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1) Rozvrhář sestaví do 18. 6. /20.11. z Karolinky a podkladů od vedoucích kateder
seznam kurzů pro letní/zimní semestr.

Kurzy, které budou vypsány dodatečně, budou mít při tvorbě rozvrhu
poslední prioritu – např. kurzy zahraničních pedagogů (tj. lze například
předpokládat,  že  jim  zůstanou  učebny pouze v „neatraktivních“ časech)

2) Rozvrhář institutu zároveň zajistí u kurzů s větším počtem vyučujících či garantů
vyjádření garantů studijních oborů, kdo z vyučujících je jediným garantem kurzu. Pro
účely vyjádření preferencí k rozvrhu se následně za relevantní bude považovat
pouze vyjádření garanta kurzu. Garanti kurzů jsou povinni nahlašovat všechny
vyučující, včetně doktorandů a externistů.

Preference vyjádřené vyučujícím negarantujícím kurz nebudou brány v potaz. Je
úkolem garanta kurzu, aby preference mezi jednotlivými vyučujícími sjednotil.

3) Rozvrhář rozešle pedagogům informaci o časovém ohraničení výuky v učebnách
různých velikostí a požádá pedagogy, aby nejpozději do 5. 7./1. 12. zaslali následující
informace:



● předpokládaný počet studentů kurzu odvozený od SIS (a případně
zdůvodnění, pokud se předpokládaný počet studentů odchyluje od počtu
studentů zapsaných dle SIS v minulých letech)

● vyjádření, zda pedagogové (ne)preferují výuku v blocích, tj. po sobě v krátkém
čase.

● první, druhou, třetí a čtvrtou preferenci konkrétního času u každého
z vyučovaných či garantovaných kurzů, všechny preference musí být
přizpůsobené prostorovým dispozicím. První vyučovací blok začíná v 6:30,
poslední  pak  ve 20:00

● případnou negativní preferenci (max. 8 časových přednáškových oken, kdy
vyučovat nechtějí)

● případný a odůvodněný požadavek na statickou prezentační techniku (netýká se
přenosných projektorů)

● uvedení, zda v případě blokové výuky (dvě přednášky jedno za dva týdny) je
preferován lichý či sudý týden

Preference zaslané po termínu zásadně nebudou brány v potaz. Nebudou-li zaslány
předpokládané počty studentů, bude se vycházet z minulých let dle údajů v SIS.

4) Rozvrh vytvoří rozvrhář dle zaslaných preferencí na základě následujících principů:
● kurzy se umísťují do učeben nejvhodnější velikosti
● vybavení místností statickou prezentační technikou
● povinné kurzy jednoho studijního oboru nesmí nikdy kolidovat
● v případě kolize povinného a nepovinného kurzu má přednost kurz povinný
● v případě kolize dvou povinných kurzů nebo dvou volitelných kurzů má přednost

kurz pedagoga externího a následně kurz pedagoga pod 1,0 (doktorandi se pro
tento účel nepovažují za externí pedagogy)

● v případě rovnosti priorit rozhoduje počet studentů

Pokud je po zohlednění všech preferencí potřeba upřesňující vyjádření pedagogů,
rozvrhář si vyjádření vyžádá.

Samovolná změna zaslaných preferencí ze strany pedagogů však již není přípustná.

5) První verze rozvrhu bude vytvořena do 7.8./13. 1. a rozeslána pedagogům.
Bude následovat 7 dní pro řešení kolizí a definitivní verze rozvrhu bude vytvořena do
5.9./ 23. 1., odevzdána tajemnici institutu a rozeslána pedagogům. Definitivní verze
rozvrhu bude zveřejněna a vložena do SISu nejpozději týden před otevřením
zápisu do předmětů.

6) Garanti předmětů odpovídají za aktualizaci a vyplněnost sylabů vždy do 31. 8./ 23. 1.



7) Nepovinné kurzy, ve kterých bude zapsáno méně než 5 studentů, budou během
prvního týdne výuky přesunuty do kategorie „nevyučovány“. V takovém případě
mohou studenti podat žádost o dodatečný zápis do náhradního kurzu na proděkana
pro studijní záležitosti.

8) Jedná-li se o nepovinný kurz, je povinností pedagoga nastavit limity pro počet
zapsaných studentů tak, aby nebyl narušen provoz fakulty. Kapacitu povinně
volitelných kurzů je z kapacitních důvodů žádoucí nastavit maximálně na 1,5násobek
kapacity přidělené místnosti.

Pokud má učebna kapacitu 24 osob, lze například předpokládat, že na hraně
únosnosti lze akceptovat max. cca 40 zapsaných studentů a počet např. 80
studentů  nelze  prostorově zvládnout.

9) Pokud je předpokládán vyšší zájem studentů o daný kurz, může vyučující
požádat o zavedení paralelní výuky. V případě, že se po začátku semestru zjistí, že
kapacita místnosti je nevyhovující, je také možná výměna velké a malé místnosti mezi
pedagogy.

10) Vzhledem ke kapacitním limitům budovy a rozdělení velkých místností mezi
instituty nebude možné zajistit libovolný počet velkých místností pro povinně-volitelné
kurzy. Velké místnosti budou přednostně určeny pro povinné kurzy, případně kurzy,
které fungují v rámci více studijních programů.


