Zápis z porady katedry konané čtvrtek 22. ledna 2015, č. 142, 11:30-13:15

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

Program porady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Příprava letního semestru (pedagogické zajištění, anotace předmětů atd.)
Organizace obhajob diplomových prací
Studentská anketa; statistiky hodnocení a propadlých zkouškových termínů
Výhledy skladby předmětů pro akademický rok 2015 – 2016
PRVOUK 04, 17 – plánované aktivity, rozpočet; SVV 2015; SVOČ
Zahraniční cesty
Diskuse o evaluaci vědecké činnosti (dotazník proděkana Tomáška)
Diskuse o kritériích evaluace pedagogické činnosti
Různé

Ad 1)
Výuka na letní semestr je plně zajištěná, a to včetně CŽV. DPP pro letní semestr bude
uzavřena s vyučujícími Mediální přípravy pro právníky (Jindřich Šídlo a Jaroslav Veis), nově
zaváděného předmětu Gender a právo (Barbara Havelková), předmětu Srovnávání v právu
(Michal Bobek), Práva a literatury (Václav Janoščík) a externisty v předmětech Sociologie
pro právníky a Profesní etika v právní teorii a praxi, kteří jsou teprve v jednání.
Tento semestr budou zavedeny dva nové předměty. Jedná se o blokově vyučovaný předmět
Gender a právo, který povede dr. Barbara Havelková, působící na University of Oxford, a
Vědecký seminář Ústava mezi právem a politikou, který bude vyučovat doc. Kysela a dr.
Kindlová.
Přítomní byli také tajemníkem katedry vyzváni k tomu, aby aktualizovali informace o svých
předmětech v informačním systému fakulty (zejm. anotace, způsoby zakončení, literaturu a
sylabus kurzu). Sdělil také, že v souladu s informacemi od proděkanů dr. Chromé a doc.
Berana je třeba u předmětů, které vyučuje více vyučujících, vyplnit záložku „Rozpis výuky“
v IS.
Vedoucí katedry informoval, že fakultu zdárně ukončil bývalý pomvěd katedry, Mgr. Jan
Broz, který se na jaře 2015 bude hlásit do doktorského studia.
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Ad 2)
Vedoucí katedry informoval o tom, že od léta 2015 mohou ukončovat studium studenti
studující podle nové akreditace, která jim stanovuje i 4. část státní zkoušky, kterou naši
diplomanti skládají z předmětu teorie práva. Na základě jednání s Katedrou teorie práva bylo
domluveno, že obhajoba DP bude probíhat před jednou komisí a státní zkouška z teorie práva
návazně před komisí druhou. Obě komise budou ovšem stejně personálně obsazeny, a to vždy
dvěma členy z naší katedry (vedoucí a oponent diplomové práce) a předsedou z Katedry
teorie práva, přičemž se bude jednat o někoho z trojice těchto vyučujících KTP: prof. A.
Gerloch, doc. J. Wintr a doc. P. Maršálek. Výběr konkrétního předsedy bude záviset na
časových možnostech jednotlivých členů a rozhodnutí vedoucího KTP. První komisi formálně
jmenuje vedoucí KPS, druhou komisi potom vedoucí katedry KTP.
Vedoucí katedry dále upozornil, že nová akreditace zvyšuje minimální rozsah diplomové
práce, a to z 50 na 60 normostran. Jednotliví členové byli požádáni, aby na to upozorňovali
své nové diplomanty.
Mgr. Krupová v návaznosti na to požádala, aby školitelé své nové diplomanty upozornili na
to, aby k ní přišli absolvovat metodologický seminář. Bylo domluveno, že aktuální seznam
studentů, kteří na KPS píší DP, bude získávat od paní Kučerové. Kontakt na Mgr. Krupovou
byl také vložen do IS k diplomovému semináři.

Ad 3)
Vedoucí katedry společně s tajemníkem informovali o probíhající studentské anketě
hodnocení výuky studentů a seznámili přítomné i s výhradami, které k hodnocení zaujali
některé jiné katedry. Přítomní byli tajemníkem vyzváni, aby (jakkoli kriticky) sledovali
zpětnou vazbu od studentů a případně i studenty nabádali k tomu, aby anketu vyplňovali a
poskytovali tím fakultě zpětnou vazbu.

Ad 4)
Do budoucna členové katedry uvažují o zavedení dvou předmětů, a to předmětu věnovaného
politologickým a historickým souvislostem doby po roce 1989 (doc. Pithart) a soudní moci
(dr. Ondřejková). Otevřen je starší námět na předmět o právní antropologii.

Ad 5)
Členové katedry i nadále zůstávají v nezměněné podobě zapojeni do projektů PRVOUK 04 a
17, projekt GAČR, týmu vedeného doc. Kyselou, naopak skončil.
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V roce 2014 bylo uspořádáno úspěšné kolokvium k připravovaným knihám dr. Koseka a doc.
Muchy. Na jaro 2015 je proto v plánu uspořádat další kolokvium, tentokrát věnované
výhradně knize doc. Muchy. Kniha dr. Koseka je v zásadě připravena k vydání a čeká na
potvrzení míry publikační dotace, kniha doc. Muchy by měla nakladatelství předána během
roku 2015.
V červnu 2015 proběhne setkání autorského týmu, který v loňském roce publikoval anglicky
psanou knihu State as a Giant with Feet of Clay. Na setkání bude domluveno, jak knihu
upravit pro české vydání, které je plánováno na rok 2016.
Pro letošní rok byla podána žádost SVV za naši katedru, a to pod vedením dr. Ondřejkové.
Ústředním tématem bude ústavní soudnictví. Dr. Ondřejková je též garantkou soutěže SVOČ.
Vedoucí katedry informoval členy katedry o upozornění děkana, že rok 2015 je významný pro
další institucionální financování vědy, a proto mají členové katedry zvážit své publikační
možnosti, a to zejména co se týče publikací v zahraničí. Zahraničích výstupů by v tomto roce
mohli dosáhnout dr. Agha (2 kapitoly v zahraničních monografiích), Mgr. Píša (článek), Mgr.
Krupová (kapitola v monografii), dr. Ondřejková (článek) a Mgr. Friedel ve spolupráci s dr.
Urbanem (článek).

Ad 6)
Členové katedry byli upozorněni na možnosti po domluvě s vedoucími programů čerpat
cestovné z PRVOUKů 04 a 17.

Ad ) 7 a 8
V návaznosti na dotazník k evaluaci akademických pracovníků za vědecké výkony, který
koncem loňského roku distribuoval katedrám k vyjádření proděkan prof. Tomášek, vznikla
rozsáhlá diskuze o vědeckých, pedagogických a ostatních povinnostech učitelů fakulty.
Výstupy z diskuze byly i na základně navazující emailové diskuze zformulovány do
příslušného dotazníku.

Zapsal: Michal Urban
Schválil: Jan Kysela
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