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KONÁNÍ ONLINE VEŘEJNÝCH PŘEDNÁŠEK 
V KVALIFIKAČNÍCH ŘÍZENÍCH 

V době omezení možnosti prezenční účasti většího množství účastníků doporučujeme uspořádat 

přednášku v online, případně hybridním režimu. 

1) V online režimu – preferovaná varianta 

Celá přednáška se koná v online režimu přes MS Teams, Zoom či jiný nástroj. Odkaz na online konání 

veřejné přednášky zveřejňuje předseda komise obvykle na webových stránkách ústavu, dále dle 

uvážení. 

Mezi formální náležitosti patří zjištění počtu účastníků na přednášce. Účastníky stačí jednoduše 

spočítat a zaznamenat do formuláře pro hodnocení přednášky, anebo je možné pořídit jejich seznam 

(vygenerováním v daném nástroji / vytvořením printscreenu obrazovky), který poslouží pouze pro 

účely ověření počtu účastníků a který nebude nikde zveřejněn. 

Přednášky se účastní nejméně 3 pověření členové komise (včetně předsedy). Po skončení veřejné 

přednášky předseda komise vyplní formulář č. 11 – Public Lecture Evaluation, kde uvede, jakou 

formou byla přednáška realizována, kteří členové komise se jí účastnili, jakým způsobem (online) a 

zda souhlasí s jejím hodnocením. Formulář podepisuje pouze předseda komise. 

2) V hybridním režimu 

Přednášky se fyzicky účastní max. 6 osob (včetně uchazeče) v dostatečně velké místnosti a současně 

je zajištěn online přenos přes MS Teams, Zoom nebo jiný nástroj. Odkaz na online konání veřejné 

přednášky zveřejňuje předseda komise obvykle na webových stránkách ústavu, dále dle uvážení. 

Uchazeč při prezentaci nemusí mít roušku, ostatní v místnosti roušku mají. 

Mezi formální náležitosti patří zjištění počtu účastníků na přednášce. Účastníky stačí jednoduše 

spočítat a zaznamenat do formuláře pro hodnocení přednášky, případně je možné pořídit seznam 

online účastníků vygenerováním v daném nástroji / vytvořením printscreenu obrazovky, který poslouží 

pouze pro účely ověření počtu účastníků a který nebude nikde zveřejněn. 

Přednášky se prezenčně nebo online účastní nejméně 3 pověření členové komise (včetně předsedy). 

Po skončení veřejné přednášky předseda komise vyplní formulář č. 11 – Public Lecture Evaluation, 

kde uvede, jakou formou byla přednáška realizována, kteří členové komise se jí účastnili, jakým 

způsobem (online / fyzicky) a zda souhlasí s jejím hodnocením. Formulář podepisuje pouze předseda 

komise. 
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