NAŘÍZENÍ DĚKANA

Č. 10/2021

Podmínky a metodická doporučení pro výuku v zimním
semestru pro akademický rok 2021/2022 na Provozně
ekonomické fakultě ČZU v Praze
Toto nařízení děkana je vydáváno v souladu s Metodickým pokynem prorektora pro pedagogickou
činnost
k průběhu
výuky
v zimním
semestru
akademického
roku
2021/2022
(https://aktualne.czu.cz/ a s dalšími vnitřními předpisy ČZU, zejména s platnými nařízeními ČZU ke
koronaviru (https://aktualne.czu.cz/sc/r-17005-platna-narizeni).
1) Podmínky výuky
a) Výuka se řídí podmínkami, které jsou nastaveny ze strany státní správy. Základním
požadavkem zůstává zajistit pedagogickou činnost v celém rozsahu a v potřebné kvalitě při
současné minimalizaci vzniku zdravotních rizik. Základním cílem a prioritou PEF je udržet v co
největší možné míře standardní výuku, co se týká formy a obsahu, v souladu s akreditovanou
formou studijního programu.
b) V zimním semestru 2021/2022 bude uplatňován hybridní model výuky, který je založen na
vhodné kombinaci kontaktní a distanční výuky s využitím nástrojů a metod e-learningu.
2) Výuka pro studenty prezenčního studia
Přednášky
a) V případě, že počet studentů zapsaných na danou přednášku nepřesáhne 60, přednášky
probíhají kontaktně standardním způsobem v učebně podle rozvrhu.
b) V případě, že počet studentů zapsaných na danou přednášku přesáhne 60, bude výuka
probíhat online (MS Teams). Vyučující může přednášet v aktuálním čase, a to jak z učebny
podle rozvrhu, tak i ze své kanceláře. Vyučující v tomto případě přednášku zaznamená a
umístí v LMS Moodle. Alternativně může využít již předem nahranou přednášku, kterou vloží
do MS Teams a následně i do příslušené opory předmětu v LMS Moodle. V tomto případě
bude v čase konání přednášky studentům k dispozici možnost konzultace.
c) Vyučující je povinen studentům poskytnout dostatek podkladů ke studiu. Podklady pro elearning (například studijní materiály, výuková videa) pedagog studentům zpřístupní včas
především na LMS Moodle.
Cvičení
a) Výuka v rámci cvičení bude probíhat kontaktním způsobem v učebnách podle aktuálně
platného rozvrhu v univerzitním informačním systému (UIS).
b) Vyučující je povinen studentům poskytnout dostatek základních informací ke cvičení
(organizace cvičení, podmínky získání zápočtu, kontrola docházky) a podklady pro studium.
Podklady pro e-learning (například studijní materiály, výuková videa) pedagog studentům
zpřístupní včas především na LMS Moodle.
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3) Výuka pro studenty kombinovaného studia – Konzultační střediska
Přednášky
Přednášky (8 výukových hodin) probíhají online s využitím MS Teams. Vyučující může
v tomto případě využít již v minulosti nahrané přednášky, které vloží do MS Teams a
následně i do příslušené opory předmětu v aplikaci Moodle (v tomto případě se musí jednat
o rozsah přednášek odpovídající prezenčnímu studiu), či může přednášet v aktuálním čase,
a to jak z učebny podle rozvrhu, tak i ze své kanceláře. Vyučující v tomto případě přednášku
nahraje a umístí v LMS Moodle.
Cvičení
Výuka v rámci cvičení bude probíhat kontaktním způsobem v učebnách podle aktuálně
platného rozvrhu v univerzitním informačním systému (UIS) pro dané středisko (8 výukových
hodin). Vyučující předem seznámí studenty i odpovědnou osobu na příslušném
Konzultačním středisku s tím, který den (ze dvou vymezených rozvrhem) kontaktní výuka
proběhne.
4) Výuka pro studenty kombinovaného studia – Praha
Přednášky
Přednášky budou realizovány online s využitím MS Teams. Vyučující může v tomto případě
využít již v minulosti nahrané přednášky, které vloží do MS Teams a následně i do příslušené
opory předmětu v aplikaci Moodle (v tomto případě se musí jednat o rozsah přednášek
odpovídající prezenčnímu studiu), či může přednášky aktualizovat.
Cvičení
Výuka v rámci cvičení bude probíhat kontaktním způsobem v učebnách podle aktuálně
platného rozvrhu v univerzitním informačním systému (UIS), studenty však vyučující pro
účast na výuce rozdělí na dvě podobně velké skupiny (např. dle abecedy, v případě
přednášek pro více oborů dle oboru případně jiného klíče) a s každou absolvuje 8 výukových
hodin. Vyučující předem seznámí studenty dle dělícího klíče s tím, kdy konkrétně jejich výuka
proběhne. Pedagog tedy celkem využije pro výuku obou skupin všech 16 výukových hodin
přidělených rozvrhem.
5) Technické a softwarové zajištění
Pedagog je povinen v rámci e-learningu využívat e-learningové platformy podporované ČZU.
Týmy v MS Teams si vyučující vytvoří prostřednictvím http://intranet.czu.cz (odkaz Vytvoření
MS Teams na úvodní stránce)
6) Závěr
Tento pokyn vychází ze současných podmínek pro výuku daných aktuálními právními
předpisy. Pokud dojde k jejich změně, tento metodický pokyn bude aktualizován a studijní
oddělení PEF bude pedagogy a studenty neprodleně informovat.

Ing. Martin Pelikán, Ph.D.
děkan
21. září 2021
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