
Informace o výuce disciplíny 6SKLA online (změna od pátku 16. 10. 2020) 

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

1. Sděluji všem, že SPOLEČNOU část výuky 6SKLA (pátek od 12.30 hod.), kterou 

jsme doposud mívali přes Skype, chci od pátku 16. 10. 2020 začít realizovat přes MS 
TEAMS. Schůzku skupiny 6SKLA (v ní jsou i studenti 3RKLA) svolám v pátek 16. 10. 2020 těsně před 

12.30 hod. Buďte prosím připravení.  

 

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

Zde na Skype budu dostupná PŘED páteční společnou výukou v bloku od 11.40 do 12.20 hod. 

Můžete se se mnou v tomto pátečním čase spojit jak přes Skype, tak také (právě v uvedené době) 

telefonicky na 555 222 013.  

Číslo svého internetového telefonu připomínám i pro případ, že by nám například něco 
narušilo výukové spojení. Lze mi tam zavolat a dohodneme si další postup.  

3. Současně připomínám, že od 9. 10. od 0.00 hod. je spuštěna cvičná verze průběžného testu 
Moodle. Zatím si ji vyzkoušelo pouze 6 studentů. 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 páteční přímé výuky 6SKLA) až 
v pátek 23. 10. od 12.30 hod. (opět na Moodle). Počítejte s tím a nepromeškejte začátek. 
Tento průběžný test 6SKLA 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. 

Vlastní výuka 6SKLA bude pak 23. 10. pokračovat až po uzavření průběžného testu Moodle (je 
nastaven na 12 minut). Blíž k tomu ve výuce 16. 10.  

4. S cvičnou verzí zkouškového testu Moodle se můžete seznámit od 4. 12. od 0.00 hod. I tu 
si lze zkoušet opakovaně. Ostrá verze zkouškového testu Moodle je připravena na pátek 
8. 1. 2020 od 8.30 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, ten jsem 
domluvila v online výuce 9. 10., tak s ním prosím napevno počítejte. 

5. Děkuji všem za splnění úkolu VUKI (jen 1 studentka nereagovala, má další úkol navíc). 
Výsledky jsou smíšené: od bezchybných řešení až po 9 chyb (z 12 zadání). Průměrný počet 
nesprávně dopsaných příkladů je 3,5 na jednoho. Všichni, kteří ve VUKI chybovali pětkrát 
nebo vícekrát, se podrobí individuálnímu pohovoru k interpunkci, jde o 12 studentů. Detaily 
upřesním v online výuce 16. 10. Pro dotyčné je to výstražné upozornění, že zatím v interpunkci 
nemají jasno ani v základních jevech a že je třeba začít pilně studovat ze zadaných zdrojů. 

S pozdravem všem 

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.  
14. 10. 2020 

http://join.skype.com/jGrk78gHQjWz

