
Pokyn vedoucího ústavu THD FAST VUT č. 2/2020 

Informace pro studenty na ústavu THD FAST VUT ze dne 20. 4. 2020 

1 Úvod 

Tyto informace doplňují a upřesňují informace z úrovně VUT, FAST VUT a taktéž 
vycházejí z informací Vlády ČR zveřejněné 14. 4. 2020: 

„U vysokých škol bude již od 20. dubna možná individuální aktivita v rámci 
studia posledního ročníku, a to vždy za přítomnosti nejvýše 5 studentů. Jedná 
se zejména o aktivity, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského nebo 
doktorského studia. Knihovny a studovny pak budou otevřeny jen za účelem 
příjmu či odevzdání studijní literatury.1“ 

Pozn.: Student 4. ročníku BSP se smí účastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo 
jiné činnosti při splnění následujících podmínek2: 
- je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu 

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), 
- u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, 
- nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření, 
- poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. 
 

Student se na vstupu na FAST VUT (vstup je pouze hlavním vchodem z ulice 
Veveří) identifikuje svou kartou (průkazem studenta nebo ISIC) a zároveň 
odevzdá písemné čestné prohlášení, jehož vzor je v Příloze č. 1 tohoto 
pokynu, o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v  období 
předchozích dvou týdnů. Konkrétní postup bude na webu FAST VUT 
upřesněn tajemníkem fakulty. 

Na půdě FAST VUT je zakázán pohyb bez ochranných prostředků dýchacích 
cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, 
šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének. Pokud dojde ke 
změně zdravotní situace v ČR, je možné dále uvedené informace upravit.  

Na ústav THD je možný vstup pouze průchodem z hlavní budovy. V laboratořích a 
na chodbách ústavu THD bude k dispozici dezinfekce.  

Přístup do prostor Centra AdMaS je možný za účelem provádění praktických 
experimentů nutných pro vyhotovení závěrečné práce. I v těchto případech platí 
obdobná pravidla jako pro vstup do areálu na Veveří. Studenti posledních 
ročníků si vstup do areálu individuálně dohodnou s ing. Hubáčkem 
hubacek.a@fce.vutbr.cz nebo ing. Keprdovou keprdova.s@fce.vutbr.cz a 
zaevidují u správkyní areálu paní Ing. Ulbrychové 
ulbrychova.m@fce.vutbr.cz. Použít všechny 3 emaily. 

 
1 http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi 

1. 2 Dopis ČKR a RVŠ pro vysoké školy ze dne 15. 4. 2020 podepsaný PhDr. Pavlem Dolečkem, Ph.D., 
náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

mailto:hubacek.a@fce.vutbr.cz
mailto:ulbrychova.m@fce.vutbr.cz


2 Informace pro studenty posledních ročníků BSP a DSP 

a) Na zadáních závěrečných prací je uvedeno datum jejich odevzdání 
22. 5. 2020. Tyto termíny zůstávají v platnosti, avšak vkládání do intranetu 
bude možné až do 5. 6. 2020. V uvedených datech se odevzdává pouze 
elektronická forma práce (listinná forma – viz bod b). Pozdější vložení 
závěrečné práce bude možné v odůvodněných případech na základě žádosti. 
U závěrečných prací, u kterých je nutný prezenční pobyt na FAST VUT, je 
nutné konat podle informací Vlády ČR a po dohodě s vedoucím závěrečné 
práce (zejm. respektování maximálního počtu 5 osob). Týdenní rozpis 
zajištění provozu laboratoří technickými pracovníky je v Příloze č. 2 
tohoto pokynu. Žádáme Vás, komunikujte se svým vedoucím závěrečné 
práce a snažte se v mezích možností práci dopracovat a odevzdat. 

b) Listinná forma práce bude odevzdána v den obhajoby.  

c) Odevzdání elektronické verze závěrečné práce (viz bod a) výše) nebude 
vázáno na splnění všech studijních povinností. Ty mohou být plněny i po 
odevzdání práce, pouze však do termínu, který bude minimálně 14 dnů 
předcházet termínu konání SZZ. 

d) SZZ a obhajoby závěrečných prací proběhnou v termínu, kdy je možné 
předpokládat, že většina studentů závěrečných ročníků bude mít splněny 
všechny studijní povinnosti. Tedy pravděpodobně ne dříve než v druhé 
polovině června 2020. 
V závislosti na situaci však může být termín posunut limitně až na září 2020. 
Upřesnění tohoto termínu bude sděleno nejpozději 22. 5. 2020. V tomto 
termínu bude také sdělena forma konání SZZ, která bude důležitá pro 
zahraniční studenty. K diskuzi je také varianta dvou termínů SZZ (např. druhá 
polovina června a září). 

