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Opatření děkana č.8/2020 

 

Organizace studia vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu 
v České republice  

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda 

v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 

s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České 

republiky nouzový stav, a v návaznosti na další opatření upravuji termíny konání 

státních závěrečných zkoušek v květnu a červnu 2020 a upravuji způsoby výuky a 

konání zápočtů a zkoušek na PřF OU. 

 

Článek 2 

Úprava termínu konání státních závěrečných zkoušek v květnu a červnu 2020 

 

1. Studenti obhajující práci na PřF jsou povinni do 23. 4. 2020 : 

a) vložit definitivní verzi práce ve formátu pdf do databáze DIPL 2; 

b) prostřednictvím studentského e-mailu informovat o tomto úkonu svého vedoucího 

práce, v kopii sekretářku příslušné katedry. 

2. Termín odevzdání závěrečné práce může být na základě žádosti studenta posunut. 

Žádost student zasílá prostřednictvím studentského e-mailu vedoucímu práce, který 

tuto žádost projedná s vedoucím katedry a stanoví termín nový. Při stanovení nového 

termínu pro odevzdání závěrečné práce musí být garantováno, že budou v 

požadované lhůtě vypracovány posudky a vloženy do systému Dipl2. 

3. Součástí práce je zadání VŠKP, které student obdržel v rámci jednoho výtisku při 

schvalování zadání práce. Pokud student ztratil zadání VŠKP, může prostřednictvím 

studentského e-mailu požádat svou referentku na studijním oddělení, aby mu zadání 

poslala naskenované e-mailem. Toto potom vloží do své práce. 

4. Termíny státních závěrečných zkoušek (dále jen „SZZ“) stanoví vedoucí katedry 

minimálně 17 dnů před konáním SZZ, vloží je do databáze studijní agendy a informuje 

o této skutečnosti studenty prostřednictvím e-mailu. 

5. Termíny SZZ jsou zveřejněny nejpozději 15 dnů přede dnem jejího konání na 

webových stránkách fakulty. 

6. Studenti se ke SZZ (včetně obhajoby bakalářské/diplomové práce) přihlašují 

elektronicky, a to: 



 

 

 

a) v elektronickém informačním systému na stanovený termín SZZ prostřednictvím 

Portálu OU (přičemž SZZ, případně její části musí mít v IS STAG již registrovány pro 

daný semestr v rámci předběžného zápisu), 

b) na oddělení studia (zasláním přihlášky ke SZZ). 

Student zašle prostřednictvím studentského e-mailu referentce studijního oddělení 

vyplněnou přihlášku ke SZZ. Formulář pro přihlášení na SZZ je dostupný po přihlášení 

na elektronické nástěnce studijního oddělení (http://prf.osu.cz/nastenka-studijni) v 

sekci Formuláře pro studenty. 1 

7. Po zaslání přihlášky ke SZZ na oddělení studia: 

a) Studijní referentka provede kontrolu splnění studijních povinností (na základě 

údajů v IS STAG). 

b) Studijní referentka vygeneruje pracovní verzi Diploma Supplement a zašle ji 

studentovi k provedení kontroly správnosti a úplnosti. 

c) Student nejpozději do 5 pracovních dnů provede kontrolu pracovní verze 

Diploma Supplement a potvrdí správnost všech údajů studijní referentce 

prostřednictvím studentského e-mailu. 

d) Je připraven protokol o SZZ a distribuován na garantující katedru. 

8. Opatření přijatá podle tohoto článku budou platit pouze v případě, pokud státními 

orgány nebude rozhodnuto jinak. 

 

Článek 3 

Výuka, konání zápočtů a zkoušek 

 

1. V době, kdy není možná osobní přítomnost studentů při výuce, jsou v maximální míře 

využity nástroje distančního vzdělávání. 

2. Nelze-li výuku realizovat v plné míře distanční formou, je nezbytná prezenční část výuky 

realizována ihned po obnovení možnosti osobní přítomnosti studentů na vysoké škole. O 

termínu a místě konání prezenční části výuky je povinen vyučující předmětu informovat 

studenty prostřednictvím e-mailu v rámci systému OU nejméně 5 dnů přede dnem jejího 

konání. 

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 na vysoké 

škole omezena, plnit a ověřovat distančně, pokud to charakter ukončení předmětu 

umožňuje. 

4. O modifikacích průběhu výuky a hodnocení předmětů rozhoduje garant předmětu po 

projednání s vedoucím katedry. 

5. Zkouškové období za letní semestr se prodlužuje do 31. srpna 2020. 

6. V případě, že termín konání prezenční části výuky zasáhne do zkouškového období, musí 

být dostatečný počet termínů pro konání zkoušek určen do období po ukončení prezenční 

části výuky. 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

 
1 Studenti dvouoborových bakalářských studijních oborů a studenti navazujících magisterských učitelských 
studijních oborů, kteří ve své kombinaci studují jeden obor na katedrách Filozofické fakulty OU (dále jen „FF“) nebo 
Pedagogické fakulty OU (dále jen „PdF“), zašlou prostřednictvím studentského e-mailu přihlášku ke SZZ z oboru 
studovaného na FF nebo PdF také sekretářkám příslušných kateder. 



 

 

 

1. Promoce, které se měly konat dne 3. července 2020, se ruší. 

2. Srpnový termín SZZ proběhne podle Harmonogramu akademického roku 2019/20 na 

PřF OU a mohou se na něj přihlásit všichni studenti nejen jako na opravný, ale rovněž 

jako na řádný termín. 

3. Změny v tomto opatření lze provést dodatkem k tomuto opatření. 

4. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. 

 

 doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. 

 děkan 

 

 

 
 


