INFORMAČNÍ VĚSTNÍK

č. 6
2020

Pro soudce, státní zástupce, čekatele a asistenty

Z připravovaných vzdělávacích akcí vybíráme
Trestní soudnictví
14. 10.
Trestní právo hmotné - vybrané otázky a
související problematika
Kroměříž Rosůlek/Růžička/Šupina/Wažik
Seminář je zaměřen na problematiku
nepříčetného pachatele v hmotně právních ale i procesně právních souvislostech trestního práva s přesahem i do
souvisejících civilních předpisů. Nepříčetný pachatel a trestný čin opilství § 360
tr.z.) – aktuální právní problematika
z pohledu státního zástupce. Nepříčetný
pachatel – praktické problémy (např.
vazba, ochranná opatření a jejich vztah
k civilním předpisům ad.). Vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu – detenční řízení (§ 66 a
násl. z. č. 292/2013 Sb. o ZŘS) – přípustnost převzetí a držení v ústavu zdravotnické péče (hmotně právní a procesně
právní souvislosti) z pohledu soudce,
jakož i z pohledu lékaře zdravotnického
zařízení a znalce.
15. 10.
Ochranná opatření - ochranné léčení
Olomouc
Hajnová/Koboušková
Šupina/Žán
Ochranná opatření se zaměřením na
ochranné léčení. Lektoři jsou přítomni na
semináři všichni od samého počátku až
do konce a vzájemně si své problematiky
glosují, komentují, doplňují atp..

Důležité – nová podoba
ASJA od 8. 9. 2020
Prosím, věnujte pozornost přiložené metodice
s popisem změn nových
funkcionalit ASJA.
Důvodem těchto změn je
přehlednější dostupnost
prezentací, videí a dalších
výukových materiálů.
Současně prosíme o Vaši
trpělivost, chybějící videa
budou dostupná do konce září a audio knihy do
konce října.

takto označený seminář je dostupný
v distanční, on-line formě

Aktuální informace o obsazenosti
daného semináře lze ověřit v ASJA.
www.asja.cz

Stránka 1 z 5

Civilní soudnictví
14. 9.
Rodiče a děti se zdravotním či duševním
postižením
Praha Majerčík/Matiaško/Rozehnalová
Školení bude zaměřeno na rekapitulaci
judikatury a standardů v této oblasti a na
to, jaká je role soudce při zabezpečování
pozitivních závazků státu v této oblasti.
Tématem bude též role soudců
v podpoře rodiny se zdravotně či duševně postiženým dítěte a způsoby zohlednění takové okolnosti v různých typech
rodinně právních řízení. Lektoři se dále
zaměří též na další problémy zacházení
s duševně či zdravotně postiženými rodiči, na které mohou soudci v rozhodovací
praxi narazit, a to zejména na nucené
sterilizace a potraty žen omezených na
svéprávnosti.
20. 10.
Vlastnické právo
Brno
Havlík
Seminář je věnován problematice vlastnického práva, včetně aktuální judikatury.
Seminář shodného obsahu je rovněž
plánován na březen a listopad 2021.
18. – 20. 11.
Praktické otázky dědického práva
Kroměříž
Drápal/Muzikář/Šešina
Seminář bude zaměřen na praktické
otázky dědického práva a řízení o pozůstalosti.

Další vzdělávací akce - pro soudce, státní zástupce, čekatele a asistenty
15. – 16. 10.
Sdílení zkušeností při zavádění interdisciplinární spolupráce na opatrovnických
úsecích
Kroměříž

Civilní soudnictví
7. 9.
Smlouva o dílo
Praha

Horák/Štenglová

8. – 9. 9.
Výkon rozhodnutí a exekuce
Praha
Jirmanová/Kasíková/Krhut
11. 9.
Použití zákona č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů v rodinněprávních sporech
Praha
Hrdá
14. – 15. 9.
Znalecké posuzování v civilním řízení
Kroměříž
Záhorská
14. 9.
Rodiče a děti se zdravotním či duševním
postižením
Praha Majerčík/Matiaško/Rozehnalová
16. – 18. 9.
Aktuální otázky pracovního práva
Kroměříž
Doležílek/Malý
24. -25. 9.
Úkony v přípravném řízení trestním pro
civilní soudce držící pohotovost na OS
Kroměříž
Hayes/Hubáčková
Kadlec/Károlyi
29. 9.
PA - Novela zákoníku práce
Praha
Partnerská akce JA a JČP

