
Vážení vedoucí konzultačních středisek, 
na základě dotazů některých z vás zasíláme informace o současném průběhu studia, a 
především pak zkoušek. 
V současné době došlo k jakémusi šumu, nejspíše zaviněnému nepřesnými interpretacemi 
vládních nařízení a následných změn zákonů, která se týkají vysokoškolského vzdělávání 
sdělovacími prostředky. Alespoň některé aktuálně nejdůležitější přikládáme do příloh. 
Jedná se především o Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.4.2020, návrh 
zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 
a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů a doporučení Ministerstva školství. 
Zákaz kontaktní výuky (do které spadá i zkoušení) trvá, pouze byl v případě výjimečné situace 
(třeba účast studenta na laboratorním výzkumu) povolen za specifických podmínek kontakt 
maximálně pěti lidí. Tyto podmínky neodrážejí možnosti zkouškové situace v podmínkách naší 
fakulty. Z toho důvodu pro nás trvá buď možnost odložení zkoušek až do doby, kdy pomine 
zákaz kontaktní výuky (což není záměrem vedení fakulty, neboť tato doba je silně neurčitá), či 
některý z distančních způsobů zkoušení, což je podoba, kterou pedagogům doporučujeme 
k realizaci. Možnosti distančního zkoušení prostřednictvím elektronických systémů se ale od 
sebe velmi liší, proto se budou lišit i pravidla a požadavky jednotlivých pedagogů – pro každý 
předmět může být vhodná jiná forma. Vše samozřejmě pedagogové přizpůsobují i tomu, aby 
šly z jedné strany zvládnout počty studentů, které PEF má (a musí je odbavit všechny), dále, 
aby byla zachována jistá kvalita zkoušení, tj. pedagog mohl s čistým svědomím udělit atestaci 
z předmětu a zároveň, aby většina studentů měla šanci se účastnit, pokud bude mít zájem, a 
samozřejmě pokud možno i uspět. Tyto formy zkoušení se mohou lišit i rozsahem, kolik 
termínů je, a z toho pak samozřejmě v určitých obdobích vyplyne na studenty zvýšený tlak, 
který ale ani při nejlepší vůli nemůžeme eliminovat. 
Navíc, je tu ohrožení rychlých změn stylů zkoušení nucených výše uvedenými orgány státu, a 
to jak směrem ku prospěchu, tak směrem k neprospěchu studentů, a to z důvodu možných 
aktuálních změn nákazové situace. I z toho důvodu se snažíme zkoušky realizovat ve 
standardních obdobích a nic neodsunovat více, než je nezbytně nutné.  
Uvědomujeme si, že výuka na konzultačních střediscích více dovolovala studentům si 
povinnosti rozložit, nežli tomu je při standardním průběhu studia, kdy jsou jasně vymezená 
poměrně krátká zkoušková období, ale běh a události života, jak se především v poslední době 
ukázalo, nemůžeme přes veškerou snahu zcela ovlivnit. Zkoušet jsme prostě nesměli a pokud 
nyní chceme, museli jme zcela přestavět způsob zkoušení. Snažíme se nyní umožnit studentům 
dále neprotahovat studium, ale je to samozřejmě provázeno jejich sníženým komfortem. 
Budiž jim útěchou, že i naším. 
U způsobu zkoušení, který je z mnoha pohledů pro studenty nejjednodušší a mnohdy i 
nejpřijatelnější, tedy prostřednictvím elektronického testování, je velkou nevýhodou omezený 
počet variant testu při zachování vyváženosti jejich obtížnosti – což v praxi znamená, že termů 
bude málo, ale ty zas budou otevřeny prakticky všem, kdo budou mít zájem být zkoušeni. 
Z toho důvodu jsou v některých předmětech vypisovány hromadné termíny, většinou 
otevřené pro celý ročník napříč obory a formami studia, někdy jsou i vypisovány jako povinné 
z důvodu režimu v UIS. Je ale třeba si uvědomit, že všechna tato opatření, i když snižují komfort 
studentů, jsou vedena jednoznačně v jejich prospěch. Velmi doporučujeme aby, pokud je to 
možné, se jim studenti podvolili. 
Pokud má student pocit, že jej tento současný režim zkoušek či jen nějaká dílčí zkouška 
poškozuje, má samozřejmě možnost v rámci regulí nechat absolvování tohoto předmětu na 



