FOR ENGLISH SEE BELOW
7/ 2020 Vyhláška ředitele k provozu Institutu mezinárodních studií FSV UK v průběhu
opatření proti Koronaviru ze dne 11. března 2020
Institut mezinárodních studií FSV UK upravuje studijní, vědecký a administrativní provoz ve
smyslu rozhodnutí rektora UK a děkanky FSV UK (https://fsv.cuni.cz/aktuality/rozhodnutirektora-uk-dekanky-fsv-uk-k-soucasne-situaci - stav rozhodnutí 10. března 2020). Vyhláška je
závazná pro zaměstnance institutu (AP/VP/THP), externisty podílející se na výuce a studenty,
nicméně její platnost je přiměřeně omezena u těch pracovníků, kteří pečují o děti v době
uzavření školských zařízení, u osob starších 55 let a dále u těch, kdo pociťují zdravotní
indispozici.
1. Až do odvolání je zrušená veškerá kontaktní výuka. Vyučující zajistí pokračování
vzdělávacího procesu jinou formou (náhrada výuky, zasílání prezentací či dalších
podrobných materiálů k zrušené výuce). Možnosti náhrady studia viz mail proděkana
L. Krištoufka v příloze.
2. Prostory FSV UK zůstávají otevřené a přístupné jako v době standardního provozu
(včetně knihoven a studoven).
3. Individuální formy kontroly studia a konzultací jsou i nadále přípustné (tedy například
individuální zkoušení).
4. Vyučující poskytují konzultace ve stanovených termínech s výše uvedeným
omezením. Vyučující informují o zrušených konzultacích v češtině a angličtině Lucii
Jůzovou (lucie.juzova@fsv.cuni.cz), která tyto informace vyvěsí na web IMS.
5. Pokud to bude možné, vyučující a studenti budou k řešení studijní i mimostudijní
agendy nekontaktní formy komunikace (Skype, email, telefon apod.). V případě
potřeby podpisu jakýchkoliv dokumentů se pokusí primárně podobu těchto písemností
upravit nekontaktní formou tak, aby bylo možné dokument poslat k vytištění a k
podpisu emailem - daný vyučující by si jej vytiskl a po podpisu poslal dále k vyřízení
prostřednictvím sekretariátu IMS. V případě potřeby dvou podpisů (studenta i
vyučujícího) využijí studenti postupu popsaného v předchozí větě, podepsaný
dokument student odnese na sekretariát IMS v Jinonicích nebo nechá ve schránce u
dveří sekretariátu v Jinonicích. Pokud bude student potřebovat vyzvednout podepsaný
dokument (vyučujícím), bude mu po dohodě s vyučujícím dokument předán buď
přímo vyučujícím, nebo bude k vyzvednutí na sekretariátu IMS v Jinonicích.
6. Úřední hodiny sekretariátu IMS jsou až do odvolání stanoveny na 9.00-13.00
v Jinonicích (sekretariát na STAN je do dovolání neobsazen).
V Praze, dne 11. března 2020

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Ředitel IMS
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Příloha 1: Informace proděkana L. Krištoufka ze dne 10.3.2020
Vážení vyučující,
v návaznosti na opatření a přerušení výuky na vysokých školách bych vás rád vyzval k
pokračování ve výuce bezkontaktní formou. V době moderních technologií existuje mnoho
nástrojů, jak k problému přistoupit. Fakulta nebude žádný z přístupů vynucovat. Nicméně
připomenu, že kromě standardních řešení přes SIS a Moodle (např. rozšířené přednáškové
prezentace a doplňující materiály k prezentacím) existují i alternativní řešení:
- Menší semináře s nutností "kontaktnější" výuky lze řešit přes Skype (stabilní se zdá pro cca
10 účastníků videokonference).
- Pro interaktivní semináře je dále možné užít Google aplikace Meet (meet.google.com), která
je v praxi vhodná pro opravdu menší kolektiv (cca 5 účastníků).
- Je odzkoušena platforma Loom (loom.com), která nabízí velice intuitivní nahrávání aktivní
obrazovky a následné sdílení přes link, potenciálně s heslem. V bezplatné verzi, která funguje
na platformách Windows i Mac (i jako Chrome rozšíření), je možné i jednoduché
stříhání/krácení videa, současné nahrávání kamerou a další drobné funkcionality. Oproti
ostatním možnostem jako např. platformě Zoom již bezplatná verze Loom nabízí vše potřebné
pro základní sdílení videí.
Dlouhodobé plánování je v současné situaci přirozeně velmi problematické, ale po ukončení
daných omezení bude možné:
- Výuku nahradit stylem intenzivního kurzu či blokové výuky během začátku zkouškového
období (samozřejmě s ohledem na existující rezervace).
