
Vážené studentky a vážení studenti RECETOX (tedy Životní prostředí a zdraví, Matematická biologie a biomedicína, 
končící Matematická biologie a končící Ekotoxikologie)! 
 
Zdravíme vás v podzimním semestru 2020, dobrodružné době, kdy studium na VŠ s velikou jistotou bude jiné, než 
jste dosud byli zvyklí, případně (prváci) o něm slýchali. Již jste zřejmě zaznamenali, že s výjimkou 
laboratorních/terénních a praktických předmětů bude veškerá výuka formou online výuky. Situace se tak dynamicky 
proměňuje, že i současná nařízení se ještě mohou měnit. Než abych vám zde psal nějaké věci, co platí dnes a zítra 
nemusí, sledujte prosím https://www.muni.cz/koronavirus, kde jsou všechny aktuální detaily.  
 
Sledujte také pravidelně a často vaši poštu v IS https://is.muni.cz/auth/mail/ či v O365 
https://outlook.office.com/mail/inbox (login pod UČO a primární heslo). Budete nyní dostávat důležité maily 
k jednotlivým předmětům a také třeba k zahájení výuky pro první ročníky či kolem dalších opatření. K výuce nebude 
využíván jen IS.MUNI. Učitelé řady předmětů nejspíše založí „třídy“ v MS Teams – sledujte potom pravidelně dění a 
zkontrolujte si, zda ve „třídě“ jste. Nebojte, učitelé vám pošlou všechny potřebné instrukce. Jen buďte pozorní a pro-
aktivní, abyste něco nezaspali. V této době bude více než kdy jindy platit, že nejmenší šance uspět ve studiu má 
pasivní student. Komunikujte mezi sebou, nenechte nikoho z vašich „kruhů“ vypadnout z dění. Každému se může 
stát, že mu nějaký mail unikne, něco mu nejde – pomozte si navzájem! 
 
Myslíme na vás, víme o vás a mrzí nás celá situace. Současně s celou MUNI a PřF intenzivně pracujeme na tom, aby 
kvalita vzdělání nebyla nutnými opatřeními negativně ovlivněna! Je to o nás všech společně, abychom si udělali 
skvělý podzimní semestr VŠ studia (a zejména zde myslím na prváky!). Společně, my – učitelé s vámi – studenty, to 
zvládneme. A dělejme vše proto, abychom online formou nahradili alespoň částečně i interakce, které k výuce vždy 
patřily. Zde vidím příležitost, co pro věc můžete udělat i vy: zkontrolujte vaše IT vybavení (kvalitní kamera, headset 
..), procvičte si používání online nástrojů (zejména MS Teams apod), nebojte se reagovat, jste-li vyzýváni 
k diskusi/dotazům, mluvte nejen pište, nebojte se ukázat obličej, mimiku (“neschovávejte se na druhé straně drátu”). 
Tyhle a další věci mohou pomoci zmenšit negativa, která s sebou online výuka přináší. 
 
Současně vás chceme vyzvat, neváhejte se na nás s čímkoliv obracet, ať už se to týká výuky, studentských záležitostí 
atd. Je tu k dispozici (kromě všech vyučujících) speciální tým lidí, kteří mají na zřeteli vás a vaše studium: 
já – pedagogický zástupce RECETOX a garant bc ŽPZ 
dr. Tomáš Pavlík – garant bc MBB a zástupce garanta pro nmgr MBB prof. Ladislava Duška 
dr. Peter Šebej – zástupce garantky pro nmgr ŽPZ prof. Jany Klánové 
dr. Michal Bittner – studijní průvodce pro nmgr 
mgr. Jakub Urík – studijní průvodce pro bc 
Tereza Nováková a Radmila Lopuchovská – administrátorky pro studium 
 
S přáním pevného zdraví a bezvadného podzimního semestru 2020 ! 
 
Jakub Hofman 
 
 
Prof. Jakub Hofman, Ph.D. 
head – Soil Environmental Chemistry and Toxicology  
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