FAQ – studium v době omezení výuky na FLKŘ

Vážené studentky a studenti,

v prvé řadě bych Vás chtěla ubezpečit, že vše, co se týká studia včetně jeho průběhu, ukončování a
konání SZZ, řešíme. Vzniká mnoho otázek, na které se Vám budeme snažit dát co nejpřesnější
odpovědi. Připravili jsme přehled těch klíčových a doufáme, že odpovědi na ně z velké části objasní
problémy, které jsou s omezením výuky spojeny.
Vše se odvíjí od termínu, do kterého bude platit omezení výuky a všechny univerzity a vysoké školy v
ČR budou znovu otevřeny. Což v této chvíli není jasné, a je proto důležité několik týdnů vydržet, jak se
situace bude nadále vyvíjet. Nemějte ale žádnou obavu, že byste studium kvůli omezení výuky
nedokončili či neukončili. Pokud to situace nedovolí a nebude v řádných termínech výuka ukončena,
budeme všechny termíny v koordinaci s vedením UTB posunovat a situaci operativně řešit. Celá situace
se také řeší i na úrovni MŠMT.
V případě dalších dotazů prosím kontaktuje Studijní oddělení FLKŘ (studium@flkr.utb.cz) nebo Ing.
Martina Džermanského (m_dzermansky@utb.cz), aby nedocházelo ke zbytečnému šíření polopravd,
spekulací a mylných informací. My i na základě Vašich dotazů budeme tyto FAQ aktualizovat, popř.
přímo odpovíme.
Vzhledem k tomu, že jste všichni řádnými členy akademické obce Fakulty logistiky a krizového řízení,
pevně věřím, že celou situaci dobře zvládneme a Vám v budoucnu přinese mnoho praktických
zkušeností, které Vám budou užitečné ve Vaši budoucí profesní kariéře.

Za celou FLKŘ vám pevné nervy přeje
Zuzana Tučková

Do kdy bude platit omezení výuky?
V současné chvíli je zrušena veškerá kontaktní výuka na všech fakultách a vysokých školách v České
republice, tedy i výuka na UTB ve Zlíně. Samostudium platí do odvolání krizové situace (nouzové stavu,
karantény) ze strany Vlády ČR a příslušných ministerstev.

Dostanu se na fakultu do budovy UH1, UH2?
Studenti mohou být podle aktuálního rozhodnutí děkanky přítomni v prostorách FLKŘ pouze na
nezbytně nutnou dobu za účelem individuálních konzultací, individuálních zkoušek, nezbytných
laboratorních měření nebo práce se specializovaným SW (vždy po dohodě s příslušným vyučujícím) a
jednání orgánů fakulty, v nichž jsou studenti zastoupeni (např. Akademický senát FLKŘ). Studenti se na
FLKŘ mohou pohybovat pouze jednotlivě, na nezbytně nutnou dobu a musejí být bez jakýchkoliv
příznaků nemoci (kašel, teplota aj.). Děkanka i přesto důrazně doporučuje všem studentům a

akademickým pracovníkům, pokud je to možné, aby individuální konzultace probíhaly prostřednictvím
e-mailu, telefonicky nebo prostřednictvím jiné formy elektronické komunikace (např. Skype, Moodle).
Budova UH2 je zavřená a není možné se do ní dostat přes přístupový systém. Do budovy UH1 je možné
se dostat přes přístupový systém.

Platí konzultační hodiny?
Pravidelné konzultace akademických pracovníků jsou v době omezení výuky zrušeny. Důrazně
doporučujeme všem studentům konzultovat studijní materiály, kvalifikační práce aj. prostřednictvím
telefonu, e-mailu, Skypu aj. na základě předchozí domluvy s vyučujícím.

Jak to bude s odevzdáváním BP/DP a se státními závěrečnými zkouškami?
Vzhledem k tomu, že někteří z Vás aktuálně nemůžete například docházet do firem a institucí, se
kterými spolupracujete při realizaci svých závěrečných prací, či není možné realizovat dotazníková
šetření apod., zvažují v současné době všechny fakulty UTB posunutí všech termínů týkajících se
odevzdání kvalifikačních prací a státních závěrečných zkoušek. Tento postup je neustále konzultován s
vedením UTB a ostatních fakult.
Studenti končících ročníků budou informováni ihned, jakmile dojde k rozhodnutí, které bude známo v
následujících 2 – 3 týdnech. V případě, že by k tomuto posunutí došlo, zvažujeme pro FLKŘ termín pro
odevzdání závěrečných prací do 31. 5. 2020 (resp. 14. 8. 2020). Termín SZZ by se v tomto případě
posunul na 29. 6. – 10. 7. 2020 (resp. 31. 8. – 10. 9. 2020), opravný termín by pak byl 5. 10. – 9. 10.
2020. Studenti by si dle stavu rozpracovanosti své práce a možnosti ji dokončit sami zvolili pro
odevzdání jeden z těchto dvou termínů.
Žádám Vás, abyste co nejrychleji kontaktovali vašeho vedoucího práce a řešili s ním rozpracovanost
vaší práce, její reálné dokončení (v důsledku omezení výuky) či případné posunutí termínu odevzdání.

