FOR ENGLISH SEE BELOW
8/ 2020 Vyhláška ředitele ke studijnímu provozu Institutu mezinárodních studií FSV
UK v průběhu opatření proti Koronaviru ze dne 17. března 2020
(Tato vyhláška ruší a nahrazuje vyhlášku ředitele 7/2020).
Institut mezinárodních studií FSV UK upravuje studijní, vědecký a administrativní provoz ve
smyslu rozhodnutí rektora UK a opatření děkanky FSV UK č. 03/2020
(https://fsv.cuni.cz/fakulta/informace-ke-covid-19 - stav ze 16. března 2020). Dá se předpokládat,
že platnost restriktivních opatření bude v České republice trvat minimálně několik týdnů až
měsíců. 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.
I. Výuka:
1. Až do odvolání je zrušená veškerá kontaktní výuka.
2. Vyučující zajistí pokračování vzdělávacího procesu distanční formou, při níž musí
být naplněn sylabus kurzu, a to „online“ (napřímo například za pomoci Adobe
Connect, Google Meet, Google Hangout, Office Teams, Skype, Zoom) či „offline“
(zadáním v SIS, Moodles, Turnitin, emailem, tj. zadáváním úkolů a jejich
pravidelnou a průběžnou kontrolou). Viz podrobnosti níže:
a. Povinné přednášky – minimální povinná úroveň: zadání prezentace do SIS
v souladu se sylabem kurzu, další možná úroveň: online přednáška +
eventuálně prezentace v SIS
b. Povinné semináře – minimální povinná úroveň: zadání úkolů a jejich
pravidelná a průběžná kontrola z týdne na týden, další možná úroveň:
online verze semináře s odpovídající přípravou na každý seminář
c. Bakalářské a diplomní semináře – minimální úroveň: individuální zpětná
vazba vůči pravidelně zadaným úkolům, další možná úroveň: online verze
semináře s odpovídající přípravou na každý seminář.
d. PV přednášky a semináře – online či offline verze dle domluvy se studenty.
3. Vyučující (tj. interní/externí/doktorandi) sdělí pracovnicím sekretariátu, jakým
konkrétním způsobem bude zajištěna výuka v jejich kurzech. Údaje o všech
bakalářských kurzech budou zaslány na adresu marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz, o
všech magisterských kurzech na adresu magda.pektorova@fsv.cuni.cz, o
doktorandských kurzech na adresu lucie.juzova@fsv.cuni.cz. S informací bude
dále pracovat ředitel IMS a garanti programů tak, aby v případě potřeby bylo
možné upravit, změnit nebo doplnit plánované zajištění distančního průběhu
kurzu.
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4. FSV UK připravila možnost využití nahrávací a streamovací místnosti
v Jinonicích. Tuto místnost si můžete rezervovat skrze zaslání emailové žádosti
sekretariátu IMS. Obsazenost místnosti naleznete zde: https://bit.ly/33naJuP
5. Náhradní model výuky bude zaveden nejpozději k 24. březnu 2020.
II. Zkoušení:
1. Zastaveny jsou až do odvolání všechny formy individuálního zkoušení včetně
všech druhů státních zkoušek a obhajob.
2. Odloženy jsou také všechny skupinové průběžné testy, tzv. midtermy. Vyučující
aktualizují sylaby a doplní, kdy a jakou náhradní formou budou midtermy splněny
a) Varianty: test prostřednictvím příslušného e-rozhraní (Moodles, Turnitin)
b) Krátká písemná práce – témata zadaná formou širších otázek s důrazem na
využití povinné literatury
c) Údaje o náhradní formě midtermu budou zaslány na uvedené adresy pracovnic
sekretariátu (podle studijního cyklu) nejpozději do 20. 3. 2020.
III. Konzultace:
1. Veškeré přímé konzultace studentů jsou zakázány do odvolání.
2. Vyučující jsou v časech svých konzultačních hodin dostupní studentům
preferenčně skrze Google Hangouts (tedy videokonferenční službu, která je
součástí služebního mailového rozhraní) nebo jiným efektivním způsobem.
IV. Sekretariát IMS:
1. Úřední hodiny sekretariátu jsou stanoveny na úterý a čtvrtek 9 až 13 hodin v
Jinonicích. Sekretariát na STAN nebude obsazen, pracoviště STAN je až do
odvolání uzavřeno.
2. Dokumenty a formuláře je možné mimo úřední hodiny vhazovat do schránky vedle
dveří. Preferenční je využívání elektronických verzí formulářů a jejich zasílání
mailem, v případě podepsaných verzí normální poštou na jinonickou adresu
vyučujícího.
3. Pracovnice sekretariátu vyřizují agendu mailem a jsou každý den mezi 9 až 13
videokonferenčně k zastižení na Google Hangouts pod svým fakultním
profilem/mailem.
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V. Budovy a knihovny UK:
1. Všechny budovy a knihovny UK jsou pro studenty nepřístupné.
2. Budova Jinonice zůstává otevřená dle svého běžného provozu.

