
 

 

 
 

 

OPATŘENÍ REKTORA VŠEM Č. 02/2020 
 

KE SNÍŽENÍ RIZIKA NÁKAZY KORONAVIREM 
 

 
Vzhledem k současné situaci a vládním nařízením, které znemožňují standardní výukový a 

zkouškový režim na vysokých školách, jsou do odvolání stanovena následující opatření na 

Vysoké škole ekonomie a managementu. 

 

I. Výuka 
1) Výuková soustředění dle rozvrhů v SIS je realizována prostřednictvím aplikace 

VideoForum VŠEM.  
2) K 15.4.2020 budou vypsány Praktické aplikace (PA) pro následující trimestr, které 

budou realizovány prostřednictvím aplikace VideoForum.  
- v případě zrušení, či zmírnění omezení pro vysoké školy, dojde k přechodu na 

prezenční formu výuky u zbylých výukových soustředění 

3) Do konce AR budou vypsány alternativní možnosti pro získání kreditů do PA 
(workshopy, případové studie, projekty), doporučujeme průběžně sledovat Aktuality 

SIS. 
4) Studenti přerušených PA v lednovém trimestru budou informováni individuálně ohledně 

jejich dokončení/náhrady/řádného ukončení (stanovuje garant PA). 
 

II. Kontrola studia 
1) Možnost absolvovat dílčí zkoušky (ZK) alternativní formou (po oslovení daného 

akademického pracovníka): 

a) ústní formou prostřednictvím aplikace VideoForum v rámci vypsaných konzultací 
akademických pracovníků/lektorů,  

b) písemnou formou ve formě projektů, prezentací, případových studií atp., 
c) pro rezervaci termínu uvádět do poznámky: Žádost o zkoušku z předmětu XY, 

d) volbu akademického pracovníka provede student dle zveřejněného seznamu. 

2) Kapacita a četnost elektronických zkouškových termínů (EZK, EZZK) a prezentací 

SP/ZP/PP bude po skončení platnosti omezení maximálně navýšena pro zbylé měsíce 
AR (červenec, srpen), bez ohledu na cenovou úroveň školného studenta.  

3) Prezentace SP/ZP/PP budou realizovány elektronickou formu prostřednictvím aplikace 

VideoForum. 
 

III. Obhajoby 
1) Červen 2020 - obhajoby závěrečných prací zůstávají v platnosti s původním časovým 

harmonogramem.  
2) Srpen 2020 - vypsán mimořádný termín obhajob závěrečných prací (realizace poslední 

týden v měsíci) s časovým harmonogramem: 

a) odevzdání finální verze BP/DP do 10.7.2020,  

b) uzavření studia a přihlášení na obhajobu do 10.8.2020, 

c) uvedený termín obhajob mohou využít pouze studenti, kteří mají zadání BP/DP 
schváleno k termínu obhajoby červen 2020 či termínů dřívějších. 

3) Říjen 2020 – obhajoby závěrečných prací zůstávají v platnosti s původním časovým 
harmonogramem. 

 
IV. Administrace studia 

1) Všechny nenárokové žádosti studentů (např. posunutí/odložení termínu) musí být 
zaslány prostřednictvím Komunikační aplikace v SIS s relevantním zdůvodněním a 

příslušným potvrzení úřadu, zaměstnavatele, instituce atp. 

https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/navody/lektori_predmety.pdf


 

 

 
2) Studentům bude umožněno bezplatné opakování studijních předmětů nad rámec 

zapsaného rozvrhu v SIS pro AR 2020/2021 s jinou studijní skupinou, pokud jejich 

výuka, či její část, probíhala prostřednictvím aplikace VideoForum v době platnosti 
opatření. 

 
V. Zvýhodněné cenové úrovně Klasik/Standard/Stipendium 

1) Studentské aktivity, které již byly naplánovány (potvrzeny/schváleny VŠEM) a kvůli 
současným omezením je nebude možné realizovat, mohou studenti přesunout do 

následujícího akademického roku. 

- body za tyto schválené studentské aktivity se započítají do AR 2019/2020 

- plnění takto realizovaných studentských aktivit musí proběhnout v AR 
2020/2021 

2) Posunutí konce zkouškového období do 31.8.2020 pro splnění studijních povinností pro 

danou cenovou úroveň (tj. kredity, průměr, mimo/studijní aktivity) za AR 2019/2020.  
3) Docházka na výuku ve zbývajících trimestrech AR 2019/2020 je nadále počítána 

v rámci alternativních videopřednášek/videocvičení. 
 

 
V Praze dne 28.3.2020 

 
 

 

 
 

Prof. Ing. Milan Žák, CSc. 

Rektor 

Vysoká škola ekonomie a managementu 


