Organizace výuky v zimním semestru 2021 (tzv. hybridní podzim)
(stav k 9. září 2021 – schváleno kolegiem děkana)
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je možné, že výuka v zimním semestru 2021
proběhne standardním, tj. kontaktním způsobem, nelze však vyloučit, že epidemiologická situace
se zhorší a výuka nebude moct probíhat standardním způsobem.
Proto je třeba se na tuto skutečnost připravit a stejně jako v minulých semestrech připravit
a přijmout pravidla upravující postup pro přípravu výuky v zimním semestru 2021 a případné
změny její formy v průběhu tohoto semestru.
Při přípravě těchto pravidel se vycházelo z materiálu „Organizace výuky v zimním semestru 2020
(tzv. hybridní podzim)“, kterým se řídila výuka v zimním semestru 2020, a z materiálu
„Organizace výuky v letním semestru 2021 (tzv. hybridní jaro)“, kterým se řídila výuka v letním
semestru 2021.
Pro výuku na fakultě v magisterském studijním programu Právo a právní věda a programu
celoživotního vzdělávání v zimním semestru 2021 platí následující pravidla:
A. Obecně
S ohledem na to, že uvedené programy jsou akreditovány jako prezenční, preferuje se
pro semináře povinných předmětů, povinně volitelné předměty a volitelné předměty kontaktní
způsob výuky. Bezkontaktní způsob výuky by v jejich případě měl být použit až tehdy, bude-li to
zcela nezbytné v důsledku stanovených epidemiologických opatření. Bezkontaktní způsob výuky
seminářů povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů je se
souhlasem garanta studijního programu možný také jako jeden z nástrojů řešení souběhu výuky
magisterských studijních programů, jak vyplývá z materiálu „Podkladový materiál k problematice
výukových místností na PF UK pro akademický rok 2021/2022“ schváleného kolegiem děkana
dne 29. dubna 20211.
Pokud ovšem jde o přednášky povinných předmětů, kterých se mají účastnit stovky studujících,
je žádoucí, aby tyto byly realizovány hybridně nebo bezkontaktně. Existuje totiž reálné riziko, že
nebudou moci být konány kontaktně v důsledku epidemiologických opatření. Navíc u této formy
výuky zkušenost minulých semestrů ukazuje, že jejich bezkontaktní forma spojená s nahráváním
přednášek je vhodnější z hlediska naplnění výukových cílů a dosažení požadovaných znalostí
Podle tohoto materiálu je možné začlenit do rozvrhu menší množství on-line seminářů povinných
předmětů nebo výuky povinně volitelných předmětů, a to na začátku a na konci výukového dne.
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a dovedností studujících. Konečně jejich bezkontaktní forma se ve své podstatě prakticky neliší
od jejich formy kontaktní, tj. lze tvrdit, že jejich bezkontaktní formou není porušen prezenční
způsob výuky studijních předmětů. Proto se u přednášek z povinných předmětů preferuje
hybridní nebo bezkontaktní způsob výuky (viz bod F).
B. Harmonogram zimního semestru 2021
Zápis předmětů pro zimní semestr 2021 bude v souladu s harmonogramem akademického roku
zahájen ve čtvrtek 23. září 2021.
Výuka v zimním semestru 2021 bude podle plánu zahájena dne
-

4. října 2021 – přednášky povinných předmětů a

-

11. října 2021 – semináře povinných předmětů a povinně volitelné a volitelné předměty.

Výuka v jakékoliv formě (kontaktně nebo bezkontaktně) bude probíhat v časových oknech daných
rozvrhem pro zimní semestr ve Studijním informačním systému.
Výuka v zimním semestru končí v seminářích povinných předmětů a povinně volitelných
a volitelných předmětech dne 22. prosince 2021, přednášky povinných předmětů končí dne
7. ledna 2022. Zimní zkouškové období bude zahájeno dne 10. ledna 2022 a skončí dne 13. února
2022.
C. Příprava na výuku
Protože nelze vyloučit, že výuka bude muset alespoň po část semestru probíhat bezkontaktním
způsobem, je nutné přizpůsobit přípravu na výuku takto:
1) Doporučuje se výuku koncipovat tak, aby studenti měli vedle standardních studijních opor
(učebnice, právní předpisy, judikatura apod.) i dostatek dalších podkladových materiálů
(prezentace, zadání domácích úkolů, handouty apod.), které budou pro studenty dostupné
v předstihu před příslušnou výukou nebo alespoň následně, a to
•

ve fakultním systému Moodle (https://moodle.prf.cuni.cz/) nebo

•

v SIS (https://is.cuni.cz/studium/) u jednotlivých předmětů jako vložené samostatné
soubory.