V Praze, dne 17. března 2020

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Ředitel IMS
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8/ 2020 Decree of the Director of Study Operations of the Institute of International
Studies FSV UK during action against Coronavirus of March 17, 2020
(This Decree repeals and replaces Director's Decree 7/2020).
The Institute of International Studies FSV UK regulates study, scientific and administrative
operations within the meaning of the UK rector's decision and the FSV UK dean's measure
No. 03/2020 (https://fsv.cuni.cz/fakulta/informace-ke-covid-19 - status from March 16, 2020).
It is foreseeable that the restrictive measures will take place at least a few weeks to months
in the Czech Republic. The decree is binding on staff of the Institute (AP/VP/THP),
freelancers involved in teaching and students, but its validity is appropriately limited for those
staff caring for children at the time of the closure of school facilities.
1. Teaching
a. Until further notice, all contact teaching is cancelled.
b. Teachers will ensure the continuation of teaching in a distant form, in which the
syllabus of the course must be fulfilled, either "online" (for example, using Adobe
Connect, Google Meet, Google Hangout, Office Teams, Skype, Zoom) or "offline"
(by entering in SIS, Moodles, Turnitin, by email, i.e. by entering tasks and checking
them regularly and continuously). See details below:
i. Compulsory lectures - minimum mandatory level: entering a presentation into
SIS in accordance with the course syllabus, next possible level: online lecture
+ eventual presentation in SIS
ii. Compulsory seminars – minimum mandatory level: task assignment and
regular and ongoing review from week to week, next possible level: an online
version of the seminar with adequate preparation for each seminar
iii. Bachelor and Diploma Seminars - Minimum level: Individual feedback on
regularly assigned tasks, Next Possible Level: Online version of seminar with
adequate preparation for each seminar.
iv. PV lectures and seminars – online or offline versions as agreed with students.
c. The lecturers (i.e. internal/external/doctoral candidates) will inform the Secretariat
staff of the specific way in which teaching in their courses will be ensured. Data on
all bachelor's courses will be sent to marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz, on all master's
courses
to
magda.pektorova@fsv.cuni.cz,
on
doctoral
courses
to
lucie.juzova@fsv.cuni.cz. The IMS Director and the program guarantors will
continue to work with the information so that the planned course distance provision
can be adjusted, amended or supplemented if necessary.
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d. FSV UK prepared the possibility of using the recording and streaming room in
Jinonice. You can book this room by sending an email request to the IMS Secretariat.
Room occupancy can be found here: https://bit.ly/33naJuP
e. The replacement teaching model shall be in place no later than March 24, 2020.
2. Exames
a. All forms of individual examination, including all types of state examination and
thesis defenses, are suspended until further notice.
b. All group midterms are also postponed. Teachers update syllabuses and add when and
what substitute form midterms will be met
i. Variants: test via the relevant e-interface (Moodles, Turnitin)
ii. Short Written Work – topics given in the form of wider questions with
emphasis on the use of mandatory literature
iii. Information on the alternative form of midterm will be sent to the listed
addresses of secretarial staff (according to study cycle) no later than March 20,
2020.
3. Consultations
a. All direct consultation of students is prohibited until further notice.
b. Teachers are available to students on a preferential basis through Google Hangouts (a
videoconferencing service that is part of the business mail interface) or in another
efficient way at the times of their consultation hours.
4. IMS Secretariat
a. The official hours of the Secretariat are set for Tuesdays and Thursdays - 9:00 am to
1:00 pm in Jinonice. The secretariat at STAN will not operate, STAN is closed until
further notice.
b. Documents and forms may be placed in the box next to the door outside office hours.
Preferential is the use of electronic versions of forms and sending them by email, in
the case of signed versions by normal mail to the other address of the tutor.
c. Secretariat staff deal with the agenda via e-mail and are available for videoconference
between 9:00 am and 1:00pm each day on Google Hangouts under their faculty
profile/e-mail.
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5. UK Buildings and Libraries
a. All UK buildings and libraries are off-limits to students.
b. The Jinonice building remains open according to its normal operation.

Prague, March 17, 2020

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Ředitel IMS
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