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Informace před zahájením AR 2020/2021
Metodický pokyn NAÚ k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a kombinované 

formě studia v AR 2020/2021 – z 27. 8. 2020

1. Pro fakulty:

A. Dokument HYBRIDNÍ PODZIM – z 20. 8. 2020 a aktualizovaný k 21. 8. 2020

B. Pokyny pro vedení fakult / garanty studijních programů / vyučující – z 14. 9. 2020

C. Podpora vyučujících – nabídka školících akcí (Centra pro podporu e-learningu, 

Paedagogia atd.) 

2. Pro studenty: 

- „Desatero“ 

- aktuality UK Pointu k psych. poradenství, k péči o soc. znevýhod. stud. atd.
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Co je pro studenty obecně klíčové:

• zajistit informovanost – před začátkem semestru i v jeho průběhu

• zajistit výuku – prezenčně / distančně / hybridně

• férovost při zápočtech / zkouškách / státnicích

• podpora v krizových situacích / při problémech nejrůznějšího rázu

Pro studenty
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„Desatero“ pro studenty

• zveřejněno na webu UK i v SISu

Před začátkem semestru
• zkontrolujte aktuálnost svých kontaktních údajů v SISu (telefon, e-mail, číslo účtu)

• zjistěte si, kdo je Váš/Vaše studijní referent/ka, a jaké má studijní oddělení úřední 
hodiny

• zjistěte si, jaké jsou podmínky pro splnění zapsaných předmětů a jestli existuje i 
alternativa pro případ přechodu na distanční vzdělávání. Pokud taková alternativa v 
sylabu uvedená není, zeptejte se na ni vyučujícího, případně garanta studijního 
programu

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9843&locale=cz
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„Desatero“ pro studenty
Během semestru - pro případ přechodu na distanční nebo hybridní 

formu výuky

1. pokud nemáte doma počítač či dostatečné technické vybavení, kontaktujte fakultu 
nebo Centrum Carolina

2. zkontrolujte, že máte funkční kontakty na všechny své vyučující a studijní referenty/ky
(zpravidla funkční e-mail). Pokud vyučující kontakt na sebe neuvede, zeptejte se na první 
hodině semestru, na jaké platformě nebo na jaké e-mailové adrese je možné jej 
vzdáleně kontaktovat

3. zkontrolujte si, že máte přístup na všechny platformy, na kterých vyučující organizují 
nebo budou organizovat svoje přednášky či semináře

4. zkontrolujte si, zda se nezměnil způsob zakončení Vámi zapsaných předmětů

5. sledujte pravidelně webové stránky univerzity i Vaší fakulty, kde se vždy dozvíte aktuální 
informace

mailto:jana.vlasakova@ruk.cuni.cz
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„Desatero“ pro studenty

6. nebojte se v případě dotazů obrátit na své vyučující a na studijní oddělení

7. poskytujte zpětnou vazbu svým vyučujícím – jen tak se dozvědí, zda je jejich výuka 
kvalitní a efektivní

8. jakékoliv problémy (onemocnění či podezření na něj, karanténu, technické problémy, 
nemožnost kontaktovat vyučujícího, problémy s plněním studijních povinností apod.) 
řešte se svými vyučujícími, případně garanty studijního programu nebo studijním 
oddělením co nejdříve, dokud je možné najít řešení

9. v případě psychických problémů se obraťte na fakultní nebo univerzitní poradnu

10. pokud zjistíte, že jste pozitivní na COVID-19, nahlaste to své fakultě a pokud bydlíte na 
koleji, tak také vedoucí Vaší koleje, aby bylo možné přijmout další opatření pro ochranu 
studentů i zaměstnanců univerzity

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-16.html
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UK Point

• PORADNY – centrum Carolina: 
https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-16.html

• poradny – univerzitní i fakultní

• preventivní programy – Fit student

• podpora ekonomicky znevýhodněných

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-16.html
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Metodický pokyn NAÚ z 27.8.2020

• https://www.nauvs.cz/index.php/cs/aktualni-sdeleni

• Cílem je definovat rámec distančních prvků výuky ve 

studijních programech akreditovaných pro prezenční nebo 

kombinovanou formu studia za okolností, kdy nebude v 

akademickém roce 2020/2021 možné realizovat vzdělávací 

činnost prostřednictvím prezenční výuky v souladu s platnou 

akreditací.