Brůha

30. 9.
PA - Nejnovější insolvenční judikatura
Praha
Kučera
Partnerská akce AIS a JA
30. 9. – 2. 10.
Závazkové právo obecná část III.
Kroměříž
Čech/Pelikán
6. – 7. 10.
Věcná práva Brno
Brno
8. 10.
Rozhovor s dítětem
Praha

Králík

Plšková

19. – 20. 10.
Komunikace s osobami s duševní poruchou
Praha
Šlosárek/Šnorek
Thorová/Tuček
20. 10.
Vlastnické právo
Brno
Havlík
21. -22. 10.
Vybrané otázky zákona o mezinárodním
právu soukromém
Praha
Bříza/Fišerová/Zavadilová
26. 10.
PA - Novela ZOK: s.r.o.
Praha
Partnerská akce JA a JČP

Čech

26. 10.
Opatrovnická agenda pro soudce odvolacích senátů
Kroměříž
29. – 30. 10.
Využití mediačních technik pro opatrovnické soudce I.
Praha
Kopalová/Soukupová
3. 11.
Aktuální výkladové problémy občanského soudního řádu
Kroměříž
Drápal
4. – 6. 11.
Výkladové problémy obchodních korporací
Kroměříž
Cileček/Čech/Dědič
Štenglová/Šuk
9. 11.
PA - Mezinárodní obchod
Praha
Partnerská akce JA a JČP

Kapitán

10. 11.
Brusel I bis, Nařízení Evropského parlamentu a Rady
Praha
Bříza/Zavadilová

13. 10.
Vývojová psychologie a znalecké dokazování v oblasti psychologie
Praha
Ptáček
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18. – 20. 11.
Praktické otázky dědického práva
Kroměříž
Drápal/Muzikář/Šešina
19. 11.
Řízení o podpůrných opatřeních a řízení
ve věcech svéprávnosti pro začátečníky
Praha
Fialová/Horská/Kotrandy
23. – 24. 11.
Náhrada při újmě na přirozených právech člověka
Praha
Novosad/Vojtek
25. 11.
Řím I, Nařízení Evropského parlamentu a
Rady
Praha
Bříza
30. 11.
PA - Novela ZOK: a.s.
Praha
Partnerská akce JA a JČP

Čech

1. 12.
4. rodinněprávní sympozium JA - osvojení
Kroměříž
Kopecká/Nováková
7. 12.
PA - Praktická aplikace základních zásad
ochrany soukromých práv
Praha
Bezouška
Partnerská akce JA a JČP
14. 12.
PA - NS k náhradě škody a nemajetkové
újmy
Praha
Vojtek
Partnerská akce JA a JČP

Trestní soudnictví
8. 9.
Dozoroví státní zástupci - nespecialisté
na MJS v trestním řízení
Praha
Kloučková/Koné Król
Richterová/Soukup
9. 9.
Drogová trestná činnost
Praha
Bradáčová/Kubík/Richter
10. 9.
Nová legislativa a nové instituty v oblasti
trestního práva
Praha
Forejt/Růžička

Další vzdělávací akce - pro soudce, státní zástupce, čekatele a asistenty
15. 9.
Trestní odpovědnost právnických osob.
Compliance programy.
Kroměříž
Chromý/Koudelka/Szabó
Žďárský
16. 9.
Vykonávací řízení - podmíněné propuštění z VTOS
Olomouc
Auerová/Nedvědický/
Petrásek/Tesař/Vicherek
5. – 6. 10.
Psychologie výslechu dospělých I
Praha
Záhorská
6. 10.
Uznání a výkon vybraných druhů rozhodnutí ve vztahu k jiným členským
státům EU
Praha

Anděl/Gauthierová
Pješčaková/Polák

8. – 9. 10.
Trestná činnost mládeže a na mládeži
Kroměříž
Kolář/Kubín/Plšková/Šimek/Šupina
13. 10.
Adhézní řízení a rozhodování o náhradě
škody a nemajetkové újmy způsobené
trestným
Kroměříž
Púry/Vojtek
14. 10.
Trestní právo hmotné - vybrané otázky a
související problematika
Kroměříž
Rosůlek/Růžička/Šupina
Wažik
15. 10.
Ochranná opatření - ochranné léčení
Olomouc
Hajnová/Koboušková
Šupina/Žán

