Zápis z porady katedry konané 8. října 2015, 11.00 – 12.00

Přítomní: doc. Jan Kysela; doc. Petr Pithart; dr. Jana Ondřejková, dr. Jan Kosek; dr. Michal
Urban; Mgr. Radek Píša; Mgr. Tomáš Friedel; dr. Tomáš Havel; Mgr. Jan Broz
Omluveni: doc. Ivan Mucha; dr. Petr Agha
Program porady:
1.
2.
3.
4.

Personálie. Stav přípravy evaluace akademických pracovníků
Výuka – akademický rok 2015/2016
Vědecká činnost katedry
Různé
1. Personálie. Stav přípravy evaluace akademických pracovníků

Vedoucí katedry informoval, že vedení fakulty stále chystá hodnocení pedagogických
a vědeckých výkonů vyučujících fakulty. Cílem evaluace je zmapovat vědecké (zhruba za pět
let) i pedagogické výkony a provést revizi VP a PVP stran počtu zapsaných studentů a
absolventů, zejména ve vztahu k externistům, do budoucna ovšem i pro interní fakultní
učitele. Současně bude také sledováno, kolik předmětů kdo učí, kolik je v nich zapsaných
studentů a kolik studentů je ve výsledku opravdu absolvuje. T. č. se obě evaluace připravují
po organizační stránce. Základním účelem je vnést jasno do toho, co kdo dělá ve vztahu
k velikosti svého úvazku.
Vedoucí katedry informoval, že Mgr. Tereza Krupová úspěšně obhájila svoji
dizertační práci a ukončila své doktorandské studium. Na katedru naopak nastoupil nový
doktorand, Mgr. Jan Broz. Další z interních doktorandů, Mgr. Tomáš Friedel, plánuje
dokončení své dizertační práce do března 2016, kdy končí interní forma jeho studia. Vedoucí
katedry dále sdělil, že univerzita plánuje financovat jen 3 roky studia interních doktorandů
s tím, že děkan může případně ve výjimečných případech stipendium přiznat ještě po dobu 7.
semestru studia.
Vzhledem k tomu, že studium na PF UK úspěšně ukončila pomvědka katedry Pavla
Nehasilová a druhý pomvěd Kristián Léko odjel na semestr studijně do zahraničí, byli na
konkurzu vybráni dva noví pomvědi, a to Alžběta Kubitová a Jan Hořeňovský (oba ze třetího
ročníku). Jan Venclík pomvědem i nadále zůstává. Vedoucí katedry informoval, že pomvědi
nebudou přiděleni k jednotlivým místnostem a je možné je volně oslovovat s úkoly. Tajemník
katedry ovšem vyzval všechny přítomné, aby v případě, že budou požadovat náročnější
pracovní úkol, ho o tom informovali, aby mohl vést alespoň orientační přehled o jejich
vytíženosti.

2. Výuka – akademický rok 2015/2016
Výuka předmětů garantovaných katedrou na zimní semestr je z velké míry pokryta
učiteli katedry. Dohodu bude třeba uzavřít pouze s doc. Muchou (sociologické předměty),
Mgr. Holoubovou (politologie v CŽV) a dr. Bezouškovou (právo v muslimských zemích).
Vedoucí katedry informoval, že je toho názoru, že členové katedry v dostatečné míře
zvážili otevření svých předmětů studentům prvního ročníku. Do budoucna lze uvažovat snad
jen ještě o předmětu Právo a literatura. Více toho pro podchycení studentů usilujících o
kredity na jiných fakultách dělat nemůžeme.
Vzhledem k přesunu externího vyučujícího katedry dr. Bobka na Soudní dvůr EU
v Lucemburku nebude s největší pravděpodobností vypsán v letním semestru předmět
Srovnávání v právu. Do dalšího roku se nabízí předmět obsadit více vyučujícími z katedry,
fakulty či externisty, což bude předmětem dalších úvah.
V reakci na výzvu vedení fakulty stran toho, že velké množství studentů pátého
ročníku nemá ještě zadané téma diplomové práce, byli členové katedry vyzváni, aby každý
vypsal 4-5 nových či staronových témat.
Zahájen byl nový modul „Právo ve společenskovědním kontextu“.

3. Vědecká činnost katedry
Přítomní byli vyzváni, aby tajemníkovi či vedoucímu katedry hlásili knihy, které by
chtěli pořídit, a delší zahraniční cesty. Proděkanovi Damohorskému pak je do začátku
listopadu třeba nahlásit, pokud by někdo zamýšlel vyjet na krátkodobý či dlouhodobý výjezd
do zahraničí podpořený fakultními prostředky.
Vedoucí katedry dále informoval, že kniha dr. Koseka obdržela publikační dotaci a
měla by vyjít v říjnu 2015, kniha doc. Muchy pak do konce roku 2015.
Autorský kolektiv okolo doc. Kysely v příštím roce vydá s podporou Prvouku 4
rozšířenou a pozměněnou knihu, která pod názvem State as a Giant with Feet of Clay vyšla
v loňském roce v Německu. O vydání knihy tamtéž uvažuje Mgr. J. Grinc, s nímž v rámci
Prvouku 4 spolupracujeme.
Ve věci SVV vedoucí katedry informoval, že bude do konce roku zřejmě vydáno 7
článků vstupujících do RIV a i pro příští rok bude účelné se věnovat podobnému tématu
s pracovním názvem „Soudní moc jako politický aktér“. Několik textů vyjde až příští rok,
avizována je také kniha vzešlá z jedné diplomové práce. Personálně by za katedru projekt
SVV i nadále vedla dr. Ondřejková. Pro rok 2017 by bylo možné uvažovat o tématech
blízkých právnímu (politickému, občanskému) vědomí, čemuž je dobré přizpůsobit i
vypisovaná témata SVOČ a diplomových prací.
Dr. Ondřejková vyzývá členy katedry, aby i nadále propagovali SVOČ.

Metodologický seminář pro diplomanty katedry po Mgr. Krupové převezme dr.
Ondřejková. Agendu OBD převezme po Mgr. Krupové Mgr. Friedel.

4. Různé
Tajemník katedry vyzval všechny členy katedry, aby aktualizovali informace o svých
předmětech v informačním systému fakulty.

Zapsal: Michal Urban
Schválil: J. Kysela