• 7 zásad

https://www.nauvs.cz/index.php/cs/aktualni-sdeleni
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Zásady využívání distančních prvků výuky ve SP – I. 

1. 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. 

2. VŠ rozhodne, které předměty (případně části předmětů) lze plnohodnotně uskutečňovat 

prostřednictvím distančního vzdělávání. U předmětů (nebo částí předmětů), jejichž 

charakter distanční vzdělávání neumožňuje (např. může jít o předměty vyžadující speciální 

přístrojové vybavení nebo přítomnost studentů na speciálních pracovištích), zajistí VŠ, že 

student bude moci splnit studijní povinnosti daného předmětu například v následujícím 

semestru nebo akademickém roce. 

3. Pro realizaci distančního vzdělávání VŠ zajistí vhodné materiální podmínky, výukové 

nástroje, prostředí a distanční vzdělávací metody, které budou mít pro studenty aktivizující 

charakter, umožní mj. komunikaci mezi studentem a vyučujícím a budou studentům 

poskytovat dostatečnou zpětnou vazbu. Pozn. nástroj SOCRATIVE
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4. V případě konání zkoušek, přijímacích zkoušek, státních závěrečných 

zkoušek, státních doktorských zkoušek a dalšího ověřování nabytých 

znalostí a dovedností distančním způsobem VŠ přijme účinná opatření k 

vytvoření rovných podmínek pro studenty a zamezení neetickému jednání.

5. VŠ zajistí, aby studenti byli předem informováni o podmínkách a průběhu 

státní závěrečné zkoušky konané distančním způsobem a o způsobu řešení 

náhlých technických problémů na straně studenta či VŠ. Současně zajistí 

naplnění všech podmínek stanovených zákonem o vysokých školách pro 

konání státních závěrečných zkoušek, včetně toho, že státní zkouška se 

koná před zkušební komisí a průběh státní zkoušky a vyhlášení výsledku 

jsou veřejné. 

Zásady využívání distančních prvků výuky ve SP – II. 
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6. Uskutečňování studijních předmětů distančním způsobem bude VŠ 

monitorovat a pravidelně vyhodnocovat, a to z hlediska studentů i 

vyučujících. Na základě vyhodnocování bude vyučujícím poskytovat 

reflexi za účelem zkvalitňování průběhu výuky, případně 

odstraňování nedostatků.

7. VŠ informuje NAÚ o rozsahu distančního vzdělávání ve studijních 

programech, o potřebě jeho realizace podle bodu 1 a o interních 

standardech a kritériích, na jejichž základě distanční vzdělávání 

uskutečňuje. VŠ současně uvede pravidla pro rozhodování o realizaci 

distančního vzdělávání podle bodu 1 a 2.

Zásady využívání distančních prvků výuky ve SP – III. 
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Doplnění pokynu NAÚ - 14. 9. 2020

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K METODICKÉMU POKYNU NAÚ O VYUŽÍVÁNÍ 

NÁSTROJŮ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ FORMĚ 

STUDIA V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021

Objektivní vnější okolnosti podle odst. 1 metodického pokynu mohou nastat mimo jiné v 

důsledku zhoršující se epidemiologické situace. V takovém případě vysoká škola posoudí 

míru rizika kontaktní výuky (tj. výuky založené na fyzické přítomnosti studentů) v 

jednotlivých předmětech a individuálně rozhodne o tom, zda daný předmět nebo část 

předmětu bude vyučován bezkontaktním způsobem. Při posuzování bere v úvahu například 

velikost studijní skupiny, formu výuky (zda se jedná o přednášku, cvičení, seminář či jinou 

formu výuky) a ročník studia. Plošné rušení kontaktní výuky, které nebude vynucené 

rozhodnutím příslušné hygienické stanice, Ministerstvem zdravotnictví nebo vlády o uzavření 

konkrétního pracoviště/ fakulty/ vysoké školy, je nepřijatelné.
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Informace děkanům – HYBRIDNÍ PODZIM 2020 – I.

