Zápis z porady katedry konané 2. října 2014, 10.00 – 11.15

Přítomní: doc. Jan Kysela; doc. Petr Pithart; dr. Jana Ondřejková, dr. Jan Kosek; dr. Michal
Urban; dr. Tomáš Havel; Mgr. Tereza Krupová, dr. Petr Agha, Mgr. Radek Píša
Omluvení: Mgr. Tomáš Friedel, doc. Ivan Mucha

Program porady:
1.

Personálie (úvazky, interní doktorand, pomvěd); personální audity (předměty a počty
absolventů, publikace…)
Výuka v zimním semestru 2014/2015 (dohody aj.), výhledy na letní semestr, plány pro
příští akademický rok
Pracovní cesty
PRVOUK (AUC, kolokvium, plány pro příští rok)
SVV – konference, rok 2015?; studentské publikace (diplomové a seminární práce)
GA ČR – finalizace + výhledy
Různé

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ad 1)

Na základě přijímacího řízení do doktorského studijního programu byl přijat Mgr. Radek Píša,
který (snad) nastoupil do interní podoby studia. V jeho působení na katedře i fakultě mu
přejeme mnoho zdaru. Bylo dohodnuto, že převezme agendu SVV po Tomáši Friedelovi,
který tráví tento akademický rok v Dublinu.
Vedoucí katedry informoval, že
a)

b)
c)

d)
e)

doc. Mucha k 30. 6. skončil v pracovním poměru, v současnosti nadále působí na
DPP. Bude dále vyučovat ty předměty, které dosud vyučoval, v sociologických
seminářích mu bude pomáhat dr. Havel;
k 1. 10. se zpátky na plný úvazek vrátila dr. Ondřejková, v důsledku čehož začíná i
více učit;
byl vypsán konkurz na nového pomvěda, který bude do budoucna mj. pomáhat
doc. Pithartovi s jeho vědeckým seminářem, pokud tuto činnost nebude i nadále
vykonávat J. Broz. Nový pomvěd bude vybrán příští týden;
byl doc. J. Kysela k 1. 10. jmenovaný na další tři roky vedoucím katedry (pro
hlasovalo 12 z 15 přítomných akademických senátorů);
by tento rok měly být provedeny dva personální audity. První, který provede
proděkan K. Beran, se bude sledovat, kolik předmětů kdo učí, kolik je v nich
zapsaných studentů a kolik studentů je ve výsledku opravdu absolvuje. Druhý
audit, který provede komise pro vědu, se bude zaměřovat na vědu, tj. na vědeckou
produkci, místa, kde je publikována, a její RIVové ohodnocení. Smyslem obou
auditů je zmapovat rozsah aktivit učitelů, aby mělo vedení fakulty přehled a mohlo

f)

z nich postupem času vyvodit příslušné závěry. Personální audity budou doplněny
i o povinnou anketu studentů, v rámci které budou hodnotit výuku;
učiní příslušné kroky k tomu, aby byl dr. Agha zařazen mezi odborné asistenty.

