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Milé studentky, milí studenti, 
čas běží a my jsme se překlenuli do druhé poloviny semestru. Aktuální situace šíření 
koronaviru v ČR sice naznačuje mírné zlepšení, nicméně i nadále významným 
způsobem ovlivňuje život každého z nás, proto mi dovolte informovat Vás o 
aktuálních opatřeních a rozhodnutích vedení fakulty k průběhu studia na naší fakultě: 

1. S ohledem na fakt, že plošný návrat vysokých škol ke kontaktní výuce se jeví 
v dohledné době jako nereálný, rozhodlo vedení fakulty v aktuálním 
zimním semestru se již ke kontaktní výuce nevracet a dokončit ho v 
současné nekontaktní podobě. S tímto rozhodnutím souvisejí některá další 
témata, kterými se průběžně jako vedení fakulty zabýváme, a která jsou 
nastíněna níže. 

2. Zároveň i s ohledem na náročnost nekontaktní formy výuky pro studenty i 
pedagogy jsem se rozhodl ponechat v platnosti pondělí 16. listopadu 
jako Děkanský den, tedy den bez výuky. Věřím, že tak vznikne dostatek 
prostoru pro odpočinek či další aktivity, na které není v tomto náročném 
období dostatek času. 
 
 

Souhrn dalších opatření s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti 
s nákazou COVID19: 

o průběžně sledujeme průběh nekontaktní výuky v tomto zimním semestru. 
Děkujeme všem, kteří jste se aktivně zapojili do ankety k průběhu výuky. S 
výsledky ankety pracujeme nejen na úrovni vedení fakulty, ale i s 
jednotlivými ústavy, zejména se zaměřením na popsané problémy 
konkrétních předmětů.  
 

 
 

o jeden z významných podnětů vzešlých z ankety byla možnost pořizování 
nahrávek z výuky realizované online jako významnou součást studijních 
materiálů. Vedení fakulty považuje nahrávání výuky za přínosné a 
doporučilo vyučujícím všech předmětů tento nástroj využívat (finální 
rozhodnutí je, ale na každém jednotlivém vyučujícím). Pokud u některých 
předmětů dochází i nadále k problémům s tímto nástrojem, kontaktujte prosím 
garanta předmětu či vedoucího příslušného ústavu se žádostí o změnu.  

 
 

o již v tuto chvíli je zřejmé, že negativní situace dopadne na zkouškové období. 
V tuto chvíli probíhá připomínkování metodického pokynu ČVUT k možné 
realizaci zkoušek v nekontaktní podobě. O finální verzi Vás budeme včas 
informovat. Předpokladem však je, že v omezené kapacitě bude možné 
zkoušky realizovat i v kontaktní formě v budovách fakulty.   

 
 

o Pro podporu průběhu zkouškového období bude v brzké době zveřejněn 
přehled předmětů a jejich způsoby zakončení, který by měl korespondovat 
s informacemi, které jste již obdrželi od svých vyučujících. Zároveň 
aktualizujeme sekci „často kladených dotazů“ (FAQ) na webu fakulty 
(https://www.fd.cvut.cz/studenti/studenti-faq.html).  

https://www.fd.cvut.cz/studenti/studenti-faq.html
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o Pokud máte jakékoli dotazy či nejasnosti o dalším průběhu semestru využijte, 
prosím, následujících možností:  

o Kontaktujte garanta předmětu či vedoucího ústavu ve věcech týkajících 
se konkrétních předmětů  

o Využijte formulář pro položení dotazu v sekci FAQ na webu fakulty v 
ostatních studijních záležitostech obecnějšího charakteru  

o Kontaktujte studijní oddělení v případě jakýchkoli dalších dotazů či při 
potřebě řešení vaší individuální situace  

o Kontaktujte proděkana pro pedagogickou činnost, v případě dalších 
dotazů či nespokojenosti s řešením problémů na nižší úrovni 

 
 

Na závěr mi dovolte popřát Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a znovu si dovolím 
zdůraznit …. Společně to zvládneme.  
 
 

S pozdravem 

Pavel Hrubeš 

děkan fakulty 
 


