
Příručka prváka

IPS
FSV



Obsah
Uvítání                                                            
                                                                                          
Univerzita Karlova                                                      

Senáty:                                                                           
      Akademický senát FSV                                                

      Akademický senát UK                                    

Institut a lidé:                                                               
      Politologie a mezinárodní vztahy                              

      Politologie a veřejná politika

____________

2

4
 

4
 

5
 

5
 

5
 

6
 

6
 

6

https://fsv.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat
https://fsv.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat
https://cuni.cz/UK-5760.html
https://cuni.cz/UK-5760.html


3

Fakultní platformy:
      SIS

      Moodle

      Komunikační prostředky

      Konzultační hodiny

      Karolinka
     

Erasmus

PKáčko

Studentský život na IPS

Ročníkovky a další FB skupiny

7
 

7
 

7
 

7
 

8
 

8
 
 

9
 

10
 

11
 

11

https://is.cuni.cz/studium/index.php?sso_id=f7d678b60613f6edc145332c05f68aa8
https://dl.cuni.cz/
https://konzultace.fsv.cuni.cz/
https://konzultace.fsv.cuni.cz/
https://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-1.html


Karlovka

Ahoj,

vítej na IPS! Věříme, že ti tato příručka pomůže s orientací u nás na Institutu

politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Níže tě

provede základními strukturami fakulty, institutu a tvého oboru. Poradí ti, kam

nebo na koho se obrátit v případě studijních nebo jiných nesnází a pomůže ti s

prvním zápisem předmětů. Představí ti důležité univerzitní platformy, stránky a

aplikace, bez kterých se ve svém studiu neobejdeš. A taky ti nastíní pestrost

studentského života a možnosti, které u nás jako student získáš. Jsme rádi, že

tvoje volba univerzitní dráhy padla zrovna na IPS, litovat určitě nebudeš.

Tvůj Politologický klub – studentská samospráva na IPS

4

Uvítání

Univerzita Karlova

Filozofická
fakulta

Právnická
fakulta

...
Institut

komunikačních
studií a žurnalistiky

Institut
ekonomických

studií

Institut
politologických

studií

Institut
sociologických

studií

Institut
mezinárodních

studií

Fakulta
sociálních věd

 
FSV má 5 institutů - to jsou IMS, ISS, IES, IKSŽ a náš IPS. IMS, ISS a IPS sídlí v
budově v Jinonicích, která je ale momentálně v rekonstrukci. Dočasně tak
bydlíme v Pekařské ulici.
IKSŽ má svou budovu na Hollaru na Smetanově nábřeží a ekonomové zase v

Opletalově ulici, kousek od Václavského náměstí.



Takzvaný malý senát je samosprávným orgánem na naší fakultě. Každé dva roky se
volí 10 zástupců z řad studentů a 10 zástupců z řad pedagogů a jako student/ka máš i
ty právo si zvolit senátora/ku z řad studentů, kteří tě budou zastupovat na
pravidelných zasedáních. Akademický senát FSV je garantem dodržování vnitřních
předpisů, akademických práv a svobod a má v rámci fakulty legislativní funkci.
Důležitost této instituce pro nás studenty spočívá například v možnosti kontaktovat
senátory a řešit s nimi připomínky, nápady, postřehy a problémy týkající se našeho
studia nebo FSV. Neméně důležitá je i možnost žádat si prostřednictvím „studijní
komory“ AS o finanční prostředky na zajímavé studentské aktivity.

Současní senátoři za IPS: Bc. Tomáš Kouba za studentskou komoru a Hana Kubátová
M.A., Ph.D. a PhDr. Jaromír Soukup Ph.D.
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Senáty
Akademický senát FSV 

Akademický senát UK 

Akademický senát Univerzity Karlovy, tzv. velký senát, je samosprávným orgánem
univerzity. Jsou v něm zastoupeny všechny fakulty UK, a to skrze 2 pedagogy a 2

studenty, kteří jsou voleni na období tří let. Akademický senát rozhoduje v oblasti
různorodých agend – schvaluje univerzitní plány, smlouvy, předpisy, rozhoduje o
budoucím vývoji univerzity a jejích součástí. Hlasování probíhá jednou měsíčně na
plénu AS UK, pro řešení jednotlivých problémů jsou zřizovány pracovní komise, ve
kterých mohou zasednout i extramurální členové (nesenátoři).

