Zápis z porady katedry politologie a sociologie konané 27. října 2013, 10.00 – 11.45

Přítomni: doc. Jan Kysela; doc. Petr Pithart; dr. Jana Ondřejková, dr. Jan Kosek; dr. Michal
Urban; dr. Petr Agha; Mgr. Hana Draslarová; Mgr. Jan Broz; dr. Tomáš Friedel
Omluveni: dr. Tomáš Havel, Mgr. Radek Píša

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

Personálie
Informace o schůzce vedoucích kateder s vedením fakulty
Uzávěrka PRVOUK 04
Vnitřní informovanost katedry
Reprezentační fond
Výuka v zimním semestru, personální obsazení, výhledy
SVV a SVOČ
PRVOUK a PROGRESS
Různé

1. Personálie
Vedoucí katedry přivítal a představil novou interní doktorandku katedry Mgr. Hanu
Draslarovou. Dále informoval o tom, že doc. Pithartovi se od října t.r. zkracuje pracovní
úvazek a že dr. Havel a dr. Friedel se počátkem října stali odbornými asistenty.
2. Informace o schůzce vedoucích kateder s vedením fakulty
Vedoucí katedry informoval o věcech projednávaných na schůzce vedoucích kateder
s vedením fakulty. Jednalo se o:
a) Ukončení cyklu schůzek k evaluacím. V lednu proběhne zvláštní porada vedoucích
kateder týkající se evaluací, dojde k vytvoření standardů činnosti (množství výuky,
počet publikací, frekvence zahraničních pobytů apod.). Měli bychom předstihnout
systém vnitřních evaluací připravovaný univerzitou. Katedra je vzhledem
k objemu práce a struktuře úvazků dobře připravena.
b) Informaci o novele zákona o vysokých školách. Všechna řízení vedená na fakultě
nově podléhají úpravě správního řádu. Změna se projeví zejména v agendě
uznávání předmětů, kde je třeba o uznání rozhodnout do 30 dnů od podání žádosti.
Negativní rozhodnutí je třeba z důvodů přezkoumatelnosti srozumitelně
odůvodňovat.
c) Výsledky ankety. Výsledky ankety ukázaly, že předměty a vyučující katedry jsou
hodnoceny pozitivně. To je dosti podstatné, protože studijní anketa bude
významnou součástí evaluací podle připravovaných univerzitních předpisů.
d) Možnost zveřejňování komentářů ankety. Vedení fakulty uvažuje možnost napříště
spolu se zveřejněním číselného hodnocení předmětů a vyučujících zveřejňovat

taktéž slovní komentáře. Záměr vedení byl na poradě katedry diskutován a členové
katedry s ním souhlasí. Doporučují dále při nastavování systému umožnit vždy
příslušnému vyučujícímu, aby i) před zveřejněním mohl komentáře projít a
případné nepřípustné komentáře (např. obsahující vulgarity) nahlásit, ii) měl
možnost ke každému z komentářů doplnit svou reakci. Doporučení vychází
z osvědčeného modelu FF UK.
e) Hodnocení UK. UK bude v blízké době hodnocena zahraničními hodnotiteli,
k tomuto účelu dojde k vybrání 4 fakult, na které se hodnocení zejména zaměří.
f) Spolupráci s oddělením vědy. Vyučující fakulty, a to včetně doktorandů, byli
vyzvání k úzké spolupráci s oddělením vědy, zejména při ucházení se o granty,
včetně těch evropských.
g) Fakultní newsletter. Fakulta bude o své činnosti nově informovat odbornou i
laickou veřejnost prostřednictvím newsletteru. Newsletter bude vycházet 2x za rok
a každá z kateder do něj bude přispívat 1 normostranou týkající se činnosti
katedry. Příspěvek do prvního čísla byl již vedoucím katedry odeslán.
3. Uzávěrka PRVOUK 04
Vedoucí katedry vyzval členy katedry k tomu, aby mu v souvislosti s uzávěrkou P04 zaslali
do středy 16. 11. přehled svojí činnosti (publikace, konference, zahraniční cesty; vždy včetně
způsobu financování, resp. dedikace).
4. Vnitřní informovanost katedry
Vedoucí katedry konstatoval, že si váží činnosti a činorodosti, kterou se členové katedry
projevují, přičemž jim v tomto směru nadále ponechává vysokou míru vlastního uvážení.
Současně je vyzval, aby jej vždy o svých nových záměrech (zavádění nového předmětu,
rozšíření předmětu stávajícího, nákup knih apod.) informovali. Vedle jiného tento způsob
sdílení informací usnadní organizaci fungování katedry, umožní propojit podobné projekty či
zabrání zdvojování záměrů.
5. Reprezentační fond
Rozhodnutím vedení fakulty má nově každá z kateder na rok k dispozici 5.000,- Kč na útraty
dle vlastního uvážení. Předpokládá se, že z tohoto rozpočtu bude hrazeno především
občerstvení na konferencích a podobných událostech; zdroje je nicméně možno použít i jiným
způsobem. Členové katedry byli vyzváni k podávání návrhů.
6. Výuka v zimním semestru, personální obsazení, výhledy
Výuka v zimním semestru se rozeběhla bez obtíží. Plánované DPP byly podepsány, zbývá
zajištění podpisů DPP vyučujících předmětu Právo a umění. K podpisům dojde u příležitosti
vystoupení vyučujících na daném semináři.
Pro příští rok se pro nízkou účast uvažuje o zrušení, redukci či přesunu pátečních seminářů
Politologie a zavedení nových limitů pro účast na semináři (nově maximálně 35 studentů na
seminář).

