
Sdělení studentům UK FTVS  

Milé studentky, milí studenti,  

jsme si vědomi, v jak obtížné situaci se nyní nacházíte a že nyní prožíváte těžké období, na 

které nikdo z nás nebyl dostatečně připraven. Mimořádná opatření přijatá vládou ČR dne 11. 

března 2020 a jejich důsledky nejen na  „studentský život“ jsou těžkou zkouškou. Dovolte 

nám poděkovat za úsilí, které věnujete nejen studiu, ale také pomoci potřebným ve vašem 

blízkém i vzdáleném okolí. 

Vedení fakulty usilovně pracuje na vytvoření podmínek pokračování vašeho studia v rámci 

opatření přijatých napříč Univerzitou Karlovou. Zásadním krokem bylo zavedení distanční 

formy výuky, jejíž operativní postup byl stanoven opatřením děkanky č. 8/2020. Vzhledem 

k obsahu jednotlivých studijních programů realizovaných na UK FTVS je to nelehký úkol, 

který od nás všech vyžaduje značnou dávku porozumění, empatie, ale také flexibility. 

Způsoby realizace distanční formy výuky se v jednotlivých studijních programech a jejich 

předmětech liší, avšak společné pro všechny je samostudium. Masivní zavedení distanční 

formy výuky, zejména on-line přednášek a seminářů, ukázalo na některé problémy např. 

limity používaných platforem, ochrana osobních údajů a autorských práv aj., které se společně 

ve spolupráci s pracovišti UK FTVS i UK postupně řeší. Současná situace je pro nás všechny, 

studentky, studenty a  zaměstnance fakulty, velkou zkouškou ale také příležitostí pro inovaci 

výuky a její zkvalitnění.  

Vzhledem k současnému vývoji mimořádné situace, prodloužení doby platnosti mimořádného 

opatření o omezení volného pohybu osob do 30. dubna a řadě dalších, neočekáváme, že 

k obnovení standardní výuky dojde v nejbližší době. Jsme si vědomi vašich obav a nejistot, 

které prožíváte, a vztahují se k vašemu studiu na UK FTVS. V návaznosti na současnou 

situaci, jsme přijali řadu opatření tak, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné zakončení 

letošního akademického roku. Opatření se promítají v úpravě harmonogramu akademického 

roku 2019/2020 např. prodloužení termínu pro odevzdání závěrečných prací do 29. 5. 2020; 

prodloužení termínu kontroly studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou do 31. 5. 

2020; změny v termínech letního semestru, zkouškového období i termínů závěrečných 

zkoušek, ale také v harmonogramu a organizaci talentových zkoušek a přijímacího řízení do 

všech studijních programů bakalářského i magisterského studia.  



V návaznosti na změny zákona o vysokých školách a jejich dopadů na Studijní a zkušební řád 

Univerzity Karlovy a Pravidla pro organizaci studia na UK FTVS jsme připraveni i nadále 

řešit problematiku realizace zkoušek distanční formou.  

Závěrem nám dovolte vyjádřit přesvědčení, že naše společné úsilí zvládnout současnou 

nelehkou situaci nám může poskytnout  řadu příležitostí ke vzájemnému porozumění i dát 

možnost vytvořit nové a dosud nepraktikované formy spolupráce.  

S přání pevného zdraví a optimismu,  

      vedení UK FTVS 
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