
Členové katedry jsou v období nouzového stavu studentům k dispozici níže uvedenými způsoby. 

Jsou voleny výhradně distanční formy styku, osobní kontakt se vylučuje. Na KČJ využíváme 

především SIS, ADOBE CONNECT, Skype, mail, Moodle, podle preference jednotlivých 

vyučujících (viz níže). 

Sousloví Termín bezprostřední přítomnosti neznamená, že jindy vyučující na mail neodpoví, nýbrž 

značí čas, kdy je vyučující studentovi k dispozici okamžitě. 

 

Doc. Adam: ČJSJK: mailem, zasílání textů s otázkami, následně písemné odpovědi a k nim hromadná 

zpětná vazba. Morfologie: zasílány výkladové pasáže a cvičení, s odstupem 14 dnů zaslán klíč. Dotazy 

a konzultace mailem každý den, kontrola mailu přinejmenším jednou denně. 

Dr. Babušová: komunikace e-mailem, studenti mohou využívat soukromého telefonického spojení, 

které jim bylo poskytnuto, termín telefonických konzultací 20:00-21:00. 

Mgr. Eliášková: hromadným emailem dílčí úkoly na každý seminář, studenti je posílají vypracované 

na fakultní email, odkud dostávají zpětnou vazbu, příp. konzultace. Termín bezprostřední přítomnosti: 
v čase pravidelné výuky. 

Dr. Janečka: pravidelné zasílání úkolů a následně klíče. Vytvořeny speciální mailové schránky 

syntax.pedf@email.cz, psycholingvistika@email.cz, u ostatních předmětů mail, SIS a moodle. Termín 

bezprostřední přítomnosti: v čase pravidelné výuky, konzultace v termínu podle stanoveného rozpisu 

KH prostřednictvím Skype martin.janecka5, v naléhavých případech lze i jindy. 

Dr. Janovec: pravidelné zasílání cvičení a následně i klíče řešení. Termín bezprostřední přítomnosti: 

Dotazy a konzultace mailem v termínech pravidelné výuky a podle stanoveného rozpisu KH. 

Doc. Hájková: pravidelné zasílání cvičení mailem a následně pak zpětné vazby. Povedlo se ve 

spolupráci s Mgr. Čechovou z fakultního vydavatelství zajistit sken základní studijní literatury pro 

Didaktiku Čj s praxí II (Hájková, E. Komunikační činnosti a jejích cíle. Praha: Pedf UK 2008.) Text je 

právě teď studentům rozesílán. Termín bezprostřední přítomnosti: Dotazy a konzultace mailem 

v termínech pravidelné výuky a podle stanoveného rozpisu KH. 

Doc. Hirschová: pravidelné zasílání cvičení mailem a následně pak zpětné vazby. Termín 

bezprostřední přítomnosti: Dotazy a konzultace mailem v termínech pravidelné výuky a podle 

stanoveného rozpisu KH. 

Dr. Holanová: zadání úkolů prostřednictvím SIS (hromadná zpráva s přílohou), emailem (komentáře) 

a Moodle (komentáře a přiložení klíče ke kontrole). Dotazy mailem každý den. Termín bezprostřední 

přítomnosti: v pracovní době 8:00-16:30. 

Dr. Chejnová: vždy na začátku týdne materiály k prostudování a online odkazy přes SIS + práce, 

studenti je do 14 dní posílají na e-mail. Zpětná vazba posílána ještě týž den (minimálně třikrát denně). 

Termín bezprostřední přítomnosti: v pracovní době 8:00-16:30. 

Dr. Nedvědová: Úkoly jsou zadávány prostřednictvím SIS, kontrola probíhá e-mailem. Konzultace e-

mailem. Termín bezprostřední přítomnosti: mailem v termínech pravidelné výuky a podle stanoveného 

rozpisu KH. 

Dr. Palkosková: zadání a stručný výklad zasílán studentům prostřednictvím SIS v době oficiální 

výuky. Dotazy a konzultace mailem každý den: Termín bezprostřední přítomnosti: mailem 

v termínech pravidelné výuky a podle stanoveného rozpisu KH. 
Dr. Sojka: pravidelné zasílání cvičení a následně pak i klíče řešení. Termín bezprostřední přítomnosti: 

Dotazy a konzultace mailem v termínech pravidelné výuky a podle stanoveného rozpisu KH. 

Doc. Šmejkalová: úkoly zasílány buď prostřednictvím moodle, nebo prostřednictvím SIS. Kontrola 

v časech pravidelné výuky v prostředí Adobe Connect, příp. Skype (zatím není jasné, jak bude AC 

fungovat). Běžná komunikace mailem. Termín bezprostřední přítomnosti: Konzultace v termínu podle 

stanoveného rozpisu v úterý 9:30–11:00 prostřednictvím Skype: martina.smejkalova_1 

Dr. Štěpáník: termín bezprostřední přítomnosti: výuka na základě domácí přípravy v časech 

pravidelné výuky prostřednictvím Skype, konzultace mailem podle stanoveného rozpisu KH. 

Dr. Vlčková: dílčí úkoly zadávány studentům přes moodle, studenti vypracují, zpětná reakce 

vyučující. Pro jakékoli dotazy je vyučující k dispozici via e-mail, na který reaguje v podstatě 

okamžitě. Termín bezprostřední přítomnosti v pracovní době 8:00-16:30. 

 

Naléhavé záležitosti lze řešit telefonem na sekretariát (221900211), hovor je přesměrován na 

mobil vedoucí katedry. 
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