
Milí přátelé,  

v pátek 25. 6. skončil mimořádný stav na UK, dnešek byl tedy od října 2020 prvním pracovním 

dnem, kdy neplatil ani nouzový stav v ČR, ani mimořádný stav na UK. 

Dnes bylo schváleno Opatření rektora UK č. 27/2021, kterým je s účinností od 28. 6. 2021 zrušena 

plošná povinnost výkonu práce z domova, platící na UK od 10. 3. 2021. Práce na naší univerzitě  

se tedy vrací, alespoň co se přítomnosti na pracovišti týče, do obvyklého režimu. 

To vše, spolu s údaji o nízkých počtech nově nakažených i hospitalizovaných, jsou jistě zprávy, na 

které jsme se už nějakou dobu těšili. 

Většinu z vás určitě zajímá, jak to bude vypadat v příštím semestru. Odpověď není jednoduchá 

a hodně závisí na tom, jak bude vypadat epidemická situace v ČR na sklonku léta, jaké všechny 

varianty viru spolu se zvýšeným pohybem osob naši republiku navštíví a jak se s nimi naše zatím 

jen částečně imunizovaná populace vypořádá.  

Jako osobu, která má velký zájem na tom, aby naši studenti mohli zase chodit do školy, by mě tedy 

potěšilo, kdybyste zvážili možnost nechat se očkovat; tedy pokud jste tak dosud neučinili. Nejen 

že tím pomůžete zlepšit vyhlídky na návrat prezenční výuky, ale jako členové vědecké 

a akademické komunity, ať už jste zaměstnanci nebo studenti, tím také převezmete svůj díl 

zodpovědnosti za kolektivní imunitu.  

Zvažte také prosím absolvování kontrolního PCR testu po návratu ze zahraničí či z jakékoli 

rizikovější oblasti, a to i tehdy, nebude-li to přímo nařízeno. Rozšíření viru by mohlo zkomplikovat 

návrat života k normálu nejen na naší fakultě, ale v celé republice. 

Avšak ještě než se na svou dovolenou vydáme, čeká nás závěr akademického roku. Vzhledem 

k posunutí semestru a prodloužení zkouškového období na celý červenec je potřeba - podobně 

jako vloni  - vypsat nějaké zkouškové termíny i v době letních prázdnin, především v červenci 

a v září. Prosím vás všechny o pružnost při řešení různých speciálních situací, o vstřícnost 

k požadavkům na distanční zkouškové termíny apod. I když se situace výrazně zlepšuje, řada 

studentů může mít studium ještě stále poznamenané různými komplikacemi.    

 

Uplynulý akademický rok byl jistě pro nás všechny velice náročný. Děkuji vám všem za to, jakým 

způsobem jste se s nástrahami distančního života vyrovnali a jak jste snášeli nepohodlí,  které bylo 

jejich důsledkem. Přeji vám, abyste si během léta dostatečně odpočinuli a mohli se tak na jeho 

sklonku potkat v plné síle a osobně. 

Mirko Rokyta, děkan 
28. 6. 2021 
 

  



Dear friends, 

on Friday, June 25, the state of emergency at the Charles University was called off, so today was 

the first working day since October 2020, when neither the Czech Republic nor Charles University 

was under the state of emergency. 

Today, the Rector of Charles University issued directive No. 27/2021, which, as of today, calls off 

the general obligation to perform work from home, which was valid at Charles University since 

March 10, 2021. Work at our university is therefore returning to the usual regime, at least 

concerning the personal presence. 

All this, together with the low numbers of newly infected and hospitalized, are indeed good news 

that we have been looking forward to for some time. 

Most of you are interested how the next semester will look like. We have no simple answer; it will 

depend on how the epidemic situation in the Czech Republic will look like at the end of the 

summer, which virus variants will spread with the increased mobility of people, and how our so 

far only partially vaccinated population will cope with them. 

I would therefore like to ask you to use the opportunity to get vaccinated if you have not already 

done so. Not only will this help improve the prospects for the return of full-time teaching, but as a 

member of the scientific and academic community, whether you are a staff member or a student, 

you will also take a share of responsibility for the herd immunity in our country. 

Please also consider taking a PCR test after returning from abroad or from any high-risk area, even 

if it is not obligatory. The spread of various covid variants could complicate the return of life to 

normal not only at our faculty, but throughout the country. 

Before we go on holiday, the end of the academic year awaits us. Due to the shift of the semester 

and the extension of the examination period to include whole July, it is necessary - similarly to the 

last year - to offer examination dates also during the summer holidays, especially in July and 

September. I ask you all to be flexible in various non-standard situations, to offer remote exams 

when students need them, etc. Although the situation has significantly improved, the personal 

situation of many students still might be difficult. 

The past academic year has certainly been very challenging for all of us. Thank you all for the way 

you have coped with the pitfalls of remote social life and with the discomfort resulting from them. 

I wish you all to rest well during the summer so that we meet in September refreshed and in 

person. 

Mirko Rokyta, Dean 

June 28, 2021  


