
 

BIMČQ, KBIMQ – Internet a multimédia ve výuce českého jazyka   

Ukončení předmětu 

 
Vážení studenti,  

s ohledem na aktuální situaci na UP a zrušení kontaktní výuky v souvislosti s opatřeními kvůli COVID-

19 posílám instrukce k ukončení předmětu Internet a multimédia ve výuce českého jazyka 

v prezenčním i kombinovaném studiu.  

Studenti prezenčního studia (BIMČQ) obdrželi ode mě instrukce ke splnění úkolů a online výuce v LSM 

Moodle jakožto náhradě za prezenční výuku dne 11. 3. 2020 (podrobnosti jsou uvedeny v aktualitách 

na webu kcjl.upol.cz (zpráva z 11. 3. 2020)), studenti kombinovaného studia (KBIMQ) obdrželi instrukce 

ke splnění úkolů již na úvodním prezenčním setkání a studují průběžně online ve své opoře v LMS 

Moodle.  

Vzhledem k tomu, že k obnovení prezenční výuky na základě vládního nařízení nedojde minimálně do 

1. 4. 2020, dokončíme studium v prezenčním i kombinovaném studiu pouze online formou.  

Do Stagu vypíšu termín udělení pro každou skupinu (BIMČQ, KBIMQ), a to na 15. 4. 2020. Ti z vás, kteří 

chtějí splnit zápočet dne 15. 4. 2020, mi zašlou odkaz na váš osobní blog s vypracovanými úkoly 

nejpozději do 10. 4. 2020 tak, abych do 13. 4. 2020 stihla všechny vaše práce projít a opravit. Těm z vás, 

kteří budou mít vše v pořádku a budou ve Stagu zapsáni na termín 15. 4. 2020, automaticky v daný den 

zápočet udělím. Ty z vás, kteří neuspějí nebo nedodají do daného termínu úkoly, budu 13. 4. 2020 

kontaktovat s žádostí o dopracování úkolů. Opravené úkoly mi co nejdříve dodejte zpět. Pro ostatní 

z toho vyplývá, že pokud 13. 4. 2020 neobdrží ode mě e-mail s žádostí o opravu úkolů, znamená to, že 

závěrečná práce byla vyhovující a 15. 4. 2020 jim zápočet ve Stagu udělím.  

Termín je zvolen tak, aby ti studenti, kteří jsou v končících ročnících, měli možnost dodržet původně 

stanovený termín pro splnění studijních povinností (22. 4. 2020), a to i přesto, že tento termín bude 

s ohledem na aktuální situaci posunut, neboť budete mít následně spoustu starostí s dalšími předměty, 

které probíhají online obtížněji než náš předmět.  

S těmi z vás, kteří z jakýchkoliv důvodů (technické problémy, onemocnění apod.) nebudou moci 

uvedené termíny dodržet a splněné úkoly dodat, budeme řešit situaci následně individuálně tak, abyste 

stihli případně prodloužený termín pro splnění studijních povinností. V tom případě mě prosím 

kontaktujte na e-mail hana.maresova@upol.cz.  

Vzhledem k dotazům ohledně zpětné vazby na zaslané úkoly připomínám, co jsem říkala již při zadávání 

úkolů, že vaše práce budu opravovat hromadně až po stanovené deadlině (10. 4. 2020), tudíž prosím 

nečekejte průběžnou zpětnou vazbu každému z vás individuálně (s ohledem na množství studentů 

v obou skupinách je to z mé strany nereálné). Budu kontaktovat pouze ty studenty, u nichž nebudou 

odevzdané úkoly v pořádku a budou je muset dopracovat, nebo od kterých jsem do 10. 4. 2020 splněné 

úkoly neobdržela.  

Předem děkuji za spolupráci a přeji hlavně pevné zdraví.  Hana Marešová  
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