
Často kladené otázky (problematika náhrady místností v rozvrhu) 

 

1. Jak mám konkrétně postupovat (ideálně si přečíst dokumenty v tabulce na začátku www 
 stránky http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/rozvrhy a následně postupovat podle níže 
 uvedeného)? 
 
Odpověď: 
- nejprve musím mít funkční přístup pomocí svého uživatelského jména a hesla, 
- pokud mám již vytvořen svůj rozvrh v IS KOS (www aplikace), mohu pokračovat, pokud ne, 
 musím si rozvrh teprve vytvořit, 
- podívám se na www stránku http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/rozvrhy , 
- kliknu na odkaz Rozvrh pro všechny ročníky a obory , 
- přihlásím se svým uživatelským jménem a heslem, 
- kliknu na  studentů a vyberu si své jméno, zobrazí se mi můj rozvrh, 
- a nyní se musím podívat na tzv. konverzní tabulku na www stránce 
 http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/rozvrhy a zde zjistit, která místnost je případně 
 nahrazena, - např. najdu u předmětu v rozvrhu označení místnosti KL:B-702, u této 
 místnosti je v  konverzní tabulce uvedeno - "suterén MKK jako náhrada" + "suterén MKK
 před PC učebnami", níže ve vysvětlivkách najdu význam zkratky MKK,  
- z hlediska lokalit a učeben se musím nyní podívat na dokument (soubor PDF - Popisy umístění, 
 lokalit, mapy, popisy učeben včetně fotografií) v tabulce na www stránce pod číslem 
 2, http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/rozvrhy a asi nejlépe na druhé stránce (z plánku) 
 zjistím, kam se musím odebrat, 
- pokud chci mít jistotu, zdali výuka z nějakého důvodu neodpadá, pak se musím podívat na 
 stejnou www stránku do dokumentu pod číslem 3, 
- všechny informace by však měly být uvedeny v souhrnu na www stránce daného předmětu 
 v tzv. harmonogramu předmětu na ZS1415 (viz https://predmety.fbmi.cvut.cz/), tam 
 si vyberu obor, semestr a následně předmět.  
 
2. Kde najdu, kam mám jít, když jako náhradu učebny v rozvrhu mám uvedenou místnost 
 U66_VTS v objektu DT ČS VTS? 
 
Odpověď: 
- viz www stránka http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/rozvrhy a tam je úvodní tabulka, kde 
 pod položkou 2 je k dispozici popis lokalit, adresy, mapy atd., ten samý postup se týká 
 situace, kdy hledám místnost označenou např. KL:DM312, kde písmena DM 
 znamenají Dům mládeže v ul. 5. května. Popis místností je též zcela na konci www 
 stránky http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/rozvrhy (v zásadě podle lokalit a pater) 
 
3. Nemohu si prohlédnout svůj rozvrh v aplikaci https://rozvrh.fbmi.cvut.cz , protože se 
 nemohu přihlásit. 
 
Odpověď: 
- je třeba si aktivovat účet a jednotné heslo ČVUT, pokud se jedná o studenta 1.r. a nebo 
 vyhledat IT oddělení, tj. za výtahy vpravo a na konci chodby doleva (m.č. B-9). 
 

https://rozvrh.fbmi.cvut.cz/public/cz/index.html
https://rozvrh.fbmi.cvut.cz/public/cz/studenti/index.html


 
4. Nevyznám se příliš v některých zkratkách a zejména v kódech předmětů. 
 
Odpověď: 
- viz seznam zkratek na www stránce 
http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/627/public/19_pouzite_zkratky_V9_1415.pdf , obecně platí, že: 
17 - označení fakulty, 
P,K,A,R - první písmeno - prezenční forma studia, kombinovaná forma studia, studium v AJ, studium v 
RJ, 
B,M - druhé písmeno - bakalářské studium, magisterské studium, 
X - třetí písmeno - podle oboru, viz přehled zkratek, 
YYYY - další písmena (2 až 4) pak jsou vlastní zkratka předmětu. 
Příklad: 17PBFMMT - prezenční forma, bakalářský obor, obor fyzioterapie, předmět Masáže a měkké 
techniky 
Volitelné předměty (písmeno V) jsou na celé fakultě značeny jednotně a to: 17VYYYY . 
 
5. Na www stránce předmětu není ještě uveden harmonogram předmětu. Jak mám postupovat? 
 
Odpověď: 
- pokud to potřebuji vědět v krátkém čase a mimo budovu fakulty, pak postupuji pouze podle bodu 1 
 bez toho, že je k dispozici harmonogram, pokud jsem na fakultě, mohu zajít na sekretariát 
 dané katedry a zeptat se. 
 
6. Kde najdu sekretariáty oborových kateder? 
 
Odpověď: 
- katedra přírodovědných oborů - KPO/17101 - m.č. B-308, paní Šiffnerová (obory OPT, PMB), 

- katedra biomedicínské techniky - KBT/17110 - m.č. B-108, slečna Lukáčová (BMT, BME, SIPZ), 

- katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva - KZOOO/17111 - m.č. - B-402, paní Kličková 
 (FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS, CNP), 

- katedra biomedicínské informatiky - KBI/17112 - m.č. - B-506, paní Kulhánková (BMI), 

- Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1.LF - SPA/17220 - toto pracoviště sídlí na 
 Albertově v Praze, Studničkova ulice 7, Praha 2, paní Mgr. Eva Caithamlová (není katedrou a 
 negarantuje toto pracoviště obor). 