4. 11.
Operativně pátrací prostředky a další
vybraná problematika přípravného řízení
Praha
Bradáčová/Černek/Kloučková
Vojtíšek
11. – 12. 11.
Trestní sankce
Kroměříž
Janků/Koudelka/Lýsek
Masopust Šachová/Palotášová
Schoř/Wažik
7. – 8. 12.
Znalecké psychologické
trestní oblast
Praha

zkoumání

-

Záhorská

Ústavní právo
22. 6. – 31. 12.
Certifikovaný online kurz Rady Evropy:
Boj proti obchodování s lidmi
22. 6. – 31. 12.
Certifikovaný online kurz Rady Evropy:
Azyl a EÚLP
22. 6. – 31. 12.
Certifikovaný online kurz Rady Evropy:
Zákaz špatného zacházení
22. 6. – 31. 12.
Certifikovaný online kurz Rady Evropy:
Práva osob se zdravotním postižením
22. 6. – 31. 12.
Certifikovaný online kurz Rady Evropy:
Úvod do Evropské úmluvy o lidských
právech a Evropského soudu pro lidská
práva

21. – 23. 10.
Trestná činnost proti životnímu prostředí
Kroměříž Frgelecová/Herma/Hlubocká
Kössl/Lokajová/Maixnerová/Plesl/Renner
ová/Růžička/Říhová/Šrámek/Vermouzek/
Weissová
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22. 6. – 31. 12
Certifikovaný online kurz Rady Evropy:
Bioetika – klíčové zásady lidských práv v
biomedicíně
22. 6. – 31. 12.
Certifikovaný online kurz Rady Evropy:
Justice vstřícná k dětem
22. 6. – 31. 12.
Certifikovaný online kurz Rady Evropy:
Lidská práva ve sportu
22. 6. – 31. 12.
Certifikovaný online kurz Rady Evropy:Násilí na ženách a domácí násilí
7. 9.
Romové v soudní síni a soudním rozhodování
Praha
Šebová/Tišer
11. 9.
Použití zákona č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů v rodinněprávních sporech
Praha
Hrdá
14. 9.
Rodiče a děti se zdravotním či duševním
postižením
Praha
v jednání
25. 9.
Úvodní konference projektu Zlepšení
přístupu zranitelných skupin osob ke
spravedlnosti
Praha
Šimáčková
23. 10.
Role soudce v prevenci závažných zásahů do práv osob žijících v institucích
Praha

Další vzdělávací akce - pro soudce, státní zástupce, čekatele a asistenty
22. 10.
Jak se vypořádat s rozdílnými závěry
znaleckých posudků
Praha
Krabec
9. 11.
Identifikace příjmů FO pro opatrovnické
účely
Brno
Polok
12. 11.
Zákon o spotřebitelském úvěru
Praha
Slanina/Vyhnálek
18. 11.
Identifikace příjmů FO pro opatrovnické
účely
Praha
Polok
18. – 20. 11.
Věřitelé a práce s přihláškami
Brno
Maršíková/Schönfeld
20. 11.
Antidiskriminační právo - aktuální judikatura a výkladové problémy
Praha
Koldinská/Pospíšil/Šopinská

Etika
7. – 9. 9.
Etika v právu
Kroměříž

Mezinárodní spolupráce
3. - 4. 9.
EU Gender Equality Law - ONLINE II.
28. – 29. 9.
EU Anti-discrimination Law II.- ONLINE
6. 5. – 30. 9.
Lessons Learned from Around the World
About Managing Courts in a Pandemic ZÁZNAM
6. – 27. 10.
EU Waste Legislation and Protection of
the Environment through Criminal Law –
Focus on Combating Waste Crime ONLINE

8. – 9. 10.
Alternative Dispute Resolution / Mediation - ONLINE

Cizí jazyky
1. 10.
Odborná angličtina - korporátní právo
Praha
Klabal
30. 11. -2. 12.
Odborná francouzština zaměřená na
právo životního prostředí
Kroměříž
30. 11. – 2. 12.
Legal English - Environmental Law
Kroměříž

