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Pravidla pro vypisování a následné dodržování konzultačních hodin na IPS FSV 

UK jsou pro všechny akademické pracovníky a lektory s úvazkem následující: 

a) konzultační hodiny jsou před začátkem každého semestru hlášeny na

sekretariát, mimořádné změny jsou hlášeny tamtéž (alternativně mohou

mimořádné změny akademičtí pracovníci a lektoři sami publikovat v

aktualitách na webu IPS  http://ips.fsv.cuni.cz)

b) sekretariát zajistí zanesení nahlášených konzultačních hodin do fakultní

databáze a vyvěšení na dveřích příslušné kanceláře

c) akademičtí pracovníci a lektoři zanesou nahlášené konzultační hodiny do SIS

d) v případě dovolené, pracovní cesty, pracovní neschopnosti akademického

pracovníka / lektora jsou informace o nepřítomnosti vždy dostupné pro

studenty v aktualitách na webu IPS http://ips.fsv.cuni.cz

e) konzultační hodiny vždy probíhají v budovách využívaných FSV UK, zpravidla
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tam, kde akademičtí pracovníci / lektoři realizují svoji výuku 

f) přítomnost akademického pracovníka / lektora není v konzultačních hodinách 
ničím podmíněna. Na konzultační hodiny není nutné ani povinné se předem 
objednávat

g) na celý úvazek připadají konzultační hodiny o minimální délce 80 minut týdně

u částečných úvazků je minimální délka odpovídajícím způsobem krácena dle 
výše úvazku (tj. 60 minut u 0,75 úvazku; 40 minut u 0,5 úvazku; 20 minut u 0,25 

úvazku)

h) v případě, že má akademický pracovník / lektor nadstandardní katedrou 
stanovené výukové povinnosti vyžadující větší rozsah konzultačních hodin, je 
na vedoucím katedry, aby po domluvě s daným akademickým pracovníkem /
lektorem, stanovil přiměřené rozšíření konzultačních hodin nad limit uvedený v 
bodě g) vyhlášky ředitele č. 2/201

i) od LS 2020/2021 jsou povinni doktorandi a externisté, kteří se podílejí na 
výuce v daném semestru, mít konzultace v rozsahu min. 1 hodinu měsíčně   

Za dodržování této vyhlášky odpovídají vedoucí kateder. 




