
Informace o výuce disciplíny 66KLA online (změna od pondělí 19. 10. 2020) 

Věnujte prosím zvýšenou pozornost hl. 1. i 2. bodu této informace níže. 

1. Sděluji všem, že příští blok výuky 66KLA (pondělí 19. 10. od 14.10 hod.), kterou 

jsme minule (12. 10.) měli přes Skype, chci začít realizovat přes MS TEAMS. Doufejme, že 

spojení bude fungovat. Pro případ nějakých závad připomínám internetový telefon, na kterém jsem 

dostupná: 555 222 013. Schůzku skupiny 66KLA (v ní jsou i studenti 33RLA) tedy svolám 
v pondělí 19. 10. 2020 těsně před 14.10, kdy nám výuka podle rozvrhu začíná. 

Rozhodla jsem se k tomuto postupu navzdory tomu, že 1 kolegyně (L20354) se stále nezaregistrovala, 
abych ji mohla do skupiny MS TEAMS přidat, i když jsem jmenovitě vybízela i ji k tomuto kroku 
(myslím, že času na to měla dost, takže další vyčkávání z mé strany není nutné; nebude tedy ve 
skupině v MS TEAMS figurovat). Nevadí to tolik, dá se studovat i samostatně. Nebudu MS TEAMS 
využívat pro nic jiného než pro telekonferenci a nahrávání přednášek nebo komunikace v době 
výukových bloků. Zbytek máte ve studijních materiálech nebo na mých osobních stránkách 
janasvo.cz u kódu disciplíny. Testy 66KLA poběží na Moodle – nejprve průběžný, pak zkouškový. Oba 
spustím včas ve cvičné verzi, neváhejte si je pořádně „ohmatat“, ať vás nic nezaskočí, až bude 
spuštěna „ostrá“ verze! 

2. Současně ponechávám v platnosti dosavadní komunikační kanál přes Skype; 
odkaz https://join.skype.com/jGrk78gHQjWz   

Tam najdete nahrávku úvodní přednášky z 12. 10. (rozdělené na 2 části). Je tam dostupná celkem 
30 dní. Také by se dalo přes tento kanál konzultovat, pokud by to někdo potřeboval individuálně (po 
včasné domluvě předem – pište e-mail na jana.svobodova@osu.cz s kódem disciplíny 66KLA a svým 
příjmením). Napište mi (stejným způsobem) i v případě dotazů k učivu. 

3. Dále připomínám, že do 26. 10. do 20 hod. mi máte e-mailem poslat úkol VUKI (viz pokyny 
na janasvo.cz). Je to povinný úkol. Přílohu prosím ve wordu. Snažte se nechybovat 
v interpunkci a uvádět JEN správné a jednoznačné příklady na jevy, které jsou tam zadány 
(podle kapitoly Čárka z platných Pravidel českého pravopisu). Dokument i zprávu opět označte 
shodně: 66KLA-Příjmení-VUKI. Děkuji. 

4. Zvu všechny ke cvičné verzi průběžného testu 66KLA, ten je nastavený od 19. 10. 2020 od 
0.00 hod. Lze si zkoušet opakovaně! Ostrou verzi (kontrolní) průběžného testu Moodle, kterou je 
nezbytné splnit s co nejlepším výsledkem (požaduji 80 % úspěšnosti), spustím (na základě dohody 
s těmi, kteří se účastnili minulé přímé výuky 66KLA) v pondělí 9. 11., a to od 15.30 hod., tzn. 
výukové konzultace na MS TEAMS budou ten den 14.10 až 15.10 hod. + test Moodle 15.30 (opět 
na Moodle). Počítejte s tím a nepromeškejte začátek. Tento „ostrý“ průběžný test 66KLA 
poběží jen jednou + pak v dohodnutém termínu znovu jako opravný. Abyste nebyli ničím 
zaskočeni, opravdu si včas (a opakovaně) na Moodle vyzkoušejte jeho cvičnou verzi! Bez 
solidních znalostí se u průběžného testu neobejdete, studium skladby neodkládejte. 

4. S cvičnou verzí zkouškového testu Moodle 66KLA se můžete seznámit od 14. 12. 2020 od 
0.00 hod. I tu si lze zkoušet opakovaně. Ostrá verze zkouškového testu Moodle je připravena 
na pondělí 11. 1. 2020 od 13.30 hod. Datum si poznamenejte. ZK termín zadám do stagu a vy 
se normálně přihlásíte. Opět podotýkám, že tento ZK termín je jeden společný. Oprávněné 
individuální případy budu řešit samostatně (patrně se zapojením ústní části ZK, pokud vznikne 
taková potřeba). Myslím si, že studenti upřednostňují společný elektronický termín, tento 
jsme si domluvili v online výuce 12. 10., tak s ním prosím napevno počítejte. 

S pozdravem všem 
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.        15. 10. 2020 

http://join.skype.com/jGrk78gHQjWz