Volby do AS UK pro FSV budou probíhat nejdříve na podzim 2024, do té doby
zastupuje FSV za studenty Bc. Marek Boňko (IPS), Mgr. Jan Křovák (IKSŽ) a za
vyučující PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (IPS) a prof. Michal Kubát (IMS).



Garant: doc. Michel Perottino, Ph.D. 

Koordinátor: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. 

Politologie a mezinárodní vztahy:

          Garant předmětu
To je člověk zodpovědný za daný předmět vyučovaný na IPS a často ho i sám vyučuje.

Na garanta předmětu nebo na vyučujícího se obracíš v případě obtíží nebo s dotazem
na výuku daného předmětu. Kdo je vyučujícím a garantem jakéhokoliv předmětu
najdeš v SISu, když si daný předmět rozklikneš. Pokud by tvé dotazy či komplikace
byly širšího rázu, tzn. kdyby se týkaly tvého studia na institutu, pak se obracíš v první
řadě na koordinátora tvého oboru a v další fázi na garanta oboru. Tito dva lidé jsou
zodpovědní za akreditaci a studijní program, který máš u nás šanci si sestavit sám.

          Ombudsman
Minulý rok byla na naší fakultě zřízena funkce studentských ombudsmanů. Každý z
pěti institutů fakulty má svého vlastního ombudsmana, na kterého se můžeš obrátit v
případě potřeby. Ombudsman pro IPS je student stejného institutu, který pomáhá
mediovat problémy studentů na všech stupních studia a přispívá k rychlejšímu řešení
problémů a konfliktních situací. Je to tedy funkce poradní, mediační a iniciativní.
Ombudsman je řádem vázán mlčenlivostí a je odpovědný Sociální komisi
Akademického senátu FSV UK. V případě potřeby můžeš kontaktovat svého
ombudsmana e-mailem na ombudsman.ips@fsv.cuni.cz.
Současným studentským ombudsmanem IPS je Jan Volenec.

Oslovení
Při kontaktu s daným vyučujícím vždy oslovuj nejvýše dosaženým titulem, ať už se
jedná o email nebo o osobní kontakt. U nás na fakultě se nejčastěji setkáš s
vyučujícími, kteří dosáhli na hned několik titulů, proto si vždy všímej toho, co stojí
jako první. Ty, u nichž najdeš tituly jako PhDr. a Ph.D. oslovuj „pane
doktore/doktorko“. Pokud uvidíš u někoho nejvyšší možné tituly, jako jsou doc. a
prof., tak ty oslovuj „pane docente/docentko, profesore/profesorko.“

Politologie a veřejná politika:
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Institut a lidé
Garant: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

Koordinátor: Mgr. Tomáš Halamka, Ph.D. 



Studijní informační systém (SIS) je systém, v němž si zapisuješ předměty, zkoušky, ale
získáš v něm daleko více důležitých informací, včetně kontaktů na vyučující. První, co
budeš potřebovat, je Zápis předmětů a rozvrhu. Záložka Zápis (studijní plán) ti
umožňuje zapsat si předměty, které jsou v tvém studijním plánu, před zápisem si je
můžeš vložit do košíku, abys viděl předběžně svůj rozvrh. O zápisu se dozvíš v
Harmonogramu, kde najdeš i ostatní důležité datumy. V záložce Osobní údaje najdeš
údaje o sobě, včetně čísla účtu, který slouží případně pro vyplácení stipendií. U
každého předmětu je takzvaný sylabus, kde jsou zveřejněné veškeré potřebné
informace. Najdeš tam kontakty na vyučující, garanta předmětu, ale i například
požadavky ke zkoušce. 