Mediace
1. 7. – 31. 12.
Zákon o mediaci a možnosti jeho využití
v praxi
Hájková/Potočková
22. 9.
Zákon o mediaci a možnosti jeho využití
v praxi
Praha
Hájková/Potočková
24. 11.
Zákon o mediaci a možnosti jeho využití
v praxi
Brno
Hájková/Potočková

Manažerské vzdělávání
14. – 16. 9.
Stres, time management a psychohygiena
Kroměříž
16. – 18. 9.
Stres, time management a psychohygiena
Kroměříž
30. 9. – 2. 10.
Vedení lidí (KmA) - manažerské vzdělávání 2020
Kroměříž
Dudášová/Runštuková/Smith
7. – 10. 10.
Moderní řízení organizace
Kroměříž
Dluhý-Smith/Sedláček
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14. – 16. 10.
Moderní řízení organizace
Kroměříž
Dluhý-Smith/Sedláček

Ekonomie, finance, účetnictví
12. 10.
Metody odhalování dotačních podvodů
Brno
Polok
20. 10.
Zákon o spotřebitelském úvěru
Praha
Slanina/Vyhnálek
22. 10.
Jak se vypořádat s rozdílnými závěry
znaleckých posudků
Praha
Krabec
9. 11.
Identifikace příjmů FO pro opatrovnické
účely
Brno
Polok
18. 11.
Identifikace příjmů FO pro opatrovnické
účely

Správní soudnictví
21. – 23. 9.
Pracovní setkání soudců úseku správního
soudnictví
Kroměříž

Insolvence
21. 9.
Insolvenční právo pro civilní soudce vztah insolvenčního a civilního řízení
Praha
Zoubek

Další vzdělávací akce - pro soudce, státní zástupce, čekatele a asistenty
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Čekatelé Hradec Králové

Čekatelé Ústí nad Labem

Asistenti Praha

Semináře jsou určeny pouze pro justiční čekatele a
asistenty soudců působící v obvodu KS Hradec
Králové

Semináře jsou určeny pouze pro justiční čekatele a
asistenty soudců působící v obvodu KS Ústí nad
Labem

7. 9.
ČEKATELÉ HrK - Formulace rozsudků ve
sporné a v nesporné civilní agendě
Hradec Králové
Ducháček/Kopsa

14. 9.
ČEKATELÉ/ASISTENTI ÚnL - Opatrovnický proces
Litoměřice
Franclová/Zajíček

Seminář je primárně určen pro asistenty Městského soudu v Praze a asistenty pražských obvodních soudů. V případě volných míst je určen i
pro asistenty ostatních soudů, popřípadě justiční
čekatele a vyšší soudní úředníky.

21. 9.
ČEKATELÉ HrK - Exkurze – ženská věznice VS ČR Světlá nad Sázavou

1. 10.
ČEKATELÉ/ASISTENTI ÚnL - Dokazování
se zaměřením na ZP + Směnečná agenda - ZMĚNA TERMÍNU
Litoměřice
Černá/Dörfl

12. 10.
ČEKATELÉ HrK - Exkurze – Ústav soudního lékařství
2. 11.
ČEKATELÉ HrK - Opravné prostředky v
OSŘ
Hradec Králové
Pejšek

Čekatelská příprava
19. – 21. 8.
Společný, souhrnný a úhrnný trest
Kroměříž
Vlasák
24. 8. – 2. 9.
Závěrečné soustředění justičních čekatelů a asistentů soudců
Kroměříž
Durdík/Hartmann
Havelec/Havlík/Havlíková/Kadlec/Károlyi/
Králík/Mrákota/Pařízková/Putna/Sábol
Vlašín/Vojtek/Waltr
7. – 11. 9.
Závěrečné soustředění právních čekatelů
Kroměříž
Dlouhý/Chvatík
17. 9.
Domovní prohlídka a neodkladné úkony
pro právní čekatele
Praha
Bradáčová/Foldyna
21. 9. – 2. 10
Závěrečné soustředění justičních čekatelů a asistentů soudců - NÁHRADNÍ TERMÍN
Kroměříž

