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Vyhláška ředitelky Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze 

č. 4/2021 

o zásadách využívání distančních prvků ve studijních programech 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Tato vyhláška upřesňuje organizaci a pravidla pro využívání distančních prvků 

v	akreditovaných studijních programech pro prezenční nebo kombinovanou 

formu studia. 

Článek 2 
Pravidla pro nasazení a využívání distančních prvků výuky 

(1) Plošné rušení kontaktní výuky, které nebude podloženo vydaným metodickým 

doporučením nebo rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

Ministerstva zdravotnictví ČR, Vlády ČR nebo	příslušné hygienické stanice, je 

nepřípustné. Distanční prvky jsou využívány výhradně jako doplněk, tedy se 

nejedná o	jedinou či převažující formu vzdělávací činnosti. 

(2) Nástroje pro synchronní a asynchronní výuku jsou provozovány Výpočetním 

a	informačním centrem ČVUT v Praze: LMS Moodle, který je určen primárně 

pro	ukládání dokumentace a podkladů k	jednotlivým předmětům (asynchronní 

výuka) a MS Teams pro online výuku (synchronní výuka). 

(3) Role jsou centrálně spravovány prostřednictvím IS KOS, týká se přidávání 

a	odebírání členů Teamu (studentů – na základě jejich zápisu) a vlastníků (učitelů 

– na základě rolí přiřazených jednotlivým vyučujícím) pro daný semestr 

akademického roku. Analogicky jsou vytvářeny Moodle kurzy s	naplněním 

účastníků dle údajů ve studijním informačním systému. 

(4) Moodle kurzy a MS Teams jsou zakládány jednotně v souladu s předměty 

vypsanými pro aktuální semestr dle	doporučených časových plánů studia ČVUT 

MÚVS. Za tuto agendu je odpovědný koordinátor pro studijní záležitosti. Vyučující 
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mají tyto kurzy k	dispozici v	dostatečném předstihu před zahájením semestru 

akademického roku. 

(5) Synchronní výuka může být využívána hybridním způsobem (standard smíšené 

výuky), tedy za osobní přítomnosti studentů na vysoké škole, stejně tak i těch, kteří 

se z	objektivních důvodů nemohou výuky účastnit (např. karanténní opatření, 

nemoc atp.). 

(6) Synchronní výuka může být realizovaná např. s	cílem pořízení záznamu, který lze 

využívat jako studijní oporu. 

(7) Výuku je možné realizovat zcela distančním způsobem za využití online nástrojů 

(MS Teams) bez osobní přítomnosti studentů, pokud je splněna některá 

z	následujících podmínek: 

a. Výuku není možné z	objektivních důvodů realizovat kontaktním 

způsobem (zahraniční host, překážky na straně vyučujícího, např. 

zahraniční cesta, konference, zdravotní důvody, karanténní opatření atp.). 

Vyučující je povinen o této skutečnosti předem informovat koordinátora 

pro studijní záležitosti; 

b. koncepce předmětu umožňuje realizovat vybranou část blokové výuky 

předmětu distanční formou, která je plnohodnotnou alternativou; 

zpravidla je možné zařadit do kombinované formy studia (víkendová 

výuka). Tyto případy je nutné předem projednat s	garantem studijního 

programu s	důrazem na zabezpečení kvality vzdělávací činnosti. Garant 

studijního programu o této skutečnosti informuje koordinátora 

pro	studijní záležitosti. 

(8) Podíl distanční výuky dle odst. 7 nesmí přesáhnout 30 % celkového rozsahu 

za	semestr; limit se nevztahuje na případy, kdy jsou využívány prvky distančních 

nástrojů jako doplněk na podporu kontaktní části výuky. 

Článek 3 
Pravidla pro pořizování záznamu 

(1) Souhlas s	pořízením záznamu (dále jen „souhlas“) musí být svobodný, 

srozumitelný, prokazatelný, časově limitovaný a odvolatelný. 

(2) Souhlas nemusí být ze strany subjektu explicitně písemný. Postačuje, když jsou 

všichni účastníci pořizování záznamu z výuky prokazatelně předem seznámeni, že 

se pořizuje záznam, který bude zveřejněn určitým způsobem a po určitou dobu. 
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Má se za to, že svou osobní účastí na výuce, ze které bude pořizován záznam, 

„dávají“ osoby svůj souhlas k pořízení záznamu. 

(3) Pokud student nesouhlasí s nahráváním jeho osoby, je třeba tuto skutečnost 

akceptovat a nalézt řešení (například, že nebude na záběru, vypnutí kamery). 

(4) Neposkytnutí souhlasu ze strany studenta nesmí vést k jeho vyloučení z výuky 

nebo jeho nepřítomnost nesmí být považována za neomluvenou absenci. 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tato vyhláška nabývá platnosti dnem jejího vyhlášení. 

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 20. 9. 2021. 

 

 

 

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. v.r. 

ředitelka ČVUT MÚVS 