Postačí, aby opory a materiály byly k dispozici alespoň v jednom z uvedených systémů, a to
konzistentně po celou dobu výuky. Systémem Moodle nebo prostřednictvím e-mailů přes SIS
bude vyučující rovněž komunikovat se studenty. Rovněž je možné v SIS nebo Moodle uvést
pouze odkaz na úložiště, kde jsou podkladové materiály k dispozici (např. úložiště MS Teams
nebo Sharepoint).
2) Ve Studijním informačním systému je nutné nejpozději do 23. září 2021 doplnit informace
o způsobu případné bezkontaktní výuky a případné modifikace kontroly studia, například
takto:
PŘÍKLAD:
„Komunikační kanál se studenty – Moodle.
V případě bezkontaktní výuky bude probíhat výuka formou online webinářů v čase
původních seminářů, a to prostřednictvím MS Teams/ZOOM.
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Studentům budou předem zpřístupněny prezentace a další podkladové materiály v Moodle
a MS Teams.
Písemná zkouška v případě nemožnosti jejího konání kontaktně proběhne bezkontaktně
v Moodle.“
V případě přednášek z povinných předmětů je nutné v SIS uvést, jakou formou budou tyto
přednášky probíhat (viz tři možnosti v písm. F).
Tyto informace se v SIS uvedou v části „Metody výuky“. V případě předmětů, které mají
semináře, je třeba uvést tyto informace zvlášť jak pro přednášky, tak pro jednotlivé semináře
(je možné nahrát i samostatné soubory, na které lze odkázat). U předmětů v SIS se nebude
zasahovat do částí „Anotace“, „Sylabus“, Studijní opory“ a „Požadavky ke zkoušce“. Stejně tak
u předmětů nového magisterského studijního programu (SP3) zůstane beze změny karta
předmětu.
3) Pro zimní semestr 2021 se s ohledem na případná budoucí epidemiologická opatření
doporučuje vypisovat semináře z povinných předmětů s doporučeným počtem
studentů kolem 30 osob, maximálně však 50 osob.
4) Tajemníci akademických pracovišť zajistí, aby všichni učitelé, kteří se podílejí na výuce, měli
v SISu zadánu platnou a fungující e-mailovou adresu. Zvlášť důležité je to u externistů, na
které chybí jiný kontakt, a není pak možné se s nimi spojit.
5) Nelze vyloučit, že individuální konzultace nebudou moci probíhat kontaktně. V takovém
případě vyučující zajistí konzultace alespoň prostřednictvím e-mailu, příp. on-line. Pokud
budou individuální konzultace povoleny kontaktně, ale výuka bude probíhat bezkontaktně,
vyučující zajistí i možnost bezkontaktních konzultací.
6) Předměty, které nemají formu výuky přednášky a semináře (např. povinně volitelné předměty
odborných právních praxí) budou podle okolností vyučovány kontaktně nebo bezkontaktně,
příp. u nich bude zvolena jiná vhodná metoda výuky odpovídající jejich charakteru.
D. Zahájení výuky
Výuka v zimním semestru 2021 bude pro semináře povinných předmětů, povinně volitelné
předměty a volitelné předměty (s výjimkou povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů
s počtem účastníků nad 50 studujících, které se řídí pravidly pro přednášky povinných předmětů
– bod F) zahájena kontaktním způsobem2, a to v souladu s pravidly uvedenými níže v bodu I s tím,
že pro případ nutnosti přechodu na bezkontaktní způsob výuky se bude postupovat v souladu
s pravidly uvedenými níže v bodu E.
Výuka v zimním semestru 2021 bude, pokud jde o přednášky povinných předmětů, zahájena
hybridním nebo bezkontaktním způsobem, a to v souladu s pravidly uvedenými níže v bodu F
s tím, že pro případ nutnosti přechodu na zcela bezkontaktní způsob výuky se bude postupovat
v souladu s pravidly uvedenými níže v bodu E.