PŘED ZAČÁTKEM SEMESTRU – I.

• Aktualizujte kontakty na všechny vyučující a relevantní administrativní 

pracovníky, a to i pro případ, že nebudou k zastižení na pevných linkách v 

kanceláři (e-mail, mobilní telefony). 

• Stanovte, kde se budou zveřejňovat aktuální informace pro studenty i 

zaměstnance a jak s nimi budete komunikovat. Pamatujte na jazykové mutace 

pro zahraniční studenty a zaměstnance.

• Zkontrolujte, zda mají určené osoby přístup na univerzitní sharepoint k 

problematice COVID-19. 
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Informace děkanům – HYBRIDNÍ PODZIM 2020 – II.

• PŘED ZAČÁTKEM SEMESTRU – II.

• Zvažte úpravu podmínek pro splnění studijního předmětu. Pokud je povinná 

docházka a aktivní účast, určete možnosti, jak by se dala nahradit v případě, že 

někteří studenti budou muset zůstat doma, ať už v případě nařízené karantény nebo 

protože budou mít respirační onemocnění s podezřením na možnou nákazu 

COVID-19. Nedoporučujeme z těchto důvodů klást na docházku přílišný důraz 

(např. podmínku nulové absence). 

• Doporučujeme upravit sylaby tak, aby podmínky byly co nejjasnější a nejflexibilnější. 

• Pokud máte studenty, kteří se nebudou moci dostavit na prezenční výuku (např. 

protože zůstanou v zahraničí), je nutné umožnit distanční zápis do studia a počítat 

od začátku semestru s hybridní formou výuky.
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Informace děkanům – HYBRIDNÍ PODZIM 2020 – III.

Sada návodných dotazů pro případ přechodu na distanční nebo 

hybridní formu výuky – pro jednání s garanty studijních 

programů či předmětů.
Jaký je aktuální stav v proškolení vyučujících v používání nástrojů distanční výuky a jejich metodice? Jaké 

možnosti budou mít vyučující, co se týče kurzů či vzdělávání se v oblasti flexibilních forem vzdělávání? 

Například vzdělávací kurzy, individuální konzultace, metodická a technická podpora atd. na centrální i 

fakultní úrovni. 

Bude výuka probíhat pouze distančně či hybridně? Jakou formou budou probíhat kontroly studia?

Jaké studijní předměty a jejich části nelze vyučovat distančně? Jak je lze nahradit? 

Jak bude nutné v případě přechodu na distanční nebo hybridní formu výuky změnit sylabus? 

Jaké platformy pro distanční výuku budete používat (MS Teams, Moodle, ZOOM…)? Doporučujeme zvolit 

jednu primární platformu pro celou fakultu nebo alespoň celý studijní program.
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Informace děkanům – HYBRIDNÍ PODZIM 2020 – IV.

Bude vzdělávání probíhat synchronně (např. videohovor) nebo asynchronně (např. zadání úkolů s termínem 
odevzdání, zaslání odkazu na předtočené video) nebo jejich kombinací?

Jaká budou pravidla komunikace vyučujících se studenty a mezi studenty navzájem? Například zadávání a 
vyhodnocování úkolů, individuální konzultace, skupinová práce studentů apod. 

Jsou pracoviště, místnosti a vyučující dostatečně technicky vybaveni? 

Má Vámi zvolená platforma dostatečnou kapacitu pro Vaši činnost (počet licencí)? Celouniverzitně podporované 
nástroje, např. MS Teams mají dostatek licencí zajištěn.

Mají všichni studenti a vyučující zřízeny přístupy na zvolenou platformu? 

Co lze nabídnout studentům, kteří nebudou mít dostatečné technické vybavení? 