22.10.
ČEKATELÉ/ASISTENTI ÚnL - Insolvence vztah k OSŘ
Litoměřice
Zadražil
12. 11.
ČEKATELÉ/ASISTENTI ÚnL - Rozsudky –
náležitosti, typy, (§ 152 - § 175, hlava
čtvrtá, o.s.ř.) - ZMĚNA TERMÍNU
Litoměřice
Pastrňák
25. 11.
ČEKATELÉ/ASISTENTI ÚnL - Náklady
řízen
Litoměřice
Tichý
16. 12.
ČEKATELÉ/ASISTENTI ÚnL - Mezinárodní
procesy
Litoměřice
Beneš

Soudci a SZ s praxí do 3 let

11. 9.
ASISTENTI PRAHA_Podmínky řízení, úkony účastníků, příprava jednání v řízení
před soudem I. stupně
Praha
Sedlák
25. 9.
ASISTENTI PRAHA_Zásady civilního řízení,
Civilní řízení sporné a nesporné, úkony
asistenta v civilním řízení
Praha
Jirsa
9. 10.
ASISTENTI PRAHA_Řízení před soudem I.
stupně – jednání, dokazování a rozhodnutí ve věci samé
Praha
Novosad
23. 10.
ASISTENTI PRAHA_Opravné prostředky v
civilním řízen
Praha
Křesťanová
13. 11.
ASISTENTI PRAHA_Výkon rozhodnutí a
exekuce – vybrané problémy
Praha
Jachura
20. 11.
ASISTENTI PRAHA_Insolvenční řízení
Praha
Zoubek

17. – 19. 8.
Společný, souhrnný a úhrnný trest soudci a SZ s praxí do 3 let
Kroměříž
Vlasák

27. 11.
ASISTENTI PRAHA_Řízení ve věcech rodinněprávních a vybrané problémy zákona o zvláštních řízeních soudních
Praha
Trávníková

21. – 23. 10.
Vybrané otázky civilního procesu - pro
soudce s praxí do 3 let
Kroměříž
Novosad/Zoubek

11. 12.
ASISTENTI PRAHA_Obchodní korporace
a veřejné rejstříky
Praha
Malíková
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NOVÝ VZHLED STRÁNEK
Od 8. září 2020 dochází v systému ASJA k několika změnám.
Jedna z těch základních a nejvíce viditelných je celková grafická změna stránek ASJA:
https://asja.jacz.cz/index.php, které svou podobu odvozují z webových stránek Justiční akademie.

Přihlášení do systému
Do systému ASJA je možné se přihlásit dvojím základním způsobem:
•
•

prostřednictvím hlavní stránky Justiční akademie, tzn:. https://www.jacz.cz/,
přímo ze stránky systému ASJA, tzn.: https://asja.jacz.cz/.

Přístup z hlavní stránky Justiční akademie
Do příkazového řádku v navigačním okně prohlížeče napíšeme adresu webové stránky Justiční
akademie, tzn.: https://www.jacz.cz/.
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Přihlašovací rozhraní má nově označení „Správa mých seminářů“, ve kterém místo kolonky
„Uživatelské jméno“ je nově jen „Email“. Myslí se tím samozřejmě pracovní email.
Pokud uživatel registraci ještě nemá nebo heslo zapomněl, má možnost si nechat vygenerovat heslo
nové, a to kdykoli a opakovaně. Stačí kliknout na odkaz: „Neznám heslo“. Uživatel je přesměrován na
novou stránku, kde do příkazního řádku zadá adresu pracovního emailu. Na tento email mu následně
přijde heslo. V případě zapomenutého hesla je zasláno heslo nové.
Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu osobních dat Justiční akademie seznam hesel nevede, ani
hesla nerozesílá. Vytvoření a změna hesla jsou plně věcí uživatele!
Generování hesel je možné pouze na adresy domén soudů, státních zastupitelství a Ministerstva
spravedlnosti České republiky. Při zadání jiné adresy se objeví následující chybová hláška.

V případě technických problémů s přihlášením může uživatel kontaktovat Justiční akademii, a to na
emailu: info@asja.cz.
Pokud uživatel byl zaměstnancem justice, má nebo v minulosti měl v systému ASJA vytvořený účet
a přechází pouze do jiné organizační složky justice, pak o změnu přihlašovacího emailu musí opět
požádat na info@asja.cz.

