
Informace o výuce disciplíny 7AKUL, 77KUL a 22KUL online (změna už 23. 10. 2020) 

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

1. Sděluji všem, že blok výuky uvedených disciplín (pátek 23. 10. od 14.10 hod.), 
chci začít realizovat přes MS TEAMS (nikoli přes zaslaný odkaz Skype). Doufejme, 

že spojení bude fungovat hladce. Pro případ nějakých závad připomínám internetový telefon, na 
kterém jsem dostupná: 555 222 013. Rozhodla jsem se k tomuto postupu navzdory tomu, že 
1 kolegyně (L19025) se stále nezaregistrovala, abych ji mohla do skupiny MS TEAMS přidat. Další 
vyčkávání z mé strany není nutné; nebude tedy ve skupině v MS TEAMS figurovat). Nevadí to tolik, 
dá se studovat samostatně. Budu MS TEAMS využívat hl. pro telekonferenci a nahrávání vstupních 
informací v době online výuky. Zbytek včetně studijních materiálů máte na mých osobních stránkách 
janasvo.cz u kódu disciplíny. Testy (cvičný a kontrolní k zpt.) poběží na Moodle. Rozhodla jsem se 
cvičnou verzi spustit 30. 10 od 0.00 hod., neváhejte si test pořádně „ohmatat“, ať vás nic nezaskočí, 
až bude spuštěna „ostrá“ verze! 

2. Raději i touto cestou připomínám, že do 6. 11. do 20 hod. mi máte e-mailem poslat 

kvalitně zpracovaný seminární úkol, a to s označením předmětu zprávy i přílohy ve wordu: 
7AKUL-Příjmení-text (nebo 77KUL, popř. 22KUL na začátku). Zatím k úkolu konzultovaly jen 
2 zájemkyně, což signalizuje, že jste se nad tím většinou ještě nezamysleli. Vymezím tedy 
prostor přímo ve výuce 23. 10., buďte nachystaní stručně sdělit nám všem, jaké téma máte 
v úmyslu zpracovat. Tím zabráníme duplicitám. Zbytek viz na janasvo.cz (odrážka Požadavky 
k zápočtu a Seminární úkol). Nejpozději jsem ochotná k tomuto úkolu konzultovat e-mailem 
30. 10. do 18 hodin.  Dostupná jsem také v úterních telefonických konz. hodinách na 
555 222 013 (od 13 do 14 hod.). 

3. Další probereme v online výuce, těším se na všechny studentky a studenty. Domluvíme také 
„ostrou“ verzi zpt. testu Moodle – uvažuji buď variantě, že test spustím v době 2. bloku výuky 
disciplíny (tj. 20. 11.), anebo je možné nastavit test na 11. 12. v domluvenou hodinu (limit je 
45 minut). Každopádně poběží zpt. test pouze v 1 společném termínu. Opravný test opět 
spustím společně pro všechny, jichž by se týkal. Myslím si, že společný elektronický test 
Moodle je pro studenty nejlepší variantou. Případné individuální řešení by už bylo spojeno 
s osobním kontaktem (resp. s pohovorem prostřednictvím Teams), to bychom však 
specifikovali až v situaci, kdyby to bylo nezbytné.  

S pozdravem všem 
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.        19. 10. 2020 