Jak mezi sebou budou komunikovat vyučující, vyučující s garanty studijního programu apod.? Kde budou moci 
sdílet jak své zkušenosti a relevantní doporučení, tak klást otázky, případně slaďovat podmínky, aby byly co 
nejjednotnější? 

Jsou ve studijním programu studenti se speciálními potřebami? Pokud ano, budou potřebovat specifický přístup?
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Informace děkanům – HYBRIDNÍ PODZIM 2020 – V.

PRVNÍ TÝDEN SEMESTRU – I.

Aktualizujte kontakty na studenty jednotlivých studijních předmětů pro elektronickou 

komunikaci. 

Zřiďte příslušný kanál či skupinu na zvolené platformě a zkontrolujte, že mají všichni 

studenti přístup. 

Informujte studenty podrobně o podmínkách splnění předmětu, včetně případných 

variant (např. náhrada za nesplnění docházky z důvodu onemocnění). 
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Informace děkanům – HYBRIDNÍ PODZIM 2020 – VI.

PRVNÍ TÝDEN SEMESTRU – II.

Informujte studenty podrobně o tom, jak bude probíhat výuka v případě uzavření škol: 

jaké jsou podmínky pro splnění předmětu, 

na jaké platformě bude probíhat distanční výuka, 

jak bude vyučující se studenty (případně studenti mezi sebou) komunikovat. 

Upozorněte studenty na možnost obrátit se v případech psychických problémů na poradny.
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Informace děkanům – HYBRIDNÍ PODZIM 2020 – VII.

BĚHEM SEMESTRU – I. 

Sledujte aktuální informace: 

• Univerzita Karlova: www.cuni.cz 

• fakultní web (resp. místo, které fakulta určí), 

• Ministerstvo zdravotnictví: www.koronavirus.mzdcr.cz, 

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz. 

Případná omezení (vstup do budov, počty studentů, roušky, cestování atd.) se budou měnit 

podle aktuální situace, opatření ministerstev a doporučení hygieny. 
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Informace děkanům dne 20. 8. 2020 - HYBRIDNÍ PODZIM 2020 – IIIX.

BĚHEM SEMESTRU II. 

Pravidelně informujte studenty o případných změnách podmínek splnění studijního 

předmětu. 

Průběžně kontrolujte, zda se všichni studenti účastní výuky a v případě, že ne, je zkuste opět 

zapojit. 

Vnímejte zpětnou vazbu od studentů a dbejte na vyhodnocování průběhu distančního či 

hybridního vzdělávání, sdílejte zkušenosti s ostatními vyučujícími. 

Mějte na paměti, že se jedná o zátěžovou situaci jak pro vyučující a provoz univerzity, tak pro 

studenty, a proto dbejte přiměřené zátěže. 

Nepodceňujte přiměřenou komunikaci a podporujte studenty i ostatní zaměstnance. 
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Informace děkanům dne 14. 9. 2020 – doporučení pro vedení fakult 

- zachovat prezenční výuku dokud nenastanou objektivní důvody (viz dokument FAQ) pro přechod na 

její hybridní či distanční formu 

- zvážit uskutečňování přednášek s účastí studentů nad 100 (podle zhoršující se situace event. nad 50 

osob) – přednášky je vhodné dle možností streamovat, nahrávat atd.; klíčové je zajistit prezenční výuku 

v praktických, laboratorních, klinických seminářích apod. 

- zřídit trvalý „krizový tým“ fakulty, pokud ho fakulta ještě nemá 

- průběžně aktualizovat informační kanál pro sdílení informací se studenty a zaměstnanci (zpravidla 

jedno místo na webových stránkách fakulty, aby se zabránilo roztříštěnosti informací) 

- v co nejvyšší míře využívat možností distančního jednání orgánů fakulty 

- minimalizovat oběh analogových dokumentů a využívat ESSS pro oběh digitalizovaných dokumentů 

- je-li to možné, je vhodné evidovat osoby, které přicházejí na fakultu (vstup na karty ISIC, evidence 

návštěv apod.) 