Pokud by si nechal vygenerovat heslo na mail přidělený v nové instituci, založil by si v systému nový
účet, ve kterém by mu samozřejmě chyběly jak aktuální přihlášky, tak i dříve absolvované semináře.
Přímý přístup na stránku systému ASJA
Do příkazového řádku v navigačním okně prohlížeče napíšeme adresu stránky systému ASJA, tzn.:
https://asja.jacz.cz/.
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Zobrazí se hlavní přihlašovací stránka. Vlevo dole pak stačí zadat své přihlašovací údaje, tzn. pracovní
email a heslo.
Bez zadání údajů lze sice obsah stránek prohlížet, ale pouze omezeně, nelze se např. přihlásit,
stáhnout přílohy apod.
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NOVÝ PANEL ZÁLOŽEK
Další ze základních změn je nový panel se samostatnými záložkami.

Pro větší přehlednost jsou zde semináře rozděleny podle druhu jednotlivých příloh, tzn. podle toho,
zda jsou na seminář navázány např. prezentace, video záznamy přednášek, metodické materiály či elearningové texty.
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ A SYSTÉM FILTRACE
Ke změně došlo i na hlavní stránce zobrazení všech aktuálních seminářů, tzn. těch, které probíhají
nebo teprve budou probíhat a na které je možné se přihlásit. Změna se týká zejména filtrace
seminářů a jejich vyhledávání podle řady kritérií.
Na hlavní stránku je možné se dostat kliknutím na nadpis „Oblast vzdělávání“ a dále volbou
„VŠECHNY OBLASTI“ nebo kliknutím na některou konkrétní oblast. Oblast je vždy vyznačena tučně a
psána velkými písmeny, tzn. „CIVILNÍ SOUDNICTVÍ“, „TRESTNÍ SOUDNICTVÍ“, „SPRÁVNÍ
SOUDNICTVÍ“ apod. Nadpisy podoblastí jsou psány běžným písmem jako např. „Civilní právo“,
„Insolvence“, „Trestní právo“, „Správní právo“.
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Filtr Dle podoblastí
Po kliknutí na oblast se otevře stránka „Semináře v nejbližším období“, která je ve výchozím stavu
nastavena podle jednotlivých podoblastí, kdy číslo v závorce udává počet aktuálních seminářů v rámci
příslušné podoblasti.

Kliknutím na filtr třídit „Dle podoblastí“ (zaškrtávací box je prázdný) se otevře stránka s celkovou
nabídkou seminářů, bez třídění na oblasti a podoblasti.

Výchozí nastavení řazení seminářů je podle data uzávěrky, tzn., pokud je např. 9. srpna, zobrazí
systém semináře s datem uzávěrky 10. srpna a pozdějšími.
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Filtr Last Minute
Kliknutím na filtr „Last minute“ se oranžově zobrazí semináře, u nichž byla uzávěrka posunuta, a to
např. z důvodu uvolnění míst. Nejzazší datum uzávěrky je dva dny před datem zahájení. Do data
uzávěrky může uživatel sám změnit např. požadavky na stravu či ubytování. Po tomto datu o změnu
musí požádat organizační pracovnici, která má seminář na starosti.

Filtr Distanční semináře
Kliknutím na filtr „Distanční semináře“ se zobrazí nová a specifická kategorie seminářů. Jedná se o
tzv. online semináře, kterým se budeme blíže věnovat v další části.

Filtr Mé specializace
Filtr „Mé specializace“ umožňuje výběr seminářů zúžit na ty, které jsou určeny pro stejné
specializace, jaké mám zvolené na své osobní kartě. Tzn. čím více specializací budu na osobní kartě
mít, tím výčet seminářů bude větší.
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Předpokladem pro podobné zobrazení samozřejmě je, že seminář je pro určitou specializaci(e) určen.
Zjistíme to kliknutím na název semináře a následně na záložku „Specializace“. Pokud byl vypsán
seminář se stejnou specializací, jakou má uživatel na osobní kartě, pak informaci dostane i mailem.

Systém ASJA je nastaven tak, že se uživateli zobrazují pouze záznamy, u kterých je nějaký datový
záznam. Pokud se u semináře nezobrazuje záložka „Specializace“, pak to znamená, že seminář není
doporučen pro žádnou konkrétní specializaci a je tedy otevřen všem.

