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Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 

Institut politologických studií 

Vyhláška ředitele č. 8/2022 

Název:  

Vyhláška ke studiu v ZS 2022/2023 

Účinnost: 7.9.2022 

V Praze dne 7.9.2022 

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. 

ředitel institutu 

Ředitel IPS stanovuje na základě informací z vedení fakulty a v návaznosti na 
poradu vedení IPS ze dne 28.6.2022, že výuka v zimním semestru 2022/2023 bude 
probíhat prezenčně v kurzech českých studijních programů Politologie a 
mezinárodní vztahy, Politologie a veřejná politika, Politologie, Mezinárodní vztahy a 
Bezpečnostní studia. Výuka v kurzech cizojazyčných studijních programů (dále 
CJSP) Politics, Philosophy and Economics; Geopolitical Studies; International 
Economic and Political Studies; International Master in Security, Intelligence and 
Strategic Studies; International Relations a International Security Studies bude 
probíhat hybridní/duální formou, tzn. že výuka probíhá v Pekařské 16, odkud se 
výuka online přenáší přes online platformy studentům. Kurzy hostujících profesorů 
budou probíhat hybridní/duální formou. Hybridní výuka na IPS bude probíhat 
pouze přes univerzitní účet MS Teams nebo Zoom. Do univerzitního prostředí 
MS TEAMS se hlásíte loginem osobnicislo@cuni.cz a následně přihlašovacími 
údaji do CAS. V případě problémů s přihlášením nebo zapojením hybridní IT 
techniky okamžitě informujte IT FSV (Patrik Zámečník 773 948 547). Návody k 
použití hybridní techniky se nachází v každé místnosti k výuce a jsou na sdíleném 
disku Intranet. Odkaz na online místnost bude vyplněn v sylabu v SISu do 18.9. 
Link u hostujících profesorů musí být doplněn 14 dní před příjezdem. 

U všech kurzů CJSP IPS byly zřízeny online paralelky v SISu. Vyučující si sami 
upraví limity zapsaných studentů u obou paralelek (on-line i prezenční) do 19.9. 
Studenti se mohou zapisovat do online paralelek u vyučovaných předmětů v 
cizojazyčných 

https://dl.cuni.cz/ms-teams/
https://dl.cuni.cz/zoom/
https://fsv.cuni.cz/pro-zamestnance/it-oddeleni/kontakt-na-it-oddeleni
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programech IPS. V případě hybridní/duální výuky studenti zapsaní do online paralelek, 
budou předměty navštěvovat výhradně “online”.1 Pokud se studenti zapíšou do 
prezenční paralelky budou (převážně) docházet na výuku do Pekařské 16. Studenti 
všech oborů IPS budou informováni prostřednictvím SIS o možnosti zápisu do pondělí 
12.9.2022. 

Mimo Pekařskou 16 budou vyučovat pouze ti, kterým to schválí ředitel na návrh jejich 
vedoucího katedry, a to pouze v případě doložení zahraničního 
výzkumného/akademického studijního pobytu. V takovém případě daná katedra zajistí, 
aby její člen-zaměstnanec přišel v zastoupení do místnosti a propojil přítomné studenty 
s vyučujícím. Vedoucí katedry zašlou návrhy k rukám ředitele a tajemnice do 
28.9.2022.  

Mimo Pekařskou 16 mohou v odůvodněných případech vyučovat i hostující, přičemž 
katedra zajistí, aby její člen-zaměstnanec přišel v zastoupení do místnosti a propojil 
přítomné studenty s vyučujícím. 

Vyučující v kurzech českých studijních programů Politologie a mezinárodní vztahy, 
Politologie a veřejná politika, Politologie, Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní studia 
vypisují konzultační hodiny pouze offline (tzn. že budou probíhat v Pekařské 16). 
Garanti a koordinátoři českých studijních programů vypisují úřední hodiny pouze 
offline. Studenti českých studijních programů se zapisují výhradně na offline 
konzultační a úřední hodiny.  

Vyučující v kurzech cizojazyčných studijních programů Politics, Philosophy 
and Economics; Geopolitical Studies; International Economic and Political Studies; 
International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies, International 
Relations a International Security Studies vypisují hybridně/duálně, tedy 
částečně z Pekařské 16 a částečně online na platformách univerzitního MS 
Team nebo Zoom. Úřední hodiny garantů a koordinátorů CJSP probíhají 
hybridně/duálně. Studenti CJSP mohou využít offline i online konzultační a úřední 
hodiny. 

V případě, že vyučující má výuku jak na českém, tak na cizojazyčném 
programu, poměr vypsaných bloků online a offline se odvíjí od počtu studentů a 
vyučovaných kurzů na českém a cizojazyčným programu. 

Zaměstnanci IPS si vypisují konzultační a úřední hodiny dle vyhlášky ředitele č. 
1/2021 pouze na webových stránkách https://konzultace.fsv.cuni.cz/ do 28.9.2022. 
Do modulu konzultací se studenti a vyučující hlásí pomocí loginu 
osobnicislo@fsv.cuni.cz a následně přihlašovacími údaji do CAS. Návody k 
vytvoření konzultačních/úředních hodin jsou k dispozici jsou na sdíleném disku 
Intranet. 

1 Studenti cizojazyčných studijních oborů, kteří mají na začátku ZS problémy s vízem, se zapíšou do 
prezenční paralelky. Po dohodě s vyučujícím předmětu může student do vyřešení problému s vízem 
navštěvovat předmět online. 

https://ips.fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/1_2021%20novelizace%20ohledn%C4%9B%20pravidel%20konzulta%C4%8Dn%C3%ADch%20hodin%20na%20IPS.pdf
https://konzultace.fsv.cuni.cz/