Ad 2)
Výuka na zimní semestr je plně zajištěná, a to včetně CŽV. DPP pro zimní semestr bude
uzavřena jen s dr. Bezouškovou a Mgr. Krupovou pro výuku v rámci CŽV (DPP s T.
Friedelem se bude týkat až lednové výuky). Více dohod bude třeba uzavřít na letní semestr,
což bude předmětem jednání na příští poradě katedry (předběžně by mělo být sondováno
letošní zajištění Mediální přípravy pro právníky).
Poměrně obšírně byl debatován způsob zadávání písemných prací (rozsah eseje, obsah
rámečků) z předmětu Politologie a způsob hodnocení. Bylo domluveno, že počet opravujících
v rámci skupin magisterských studentů či CŽV nesmí přesáhnout počet 3, aby se příliš
nerozptylovala jednotnost hodnocení. Dále bylo domluveno, že dojde k aktualizaci
dokumentu stanovujícího podmínky zkoušky. Diskutován byl i návrh, aby zkouška byla
koncipovaná jako kombinovaná, tj. esej byla psána doma (a na počítači), a test pak na místě.
Esej by pomocí databáze textů byl srovnán s dalšími texty, aby byly vyloučeny plagiáty.
Alternativou je vypisovat častěji termíny, které bude opravovat jen jeden opravující. Nakonec
se domluvilo, že parametry zadání zůstanou stejné a dojde k aktualizaci dokumentu
stanovujícího podmínky zkoušky. K možným alternativním způsobům zkoušení se vrátíme
opět v letním semestru.
Dr. Havel upozornil, že na termíny zkoušek z Politologie je třeba místnost rezervovat nikoli
na 2 hodiny, ale na 2,5 hodiny.
Do budoucího akademického se předpokládá rozdělení předmětu dr. Ondřejkové – Politický
kontext soudní moci. Také je předběžně připravováno zavedení předmětu Právní
antropologie, který by vyučoval dr. Peter Brezina, zřejmě ve spolupráci s P. Aghou.

Ad 3)
Bylo informováno o pracovní cestě doc. Kysely a dr. Havla na Dny práva do Brna. Mgr. Píša
zvažuje na listopad studijní pobyt v belgické Lovani.

Ad 4)
Vedoucí katedry informoval, že v rámci PRVOUKu vyjde speciální číslo AUC-I. Dále je na
druhou polovinu listopadu 2014 v plánu uspořádat kolokvium k připravovaným knihám dr.
Koseka a doc. Muchy. Kolokvium bude otevřeno fakultní veřejnosti. Oba autoři byli také
vyzváni, aby vyčíslili kalkulace na publikaci svých knih a dali je vedoucímu katedry vědět
kvůli přípravě rozpočtu na příští rok.

Pro rok 2016 se uvažuje o dvou možnostech. Předně se nabízí aktualizovat, rozšířit a česky
vydat knihu Giant on Feet of Clay, kterou nedávno dokončil autorský tým sdružený okolo
doc. Kysely. Druhou možností je připravit časopisecké číslo AUC-I, které by představovalo
přehled témat, kterými se členové katedry zabývají. Blíže o dané záležitosti bude jednáno na
příští schůzi katedry.

Ad 5)
SVV bude po organizační stránce vést Mgr. Píša, který taktéž svolá setkání týmu, na které
budou referovat zapojení členové. Tato konference bude věnována shrnutí výsledků SVV, tj.
medailonků soudců ÚS (zvažováno je cca 12-3 vystupujících) a mapování autorů české
ústavy.
Do budoucna (pro rok 2015) má agendu SVV přebrat jako řešitelka dr. Ondřejková. Jejím
úkolem je mj. najít či vymyslet téma, které osloví sice méně lidí (např. doktorandů), ovšem
takových, kteří ovšem během roku svoji práci zhmotní do konkrétního výstupu (ideálně
článku).
Členové katedry byli dále vyzváni, aby vedoucímu katedry podávali návrhy na to, které
studentské publikace (práce seminární, diplomové, SVOČ) považují za natolik zdařilé, že by
z nich mohl být (zhruba ve dvouletém intervalu) vydán studentský sborník.

Ad 6)
Vedoucí katedry informoval, že projekt GA ČR letos končí. Přítomní byli vyzváni k
přemýšlení, zda se chtějí v následujících letech ucházet o další podobný projekt.

Ad ) 7
Dr. Agha informoval, že ve spolupráci s Ústavem státu a práva pořádá seminář pro
doktorandy z celé ČR.
Všichni přítomní byli vyzváni, aby každý, kdo má pověření vést diplomové práce, dodali do
6. 10. paní Kučerové 4-5 témat, které si mohou studenti sami vybrat v informačním systému
fakulty. Paní Kučerová provede jejich vložení do systému.

Zapsal: Michal Urban
Schválil: J. Kysela