Podobně: pokud se u semináře zobrazuje např. záložka „Instituce“, pak to znamená, že seminář je
organizován pouze pro zde uvedené instituce. V případě, že jsem z jiné instituce, než jsou ty, které
jsou pod záložkou uvedeny, pak se na seminář nemohu přihlásit (a to ani tehdy, když je určen pro
stejnou pracovní pozici a stejnou specializaci, kterou mám nastavenu na své osobní kartě).
Další použití filtrů
Filtry, které využívají zaškrtávací pole, lze mezi sebou kombinovat, což uživateli umožňuje zúžit
nabídku seminářů na několik, které ho opravdu zajímají, např.
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Kromě zaškrtávacích filtrů systém na hlavní stránce využívá i filtraci podle jednotlivých sloupců, která
umožňuje nejen třídění podle šipek vzestupně a sestupně, ale i třídění podle klíčových slov či u
některých sloupců výběrem z tzv. rozevíracího seznamu.

Ne každého semináře, který je určen pro stejnou pracovní pozici, se ale můžu zúčastnit. Limitující
faktor, že seminář je určen pro jinou instituci, byl zmíněn. Další omezení může být pracovní pozice:
pokud je seminář např. určen pro soudce, pak se uživatel s jinou pracovní pozicí přihlásit na seminář
nemůže. Za pomoci filtru si tak z množství různých seminářů můžu snadno vyfiltrovat ty, na které se
můžu přihlásit, a to i přímo z hlavní stránky.
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DISTANČNÍ SEMINÁŘE
Distanční semináře jsou novou kategorií seminářů. Standardní semináře, tzn. klasické, prezenční,
budou organizovány stejným způsobem jako doposud. Distanční semináře budou mít online
charakter a budou více zaměřeny na práci s jednotlivými skupinami, rozdělenými zejména podle
pracovních pozic. Těmto skupinám lze cíleně a v systému na jednom místě nabízet zejména různé
studijní materiály, vytvořené přímo pro ně: může se jednat např. o e-learningové texty, speciální
metodiky či o prezentace nebo videa, ať již záměrně připravené pro tuto skupinu nebo jako záznam
z již proběhlých prezenčních seminářů.

Pokud jsou u semináře doprovodné výukové materiály, pak jsou označeny symbolem „tutora“.
Výukové materiály samozřejmě mohou být součástí nejen distančních, ale i prezenčních seminářů.
Distanční semináře jsou v systému pro odlišení vyznačeny modrou barvou, a to:
•

jak na hlavní stránce, tak i ve struktuře jednotlivých záložek:

•

v náhledu kalendáře:

•

v jeho detailu:
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•

tak i na osobní stránce v přehledu jednotlivých seminářů:

Struktura distančního semináře
Při kliknutí na název distančního semináře se otevře jeho detail s rozdělením záložek podle druhu
jednotlivých příloh, které jsou na seminář navázány. Samozřejmě platí zásada, že se zobrazují pouze
záložky, u kterých je nějaký záznam. Tam, kde příloha není, se záložka nezobrazí.
•

Příklad semináře pouze se „základními údaji“. Přílohou jsou pouze pozvánka s programem

•

Seminář, který je doplněný různými druhy příloh může mít následující podobu:

Vzhledem k předpokládané on-line podobě budou u distančního semináře zpravidla chybět záložky
„Přednášky“ a „Lektoři“, typické právě pro prezenční semináře. Detail distančního semináře je pak
jakýmsi datovým úložištěm všech příloh, které se k danému semináři vážou. Uživatel je tak má
„všechny na jednom místě“, bez ohledu na jejich rozdělení dle druhu (metodiky, prezentace, video
apod.) či věcného hlediska (řazení příloh v závislosti na oblastech a podoblastech), toto dělení právě
poskytují záložky na horní liště, jak si dále uvedeme podrobněji.
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Přihláška na distanční seminář
Uživateli, který se přihlásí na distanční seminář, je systémem přihláška schválena automaticky (u
prezenčního semináře schválení závisí na dalších podmínkách, jako je např. kapacita, pracovní pozice
apod.). O vytvoření a schválení přihlášky jsou uživatel a personalista informováni mailem. Pokud je
seminář koncipován jako ucelené a uzavřené studium pro určitou cílovou skupinu, např. pracovní
pozici a na seminář se přihlásí uživatel z jiné pracovní pozice, může akademický pracovník, který
výuku distančního semináře organizuje, rozhodnout o smazání jeho přihlášky. Daný uživatel má
samozřejmě možnost si stáhnout či sledovat např. všechny přílohy a záznamy, které jsou součástí
semináře, ale na jeho mail nejsou zasílány informace např. o nutnosti vypracovat a zaslat určitý úkol
apod.
PŘÍLOHY U SEMINÁŘE
Vytvořené přílohy, které jsou součástí semináře, se (s výjimkou pozvánky a programu) zobrazují na
samostatných záložkách, a to buď jako celkový přehled příloh u jednotlivých seminářů