Pomocné video k zápisu předmětů: 
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Fakultní platformy
SIS

Moodle
Moodle je platforma, která slouží pro výuku online. Samotný Moodle má tři varianty,
teda Moodle 1,2 a 3 a na naší univerzitě se využívají všechny tři, odkazy najdeš v
sylabu kurzů. Prostřednictvím Moodlu můžeš odevzdávat úkoly a seminární práce,

najdeš tam ale i literaturu k danému předmětu nebo potřebné informace k předmětu,

jako jsou odkazy na online platformy, sylabus a mnoho dalších. 

Komunikační prostředky
Základním komunikačním prostředkem je fakultní e-mail, který obdrží každý student
na FSV a pomocí kterého se dostaneš do všelijakých aplikací zřízených fakultou nebo
univerzitou. Ale hlavně je to základní komunikační prostředek s pedagogickými nebo
administrativními pracovníky na institutu, fakultě a univerzitě. Doporučujeme si
propojit fakultní mail s tvým běžným. Základní adresa je STUDENSTKÉ
ČÍSLO@fsv.cuni.cz nebo jméno.přijmení@fsv.cuni.cz, heslo je pak stejné, jaké máš
pro přihlášení do CASu a SISu.



Jako student máš možnost se v případě potřeby přihlásit na konzultační hodiny svých
vyučujících. Stačí si pouze rezervovat čas pomocí aplikace, jejíž odkaz najdeš na
stránce našeho institutu u profilu každého vyučujícího na IPS. Kdy má který vyučující
konzultační hodiny tam najdeš taktéž. Do vyhledávače zadej konzultace.fsv.cuni.cz,
přihlaš se pomocí fakultního mailu, klikni pod horní lištou na „seznam vyučujících“ a
zadej jméno vyučujícího do vyhledávacího okénka. Pak si zobrazíš rezervace svého
vyučujícího a na pravé straně obrazovky klikneš na políčko „rezervovat/reserve“

podle toho, kdy a v kolik ti konzultace vyhovují.
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Konzultační hodiny

Karolinka

Karolinka je jeden z nejdůležitějších internetových odkazů pro tvoje studium. Tady
najdeš všechny předměty pro tvoji akreditaci, ze kterých si můžeš složit tvůj osobní
studijní plán a trochu si to studium naplánovat dopředu (viz. příloha). Vždy se v

Karolince orientuj podle tvého roku nástupu na IPS. Kromě vypsaných studijních
povinností, které ti doporučujeme si důkladně pročíst, tam najdeš i odkaz na
harmonogram akademického roku, kde najdeš všechna důležitá data (začátek a
konec semestru, období pro zápis, zkouškové období, děkanská volna atd.). Na svůj
studijní program se dostaneš na webové stránce karolinka.fsv.cuni.cz. Na levé straně
tvůj akademický rok nástupu (Akademický rok 2022/23), klikni na Studijní programy
a zvol studijní program politologie. 



Vyjet do ciziny je možné v kterémkoliv semestru od druháku výše a to na jeden
semestr, či na celý akademický rok. Nejvíce studentů však vyjíždí v letním semestru
druháku či zimním semestru třeťáku, jelikož to nejlépe pasuje do studijního plánu.

Obecně není nutné při výjezdu prodlužovat studium, ale v takovém případě je však
důležité vhodně si rozvrhnout předměty a nechat si na daný semestr jen takové, které
nemají povinnou docházku (s tím, že zkoušku splníš po návratu z výjezdu). Také je
zde možnost nechat si předmět ze zahraničí uznat, pokud se obsahově podobá tvému
kurzu na IPS. Ostatní předměty, které si zapíšeš v zahraničí, mají většinou podobu
povinně volitelného předmětu za 6 kreditů. 

