
Nahrazování – fyziologie  Jak vyplnit formulář? 

- 1 - 

 V případě problémů mě kontaktujte na karas.adam@email.cz 

Vítejte všichni ti, kteří si potřebujete nahradit některé praktikum z fyziologie. Nyní vás krátce provedu vším, čím 

potřebujete! Návod je opravdu polopatický a snad pokryje všechny možnosti, do kterých vás formulář pustí. :-) 

 Adam Karas, 2022 

a) formulář a základní informace 

• odkaz na formulář je na MS Teams/webu ústavu 

o odkaz se mění v každém semestru! 

 

1) rozklikněte odkaz vedoucí na formulář 
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2) vyplňte email, který používáte 

o email slouží pro automatické zaslání potvrzení o vyplnění formuláře 

o taktéž se může stát, že vám vyučující bude potřebovat něco sdělit – použije k tomu daný email 

o může nastat chyba v matrixu – poté vám na email budu psát já, abychom spolu chybu vyřešili 

3) vyplňte příjmení a jméno, následně váš kruh 

o příjmení a jméno vyplňujte v tomto pořadí (např. Novák Jan) 

o pokud jste v meziročníku a váš kruh není v nabídce, vyberte možnost „jiný“ 
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b) výběr skupiny, se kterou budu nahrazovat; vyplnění formuláře 

• kazuistika: 

o Jsem Adam z kruhu 13. Fyziologii mám v úterý od 7:30. Na praktika z fyziologie jsem ve skupině A. 

3. týden jsem zameškal praktikum „TK a oběh“. Praktikum si chci nahradit další týden (tj. 4. týden) 

a čas mám ve úterý celý den. Které praktikum si vyberu? 

o Adam se teď musí podívat, která skupina má ve zvoleném týdnu nahrazování, tedy ve 4. týdnu, 

praktika, která zameškal (TK a oběh). 

▪ 4. týden má praktika „TK a oběh“ skupina C 

▪ Adam bude nahrazovat ve 4. týdnu se skupinou C 

• analogicky si Adam mohl nahradit již dopředu ve 2. týdnu se skupinou B, 

nebo ve 3. týdnu se skupinou A 
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1) vyberu si dopředu, se kterou skupinou budu který týden nahrazovat (můžu si stanovit i preferovaný den) 

o důležité: vybírám týden a skupinu, se kterou si budu nahrazovat zameškané praktikum 

▪ nevyplňujete svou skupinu a ani termín, kdy jste praktikum zameškali/zameškáte 

2) ve formuláři vyberu preferovaný týden 

3) dole kliknu na „další“ 
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4) vyberu den, ve kterém budu nahrazovat 

5) kliknu na „další“ 
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6) z nabízených možností vyberu skupinu, se kterou si budu nahrazovat 

o koukám na: 

▪ požadovanou skupinu (v případě Adama je to skupina C) 

▪ čas, kdy začínají praktika dané skupiny 

7) kliknu na „odeslat formulář“ 
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c) kontrola v mailu 

• na uvedený email vám nyní přišlo potvrzení o vyplnění formuláře 

• zkontrolujte uvedené údaje a týden, den a skupinu, se kterou si budete nahrazovat 

o pokud jste se překlikli, napište na můj email, že jste udělali chybu – snad to nějak vyřešíme! 
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d) to je vše! 

• teď už stačí přijít na vámi vybraná praktika! 

 

 

?) možnosti formuláře 

• Formulář vznikl, protože jednotlivá praktika mají omezenou kapacitu. Kvůli tomu není možné nahrazování 

neomezeného počtu lidí s danou skupinou. Místo zdlouhavého psaní vyučujícímu stačí nyní vyplnit 

formulář a vyučující bude vědět, že na jeho praktika přijdete. 
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• S omezenou kapacitou se váže několik možných situací, se kterými se ve formuláři můžete setkat: 

 

a) skupiny na daný den mají všechny volnou kapacitu 

▪ nejlepší možnost – skupinu máte danou, stačí vybrat čas 
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b) některé skupiny daného dne jsou zaplněny 

▪ pokud je skupina, kterou jste chtěli, volná, vyberte ji – a máte vyhráno! 

▪ pokud je preferovaná skupina zaplněna (ve formuláři chybí), musíte vybrat  

jinou skupinu (v jiný čas) / jiný den / jiný týden 

• k navigaci po formuláři slouží tlačítka „další“ a „zpět“ (můžete se tedy vracet 

a vybrat jiný den / týden nahrazování) 
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c) ve zvoleném dni již není volná žádná skupina 

▪ musíte vybrat jiný den / týden nahrazování 

▪ důležité: Možnost „Tento den je plný. Vyberte jiný termín“ můžete zaškrtnout a poté 

formulář odeslat. Taková možnost není ale možná! V takovou chvíli se s vaším 

nahrazováním daný den nepočítá. 

 

 