- V případě velkého zájmu výuku realizovat i o víkendu.
Opatřením děkanky bude dále prodlouženo zkouškové období v měsíci září, čímž i vyzýváme
vyučující, aby zkouškové termíny v měsíci září využili, a to nejen pro opravné termíny, ale i
jako standardní termíny, ideálně i ve větším počtu termínů.
Děkuji za spolupráci.
S přáním pěkného dne,
Ladislav Krištoufek
proděkan pro studijní záležitosti
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7/ 2020 Decree of the IMS Director on Operation of the Institute of International Studies
FSV UK in the course of action against Coronavirus, published on March 11, 2020
Following the decision of the Chancellor of the UK and the Dean of FSV UK
(https://fsv.cuni.cz/actualiality/rozhodnuti-rektora-uk-dekanky-fsv-uk-k-soucasne-situaci
status of the decision 10 March 2020), the Institute of International Studies FSV UK regulates
study, scientific and administrative operations. The decree is binding on the Institute's staff
(AP/VP/THP), externs involved in teaching and students. Nevertheless, its validity is
appropriately limited for those of the staff who are at the time of the closure of school
facilities are taking care of their children, those who are over 55, and those who experience a
medical indisposition.
1.
Until further notice, all contact teaching shall be cancelled. The tutor will ensure the
continuation of the learning process in another form (substitute teaching, sending
presentations or other detailed material for the cancelled teaching). For other options of
substitution of teaching, see the attached email of Vice-Dean L. Krištoufek.
2.
FSV UK premises remain open and accessible as during the standard operating period
(including libraries and study rooms).
3.
Individual forms of study and consultation remain permissible (e.g. individual
examination).
4.
Teachers shall provide consultations at specified dates within the above limit.
Teachers report canceled consultations in Czech and English to Lucie Jůzová
(lucie.juzova@fsv.cuni.cz), who posts this information on the IMS website.
5.
Where possible, teachers and students will use the non-contact forms of
communication (Skype, email, telephone, etc.) to address the study and non-study agendas. If
it is necessary to sign any documents, they will primarily attempt to modify the form of these
documents in a non-contact form so that the document can be sent for printing and for signing
by email - the instructor would print it out and send it on to the IMS Secretariat after signing.
If two signatures (student and teacher) are required, students will use the procedure described
in the previous sentence. Student then will deliver the signed document to the IMS Secretariat
in Jinonice or leave it in the mailbox at the door of the Secretariat in Jinonice. If the student
needs to pick up the signed document (by the tutor), the document will be handed to him or
her directly by the tutor or will be available for collection at the IMS Secretariat in Jinonice,
in agreement with the tutor.
6.
The official hours of the IMS Secretariat are set at 9.00-13.00 in Jinonice until further
notice (the Secretariat on STAN is vacant until further notice).
In Prague, March 11, 2020

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Ředitel IMS
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Annex 1: Information from Vice-Dean L. Krištoufek, March 10, 2020
Dear lecturers,
Following the current events and the teaching ban, I would like to encourage you to continue
teaching but in "contactless" way, i.e. predominantly online. In the time of modern
technologies, there are many instruments and options how to approach this issue. The faculty
will not enforce any specific form. Nevertheless, I would like to remind you that apart from
the standard solutions through SIS and Moodle (e.g. extended presentation slides and/or
additional presentation materials), there exist also alternative ways:
- Smaller seminars with a need of a more contact lecturing can be done via Skype (which
seems to be stable up to around 10 members).
- For interactive seminars, it is possible to use the Google app Meet (meet.google.com), which
seems to be useful up to 5 chat members.
- We have tested the Loom platform (loom.com) that provides a very intuitive interface for
screen recording and sharing through a link, potentially with a password. In the free version,
which works under Windows, Macs or as a Chrome extension, it is possible to trim/cut the
video as well as recording screen with an active external camera and other marginal
functionalities. Compared to other options such as platform Zoom, the free version of Loom
provides everything necessary for the basic video sharing.
The long-term planning is now naturally quite complicated but after the ban lift, it will be
possible to:
- Substitute the lectures with intense/block courses during the beginning of the examination
period (with the already-existing reservations in mind).
- In the case of high interest, it will be possible to teach during weekends.
By the Dean's Provision, the examination period in September will be extended. Please use
this extended period not only for re-sits but also as standard examination terms. It will be very
helpful to have more than one term during the September examination period.
Thank you for your cooperation.
With kind wishes,
Ladislav Kristoufek
Vice-Dean for Student Affairs
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