1) Zápočty a zkoušky
•
•

•
•

Známky ze zápočtů a zkoušek můžete zadávat do UISu až nejdříve v zápočtovém
týdnu, tak jako koneckonců každý semestr = to znamená, že i v případech, kdy známku
zadáváte jen za odevzdání seminární práce, referátů apod.
V případech, kdy zápočty a zkoušky udělujete na základě výsledků testu/zkoušení
(jedno zda online či offline podobě), je potřeba v UISu vypsat ke každému termínu
testu/zkoušení termín, na který se studenti musí přihlásit, tedy opět jako obvykle
každý semestr.
Opět jako každý semestr vypište prosím minimálně 3 termíny – zpravidla 2 řádné, 1.
opravný + 2. opravný. Termíny vypište ideálně do konce zápočtového týdne (16. 5.
2020).
Upozorňuji, že první řádný termín testu / zkoušky může proběhnout teprve až
v průběhu zápočtového týdne.

V této souvislosti žádám ty z Vás, co se chystáte v rámci svých předmětů ověřovat znalosti
u studentů prostřednictvím testů, abyste již začali vytvářet elektronické verze testů.
•

•

Můžete využít jakékoliv elektronické prostředí, ze kterého budete moct získat výsledné
údaje vhodné pro evidenci a zaručí Vám zároveň zpětné procházení testu, například po
stížnosti ze strany studenta, nebo na vyžádání kompetentní osobou. V tomto směru
máte již nyní k dispozici např. prostředí Moodle (viz jeden z mých předchozích emailů
v této věci), případně nástroj na tvorbu testů v UISu, ke kterému proběhlo v nedávné
době i školení.
U realizace ústního zkoušení pomocí videohovoru doporučuji zkoušení nahrávat, ale
není podmínkou, stejně jako v případě ústního zkoušení face-to-face, kdy taky nikoho
nenahráváme. Byla by to evidence hlavně pro Vás při případných stížnostech ze strany
studentů, kteří s takovým průběhem zkoušení v případě neúspěchu mohou naložit
rozličnými způsoby.

2) Odevzdávání bakalářských prací
•
•
•
•

Termín pro odevzdávání bakalářských prací zůstává nezměněn, odevzdání je možné
tedy do 26. 5. 2020.
Studenti do této doby musí bezpodmínečně odevzdat elektronickou verzi. Tištěnou
až to umožní situace, tedy až se otevřou knihařství a vazačství. Může tedy být až po 26.
5. 2020. Každopádně tištěnou verzi odevzdat tak jako tak musí.
Zadání studentům můžete v tištěné podobě klidně zajistit. V současné době si ho
mohou při splnění podmínek pohybu na univerzitě (viz poslední nařízení rektorky)
vyzvednout.
Jinak platí to, co i minulý semestr, tedy: Bakalářské práce při vkládání do UIS nemusí
obsahovat oskenované zadání. Zadání práce je uvedeno pod vedlejší ikonkou, a tedy
je to duplicitní informace. Pokud ho už studenti do elektronické verze práce vložili,
nevadí, nic se neděje. Zadání v elektronické verzi práce musí být z důvodu GDPR bez
podpisů. V tištěné podobě práce musí být zadání vždy a se všemi podpisy a razítkem.
Nezapomenout také na podpis prohlášení v práci.

3) Psaní posudků na závěrečné práce
•
•
•
•
•
•

Psaní posudků na práce též nebude narušeno. Ačkoliv se budeme muset tento
semestr velmi pravděpodobně obejít bez tištěných verzí, budeme mít k dispozici
elektronické verze.
Vedoucí a oponenti prací napíší posudky a do max 9. 6. 2020 vloží do UISu a podepsané
odevzdají Ivě Urbánkové.
Vedoucí prací zároveň zadají studentům zápočet za BP (případně požádají o to Ivu
Urbánkovou) – pokud bude práce nevyhovující = nepouští se studenti ke zkouškám.
Pokud bude mít někdo problém sehnat oponenta pro bakalářskou práci (nedomluví se
s nikým), domluvte se s garanty studijních programů, který Vám oponenta doporučí.
Postup u psaní posudků je stejný jako minulý semestr. Nutno slovně okomentovat
v posudku i procentuální shodu.
Termíny SZZ se též neplánují posunovat, minimálně v rámci SP realizovaných na OSV
ICV. Jejich podoba, i přesné dny jejich konání budou ještě včas upřesněny. Rezervujte
si tedy prosím na termín SZZ čas (viz harmonogram roku)! Neplánujte si prozatím
zkoušení v rámci předmětů, či dovolenou apod. Ať už SZZ budou probíhat online či
face-to-face, případně za kombinace obojího, stále bude potřeba mít státnicové
komise složené ze členů OSV ICV za jejich přítomnosti na ICV, i kdyby členové měli
sedět jednotlivě ve svých kancelářích a zkoušet online. Pro pružnější rozhodování se
lze totiž sejít klidně na krátkou poradu komise i na chodbě, kdyby na to došlo.

