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MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ 
Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 
POVĚŘENÁ ŘEDITELKA 

  
            

 

     V Praze dne 30.3.2020 

 

 

Opatření č. 2/2020 ředitelky pověřené vedením MÚVS ČVUT 

 

1) Termín přijímacích zkoušek, plánovaný na období 8. 6. 2020–12. 6. 2020 (náhradní termín 
15. 6. 2020–19. 6. 2020), se s ohledem na pokračující epidemii onemocnění COVID-19 a s tím 
související opatření státu posouvají na období 29. 6. 2020–3. 7. 2020. 

 

Termíny stanovuji následovně: 

B0413A050002 Ekonomika a management 

Termín přijímací zkoušky: pondělí 29. 6. 2020, náhradní termín 7. 7. 2020 

N0413A050002 Projektové řízení inovací 

Termín přijímací zkoušky: úterý 30. 6. 2020, náhradní termín 7. 7. 2020 

 

Uchazeči budou o této změně termínu informováni elektronicky prostřednictvím emailu, který uvedli 

ve své elektronické přihlášce. Informace bude dostupná rovněž prostřednictvím Aktualit na 

webových stránkách MÚVS. 

 

2) Dne 30. 3. 2020 byl vyhlášen upravený Harmonogram akademického roku 2019/2020 ČVUT, viz 
Legislativa týkající se studia: 
https://www.cvut.cz/legislativa-tykajici-se-studia 

 

Údaj harmonogramu Původní termíny Upravené termíny 

Letní semestr (LS) 17. 2. 2020–28. 6. 2020 17. 2. 2020–20. 9. 2020 

období výuky 17. 2. 2020–24. 5. 2020 17. 2. 2020–5. 7. 20201 

zkouškové období 25. 5. 2020–28. 6. 2020 25. 5. 2020–20. 9. 2020 

letní prázdniny 29. 6. 2020–30. 8. 2020 6. 7. 2020–30. 8. 2020 

 
3) Zkoušky a jiné studijní povinnosti a podmínky, které musí student splnit v průběhu studia ve 

studijním programu, je možné v době, kdy je osobní přítomnost studenta při výuce a zkouškách 
při studiu na MÚVS nebo přítomnost členů akademické obce na MÚVS na základě opatření 
státu omezena, plnit a ověřovat distančně. 

                                                           
1 Tento harmonogram je v platnosti, pokud se do 1. 6. 2020 obnoví kontaktní výuka. 
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MÚVS může v době, kdy není možná osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při 
studiu na vysoké škole, při výuce využívat nástroje distančního vzdělávání. 

4) Žádám vyučující, aby specifikovali, jakou formou budou předměty zakončeny v případě, že 
bude zachován termín zkouškového období od 25. 5. 2020 bez možnosti osobní přítomnosti 
studentů při zkouškách při studiu na MÚVS. Tuto informaci poskytnou vedoucím patřičných 
oddělení do pondělí 6. 4. 2020. Toto opatření platí i pro jazykovou výuku a celoživotní 
vzdělávání, prezenční i kombinované studium. Seznam předmětů akreditovaných studijních 
programů viz příloha. 

5) Žádám vedoucí jednotlivých odborných oddělení, aby do pátku 10. 4. 2020 projednali 
s koordinátorem pro studijní záležitosti ve spolupráci s vedoucím oddělení ICT možnosti 
distančního zkoušení tak, aby byla zajištěna transparentnost zkušebního procesu a zabránilo se 
případným neetickým či podvodným jednáním. 

6) V případech, kde je to možné, doporučuji s ohledem na upravený harmonogram ČVUT pro AR 
2019/2020 přesunout termíny zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek na pozdější termíny, 
po obnovení možnosti osobní přítomnosti studentů při zkouškách při studiu na MÚVS. 

7) Žádám, aby k 10. 4. 2020 bylo u všech probíhajících předmětů jasné, jakým způsobem budou 
v mimořádných podmínkách organizovány zápočty, klasifikované zápočty a zkoušky, a aby 
všichni zapsaní studenti v daných předmětech byli o těchto úpravách řádně informováni 
prostřednictvím studijního informačního systému KOS (Předměty - > Editace textů předmětů). 

8) Termín konání státní závěrečné zkoušky (SZZ) bude zveřejněn nejpozději 15 dnů přede dnem 
jejího konání na webových stránkách MÚVS. Studenti budou s termínem SZZ seznámeni. 
Navrhne-li MÚVS možnost vykonání SZZ předepsané na závěr studia distanční formou, 
současně s tím sdělí studentům způsob jejího vykonání a technické či materiální požadavky. 
V případech, kdy nebude možné SZZ vykonat distanční formou, umožní MÚVS studentům 
vykonat SZZ prezenčně po obnovení možnosti osobní přítomnosti studentů při zkouškách na 
MÚVS. Nad rámec současného časového plánu MÚVS budou doplněny termíny SZZ v listopadu 
2020. 

9) Studenti B 7507 Specializace v pedagogice, kteří nemohli díky současnému opatření státu 
absolvovat povinnou souvislou pedagogickou praxi, budou zařazeni do této formy výuky po 
obnovení možnosti osobní přítomnosti studentů na středních školách. 

10) Oznamuji, že kontaktní osobou pro informování o studentech a zaměstnancích s pozitivním 
nálezem koronaviru je Šárka Cindrová. Žádám, aby všechny případy byly bezprostředně Šárce 
Cindrové oznámeny, která informace postoupí paní Kinkalové na ČVUT a poskytne součinnost 
při trasování.  

 

 

 

 

 

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 

pověřená ředitelka MÚVS ČVÚT 
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