Č. j. 900/20/00081
PID 0397254
V Praze dne 15. 9. 2020

METODICKÝ POKYN PROREKTORKY
PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
Č. 3/2020,
Státní závěrečné zkoušky realizované distanční formou

Distanční režim státních závěrečných zkoušek umožňuje výnos rektora AMU č. 4/2020. O distanční
režim se jedná ve chvíli, kdy je student připojen dálkově. Členové komise pro SZZ jsou připojení buď
všichni dálkově (tzn. každý přes své zařízení), anebo část je přítomna fyzicky a část je připojena
dálkově. Plný distanční režim je v mnoha ohledech operativnější a pro účastníky komfortnější.
Distanční SZZ je zapotřebí nahrávat a nahrávku poté archivovat. Zároveň doporučujeme, aby namísto
losování otázky a následné přípravy odpovědi zkouška probíhala rozpravou na zadané téma.
Pokud je student přítomen fyzicky ve zkušební místnosti a část členů komise dálkově, nejde
o distanční režim, ale o režim hybridní. Při hybridním režimu musí být nejméně 3 členové komise pro
státní závěrečné zkoušky včetně jejího předsedy přítomni fyzicky. Za řádný průběh SZZ nese
zodpovědnost předseda zkušební komise, který případně stanoví další parametry účasti dálkově
připojených členů komise (zapínání/vypínání kamer, mikrofonů), včetně způsobu hlasování.
To, v jakém poměru prezenční a distanční účasti členů komise SZZ proběhla, se následně uvede
do protokolu o SZZ v poznámce. Distanční formou se mohou SZZ zúčastnit i vedoucí a oponenti
VŠKP.
AMU podporuje platformu MS Teams, která má být pro účely distančního vzdělávání a testování
využívána.
Pro distanční režim SZZ platí následující doporučení:
1. Student, členové komise, vedoucí VŠKP i oponent/i jsou o distančním režimu SZZ informováni
s dostatečným předstihem; je jim včas zaslán link a jsou seznámeni s technickými parametry.
2. Pro technické zajištění SZZ stanoví předseda komise administrátora schůzky, který
bezprostředně před konáním ověří kvalitu spojení a po dobu zkoušky je zodpovědný za její
bezproblémový technický průběh, včetně dílčích kroků; zároveň je vhodné s předstihem
(nikoliv tedy až v den konání SZZ) ověřit, že student se dokáže do MS Teams přihlásit
3. Předseda komise při zahájení schůzky informuje studenta, že zkouška bude nahrávána a že
s nahráváním nesmí nikdo manipulovat, teprve poté administrátor následně zapne nahrávání
distanční zkoušky. V případě technických problémů administrátor informuje předsedu komise
pro SZZ a podle jeho pokynů komunikuje telefonicky se studentem, případně s PC AMU.
4. Student musí mít během celé doby zkoušení zapnutý mikrofon a kameru. Na začátku
nahrávání jej předseda komise vyzve, aby se identifikoval sdělením jména a příjmení a dále
např. ukázáním občanského či studentského průkazu na kameru (pro účely uchování
záznamu). Předseda komise může dále vyzvat studenta, aby nasdílel obrazovku svého
počítače, případně pomocí své videokamery ukázal okolí. Student má mít vypnuté všechny
aplikace v pozadí kromě MS Teams a nemá nedisponovat žádným dalším podpůrným
prostředkem (včetně mobilního telefonu). V případě prokazatelného podvádění ze strany
studenta se toto pochybení považuje za disciplinární přestupek.
5. V případě ztráty spojení či technických obtíží, které vedou k přerušení zkoušky, se předseda
komise a administrátor schůzky pokusí co nejrychleji o znovunavázání spojení se studentem.
Pokud je zkoušení definitivně přerušeno, je v kompetenci komise určit, zda dosavadní průběh
zkoušky vedl k dostatečnému ověření znalostí. Buď proběhlou kontrolu studia standardně
vyhodnotí (např. v případě, že již podstatná část proběhla a na jejím základu je možné
studenta ohodnotit), nebo bude muset být student zkoušen znovu, případně bude položena
náhradní otázka. Není možné, aby termín propadl z důvodu technických problémů, ať už na
straně studenta nebo zkoušejících.
6. Po zodpovědění všech otázek předseda komise ukončí zkoušení a vyzve studenta
k dočasnému opuštění schůzky; student se odhlásí a zároveň je pozastaveno nahrávání.
Rozprava, resp. hlasování je neveřejné; o způsobu hlasování rozhoduje předseda komise;
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pokud je zvykem tajné hlasování, lze použít nástroje jako např. Mentimeter atd.; je však nutné
počítat s tím, že jejich využití potřebuje včasnou přípravu, může být proto zdlouhavé a ne zcela
efektivní. Po skončení rozpravy a hlasování je student znovu administrátorem přizván pro
sdělení výsledku
7. Protokol ze SZZ je nutné vytvořit stejně jako v případě prezenčního zkoušení; komise jej může
schválit per rollam emailem, přičemž maily je zapotřebí přiložit vytištěné k protokolu, nebo
protokol členové podepíší dodatečně (vzhledem k současné situaci může být schválení per
rollam operativnější). Záznam z průběhu SZZ je nutné přiložit k protokolu na CD, je uchováván
v souladu se Spisovým a skartačním řádem AMU. Student by neměl mít přístup k záznamu
zkoušky na MS Teams; je proto zapotřebí, aby administrátor schůzky studentovi k záznamu
ve službě Stream odebral práva, čímž mu ho znepřístupní. Alternativně může administrátor,
který spustil nahrávání, záznam stáhnout, čímž se pro všechny účastníky online schůzky
záznam znepřístupní.
Checklist – státní závěrečné zkoušky v MS TEAMS
Organizační zajištění státní zkoušky

☐ Informování studenta o času zkoušky a jejím technickém zajištění

☐ Zaslání pozvánky všem účastníkům, včetně odkazu na způsob instalace (web AMU); případné
uskutečnění testovacího hovoru.
☐ Kontrola technických parametrů těsně před zkouškou.

☐ Přihlášení členů komise (doporučení dostatečné časové rezervy pro dohodu komise na postupu,
např. seznámení s posudkem vedoucího, před vstupem studenta).
Průběh státní zkoušky

☐ Přihlášení studenta.
☐ Zapnutí nahrávání

☐ Ověření studenta pomocí ID, případná kontrola okolí studenta.
☐ Vlastní průběh zkoušky.

☐ Dočasný odchod studenta, přerušení nahrávání, rozprava o klasifikaci.

☐ Návrat studenta, obnovení nahrávání, sdělení výsledku.
☐ Ukončení nahrávání státní zkoušky
Po ukončení zkoušky

☐ Stažení záznamu v MP4 formátu z aplikace Microsoft Stream (resp. odebrání práv pro účastníky
státní zkoušky, včetně studenta).
☐ Dohoda ohledně vyhotovení a ověření protokolu (per rollam X prezenčně)
☐ Uložení záznamu na DVD, přiložení k protokolu a uložení na studijním oddělení fakulty.

doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. v.r.
prorektorka pro studijní záležitosti a zajišťování kvality
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