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Zápis z jednání  

Rady garantů studijních programů FS TUL  

 dne 11. září 2020 

 
 

Přítomní členové: 
doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D., proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost 
prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D., garant BSP 

doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D., garant NMSP 

prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld, garant NMSP 

doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D., garantka NMSP 

doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D., garant NMSP 

Omluvení členové: 
doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D. 

prof. Dr. Ing. Pavel Němeček 

Za studijní oddělení a za oddělení rozvoje a projektů:  
RNDr. Iveta Lukášová 
Mgr. Radka Dvořáková 
 
ÚVOD 

Podnětem ke svolání Rady garantů studijních programů FS TUL (dále jen Rada garantů) jsou doporučení 
k zajištění flexibilní výuky na vysokých školách a sada doporučení MŠMT pro zajištění flexibilní výuky  
na vysokých školách v akademickém roce 2020/2021 v reakci na pandemii covid-19.  

Doporučení jsou rozdělena podle cílové skupiny na doporučení pro vedení vysokých škol, pro garanty 
studijních programů a pro vyučující jednotlivých předmětů.   

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/doporuceni-k-zajisteni-flexibilni-vyuky-na-vysokych-skolach 
 
1. MŠMT CR – DOPORUČENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ FLEXIBILNÍCH FOREM VÝUKY  
 
Pro vedení vysokých škol  

 V případě nutnosti zahájit v zimním semestru 2020 nouzové distanční vzdělávání nebo nouzové hybridní 
vzdělávání (toto nemá oporu v zákoně – část z domu, část na univerzitě). 

 Zřídit info kanály – vedení TUL bude řešit na grémium rektora dne 22. září 2020 

 Odpovědnost a povinnost TUL – stanovit limit/procento pozitivně testovaných, kdy bude zahájena pouze 
distanční výuka:   

 bude diskutováno na grémiu rektora dne 22. září 2020 

 zatím úvaha 20-30 % pozitivně testovaných 

 bude stanoveno pro fakulty 

 při zvažování limitu bude brán zřetel na možnou situaci na kolejích (čím vyšší limit – tím složitější 
situace vznikne na kolejích) 

 Bude zřízen koordinační orgán na TUL. 
 
Povinnosti garantů studijních programů a vyučujících 

 Nastavit plán pro případ, kdy garant předmětu nebude schopen z důvodu karantény či onemocnění 
zajistit 14 dnů výuku – zda a kdo výuku zajistí. Nastavit další opatření pro zajištění výuky. 

 Vyučující zajistí/vytisknou soupis studentů a vždy před výukou (P a CV) nechají podepsat přítomnými 
studenty – tak bude zajištěn přehled o docházce a současně bude k dispozici přehled pro ev. nutnost 
trasování hygienickou službou a současně tím bude hlídán limit pro ev. zahájení distanční výuky. 

 Pro uvedený přehled/čestná prohlášení bude vytvořena on-line aplikace. 

 Prosíme o zodpovědnost všech zúčastněných a o apel garantů a vyučujících na dodržování pravidel. 
 
Plán zabezpečení výuky v případě distančního vzdělávání – garanti studijních programů. 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/doporuceni-k-zajisteni-flexibilni-vyuky-na-vysokych-skolach
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 Přednášky poběží on-line ve stanovené časy. 

 Zvažovat a připravit eventualitu nekonání exkurzí – nahradit např. semestrálními pracemi ad. formami. 

 Prof. Fraňa: v případě BSP povinnost 6 týdenní praxe – lze řešit i na pracovišti, individuálně ad. 

 Rozvrh neumožňuje dělit skupiny studentů do limitu 15 osob – je tedy nutné v rámci možností dodržovat 
větší odstupy a studenti musí mít zakrytá ústa rouškami. 

 Výuka studentů nepřítomných cizinců – doporučuje se začít výuku on-line – zatím není ze strany 
dořešeno, co nastane/jaké pokyny po 31.12.2000. 

 MZd ČR – doporučuje ve vnitřních prostorách dodržovat zásady 3R: rouška, dezinfekce rukou, rozestupy. 
   
2. NAÚ ČR – METODICKÝ POKYN K VYUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ 

FORMĚ STUDIA V AKADEMICKÉM ROCE 2020/202 

https://www.nauvs.cz/index.php/cs/metodiky/156-metodicky-pokyn-nau-k-vyuzivani-nastroju-distancniho-
vzdelavani-v-prezencni-a-kombinovane-forme-studia-v-akademickem-roce-2020-2021 
 

 Distanční prvky výuky nahrazující prezenční výuku mohou být využívány jen v těch případech, kdy 
objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací 
nebo v souladu s oprávněním uskutečňovat studijní program na základě institucionální akreditace. 

