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Vyučující IMS (interní a externí) 

 

V Praze, dne 8. září 2020 

 

Věc: Varianty forem výuky v ZS 2020/21 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

v zimním semestru 2020/21 může dojít ke změnám ve výuce směrem k hybridní a 

zřejmě až k výlučné online výuce. IMS zajišťuje metodickou, pedagogickou i 

technickou podporu včetně příslušných metodických návodů. O konkrétních 

úpravách formy výuky u programů a předmětů bude rozhodováno na základě 

dohody Krizového štábu COVID IMS s garanty programů a ředitelem IMS 

v rámci obecných pravidel daných Semaforem IMS. Ve všech případech bude 

nutné, aby se výuka odehrávala v reálném čase, čili pro všechny formy výuky platí 

rozvrh vytvořený na počátku semestru. O změnu může požádat garant programu. 

Všechny změny budou bezprostředně komunikovány skrze webové stránky IMS a 

mailem dotčeným studentům a zaměstnancům. 

 

Pro nadcházející semestr se předpokládají následující formy výuky, na něž se 

připraví všichni vyučující: 

 

1) Prezenční výuka:  

a. standardní výuka. 

 

2) Hybridní výuka: (platí od 29.9.2020 pro anglojazyčné programy a distanční 

BECES, pro ostatní velmi pravděpodobné spuštění během říjnu 2020) 

a. Vyučující v učebně – studenti v učebně a online 

b. Vyučující online – studenti v učebně a online 

 

3) Online výuka:  

a. Vyučující online – studenti online. 

b. Vyučující online z prostor učebny – studenti online 

 

Doplňující omezení:  

Varianta 2 podléhá omezení počtu studentů v učebně na základě pravidel 

Semaforu IMS  

 

Podpora:  

Technická podpora v učebně ze strany IMS (zapnutí techniky, zoomu, audio 

vybavení, obsluha nahrávání, kontrola funkčnosti v průběhu výuky).  
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Opatření ve výuce u varianty 2 a 3:  

Vyučující zkrátí přednášku na 60 minut s jednou přestávkou (5-10 min) kolem 30. 

minuty, přednášky kombinovaného studia 120 minut s přestávkou (5-10 min) 

kolem 30., 60. a 90. minuty. Semináře budou probíhat v délce 70 minut bez 

nutnosti přerušení přestávkou. Návrhy toho, jak vést hybridní a online výuku 

budou představeny během školení a v manuálu Dr. I. Kalhousové. V případě 

přechodu do hybridního a online způsobu výuky bude možné (po dohodě garanta 

programu s ředitelem) rozšířit také asynchronní aktivity, na kterých studenti 

pracují prostřednictvím online platforem podle svých časových možností. 

 

S pozdravem, 

 

 

 
 

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Ředitel IMS 

 

 

Příloha 1: 

Metodicko-pedagogická podpora ze strany IMS 

- IMS organizuje školení šitá na míru našim potřebám. Školení proběhnou po 

Zoomu a bude je možné zpětně stáhnout z internetu. Celý cyklus školení 

proběhne v následujících termínech (nejedná se o opakování téhož) k designu 

hybridních kurzů, základům pedagogiky při online výuce, překlápění aktivit do 

online prostředí a využití online technologií při výuce: 

o  Středa 23.9.2020 15:30 – 17:00  

o  Pátek 25.9.2020 15:30 – 17:00  

o  Úterý 29.9.2020 15:30 – 17:00  

o  Pátek 2.10.2020 15:30 – 17:00  

 


