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V Praze, dne 22.9.2021
Vážené studentky a studenti, kolegyně a kolegové,
obracím se na Vás, abych Vás přivítal v akademickém roce 2021/2022
a popřál Vám mnoho úspěchů při zdolávání hory jménem „Poznání“, na jejímž vrcholu se nachází
vytýčený cíl – úspěšně zvládnuté vysokoškolské studium. Zejména vítám naše nové kolegyně
a kolegy, kteří byli přijati do prvního ročníku studia na Technické fakultě.
Vzdělávací proces bude zřejmě i v letošním akademickém roce negativně ovlivněn pandemií
onemocnění Covid-19, která zásadně ovlivňuje chod celé globální společnosti. Nikdo jistě
nechceme připustit, aby se opakovala situace z první poloviny letošního roku, kdy došlo k totálnímu
zastavení všech běžných činností, avšak ne příliš příznivý vývoj posledních dnů mě přivádí
k zamyšlení, jak dál, abychom při výuce zajistili odpovídající kvalitu vzdělávacího procesu
a bezpečné prostředí pro nás všechny, jak pro vás studentky a studenty, tak pro nás pedagogy.
V tomto ohledu nás všechny čeká nelehký úkol, který bude vyžadovat mnohem větší úsilí jak
pedagogických pracovníků, tak zejména Vás, našich studentek a studentů. V nadcházejícím
semestru se budeme snažit, aby výuka probíhala s minimálním omezením. V souladu s Metodickým
pokynem prorektora pro pedagogickou činnost k průběhu výuky v zimním semestru akademického
roku 2021/2022 a s dalšími vnitřními předpisy ČZU, zejména platnými nařízeními ČZU k situaci
kolem onemocnění Covid-19, se Technická fakulta rozhodla zahájit nový akademický rok tzv.
hybridní výukou. Tento způsob výuky spočívá v tom, že výuka bude probíhat převážně prezenčně
(cvičení a semináře proběhnou zcela prezenčně dle rozvrhu, teoretické přednášky z předmětů, kde
je zapsán velký počet studentů a konzultace pro studenty kombinovaného studia pak mohou
probíhat online formou). Pedagogové nabídnou studentům dostatečné množství osobních
konzultací a zároveň budou hybridní výuku vhodně kombinovat s metodami a postupy e-learningu
a poskytnou studentům dostatek kvalitních studijních opor.
Pro zajištění hladkého průběhu výuky bude jako základní informační rozhraní sloužit
LMS Moodle (moodle.czu.cz), kde je pro každý předmět založen kurz, doplněný elektronickými
studijními oporami (prezentace, videonahrávky, doprovodné texty atd.). Hybridní přednášky budou
probíhat prostřednictvím aplikace MS Teams případně aplikace ZOOM, kde budou založeny „týmy“
podle jednotlivých předmětů. Konkrétní informace o způsobu výuky jednotlivých předmětů Vám
sdělí garant daného předmětu (případně jednotliví zapojení vyučující daného předmětu).
Veškeré informace, které budou rozesílat jednotliví vyučující svým studentům, budou
směrovány na studentské univerzitní e-mailové adresy. Ve vlastním zájmu tak sledujte svou
„školní“ e-mailovou schránku. Současně budou informace dostupné na webu TF v aktualitách, které
budou průběžně upravovány tak, jak se bude situace dále vyvíjet. Konkrétní opatření k organizaci
výuky na ČZU a na Technické fakultě budou upravovat rozhodnutí rektora a nařízení děkana, která
budou zveřejněna na webových stránkách univerzity a fakulty.
Závěrem si dovolím popřát v nadcházejícím období především pevné zdraví, štěstí a mnoho
sil k úspěšnému zvládnutí akademického roku 2021/2022.
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