- doporučujeme omezit počet osob docházejících do prostor univerzity jen na osoby spjaté s výukou a 

chodem fakulty/součásti , zvážit prezenční pořádání vzdělávacích a dalších akcí, kde se předpokládá 

účast většího počtu osob a které mohou být uspořádány distanční formou, nebo v jiném termínu 

- zvážit zpřísnění hygienických opatření ve vnitřních prostorách fakult (častější úklid, dezinfekce, 

větrání) 
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Informace děkanům dne 14. 9. 2020 – obecná pravidla 

- distanční výuka je možná jen v těch případech, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat 

studijní program v souladu s udělenou akreditací (vnějšími okolnostmi jsou například omezení účasti studentů 

na výuce, nemožnost vykonávat praxe, vyučující v rizikové skupině apod.) 

- o zavedení možnosti distanční formy výuky na fakultě rozhoduje děkan 

- o zavedení možnosti distanční formy výuky konkrétního studijního předmětu rozhoduje garant studijního 

předmětu po domluvě s garantem studijního programu 

- garant studijního programu rozhodne, které studijní předměty (nebo jejich části) lze v případě objektivních 

vnějších okolností znemožňujících prezenční výuku plnohodnotně uskutečňovat prostřednictvím distančního 

vzdělávání; u předmětů, kde je distanční výuka nemožná (např. práce v laboratoři, na speciálním pracovišti) 

fakulta zajistí, že student bude moci plnit studijní povinnosti do konce akademického roku 

- využívat vhodné nástroje pro distanční výuku (kontakty: Centrum podpory e-learningu (https://dl.cuni.cz, 

moodle-help@ruk.cuni.cz, e-learning@ruk.cuni.cz), včetně metod, které umožní studentům komunikaci s 

vyučujícím a umožní poskytovat studentům zpětnou vazbu 

- je nutné dbát na zachování rovných podmínek pro studenty v případě konání zkoušek (vč. státních 

závěrečných zkoušek) 

- je nutné důsledně a včas informovat studenty o podmínkách a průběhu státních závěrečných zkoušek 
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Informace děkanům dne 14. 9. 2020 – obecná pravidla 

- monitorovat a pravidelně vyhodnocovat distanční výuku (z pohledu studentů i vyučujících) 

- vzhledem k požadavku Národního akreditačního úřadu o informování vysokou školou o rozsahu distančního 

vzdělávání je třeba, aby garant studijního programu informoval RUK o uskutečňování výuky. Garant bude k 

poskytnutí informací vyzván prostřednictvím stručného dotazníku ve studijním informačním systému. 

Poskytnuté informace budou sloužit jako podklad pro informování NAÚ, které bude zajišťovat Odbor kvality 

vzdělávací činnosti a akreditací RUK. 
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Informace děkanům dne 14. 9. 2020 – doporučení k výuce

- v souladu s dokumentem „Hybridní podzim“ (k 21. 8. 2020, pro informaci i v příloze této zprávy) 

doporučujeme připravit strategii zabezpečení výuky v jednotlivých studijních programech, pokud 

bude potřeba omezit velikost studijních skupin (pokud nebude možné, aby byly vyučovány 

najednou skupiny nad 100 studentů/cca nad 20 studentů/pokud bude výuka plně distanční). Zvažte 

také vzájemnou zastupitelnost vyučujících. 

- je-li to možné, doporučujeme rozdělit výuku do menších skupin, stabilizovat jejich složení a 

omezit jejich setkávání s jinými skupinami (totéž platí i pro CŽV) 

- zajistit distanční výuku pro zahraniční studenty; berte dále v úvahu, že i mezi studenty v českých 

programech jsou osoby, které mohou mít problém zúčastnit se prezenční výuky (osoby v 

rizikových skupinách, cizinci v českých programech) 

- vyplňovat do SIS důsledně veškeré změny ve studijních předmětech, vč. informací o formě výuky 

a formě ověřování znalostí, cílech předmětu (jaké vědomosti, odborné znalosti, dovednosti a 

kompetence student získá absolvováním daného studijního předmětu) a studijních oporách 

- vytvořit kontaktní místo/helpdesk pro distanční výuku (pro studenty i vyučující) 