příští rok, či přerušit studium jako celek a navrátit se k němu v době, kdy mu styl studia bude 
více vyhovovat.  
Žádáme tímto vedoucí středisek, aby maximálně podpořili snahu pedagogů o vypsání termínů 
zkoušek (byť i nestandardní podoby zkoušení) tím, aby se je maximálně snažili respektovat a 
k tomuto vedli i studenty svého konzultačního střediska. Není v současné době až na výjimky 
možné, vypisovat zkouškové termíny pouze pro určité konzultační středisko, konzultační 
střediska by se tedy neměla snažit je organizovat. Z uvedeného důvodu může výjimečně dojít 
i ke zkrácení doby mezi výukou předmětu a jeho zkoušením. 
Toto ale neznamená, že byste měli zůstat nečinní. Pokud se ve vašem středisku vyskytuje 
předmět, který ji proběhl (ať již kontaktně či pouze elektronicky) a dosud nebyl pedagogem 
vypsán zkouškový termín, prosíme, oslovte jej a možnosti zkoušení s ním domluvte. V případě 
nekomunikace či jiných problémů se pak obracejte na příslušnou proděkanku. 
Pro zkoušení v LS 2019/2020 platí následující pravidla: 

 Zkouškové období končících ročníků je prodlouženo do 1.6.2020, u ostatních ročníků zůstává 
do 30.6.2020. 

 Zápočty a zkoušky jsou v době omezení zapisovány elektronicky do IS. Do výkazu o studiu 
budou dodatečně zapsány pouze na žádost studenta a to poté, co pomine zákaz kontaktní 
výuky. 

 Zkoušky budou vypisovány ve standardních termínech Harmonogramu akademického roku. 
 V prvních týdnech zkoušení budou upřednostněny termíny pro končící ročníky. 
 Zkoušení v době nouzového režimu může být realizováno elektronickou cestou. Může mít 

tedy jinou podobu nežli dosavadní způsob zkoušení. V případě ukončení standardního režimu 
dojde dnem jeho ukončení k návratu ke kontaktnímu způsobu zkoušení (pokud tedy např. 
student neuspěje u zkoušky pořádané v nouzovém režimu elektronicky, a před opravným 
termínem nouzový režim pomine, bude v opravném termínu zkoušen kontaktně k tomu 
adekvátním způsobem) (vychází ze znění navrhovaného zákona).  

 U předmětů ZS, kterým budou vypsány další termíny v průběhu zkouškového období LS, 
může v době nouzového režimu zkoušení proběhnout elektronickou cestou, tj. způsob 
zkoušení může být odlišný od toho, jakým byli studenti zkoušeni v ZS. Ve chvíli, kdy nouzový 
stav pomine, bude nadále zkoušení i těchto předmětů probíhat kontaktní formou.  

Posunování zkouškových termínů do pozdějšího období v současné situaci nepovažuje vedení 
PEF za žádoucí.   
Cílem je umožnit studentům zdárně a včas splnit studijní povinnosti – těm končícím proto, aby 
mohli složit SZZ ihned, co toto bude možné (dle Nařízení děkana 5/2020 Změna 
harmonogramu akademického roku 2019/2020 v druhé polovině června či počátkem 
července), těm pokračujícím uvolnit čas pro to, aby období prázdnin věnovali dalším 
záležitostem, které život přinese, a nato mohli plynule a bez nadměrné zátěže v měsíci září 
vstoupit do nového akademického roku. 
Pokud byste měli pocit informačního vakua, či pouze vlastní nejistotu, jak v určité situaci 
postupovat, prosím neváhejte se s případnými dotazy ohledně organizace akademického roku 
obracet na studijní referentky, jsou podrobně informovány. V případě potřeby jsme 
samozřejmě i my připraveny ke konzultaci vzniklých problémů.  
S přáním pevného zdraví, 
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