7. Jak mám postupovat v případě, když mi odpovědná osoba neodpovídá na email? 
 
Odpověď: 
- pokud mám čas, je třeba se připomenout (standardní doba na odpověď je tak 1 až 2 dny), pošlu to 
 znova, 
- nebo mohu přímo zajít za danou osobou, 
- pokud je doba delší než 5 dnů a nedostal jsem automatickou odpověď o nepřítomnosti atd., je třeba 
 jít na sekretariát katedry, která má danou věc řešit a zeptat se na danou osobu. 
 
 
 
 
 



 
8. Kde naleznu kontakty na vyučující? 
 
Odpověď: 
- viz www stránka http://www.fbmi.cvut.cz/kontakty , zde jsou také uvedeny konzultační hodiny, 
 pokud jsou vyučující přesunuti do náhradní místnosti, pak to nejlépe ví sekretářka katedry 
 (viz bod 6). 
 
9. Jak poznám, že se jedná o lichý či sudý týden semestru? 
 
Odpověď: 
- na www stránce http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/harmonogram-akademickeho-roku je k dispozici 
 podrobný rozpis týdnů v několika souborových formátech, obecně však platí, že 1. pořadový 
 týden semestru je lichý a druhý pořadový týden je sudý atd., 1. týden/lichý začíná 22.9.2014. 
 
10. Kde najdu přehled garantů oborů a jejich zástupců? 
 
Odpověď: 
- viz www stránka http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/rozvrhy 
 
11. Kde najdu, kdy jsou začátky vyučovacích hodin? 
 
Odpověď: 
- viz www stránka http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/rozvrhy, obecně platí, že dvě vyučovací 
 hodiny po 50 minutách trvají 100 minut a tudíž začátky jsou vždy v celé hodiny (8:00, 
 10:00, atd.) a  končí se 20 minut před začátkem následujících dvou hodin, viz též 
 stránky konkrétního rozvrhu. 
 
12. Není mi jasné, jak to s výukou v laboratořích, tj. v místnostech označených v rozvrhu 
KL:A-7 až KL:A-16ab. Znamená to, že teď několik týdnů nebude v těchto laboratořích 
výuka? 
 
Odpověď: 
-  obecně platí, že do 31.10.2014 by mělo být v uvedených laboratořích vše uděláno a měla 
 by také do té doby začít výuka v laboratořích, proto tam teď výuka není, je zrušena, 
 nicméně u lab. KL:A-16ab je realizována během 1. a 2. týdne semestru náhradní 
 výuka v jiných místnostech (viz též dokument pod bodem č. 5 na www stránce 
 http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/rozvrhy), zcela detailní informace jsou pak v 
 harmonogramech jednotlivých předmětů na www stránkách 
 https://predmety.fbmi.cvut.cz/ a pouze tam se můžete dozvědět, zdali by případně 
 výuka byla nahrazena a nebo budete muset vypracovat jiné náhradní úkoly apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13. Kde najdu správnou PC učebnu? 
 
Odpověď: 
- PC učebny byly až na výjimky přesunuty na jiná místa, viz též dokument pod bodem č. 1 na 
 www stránce http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/rozvrhy, obecně zůstaly původní 
 pouze KL:B-501 a KL:B-505, u kterých se předpokládá, že budou k dispozici celý 
 ZS1415, ostatní PC učebny by zůstaly celý ZS1415 v náhradních prostorách, pokud by 
 se něco změnilo, budete informováni, velmi stručně - KL:B-316 je nahrazena KL:A-
 120 (až do odvolání) nová nástavba laboratoří, KL:B-413 je nahrazena v prostorách po 
 bývalé městské knihovně (MKK) v přízemí za skleněnou stěnou (místnost č. 04), KL:B-
 16 je přesunuta do suterénu MKK až na konci chodby m.č. 005 (pouze průchod) a pak 
 vlevo (A-S105), KL:As- 415 je vytvořena nově a je umístěna v suterénu MKK na konci 
 chodby m.č. 005 (pouze průchod) a pak vpravo přes menší místnost (A-S107) do (A-
 S106),   
 
14. Může mi odpadnout ještě nějaká výuka, kromě té, která je uvedena v přehledu v 
tabulce pod bodem 3 na www stránce http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/rozvrhy? Jak se 
to dozvím? 
 
Odpověď: 
- ano, může, podrobně se to můžete dozvědět pouze z harmonogramu předmětu na  
 https://predmety.fbmi.cvut.cz/, důvodem může být služební cesta vyučujícího, náhlé 
 onemocnění, momentální problém na stavbě apod., nečekané problémy budeme 
 zasílat studentům na fakultní emaily a budeme udržovat www stránku 
 http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/rozvrhy aktuální, harmonogramy předmětů budou 
 také uváděny na www stránkách předmětů s verzemi a datem platnosti. 
 
15. Mohu nějak rychle najít odkazy na www stránky předmětu, pokud jsem v aplikaci 
ROZVRHY? 
 
Odpověď: 
- ano, můžete, pokud v rozvrhu kliknete na kód předmětu, tak se Vám objeví www stránka, 
 kde máte v záhlaví uvedeny dva odkazy a sice Kód předmětu - Název předmětu a WWW 
 stránky , pokud kliknete na ten první, tj. kód a název předmětu, tak se dostanete na 
 tzv. bílou knihu ČVUT, neboli studijní plány a pokud kliknete na ten odkaz WWW 
 stránky, tak se dostanete na fakultní www stránky předmětu (viz 
 https://predmety.fbmi.cvut.cz/), které spravují vyučující a kde si můžete stáhnout 
 soubory a harmonogramy.  
 
 
 
 

http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1555206.html
http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17bpalp
http://www.fbmi.cvut.cz/studenti/predmety/17bpalp