- využívat distanční výuku zejména v případech přednášek pro velké skupiny studentů 



Charles University

Informace děkanům dne 14. 9. 2020 – doporučení pro garanty SP

- zvolit primární platformu pro studijní program, pro kterou bude dostatečná technická i personální podpora 

- identifikovat předměty, které nelze konat distančně tak, aby student získal dostatečné znalosti či dovednosti 

odpovídající profilu absolventa 

- zvláštně je třeba identifikovat předměty praxe, jejichž rozsah a charakter je definován požadavky na 

příslušnou regulovanou profesi, pro jejíž přípravu je daný studijní program určen. Pokud to charakter praxe 

umožňuje, doporučujeme pokusit se realizovat ji distanční formou (např. využití videonahrávek atd.) nebo 

individuálně (místo skupinové praxe). Pokud z důvodu vnějších okolností nebude možné praxi uskutečnit v 

plné míře v požadovaném rozsahu, bude garant o těchto okolnostech informovat Odbor kvality vzdělávací 

činnosti a akreditací RUK, který zajistí případnou součinnost s příslušným regulačním orgánem ve věci 

možných modifikací jeho požadavků. 

- dbát na včasnou a dostatečnou komunikaci s vyučujícími a na včasnou přípravu vyučujících 

- podporovat spolupráci s Centrem pro podporu e-learningu na univerzitní či fakultní úrovni, dbát na výběr 

vhodné platformy, na které se distanční výuka bude konat 

- zohlednit výsledky proběhlých anket týkajících se distanční výuky v letním semestru, zohlednit zpětnou 

vazbu od studentů i kolegů 



Charles University

Informace děkanům dne 14. 9. 2020 – doporučení pro garanty SP

- podpořit vyučující v dalším vzdělávání se zaměřením na distanční a hybridní výuku (např. vzdělávací portál 

UK) 

- využívat platformy pro sdílení výukových materiálů (moodle/sharepoint/cloud) 

- při přechodu na distanční/hybridní výuku minimalizovat změny rozvrhu a zejména dbát na to, aby 

nedocházelo k překryvům výuky 

- dbát na vhodné rozložení studijní zátěže pro studenty (musí stále odpovídat kreditovému ohodnocení 

předmětu) 



Charles University

Informace děkanům dne 14. 9. 2020 – doporučení pro vyučující
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Informace děkanům dne 14. 9. 2020 – doporučení pro vyučující

- dbát na včasnou a dostatečnou informovanost studentů (o formě výuky, podmínkách pro zakončení předmětu) 
- dbát na kvalitní zpracování studijních materiálů (obsahové, metodické i grafické podoby) a srozumitelnost 
pokynů 
- zachovávat míru interakce podle typu výuky (přednášky, semináře, laboratorní cvičení) 
- dbát na adekvátní studijní zátěž (žádný z předmětů by neměl ve své distanční formě dramaticky zvýšit náročnost 

studia) 

- dbát na poskytnutí pečlivě vybraných a komentovaných zdrojů a přesné formulování úkolů 

- nastavit vhodný způsob komunikace se studenty, i studenty mezi sebou (MS Teams skupiny, diskuzní fóra na 

Moodlu) 

- vypsat konzultační hodiny online (např. v určitou hodinu být přítomen ve virtuální místnosti platformy) 

- ve spolupráci s kolegy zvažte úpravu vhodného hodnocení studentů 

- věnovat pozornost studentům, kteří nemají k dispozici vybavení pro e-learning, příp. mají zdravotní, osobní či 

pracovní problémy 

- inspirovat se, dále se vzdělávat a nebát se požádat o konzultaci (technickou či metodickou) 
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Informace děkanům dne 14. 9. 2020 – ke konání státních závěrečných zkoušek 

Distanční státní závěrečnou zkoušku lze konat se souhlasem děkana 

distančně podle zákona č. 188/2020 Sb. (se zveřejněním odkazu), a to pouze 

za předpokladu, že existují objektivní vnější okolnosti, které neumožňují 

konání prezenčním způsobem (např. u zahraničních studentů). 