Jak je to s možností přístupu do knihovny a ke knihám a informačním zdrojům?
Knihovna UTB je stejně jako celá univerzita pro studenty uzavřena. Ředitel Knihovny UTB doporučuje
využití on-line zdrojů např. Národní knihovna dnes uvolnila pro studenty a akademické pracovníky online přístupy k elektronickým výtiskům knih.
Více informací na webových stránkách Knihovny UTB. Knihovna pro studenty připravila také FAQ
ohledně jejího provozu, přístupu ke knihám, databázím aj.

Bude možné realizovat tisk závěrečných kvalifikačních prací na UTB?
Bude možné realizovat bez přítomnosti studenta na základě dodaného zadání závěrečné práce do
knihovny. Zadání odešle k tisku sekretariát ústavu, na kterém je závěrečná práce zadána, poté co o tisk
na UTB student na sekretariátu požádá. Vše se ovšem odvíjí od možnosti posunutí termínů odevzdání
kvalifikačních prací, posunutí termínu státních závěrečných zkoušek a dalších na to navazujících
termínů. V současné chvíli prosíme o vyčkání na konečná rozhodnutí ohledně výše zmíněných
posunutých termínů.

Jak to bude s povinnou praxí v rámci studia?
Problém dokončení povinných praxí vnímáme hlavně u studentů končících ročníků. Pokud se Vám
praxe nepodaří kvůli vzniklé krizové situaci dokončit, budeme to řešit individuálně. U ostatních ročníků
se na praxi a její povinnosti ji splnit v současné chvíli nic nemění.

Může být celý semestr anulován nebo prodlužován?
Určitě nebude anulován. S prodlužováním semestru se také nepočítá. Předpokládáme, že bude
prodlouženo řádné zkouškové období.

Co bude se zkouškami vypsanými nyní do 15. 4. 2020?
Hromadné termíny zkoušek jsou zrušeny do odvolání. Proběhnou až po skončení omezení výuky na
vysokých školách. Prosíme studenty, aby se ze zkouškových termínů, které jsou naplánovány do 15. 4.
2020 včetně, odhlásili. Pro další období budeme informovat.

Jak budou organizovány zkoušky a zápočty v končících ročnících?
Zkouškové období je pro 3. ročníky bakalářského studia a 2. ročníky navazujícího magisterského studia
naplánováno v období 20. 4. – 16. 5. 2020 (opravné 18. 5. – 23. 5. 2020). Pokud by omezení výuky a
zkoušek platilo i v tomto období, zřejmě bychom přistoupili ke zkoušení online formou u předmětů,
kde by to bylo možné. V takovém případě by však pravděpodobně došlo i k posunutí termínu
zkouškového období a dalších navazujících termínů např. i kontrole plnění studijních povinností
závěrečných ročníků studia, přihlašování ke SZZ aj. Prosím, sledujte aktuality a univerzitní e-mail, kam
Vám budou chodit aktuální informace.

A ostatní ročníky?
Zkouškové období pro ostatní ročníky se zatím nemění (18. 5. – 20. 6. 2020, opravné 22. 6. – 11. 7.).
Na základě vývoje situace může i toto být posunuto nebo prodlouženo.

Systém individuální výuky jak bude nadále probíhat?
S platností od 10. 3. 2020 mají akademičtí pracovníci povinnost zadávat studentům témata k
samostudiu vždy nejpozději do pondělí do 12h příslušného týdne semestru a to pro daný týden
semestru až do odvolání omezení výuky primárně na LMS Moodle či e-mailem. Sledujte prosím tyto
stránky a Váš e-mail a v případě nutnosti kontaktujte svého vyučujícího.

Jsou akademičtí pracovníci fyzicky přítomni na UH1?
Akademičtí pracovníci nemusejí být fyzicky přítomni po dobu omezení výuky v budově UH1. V případě,
že nečerpají dovolenou, jsou Vám k dispozici na emailu apod.

Co mám dělat, pokud akademický pracovník nereaguje na emaily týkající se výuky popř.
DP/BP?
V této situaci kontaktujte asistentky jednotlivých ústavů, telefonicky v úterý a středu od 8 do 13 hod,
e-mailem neomezeně.
Kontakty:
Ústav krizového řízení a Ústav ochrany obyvatelstva: Bc. Jaroslava Tůmová, e-mail: jtumova@utb.cz,
tel: 576 03 2042
Ústav logistiky a Ústav environmentální bezpečnosti: Ing. Eva Batůšková, e-mail: batuškova@utb.cz,
tel: 576 03 2086.

Jsou asistentky ústavů a studijní oddělení přítomni fyzicky na UH1?
S platností od 23. 3. 2020 budou přítomni vždy každé úterý a středu v daném týdnu od 8 do 13 hodin.
Veškeré důležité záležitosti telefonicky prosím vyřizujte v této době. E-mailovou komunikaci můžete
používat standardně.

Jak to bude s ubytováním v ubytovacím zařízení EDUHA s.r.o. v dalších měsících?
V současné době nelze odhadnout, kdy bude znovu obnovena výuka, doporučujme Vám zatím
ubytování nerušit. Celá záležitost je řešena na úrovni UTB a budeme postupovat jednotně.

Studenti jsou povinni v této době sledovat LMS Moodle, univerzitní e-mail a webové stránky UTB a
FLKŘ, kam budou dostávat aktuální informace týkající se výuky v jednotlivých předmětech a
informace o aktuální situaci.