2

S výjimkou toho, že to nebude možné podle epidemiologických opatření.
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E. Změna formy výuky v průběhu semestru
V případě, že z důvodu epidemiologických opatření bude nutné přejít z kontaktní výuky na
bezkontaktní výuku, bude se takový přechod řídit příslušnými epidemiologickými opatřeními
s tím, že bude upřesněn vedením fakulty.
Pokud epidemiologická opatření dovolí přejít z bezkontaktní výuky na kontaktní, nebude to
znamenat automatický přechod od bezkontaktní výuky k výuce kontaktní. Vedení fakulty se bude
v průběhu zimního semestru pravidelně scházet (zpravidla ve čtvrtek) s tím, že zásadní výstupy
budou zveřejněny jako aktualita na internetových stránkách fakulty nejpozději následující
pracovní den a budou mít dostatečnou legisvakanci.
Pokud ke změně epidemiologických opatření dojde, vedení fakulty novou situaci vyhodnotí
a rozhodne, zda k obnovení kontaktní výuky nebo její části dojde. Prioritou je, aby v jeden
okamžik existovala pouze jedna forma výuky seminářů povinných předmětů a výuky povinně
volitelných a volitelných předmětů.
Vedení fakulty bude při svém rozhodování zohledňovat zejména:
•

jaká forma kontaktní výuky (přednášky, semináře, konzultace) a v jak velkých skupinách byla
povolena

•

obtížnost kombinace bezkontaktního a kontaktního způsobu výuky pro studenty i vyučující

•

možnost studentů se účastnit kontaktní výuky (provoz kolejí a dostupnost ubytování v Praze,
provoz menzy apod.)

•

udržitelnost obnovené kontaktní výuky po zbytek semestru

•

počet týdnů zbývajících do konce výuky v semestru.

F. Hybridní nebo bezkontaktní přednášky z povinných předmětů
Garant předmětu zajistí, aby přednášky z povinných předmětů byly v zimním semestru 2021
konány některým z těchto způsobů:
•

přednášky budou streamovány z učebny na fakultě za přítomnosti studentů (popř. bez jejich
přítomnosti) ve dnech a časech podle rozvrhu

•

přednášky budou předtočeny v nahrávacím studiu či zaznamenány jiným způsobem
(např. formou komentovaných prezentací); předem nahrané přednášky budou k dispozici
nejpozději v čas výuky,

•

přednášky budou vedeny online prostřednictvím MS Teams nebo Zoom ve dnech a časech
podle rozvrhu.

Ve všech případech budou přednášky nahrány a zpřístupněny studentům na fakultním
kanále Youtube nebo v aplikaci, ve které byly vedeny. Dostupné budou buď veřejně, nebo
pouze uživatelům, kteří získají příslušný odkaz, a to alespoň do konce akademického roku
2021/22. V systému Moodle nebo v SIS u příslušného předmětu (tam, kde jsou uloženy
podkladové materiály podle bodu C1) je nezbytné umístit odkaz na místo, kde jsou přednášky
uloženy.
V rámci přednášek z jednoho předmětu je vhodné zvolit jeden výše uvedený způsob.
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G. Bezkontaktní forma seminářů z povinných předmětů a výuky povinně volitelných
a volitelných předmětů
V případě bezkontaktní výuky garant předmětu zajistí, aby semináře z povinných předmětů a
výuka povinně volitelných a volitelných předmětů byly konány některým z těchto způsobů:
•

semináře nebo výuka budou vedeny online prostřednictvím MS Teams nebo Zoom ve dnech
a časech podle rozvrhu s tím, že podle rozhodnutí vyučujícího mohou být případně nahrány
a uloženy v příslušné aplikaci,