f) Konání zápočtů v termínech stanovených časovým plánem výuky je možné 
distanční formou u všech předmětů ústavu THD (dále jen THD). 

g) Konání zkoušek je možné jak distanční formou u většiny předmětů THD, 
tak bude nabízena i možnost prezenční. Toto bude vždy uvedeno 
v intranetu u daného zkušebního termínu. Dále také platí, že termíny 
zkoušek by měly být vypsány minimálně 2 týdny před jejich konáním, kromě 2 
týdnů ihned po 20.4.2020. Bližší informace o formě a způsobu zkoušky podají 
zkoušející. Zkoušející budou vypisovat termíny rovnoměrně v průběhu 
zkouškového období (od 20. 4. 2020 do cca začátku června) a vypíší tolik 
zkušebních termínů, aby jejich kapacita činila alespoň 2 násobek studentů, 
kteří mají předmět zapsán (nejméně však 2 termíny). 

h) Knihovnické informační centrum bude pro studenty posledních ročníků 
za účelem výpůjčky či vrácení literatury, zpřístupněno od 21. 4. 2020. Je 
třeba dodržet individuální vstup – max. 5 osob v místnosti. Informace o provozu 
KIC budou uveden na webových stránkách KIC od 20. 4. 2020. 

i) Obhajoby disertačních prací budou přesunuty na období, kdy bude možné je 
konat prezenčně. Budete informováni v souvislosti se zdravotní situací. 



3 Informace pro studenty nezávěrečných ročníků FAST VUT 

a) Konání zápočtů v termínech stanovených časovým plánem výuky je možné 
distanční formou u všech předmětů THD při splnění podmínek distančního 
vedení daného předmětu. 

b) Konání zkoušek z předmětů bude umožněno prodloužením zkouškového 
období letního semestru do 30. 9. 2020. Konání zkoušek je možné nyní pouze 
distanční formou u většiny předmětů THD, ale po uvolnění MZ ČR bude 
nabízena i možnost prezenční. Toto bude vždy uvedeno v intranetu u 
daného zkušebního termínu. Dále také platí, že termíny zkoušek jsou 
vypsány minimálně 2 týdny před zkouškovým obdobím, které začíná 
4. 5. 2020. Zkoušející budou vypisovat termíny rovnoměrně v průběhu 
zkouškového období (od 4. 5. 2020 do 30. 9. 2020) a vypíší tolik zkušebních 
termínů, aby jejich kapacita činila alespoň 2 násobek studentů, kteří mají 
předmět zapsán (nejméně však 2 termíny).  

4 Informace pro zahraniční studenty studující v češtině 

Výše uvedené informace, včetně částečného uvolnění výuky pro studenty posledních 
ročníků, je však obtížně realizovatelné pro zahraniční studenty, z nichž většinu tvoří 
studenti ze Slovenska. Překážka totiž může být nejen na straně České republiky, ale i 
v mateřské zemi těchto studentů, kdy jim místní pravidla nedovolí vycestovat, popř. 
jsou na ně kladeny požadavky karantény po příjezdu. Vedení VUT a FAST VUT věří, 
že se situaci těchto studentů podaří MŠMT v brzké době vyřešit. 
Pokud by však pro ně nějaká forma omezení trvala až do začátku příštího 
akademického roku, tak VUT a FAST VUT umožní těmto studentům si zapsat 
neabsolvované předměty v příštím akademickém roce s tím, že se na tyto 
předměty bude pohlížet jako na poprvé zapsané. Splnění těchto předmětů by pak 
nebylo kontrolováno při postupu do dalšího akademického roku, případná prodloužená 
délka studia by neměla vliv na vyměření poplatků za studium. 
Pro studenty, u nichž se předpokládá ukončení studia v tomto akademickém roce bude 
připravena proveditelná varianta závěru studia se zohledněním objektivních vnějších 
podmínek (viz např. dva termíny SZZ v bodě 2 d). 

V Brně dne 20.4.2020 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. 
Vedoucí Ústavu technologie stavebních hmot a dílců 

 

Příloha č. 1: Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění – studenti 

Příloha č. 2: Týdenní rozpis zajištění laboratoří THD technickými pracovníky 