 Garanti studijních programů s vyučujícími rozhodnou, co lze uskutečnit a co nelze a kde bude nutné 
využít formy distanční výuky. Přehled předají proděkance doc. Kroisové do konce září. Toto bude posléze 
prostřednictvím TUL předáno na NAÚ. 

 Pokud podmínky neumožní zajistit výuku – VŠ musí zajistit, aby bylo možné splnit v následujícím ročníku. 
Pozor – raději nevyužívat, může způsobit procesní problémy. 

 Pro distanční formu je třeba zajistit vhodné podmínky, nástroje ad. Zvažte a navrhněte, co považujete  
za účelné pro zdárné plnění výuky: tablety nahrazující tabule, licence Google Meet, ad.  

 Další body dle pokynu budou průběžně naplňovány vedením fakulty (zpětná vazba ad.) a dále TUL.  
 
3. DOPORUČENÍ A ZÁVĚRY PRO GARANTY SP  
 

 Vkládání témat kvalifikačních prací do STAGu: vkládá a potvrzuje vedoucí práce. 

 Na základě dohody garantů: následně schválí vedoucí katedry, garant SP, děkan. 

 Změny v již schváleném zadání musí schvalovat děkan na základě žádosti studenta – žádosti o změnu 
se podávají přes studijní oddělení. 

 Garant zodpovídá za to, že zadání bude naplňovat akreditaci – bude kontrolováno ze strany NAÚ. 

 Stanovený postup bude vyžadovat dodržování termínů! 

 Dále bylo dohodnuto, že jeden výtisk kvalifikační práce bude archivován na katedrách a druhý bude 
vrácen studentovi. Bude aktualizována směrnice. 

 Dalším bodem diskuse bylo téma rámcovosti či konkrétnosti zadání bakalářských prací. Garant BSP  
se přiklání k názoru – ve vztahu k podmínkám, které mohou nastat – zadat téma obecněji tak,  
aby případné omezení laboratorních prostor ad. umožnilo téma zpracovat a neměnit zadání. Toto musí 
vždy zvážit katedra. 

 Je třeba stanovit okruhy ke SZZ a zkoordinovat rozsah – bude kontrolovat NAÚ. Pro jednotlivé oblasti 
musí být stanoven stejný počet otázek, bude připraven vzor. 

 
4. NÁVRH ČLENŮ DO ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ 
 

 Pro nové NMSP (pro BSP máme stanoveno) budou garanti osloveni doc. Kroisovou s požadavkem  
na návrh členů do Komisí pro SZZ. 

 Členy komisí pro SZZ mohou být pouze akademici na pozicích doc., prof. a významní odborníci z praxe. 

 Informace bude prostřednictvím vedení TUL poskytnuta NAÚ.    
 
5. PŘÍPRAVA PROJEKTU IP FS TUL NA ROK 2020 

 

 Na rok 2020 má fakulta přidělenou částku 2 114 800 Kč. Informace byla předána na katedry. 

 Minimálně 20 % částky (tj. 423 000 Kč) je nutné přidělit na aktivity spojené se zajištěním výuky viz výše. 

 Ze strany garantů programů je třeba s garanty předmětů zajistit výukové podklady pro on-line výuku, 
překlady výukových textů, nezbytné SW a HW prostředky pro výuku ad. 

 Je třeba s vedoucími kateder zvážit potřeby a vytipovat „zasedačky na katedrách“ a tyto dovybavit  
pro konání státnic a dalších aktivit, které by mohly být realizovány v on-line režimu     

 

https://www.nauvs.cz/index.php/cs/metodiky/156-metodicky-pokyn-nau-k-vyuzivani-nastroju-distancniho-vzdelavani-v-prezencni-a-kombinovane-forme-studia-v-akademickem-roce-2020-2021
https://www.nauvs.cz/index.php/cs/metodiky/156-metodicky-pokyn-nau-k-vyuzivani-nastroju-distancniho-vzdelavani-v-prezencni-a-kombinovane-forme-studia-v-akademickem-roce-2020-2021
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DISKUSE: 

 Zkušenosti s letním semestrem, zpětné vazby od studentů ve STAGu. 

 Je nutné apelovat na studenty, že si musí uvědomit, že mají povinnosti a nelze se již spoléhat na úlevy  
a omluvy.  

 Je třeba zajistit případně předřadit, pokud to je odborně a logisticky možné, co nejvíce praktických 
povinností v laboratořích pro případ zavedení on-line výuky. 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                   doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D., v.r. 

                                                                                                                  proděkanka  

                                                                                               pro vzdělávání a pedagogickou činnost 

 

 

 

Zápis: 
RNDr. Iveta Lukášová 

Kontrola a dolnění zápisu:  
doc. Ing. Dora Kroisová, Ph.D. 
Mgr. Radka Dvořáková 
 
 


