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Opatření děkana č. 5/2020  

Podrobnosti k realizaci studia v akademickém roce 2019/2020 

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Toto opatření upravuje podrobnosti k realizaci některých aspektů studia na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) v návaznosti na nouzový stav 

vyhlášený vládou České republiky dne 12. 3. 2020 a s ním související opatření 

v souvislosti s epidemií koronaviru. 

2. Toto opatření navazuje na zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání 

a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely 

dalších zákonů, a na Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově. 

 

Čl. 2 

Výuka 

1. Výuka se do skončení letního semestru akademického roku 2019/2020 dle 

harmonogramu akademického roku, vyhlášeného samostatným opatřením děkana, 

uskutečňuje distanční formou, tedy pomocí technických prostředků pro komunikaci na 

dálku. 

2. Garant předmětu může požádat děkana fakulty o výjimku z distanční formy výuky. Pokud 

děkan fakulty takovou výjimku povolí, je garant předmětu povinen být maximálně 

součinný při zajištění dodržování podmínek pro osobní přítomnost studentů při výuce a 

zkouškách při studiu na vysoké škole aktuálně určených státními orgány. 

 

Čl. 3 

Kontroly studia předmětu (atestace) 

1. Kontroly studia předmětu (atestace) lze v době, kdy je osobní přítomnost studentů při 

výuce a zkouškách při studiu nebo přítomnost členů akademické obce na vysoké škole 

omezena, ve všech typech studijních programů konat distanční formou. 

2. O formě konání kontroly studia konkrétního předmětu (atestace) rozhodne garant 

příslušného studijního programu po dohodě s garantem daného studijního předmětu 

nejpozději do 10. 5. 2020.  

3. Garant studijního předmětu je oprávněn změnit podmínky splnění kontroly studia 

předmětu (atestací) tak, že ústní forma je realizována prostřednictvím technických 

prostředků komunikace na dálku nebo je nahrazena písemnou formou. 



4. Garant studijního předmětu může v nezbytných případech požádat děkana fakulty o 

povolení jiné změny podmínek splnění kontroly studia předmětu (atestace). Takovou 

žádost může podat elektronicky prostřednictvím proděkana pro studium, resp. 

proděkana pro vědu a výzkum, nejpozději do 10. 5. 2020. 

5. Při změně podmínek splnění kontroly studia předmětu (atestací) musí být zachována 

dosavadní úroveň náročnosti takového splnění, nesmí být tedy snižována, ani zvyšována. 

6. Ústní formy kontroly studia předmětu (atestace) nemusejí být pro členy akademické obce 

univerzity veřejné. 

7. Garant daného studijního předmětu následně formu a podmínky konání kontroly studia 

předmětu (atestace) a podrobnosti k nim uvede či upraví v informacích u daného 

studijního předmětu ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy (dále jen 

„SIS“). Informace musejí být v SIS aktualizovány a studenti každého studijního předmětu 

o tomto prokazatelně e-mailem informováni nejpozději do 15. 5. 2020. 

8. V případě konání kontroly studia předmětu (atestace) prezenční formou je příslušný 

pracovník fakulty povinen být maximálně součinný při zajištění dodržování podmínek 

pro osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole aktuálně 

určených státními orgány. 

9. Metodický pokyn s podrobnostmi o podmínkách konání kontrol studia předmětů 

(atestací) distanční formou je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek univerzity. 

 

Čl. 4 

Státní závěrečné zkoušky 

1. Státní závěrečné zkoušky v rámci bakalářských a magisterských studijních programů není 

možné konat distanční formou. 

2. Výjimku může v odůvodněných případech povolit děkan fakulty po dohodě s garantem 

příslušného studijního programu na základě žádosti studenta. Odůvodněnými případy se 

rozumí zejména nemožnost osobní účasti studenta na státní závěrečné zkoušce z důvodu 

opatření tuzemských i zahraničních orgánů státní moci souvisejících s výskytem 

koronaviru (např. karanténa, nemožnost vycestování přes státní hranice apod.). Žádost se 

podává elektronicky prostřednictvím podatelny fakulty spolu s přihláškou ke státní 

závěrečné zkoušce či její části a musí obsahovat doklady o nemožnosti osobní účasti 

studenta na státní závěrečné zkoušce a jejich případný překlad do českého či anglického 

jazyka. 

3. V případě konání státní závěrečné zkoušky distanční formou není možné, aby člen 

zkušební komise požádal o konání tajného hlasování. 

4. V případě konání obhajoby závěrečné práce coby součásti státní závěrečné zkoušky 

v době účinnosti tohoto opatření neodevzdává student, bez ohledu na pokyn vedoucího 

příslušné základní součásti fakulty, žádné vytištěné kopie řádně elektronicky odevzdané 

práce. 

 



Čl. 5 

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací 

1. Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v rámci doktorských studijních 

programů je v době, kdy je osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu 

nebo přítomnost členů akademické obce na vysoké škole omezena, v zásadě možné konat 

distanční formou. 

2. Seznam jednotlivých doktorských studijních programů, u kterých se děkan fakulty dohodl 

s garantem tohoto studijního programu na konání státní doktorské zkoušky či obhajoby 

disertační práce distanční formou, je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek 

fakulty. 

3. V případě konání obhajoby disertační práce v době účinnosti tohoto opatření 

neodevzdává student, bez ohledu na pokyn předsedy příslušné oborové rady, žádné 

vytištěné kopie řádně elektronicky odevzdané práce. 

 

Čl. 6 

Společná ustanovení pro státní zkoušky a obhajoby disertačních prací 

1. Zachování veřejnosti státních zkoušek a obhajob disertačních prací v případě konání 

distanční formou bude realizováno odkazem na živý přenos jednotlivých státních zkoušek 

a obhajob disertačních prací umístěným ve veřejné části internetových stránek fakulty. 

2. O průběhu státní zkoušky a obhajoby disertační práce konané distanční formou se 

pořizuje zvukový či zvukově obrazový záznam. 

3. Metodický pokyn s podrobnostmi o podmínkách konání státních zkoušek a obhajob 

disertačních prací distanční formou je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek 

fakulty. 

 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

1. V otázkách nedotčených tímto opatřením se postupuje podle Studijního a zkušebního 

řádu Univerzity Karlovy, v platném znění, a Pravidel pro organizaci studia na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy, v platném znění, modifikovaných Zvláštními pravidly studia 

na Univerzitě Karlově. 

2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2020. 

3. Toto opatření je účinné do konce akademického roku 2019/2020. 

 
V Praze dne 30. 4. 2020 
UKFF/146495/2020 
 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

děkan FF UK 