Je žádoucí novému předmětu dr. Hany Fořtové Čtení klasiků politického myšlení 18. a 19.
století - B. Constant, A. de Tocqueville, který bude vyučován v letním semestru zajistit
náležitou propagaci. (Nabízí se zejména Facebook KPS; zajistí TF ve spolupráci s JH.)
V příštím roce se nový předmět doc. Pitharta Proměny české společnosti od listopadu 1989
rozšíří z jednoho na dva semestry. O přesné organizaci (zahájení už v tomto LS, nebo až
v příštím ZS s návazností v následujícím LS) se doposud nerozhodlo.
V příštím roce se sníží počet přednášek doc. Pitharta v kurzu CŽV. Zvýší se podíl
dr. Ondřejkové a dr. Havla. Dojde také k výměně časů přednášek s KPD.
Uvažuje se o rozšíření předmětu dr. Friedela Profesní etika v právní teorii a praxi.
V procesu je vytváření koncepce nového předmětu týkající se úvodu společenskovědní
metodologie. Předpokládá se zapojení Mgr. Jakuba Drápala a dr. Petra Aghy. Seminář by
mohl být nabídnut i studentům doktorského studia.
Dr. Michal Bobek, pro pracovní vytížení nadále nemůže působit při výuce Srovnávání
v právu. Zachování předmětu je vysoce žádoucí, ovšem těžko bude nalezen jediný vyučující.
V úvahu tak připadá zapojení několika oborových učitelů (srovnávání v právu ústavním,
trestním, obchodním…) s jedním koordinátorem věnujícím se mj. obecným otázkám
srovnávání v právu. Bylo by účelné znovu oslovit prof. Tichého, ač to v minulosti opakovaně
odmítl.
7. SVV a SVOČ
Dr. Ondřejková informovala, že v rámci letošního úspěšného SVV vyjde až 9 odborných
článků, kniha autorů Mgr. Broze a Mgr. Chmela a kniha Mgr. Šutky. Letošní ročník SVV
bude pravděpodobně opět zakončen prosincovým kolokviem. Pro příští roky se SVV
tematikou posune směrem k právnímu vědomí.
Dr. Ondřejková požádala členy katedry, aby i nadále ve svých seminářích studentům nabízeli
účast v SVOČ.
8. PRVOUK a PROGRESS
Končí program PRVOUK, který bude nahrazen programem PROGRESS, jehož podoba bude
obdobná. Na fakultě nově vznikne menší PROGRESS změřený na menšiny (prof. Kuklík),
pokračuje spolupráce s PřF (prof. Damohorský) a FSV (doc. Kysela). Členové katedry budou
opět zařazeni do programu koordinovaného prof. Gerlochem (Právo v měnícím se světě),
právě u nich se však nabízí rovněž zapojení do menších projektů k menšinám nebo
společenským vědám. Pro spolupráci s FSV bylo zatím osloveno cca 12 učitelů z jiných
kateder, nabízí se věnovat společným tématům zejména formou panelových diskusí či
kulatých stolů s příležitostnými publikacemi.
9. Různé
K hodnocení ankety vedoucí katedry konstatoval, že dílčí marginální nesrovnalosti byly
konzultovány s jednotlivými učiteli. Zejména však pogratuloval doc. Pithartovi, jehož
předmět Proměny české společnosti od listopadu 1989 dosáhl vynikajícího hodnocení i
v celofakultním srovnání.
Dr. Urban a dr. Agha odevzdají do konce listopadu doc. Kyselovi podklady pro
připravovanou knihu o právu a literatuře.
Důkladně byla diskutována možnost zveřejnění vzorově opravených písemných prací
z Politologie. Jako eventualita byla zmíněna možnost hlubšího seznámení studentů

s požadavky a nároky písemné práce na některé z posledních přednášek předmětu. Otázka
bude ještě uvážena.
Dr. Ondřejková informovala, že je možno hlásit jí požadavky na nákup kancelářských potřeb.
Na návrh dr. Ondřejkové byla schválena drobná změna podmínek Pokynů k písemné zkoušce
z předmětu Politologie. Aktuální znění bylo zveřejněno na stránkách katedry.

Zapsal: T. Friedel
Schválil: J. Kysela