Pokud uvažuješ o výjezdu do zahraničí, tak je potřeba si hlídat všechny důležité
termíny pro odevzdávání přihlášek a všech ostatních dokumentů. Pravidelně se
pořádají nejrůznější diskuse nebo webináře právě o výjezdech v rámci programu
Erasmus+, kde se můžeš na cokoliv zeptat nebo třeba si poslechnout zkušenosti od
jiných, kteří už to mají za sebou. 

Studentský život

Erasmus
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IPS ti přináší velmi kvalitní studium, široké uplatnění nejen v oboru a Politologický
klub pak i platformu, kde najdeš spoustu fajn lidí, budoucích kamarádů a kde se
můžeš i uplatnit. Určitě zvaž účast na spolkových akcích, protože ti přinesou
nezapomenutelný zážitky a pokud se budeš chtít zapojit do příprav a organizace akcí,
tak i zkušenosti, které uplatníš nejen na papíře v CV (a to se počítá 😉).

V Pekařské 16 máme bufet Bakerstreet, kam můžeš zajít na jídlo, kávu nebo něco
malého na zub. Také ve 2. patře je automat, který tě zachrání v případě strádání. V
docházkové vzdálenosti je pár restaurací, kam často studenti chodí. Své spolužáky
můžeš v době obědů najít v Šatlavě, kde platí pro studenty s ISICem 10% sleva! Blízko
je i asijská restaurace Red Bean, případně i Galerie Butovice, kde najdeš running
sushi, Bageterii Boulevard atp.



Politologický klub FSV UK je studentská samospráva, která byla založena v roce 2009

studenty IPS. Snahou spolku je usnadnit komunikaci mezi studenty, vedením institutu
a fakulty, a hlavně zpestřit studentský život členům i nečlenům „PKáčka“. Každý rok
se volí 8 členů vedení (Předseda, dva Místopředsedové pro studijní záležitosti,
Místopředseda pro mezispolkovou spolupráci a čtyři vedoucí sekcí – AS, SS, VES a PR
– se všemi se můžeš potkat na seznamovacím kurzu, kde ti své aktivity přiblíží).

Kromě školních aktivit se věnujeme organizování debat na nejrůznější témata, v

minulých letech to byla například debata o článku 66 Ústavy, debata o volbách ve
Francii a v Maďarsku, debata o veřejném prostoru v Praze s primátorem Zdeňkem
Hřibem a Jankem Rubešem, nebo debata expremiérů s Petrem Nečasem, Jiřím
Paroubkem a Vladimírem Špidlou. Pokrýváme i důležité české a mezinárodní
události, například každoročně pořádáme předvolební Superdebaty před českými
volbami (např. komunální volby v Praze, volby do Parlamentu ČR s lídry stran hnutí a
koalic). PKáčko a výroky ze superdebat a jsou často citovány ve velkých českých
mediích.

Dále pořádáme mnoho sportovních aktivit a výletů – vodu, kola, lyžák, výjezdní
zasedání... Každoročně také připravujeme Seznamovací kurz pro nové studenty, na
kterém tě rádi uvítáme a kde se nás můžeš zeptat na všelijaké nejasnosti co tě
napadnou. V rámci utužování vztahů na IPS organizujeme pravidelné párty a jednou
za rok i oblíbený Politologický ples.

Taktéž se zapojujeme do mezispolkových aktivit v rámci fakulty, reprezentujeme IPS
ve fakultním pětiboji (který i velmi často vyhráváme) nebo se podílíme na vzdělávacím
projektu Stužák pro střední školy. V neposlední řadě organizujeme Buddy program, v

rámci kterého pořádáme aktivity pro zahraniční studenty politologie v Praze.

Aktivní jsme i na sociálních sítích, pod hashtagem #pkfsvuk nás najdeš na
Facebooku, Twitteru, Instagramu nebo Youtube. Informace o PK FSV UK najdeš i na
Wikipedii.
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PKáčko
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