•

nahrávání komentovaných prezentací nebo audionahrávek a jejich umísťování (nebo odkazu
na ně) na fakultním kanále Youtube, do aplikace MS Teams, systému Moodle nebo do SIS
k příslušnému předmětu (tam, kde jsou uloženy podkladové materiály podle bodu C1) s tím,
že vyučující dále využije studijní opory podle bodu C1,

V rámci semináře z povinného předmětu nebo výuky povinně volitelného nebo volitelného
předmětu je možné výše uvedené způsoby kombinovat, budou-li studenti v dostatečném
předstihu před každým seminářem nebo výukou informováni o tom, jakým způsobem bude
takový seminář nebo výuka veden.
H. Další pravidla pro bezkontaktní výuku
1) Základní informace k průběhu bezkontaktní výuky pro vyučující jsou uvedena zde. Základní
informace k průběhu bezkontaktní výuky pro studenty jsou uvedena zde.
2) I nadále platí, že vyučující mohou OIT požádat o poskytnutí či zapůjčení potřebné techniky pro
uskutečňování on-line bezkontaktní výuky, zejm. webkamer a náhlavních sad (mikrofon
a sluchátka). Po konzultaci s OIT je možné k nahrávání využít fakultní nahrávací studio,
příp. učebny, které jsou vybaveny příslušným zařízením (rezervační formulář je dostupný
zde).
3) Na každém akademickém pracovišti je určen koordinátor bezkontaktní výuky, který
poskytuje podporu svým kolegům (přehled koordinátorů je uveden zde). Zároveň je
k dispozici technická podpora organizovaná na úrovni fakulty (kontakt elearning@prf.cuni.cz).
4) Návody k jednotlivým nástrojům, které lze využít pro distanční výuku (Moodle, MS Teams,
Zoom apod.) lze nalézt v Rozcestníku pro online výuku na PF UK.
I.

Zvláštní pravidla pro kontaktní výuku

1) V případě, kdy se nebude moci vyučující účastnit kontaktní výuky z důvodu nařízené
karantény nebo protože bude mít respirační onemocnění s podezřením na možnou nákazu
COVID-19 nebo jiný obdobný zdravotní důvod, informuje studenty způsobem, kterým
komunikuje se studenty podle bodu C1, buď o přechodu na bezkontaktní způsob výuky, budeli zdravotně způsobilý, nebo o zajištění náhradní výuky.
2) Pokud je v předmětu docházka nebo aktivita na kontaktní výuce podmínkou pro získání
kontroly studia, garant nebo vyučující předmětu určí možnosti, jak se nahradí v případě, že
určití studenti se nebudou moci výuky účastnit z důvodu nařízené karantény nebo protože
budou mít respirační onemocnění s podezřením na možnou nákazu COVID-19.
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3) V návaznosti na aktuální epidemiologická opatření v době konání kontaktní výuky se
doporučuje využít zejména tato opatření:

J.

•

Doporučuje se dodržovat co největší možné rozestupy mezi vyučujícím a studenty a mezi
studenty navzájem.

•

Doporučuje se místnosti, ve kterých probíhá výuka, často a dostatečně větrat.

•

Doporučuje se, aby vyučující i studenti dodržovali základní hygienická pravidla.

Klauzurní práce

1) Klauzurní práce budou konány kontaktně za dodržení v době jejich konání platných
epidemiologických opatření.
2) V případě, že nebude moct být klauzurní práce v důsledku epidemiologických opatření
konána kontaktně, bude rozhodnuto kolegiem děkana o jejím konání bezkontaktně nebo jejím
odložení na jiný termín.
3) Pokud bude z daného předmětu konána klauzurní práce bezkontaktním způsobem, je možné
další klauzurní práci z daného předmětu konat kontaktním způsobem pouze tehdy, pokud
o tom bude rozhodnuto nejpozději do 14 dní přede dnem jejího konání.

Pevně věřím, že se pravidla pro bezkontaktní výuku seminářů povinných předmětů a povinně
volitelných a volitelných předmětů využijí co nejméně, nebo raději vůbec. Nicméně pro případ, že
by to nebylo možné, nám nezbývá, než být připraveni a případně realizovat jejich výuku
bezkontaktně.

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r.
děkan
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