Distanční forma SZZ je tak pouze výjimečná a ojedinělá. 

O distančním uskutečňování je nezbytné informovat Odbor pro kvalitu 

vzdělávací činnosti a akreditací RUK (OKVA) v rámci poskytování informací 

za účelem sběru dat pro NAÚ, ke kterému budou garanti vyzýváni. 
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Důležité kontakty na celouniverzitní úrovni

• Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka pro studijní záležitosti 

(milena.kralickova@ruk.cuni.cz)

• MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora (josef.fontana@ruk.cuni.cz) 

• OSZS: vedoucí oddělení – Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (alena.vlasakova@ruk.cuni.cz), 

zahraniční studenti – Mgr. Lukáš Nachtigal (lukas.nachtigal@ruk.cuni.cz) 

• ÚK – Centrum podpory e-learningu (https://dl.cuni.cz/ ; moodle-help@ruk.cuni.cz ; 

e-learning@ruk.cuni.cz) – PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (radka.rimanova@ruk.cuni.cz)

• Centrum CŽV – metodika distančního zkoušení – Mgr. Pavla Satrapová 

(pavla.satrapova@ruk.cuni.cz) 

• Pověřenec pro ochranu OÚ – Mgr. Jan Jindra (jan.jindra@ruk.cuni.cz ; gdpr@cuni.cz)

• emergency@cuni.cz , +420 224 491 850 (po-pá 9-16 hod.)

mailto:milena.kralickova@ruk.cuni.cz
mailto:josef.fontana@ruk.cuni.cz
mailto:lukas.nachtigal@ruk.cuni.cz
mailto:lukas.nachtigal@ruk.cuni.cz
https://dl.cuni.cz/
mailto:moodle-help@ruk.cuni.cz
mailto:e-learning@ruk.cuni.cz
mailto:josef.fontana@ruk.cuni.cz
mailto:pavla.satrapova@ruk.cuni.cz
mailto:jan.jindra@ruk.cuni.cz
mailto:gdpr@cuni.cz
mailto:emergency@cuni.cz
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Nabídka školících akcí Centra pro podporu e-learningu – I.

Školení MOODLE: podzim 2020 (změna formy dle aktuál. podmínek)

• NOVINKY PRO UČITELE VE VERZI MOODLE 3.9 (prezenčně)

• TVORBA A ADMINISTRACE KURZU V MOODLE (prezenčně)

• SBĚR A HODNOCENÍ STUDENTSKÝCH PRACÍ V MOODLE (prezenčně)

• TESTOVÁNÍ V MOODLE (prezenčně)

• MOŽNOSTI KOMUNIKACE V MOODLE (prezenčně)

• ROZVÍJENÍ SPOLUPRÁCE V MOODLE (prezenčně)

• ZNÁMKY A SLEDOVÁNÍ AKTIVITY STUDENTA V MOODLE (prezenčně)

• TVORBA A ADMINISTRACE KURZU V MOODLE (online)

• SBĚR A HODNOCENÍ STUDENTSKÝCH PRACÍ V MOODLE (online)

• TESTY V MOODLE (online)

• Více podrobností naleznete zde: https://dl.cuni.cz/skoleni-e-learning-podzim-2020/

https://dl.cuni.cz/skoleni-e-learning-podzim-2020/
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Nabídka školících akcí Centra pro podporu e-learningu – II.

Školení: Adobe Connect, Streamserver CUNI, MS Teams a ZOOM

• ZÁKLADY PRÁCE SE SYSTÉMEM ADOBE CONNECT

• ZÁKLADY PRÁCE S AUDIO/VIDEO SOUBORY VE SLUŽBĚ 

STREAMSERVER CUNI

• ZÁKLADY PRÁCE S MS TEAMS

• ZÁKLADY PRÁCE S ZOOM MEETINGS

• Více podrobností naleznete zde:

https://dl.cuni.cz/skoleni-prace-s-adobe-connect-streamserver-cuni-ms-

teams-a-zoom/

https://dl.cuni.cz/skoleni-prace-s-adobe-connect-streamserver-cuni-ms-teams-a-zoom/
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Nabídka školících akcí Centra pro podporu e-learningu – III.

