou se doporučují
následující formy:
a) zkoušení on-line,
b) ověřování znalostí formou písemného testu, kombinujícího uzavřené a otevřené otázky,
na jehož zpracování by byl stanoven časový limit, a to za předpokladu, že bude technicky
zajištěna možnost ověření, že student test zpracoval v daném časovém limitu.
6. O případné distanční formě provedení obhajob kvalifikačních prací a o zkoušení ve
zkušebních komisích (státní závěrečné zkoušky, souborné zkoušky, státní rigorózní zkoušky,
státní doktorské zkoušky, závěrečné zkoušky ve specializačních projektech) bude rozhodnuto
samostatně.
7. Změna formy splnění předmětů neznamená snížení standardů, pouze jejich uzpůsobení
podmínkám. Předpokládá se, že ke kontrole splnění předmětů budou studenti přistupovat čestně
a poctivě, aby nebyly zavdány důvody pro zahájení disciplinárního řízení.
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