
 
 

Rozhodnutí děkana Fakulty informatiky Masarykovy univerzity č. 4/2021 

VÝUKA V PODZIMNÍM SEMESTRU 2021 

 

 
V souladu s celostátními opatřeními i opatřeními rektora Masarykovy univerzity pro omezení šíření 
epidemie stanovuji pro podzimní semestr 2021 provádění výukových aktivit v předmětech studijních 
programů vyučovaných na Fakultě informatiky dle následujících pravidel.  

(1) Výuka předmětů probíhá na FI podle aktuálně platného rozvrhu výuky za podmínek odpovídajících 
požadavkům NAÚ na přímou výuku, tj. s přítomným vyučujícím v učebně nebo on-line výukou 
v reálném čase s tím, že případně používané videonahrávky slouží primárně jako studijní opory, 
nikoli jako náhrada výuky (vyjma výjimečných okolností typu karantény či omezení dojíždění 
apod.). Při užívání libovolných on-line metod je část výuky (např. konzultace k dostupným 
studijním materiálům) vedena formou synchronní on-line komunikace elektronickými nástroji a 
studujícím je zpravidla dáván k dispozici záznam prováděné výuky k jejich osobnímu využití jako 
pomůcky ke studiu. 

(2) Výuka předmětů může probíhat on-line v případě, že garant předmětu či programu nestanoví 
závazně formu s fyzickou přítomností, nebo je prezenční fyzická forma vyloučena obecně platnými 
nařízeními (zejména více než 150 studujícími zapsanými do přednášky) nebo je její náhrada on-line 
výukou součástí doporučení či nařízení vyhlašovaných rektorem MU. 

(3) Při výuce předmětů, jejichž součástí je pravidelně rozvrhovaná výuka seminárních skupin, se 
kapacitní omezení možnosti konat fyzickou prezenční výuku (více než 150 zapsaných studujících) 
týkají jednotlivých forem výuky samostatně, zejména je tedy možné realizovat výuku 
v seminárních skupinách jako prezenční fyzickou, i když výuka přednášek proběhne formou 
on-line komunikace elektronickými nástroji. V zájmu účasti studujících je možné tyto formy 
kombinovat.  

(4) Veškerá přijímaná dílčí rozhodnutí týkající se formy výuky sledují zájem zpřístupnění 
plnohodnotné výuky všem studujícím za minimalizace zdravotních rizik po dobu trvání 
hygienických opatření, specificky se to týká i hromadných, individuálních nebo teritoriálních 
hygienických omezení, která mohou nastat i v průběhu semestru. 

(5) Odchylky od formy výuky uvedené ve zveřejněném rozvrhu dávají vyučující studujícím na vědomí 
s přiměřeným předstihem formou e-mailu zapsaným studujícím nebo uvedením podrobností 
v materiálech vyučovaného předmětu. 

 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem zveřejnění a platí do 12. 12. 2021. 
 
 
 

 
Jiří Zlatuška 

děkan FI 
podepsáno elektronicky 

 


		2021-09-02T22:50:20+0200




