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Praha, 23. 12. 2020 

 

Milí přátelé, kolegyně, kolegové, studentky a studenti, 

dovolte mi pozdravit Vás na prahu svátečních dnů a popřát Vám jejich co nejklidnější 
prožití. 

Situace, která nás čeká v lednu, není v této chvíli příliš jasná, obáváme se však, že se 
budeme pohybovat spíše ve vyšších hodnotách skóre PES. Fakulta sice ústy proděkana 
pro studijní záležitostí (přesněji, dopisem, který zveřejnil 9. 12.) vyzvala studenty, aby 
počítali spíše se svou fyzickou přítomností v Praze počínaje prvním lednovým týdnem, 
hlavním cílem tohoto opatření však bylo nikoli otevřít prezenční výuku, ale umožnit 
prezenční průběh některých povinností, souvisejících se zápočtovým týdnem, případně 
zkouškami konanými v předtermínu. Vycházeli jsme přitom z toho, že i nejpřísnější PES=5 
umožňuje prezenční zkoušení do maximálního počtu 10 osob, viz opatření PES pro 
školství, pochopitelně při zachování co nejpřísnějších hygienických opatření. Vedení 
fakulty tedy i nadále doporučuje dokončit standardní výuku distančním způsobem, 
i z toho důvodu, že rozvrh v zimním semestru není sestaven tak, aby umožnil 
bezprostřední návaznost distanční a prezenční výuky. 

Současně bych Vám chtěl dát na vědomí, že vedení fakulty upravilo harmonogram 
akademického roku 2020/21 Směrnicí děkana č. 25/2020, která vyšla dnes, tedy 
23. 12. 2020. Její vydání, i když bylo připraveno již déle než tři týdny, muselo počkat až na 
příslušné rektorské opatření (jde o Opatření rektora č. 51/2020, které, přestože nese 
datum účinnosti 18. 12., bylo zveřejněno až 22. 12. večer). Toto opatření upravuje 
mantinely, v rámci kterých mohou fakulty měnit své harmonogramy. Důležitým 
momentem úpravy harmonogramu MFF UK je především prodloužení zkouškového 
období v ZS až do konce února, tj. na sedm týdnů. K tomuto rozhodnutí nás vedla 
především obava, že by se při zachování standardní délky zkouškového období a při 
současném omezení 10 osob v posluchárnách nemuselo podařit vypsat dostatečný počet 
termínů. Chtěl bych při té příležitosti požádat pedagogy (zejména ty, učící v prvním 
ročníku), aby při vypisování svých termínů vzali v úvahu skutečnost, že letos bylo do 
studia přijato více studentů než obvykle a že studentům prvního ročníku se pro kontrolu 
po prvním semestru započítávají pouze kredity, získané do konce zkouškového období. 
Dostatečný počet vypsaných zkouškových termínů v rámci zkouškového období je proto 
zejména pro tyto studenty důležitý.  

I když rektorovo opatření ponechává začátek letního semestru na 15. 2., zároveň dovoluje 
děkanům fakult stanovit začátek výuky na jiné datum. Využili jsme této možnosti 
a v novém harmonogramu posouváme začátek (a tedy i konec) výuky v letním semestru 
tak, aby se nezačínalo učit uprostřed posunutého zkouškového období.  

Co se týče průběhu letního semestru, je nutno konstatovat, že ani nejnižší hodnoty skóre 
PES neumožňují výuku v plně prezenčním režimu. I stupeň 2, který se z dnešního pohledu 
zdá poměrně nereálný, dovoluje prezenční výuku jen do počtu osob maximálně 50. Výuka 
v letním semestru bude tedy v nejlepším případě kombinací prezenční a distanční výuky, 
v tom horším spíše plně distanční po velkou část semestru. Chtěl bych fakultní veřejnost 
ujistit, že krizový štáb MFF UK už několik týdnů pečlivě zvažuje podoby rozvrhu 
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a rozvrhová komise připravuje takové varianty modulárního rozvrhu, které budou 
v principu separovat od sebe potenciálně prezenční a distanční formy výuky. Bude tak 
možno případně některá cvičení konat prezenčně a současně umožnit jejich účastníkům 
pohodlný přejezd na místo, kde uskuteční či přijmou výuku distanční. Pro pedagogy to 
možná bude znamenat jistá omezení – rozvrh nebude takový, na jaký jsme byli zvyklí, 
přednášky a cvičení nemusejí být v obvyklých dnech a časech. Věřím však, že všichni 
vyučující přistoupí k této nestandardní situaci s pochopením – hlavní motivací vedení 
fakulty je snaha mít, bude-li to jen trochu možné, alespoň nějakou část výuky po nějakou 
dobu v prezenční formě. 

 

Milí přátelé,  

žijeme už téměř rok v situaci, na kterou nikdo z nás nebyl připraven a zajisté ani netušil, 
že i na prahu roku 2021 se budeme nacházet ve stavu takto vysoké nemocnosti. Přesto 
bych Vám rád popřál, abyste na chvíli hodili za hlavu všechny starosti všedních dnů, 
reprodukčních čísel a PESů a užili si vánoční svátky v jejich ryzí podobě – jako okamžik 
sloužící k zastavení, ke klidu, přemýšlení a prožitku. Možná nás současná situace také 
přivede k poznání, že tyto svátky ani zdaleka nemusejí mít tak materiální podobu, jak jsme 
tomu v posledních časech přivykli. 

 

Držte se a mějte se co nejlépe. 

M. Rokyta, Váš děkan 

 

 

 

 