nebo jako přehled příloh u seminářů, na které jsem přihlášený a zároveň mám účast na nich
schválenu (záložka Moje…).
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Přílohy obecně mohou mít charakter buď souborů, které jsou k semináři připojeny fyzicky nebo
odkazů na internet, které jsou v podobě záznamu: http:/ či /https://.
Přílohy v podobě souborů jsou označeny symbolem složky:
Přílohy v podobě odkazů jsou označeny symbolem sponky:
Zobrazení příloh u konkrétního semináře
U konkrétního semináře jsou všechny přílohy „pohromadě“. Mohou mít např. následující podobu:
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Jak bylo poznamenáno výše: platí zásada, že se zobrazují pouze ty záložky, kde je nějaký záznam.
Pokud u semináře např. není zavěšena žádná prezentace, pak se ani záložka „Prezentace“ nezobrazí.
Zobrazení příloh určitého druhu a jejich vyhledávání
Pokud na horní liště s názvy jednotlivých příloh kliknu na záložku s názvem určité přílohy, načte se mi
seznam všech příloh stejného druhu, a to u různých seminářů. Přesto, že se přílohy nově zobrazují u
seminářů pouze za poslední tři roky zpětně, jedná se o poměrně velké množství materiálů, ve kterých
není jednoduché se zorientovat. Pro snadnější vyhledávání nám slouží stejnojmenné vyhledávací
pole, které jedno či více klíčových slov prohledává v názvech seminářů a v názvech jednotlivých
příloh.
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Výsledný seznam je setříděn dle abecedy podle názvu semináře s tím, že za názvem semináře je
uveden rok, kdy se konal.
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Globální vyhledávání
Vedle vyhledávání v rámci příloh je samozřejmě možné i globální vyhledávání za pomocí „lupy“,
umístěné na panelu záložek vpravo. Vyhledávání je možné jako jednoduché, a to v rámci právě
probíhajících (aktuálních) seminářů za pomocí klíčových slov v jejich názvu nebo jako

pokročilé vyhledávání, které umožňuje prohledávání seminářů podle různých kritérií. Jako výchozí je
vyhledávání v názvu semináře, a to nejen těch aktuálních, ale i seminářů, které se již konaly.

Např. pokud dáme vyhledat „domácí“ v názvu přednášky, systém zobrazí seznam, ve kterém jsou
přednášky opět řazeny dle abecedy, a to spolu s informací, kolik záznamů se podařilo najít.
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NÁHRADNÍK NA SEMINÁŘI
Funkcionalita, že účastník je evidován jako náhradník, kterému bude nabídnuta účast na semináři
v případě, že se na něm uvolní místo, je v systém již nějakou dobu. Nově se ale tento údaj projeví i na
osobní kartě uživatele pod záložkou Přihlášky.

UPOZORNĚNÍ
Pokud se Vám systém ASJA nezobrazuje korektně (např. překrývání nápisů, posunutí přihlašovacího
okénka apod.), pak je to pravděpodobně způsobeno tím, že v mezipaměti (tzv. cache) vašeho
webového prohlížeče je ještě uloženo předchozí nastavení webové stránky. I když se po opětovném
přihlášení stránka většinou přepíše sama, je možné ji aktualizovat i okamžitě. Volba a výběr
příslušných položek pro okamžitou aktualizaci (vymazání souborů cookies a dočasných souborů) je
závislá na konkrétním webovém prohlížeči a je nejčastěji dostupná po stisknutí kombinace kláves
„CTRL+SHIFT+DEL“.
V prohlížeči Microsoft Edge vypadá formulář pro vymazání cookies následovně (ze seznamu možných
údajů doporučujeme zatrhnout jen „Soubory cookie a další data webu“).
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