Přednášky “Autorské právo a e-learning”:

• ÚČINNÁ OBRANA PROTI ZNEUŽITÍ AUTORSKÉHO 

PRÁVA V AKADEMICKÉM PROSTŘEDÍ

• ŠKOLNÍ PRÁCE STUDENTŮ A AUTORSKÉ PRÁVO

• Více podrobností naleznete zde: https://dl.cuni.cz/prednasky-

autorske-pravo-a-e-learning/

https://dl.cuni.cz/prednasky-autorske-pravo-a-e-learning/
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Nabídka školících akcí Centra pro podporu e-learningu - IV.

Metodika e-learningu: školení podzim 2020

• PANELOVÁ DISKUZE: VYUŽITÍ MOODLE VE VÝUCE

• VYUŽITÍ WIKISYSTÉMŮ VE VÝUCE

• METODIKA PŘEVRÁCENÉ TŘÍDY

• MULTIMEDIÁLNÍ VÝUKA VE VZDĚLÁVÁNÍ

• Více podrobností naleznete zde:

https://dl.cuni.cz/akce-zamerene-na-metodiku-e-learningu-podzim-2020/

https://dl.cuni.cz/akce-zamerene-na-metodiku-e-learningu-podzim-2020/
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Nabídka školících akcí Centra pro podporu e-learningu - V.

• Na akce je nutné se přihlašovat přes vzdělávací portál

• Do prostředí vzdělávacího portálu a MS Office se přihlašuje 

zadáním přihlašovacího jména ve tvaru osobní číslo@cuni.cz

(12345678@cuni.cz)

• Poté je nutné zadat své přístupové údaje do CAS

• DOTAZY: moodle-help@ruk.cuni.cz a e-learning@ruk.cuni.cz

• Další školení připravujeme (webináře) – informace 

budeme průběžně posílat

https://web.powerapps.com/apps/a2edc8c3-0476-40a1-8e00-d985f19669ec
mailto:osobníčíslo@cuni.cz
mailto:12345678@cuni.cz
mailto:moodle-help@ruk.cuni.cz
mailto:e-learning@ruk.cuni.cz
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Další nabídka Ústřední knihovny - učebny

• V prostorách Ústřední knihovny UK jsou k dispozici nově zatím 

4 zrekonstruované učebny umožňující interaktivní formy výuky

• Kromě stabilního vybavení (různé dle jednotlivých místností) je 

možné si vypůjčit také notebooky a myši

• V případě zájmu o využití místností se obracejte na sekretariát 

Ústřední knihovny

https://knihovna.cuni.cz/kontakt-2/
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Nabídka školících akcí Paedagogia

Paedagogium: https://paedagogium.cuni.cz/PAED-7.html

Vzdělávací portál UK: https://cuni.cz/UK-8434.html

- Základní modul pro rozvoj pedag. dovedností – 7 části

-Testování ve vysokoškolské výuce – 3 části pr. /  3 webináře

- Jak na synchronní e-learning?

- GDPR pro vyučující / Kritické myšlení / Akademické psaní

https://paedagogium.cuni.cz/PAED-7.html
https://cuni.cz/UK-8434.html
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Společně to na UK zvládneme!
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Informace pro studijní proděkany

• Nezbytná komunikace s:

• garanty studijních programů

• garanty předmětů

• jednotlivými vyučujícími

Ve spolupráci s vysokými školami vydalo MŠMT následující doporučení:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie

• Doporuceni_pro_vedeni_vysokych_skol.pdf

• Doporuceni_pro_garanty_studijnich_programu.pdf

• Doporuceni_pro_vyucujici_jednotlivych_predmetu.pdf
pro zajištění výuky distanční formou

pro ověřování výsledků učení a kompetencí distančními metodami - online assessment

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie
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Podpora cizojazyčných studijních programů

• Informace k distančnímu zápisu

• Informace k vízovému procesu – prohlášení fakult –

čestné prohlášení studentů


