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Čl. 1 
Úvodní ustanovení  

Tato směrnice, v návaznosti na Metodický pokyn Národního akreditačního úřadu pro vysoké 
školství (dále jen „NAÚ“) k využívání nástrojů distančního vzdělávání v prezenční a 
kombinované formě studia v akademickém roce 2020/2021 upravuje pro akademický rok 
2020/2021 podrobnosti pro rozhodování o realizaci distančního vzdělávání v případech, kdy 
objektivní vnější okolnosti neumožní uskutečňovat studijní program nebo studijní obor (dále 
jen „studijní program“) v souladu s udělenou akreditací nebo v souladu s oprávněním 
uskutečňovat studijní program uděleným v rámci institucionální akreditace.    

 
Čl. 2 

Realizace studia  

1. V případech uvedených v článku 1 je možné v rámci studijních programů uskutečňovat 
výuku a kontroly studia studijních předmětů distanční formou, a to bez ohledu na formu 
studia stanovenou v akreditaci daného studijního programu nebo v usnesení Rady pro 
vnitřní hodnocení UJEP o uskutečňování studijního programu v rámci institucionální 
akreditace.   

2. O zavedení distančních prvků výuky a distančních kontrol studia podle odstavce 1 
rozhoduje děkan fakulty, která studijní program uskutečňuje, v případě studijního 
programu uskutečňovaného více fakultami tak činí příslušní děkani po vzájemné 
dohodě.   

3. Po rozhodnutí děkana podle odstavce 2 rozhoduje o zavedení distančních prvků výuky 
a distančních kontrol studia ve studijním programu jeho garant, pro konkrétní studijní 
předmět tak činí vždy po dohodě s garantem tohoto předmětu.  

4. Pokud nebude možné v konkrétním studijním předmětu (nebo jeho části) zavést 
distanční prvky výuky (např. v případě exkurzí), může garant studijního programu po 
dohodě s garantem příslušného předmětu rozhodnout o využití institutu náhradního 
způsobu plnění studijních povinností. 

5. Pokud nebude možné v konkrétním studijním předmětu (nebo jeho části) zavést 
distanční prvky výuky, přičemž náhradní způsob plnění studijních povinností nebude 
z důvodu charakteru tohoto předmětu (nebo jeho části) možný (např. může jít o 
předměty vyžadující speciální přístrojové vybavení nebo přítomnost studentů na 
speciálních pracovištích), umožní fakulta studentům splnění povinností daného 
předmětu v následujícím semestru nebo v akademickém roce. 

6. Prokáže-li student, že ze závažných důvodů nemohl splnit studijní předmět realizovaný 
distanční formou, přičemž v něm nemohl plnit povinnosti náhradním způsobem, může 
mu děkan na jeho žádost umožnit splnění povinností daného předmětu v následujícím 
semestru nebo v akademickém roce. 

 
Čl. 3 

Státní zkoušky  

1. V případech uvedených v článku 1 je možné státní závěrečné zkoušky a státní rigorózní 
zkoušky nebo jejich části, státní doktorské zkoušky a obhajoby dizertačních prací (dále 
jen „státní zkoušky“) uskutečňovat distanční formou.  

2. Při konání státních zkoušek distančním způsobem musí být splněny všechny podmínky 
stanovené zákonem o vysokých školách1 pro konání státních zkoušek, včetně toho, že 

                                                 
1
 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

ve znění pozdějších předpisů. 
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státní zkouška se koná před zkušební komisí a průběh státní zkoušky a vyhlášení 
výsledku jsou veřejné.     

3. O umožnění distanční formy státních zkoušek v konkrétním studijním programu 
rozhoduje po dohodě s garantem studijního programu děkan fakulty, která studijní 
program uskutečňuje, v případě studijního programu uskutečňovaného více fakultami 
tak činí příslušní děkani po dohodě s garantem studijního programu a vzájemné dohodě.  

 
Čl. 4 

Společné zásady 

1. V případě uskutečňování kontrol studia a státních zkoušek distanční formou přijme 
fakulta účinná opatření k vytvoření rovných podmínek pro studenty a zamezení 
neetickému jednání. Studenti musí být vždy předem (transparentně a včas) informováni 
o podmínkách a průběhu distanční kontroly studia nebo státní zkoušky konané 
distančním způsobem. Obdobně musí být informovány i osoby přihlášené ke státní 
rigorózní zkoušce. 

2. Pro zavedení distančních prvků výuky a distančních kontrol studia a pro uskutečňování 
státních zkoušek distančním způsobem zajistí fakulta (ve spolupráci s Centrem 
informatiky UJEP) adekvátní technické podmínky a zabezpečí dostupnost vhodných 
nástrojů pro komunikaci mezi studentem a vyučujícím na dálku, poskytujících studentům 
dostatečnou zpětnou vazbu.  

3. Za monitorování a vyhodnocování realizace studijních předmětů s distančními prvky 
výuky nebo distančními kontrolami studia a za monitorování a vyhodnocování státních 
zkoušek uskutečňovaných distanční formou zodpovídá garant studijního programu.  

4. Garant studijního programu je rovněž povinen garantům předmětů poskytovat reflexi za 
účelem zkvalitňování průběhu výuky, případně odstraňování nedostatků.   

 
Čl. 5 

Společná ustanovení 

1. O svém rozhodnutí zavést na fakultě distanční prvky výuky a distanční kontroly studia a 
umožnit distanční formy státních zkoušek v konkrétním studijním programu je děkan 
povinen bezodkladně informovat rektora.  

2. Děkan je rovněž povinen informovat rektora o rozsahu distančního vzdělávání na fakultě 
k zajištění informační povinnosti UJEP vůči NAÚ.    

 
Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto směrnici projednala Rada pro vnitřní hodnocení UJEP dne 15. září 2020. 

2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem 16. září 2020 a účinnosti dnem 1. října 2020. 

 

 

 

 

 

 


