Zápis z porady katedry politologie a sociologie konané 25. ledna 2016, 14.00 – 16.00

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

Program porady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Personálie
Projekty
Evaluace výuky a publikační činnosti
Výuka, personální obsazení, výhledy
SVOČ
Různé

1. Personálie
Vedoucí katedry informoval o tom,
- že v souvislosti se získáním PRIMUSu dr. Aghou se navýší jeho fakultní úvazek na
rozsah 1,0, a to po dobu trvání projektu;
- se uvažuje o zvýšení úvazku dr. Friedela v souvislosti s rozšiřování výuky profesní
etiky právníků;
- se bude ucházet o post vedoucího katedry i pro příští tříleté období, bude-li mu
učiněna příslušná nabídka;
- v letním semestru skončí pedagogická spolupráce s doc. Muchou;
- pro příští akademický rok uvažují Kristián Léko a Jan Géryk o možnosti ucházet se o
pozici interních doktorandů.
2. Projekty
Vedoucí katedry shrnul aktuální situaci týkající se projektů. Dr. Ondřejková získala GA ČR,
dr. Agha PRIMUS. Na katedře letos poběží druhý rok tříletého IRP „Právo a …“, skončí
projekt nadace Huga Grotia i UNCE. I letos katedra bude participovat na SVV, a to společně
s kolegy s dalších kateder. U PROGRESů se nadále čeká na podrobnější informace.
3. Evaluace výuky a publikační činnosti
V první polovině tohoto roku dojde k finálnímu nastavení doporučených výkonů v rámci
evaluací výkonů akademických pracovníků fakulty.
Stran pedagogických výkonů si katedra vede bezproblémově. Stejné hodnocení platí pro
výkony publikační. S ohledem na možnost koordinace publikační činnosti jednotlivých členů
katedry (dedikace různým projektům) vyzval vedoucí katedry členy k představení svých
publikačních záměrů pro nejbližší časové období.
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dr. Kosek připravuje kapitolu o F. Kafkovi do vznikající knihy o právu a umění. Svůj
delší text o Kafkovi (cca 90 stran) rozšíří tak, aby mohl být publikován samostatně
jako kniha;
dr. Urban nachystal kapitolu o K. Čapkovi do téže knihy o umění. Tamtéž směřuje
jeho text o právu a filmu vypracovaný ve spoluautorství s Mgr. Drápalem. Připravuje
též textový výstup pro výzkum podpořený nadací Huga Grotia, článek o hilsneriádě a
dále článek o Fritzi Bauerovi;
dr. Agha chystá několik textů převážně s lidsko-právní tematikou, vesměs
zahraničních;
doc. Pithart připravuje sborník studentských prací o přechodech k demokracii.
Nejpozději do konce kalendářního roku by měl být sborník připraven. Dále se ujme
předmluvy ke vznikající knize o právu umění. Uvažovat bude také o vzniku skripta
politologie (při využití materiálů ke svým přednáškám k témuž předmětu);
dr. Ondřejková chystá vydání knihy pro svůj grant – bude se týkat postavení soudní
moci;
dr. Havel bude publikovat články vycházející z jeho disertační práce;
Mgr. Broz plánuje připravit přibližně tři články týkající se předmětu jeho disertace;
dr. Friedel se ujme recenze Pohledu za oponou: studie o vzniku Ústavy ČR, dokončuje
sběr dat k praxi podjatosti soudců.

4. Výuka, personální obsazení, výhledy
Dr. Ondřejková informovala, že veškeré sesbírané odborné texty využívané učiteli
v seminářích politologie jsou k dispozici na společném fakultním disku.
Nový seminář Právo a umění hodnotí dr. Agha jako úspěšný. Dr. Agha bude nadále promýšlet
sylabus semináře. Všechny předměty skupiny „Právo a …“ se budou vztahovat k několika
domluveným průřezovým tématům.
Nový seminář Čtení sociologických textů hodnotí dr. Agha a dr. Urban jako úspěšný.
V letním semestru dojde k zahájení výuky nového předmětu dr. Fořtové Čtení klasiků
politického myšlení 18. a 19. století - B. Constant, A. de Tocqueville. Obdobný předmět je
připravený i pro semestr zimní.
Sociologický seminář doc. Muchy a dr. Havla nebude pro další léta vypsán. O pokračování
Sociologických teorií společnosti bude ještě rozhodnuto; pravděpodobné je převzetí předmětu
dr. Aghou a dr. Urbanem v podobě kombinující výklad, čtení, referáty a diskuse.
Tomáš Havel pro příští akademický rok zavede nový předmět s politologickým profilem,
nejspíše věnovaný politickým stranám a stranickým systémům.
Předmět Theory and practice of the European convention on human right dr. Aghy nebude
v letním semestr vyučován kvůli absenci domluvy o zapojení studentů programu Erasmus. Dr.
Agha se zavázal domluvit otevření předmětu pro budoucí akademický rok s prof.
Damohorským; předmět má kombinovat studenty zahraniční a české.
Předmět Gender a právo dr. Havelkové byl pro letní semestr dojednán ve spolupráci se
sekretářkou katedry.
V procesu je nadále vytváření koncepce nového předmětu týkající se úvodu společenskovědní
metodologie. Předpokládá se mj. zapojení Mgr. Jakuba Drápala a dr. Petra Aghy. Seminář by
mohl být nabídnut i studentům doktorského studia.
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Předmět Srovnávání v právu bude s největší pravděpodobností vyučován společnými silami
několika vyučujících, kteří by vedle obecného základu pokryli základní právní odvětví.
Tři přednášky v kurzu CŽV převezmou po doc. Pithartovi dr. Ondřejková a dr. Havel
v poměru dle jejich uvážení.
5. SVOČ
Dr. Ondřejková tradičně požádala členy katedry, aby i nadále ve svých seminářích studentům
nabízeli účast v SVOČ.
6. Různé
Dr. Havel a dr. Friedel budou nově moci vést diplomové práce. V souvislosti s tím byli
vyzvání vedoucím katedry, aby rozvážili přibližně tři témata, která umístí jako nabídku do
informačního systému.
Dr. Friedel informoval o nové povinnosti každého vyučujícího a doktoranda univerzity zřídit
si personální identifikátor (opatření rektora UK č. 28/2016) a zaslat jej fakultnímu
koordinátorovi Mgr. Šumberovi (sumberaj@prf.cuni.cz).
Dr. Friedel připomněl povinnosti včas evidovat publikační výstupy v systému OBD.
Posledním dnem pro evidenci publikací za rok 2016 je 28. únor.
Dr. Friedel připomněl povinnosti týkající se nových pravidel zveřejňování informací o
předmětech v Informačním systému. Vedle jiného se jedná o nutnost uvést stručně (jednou
větou) v Anotaci předmětu způsob zakončení předmětu, budoucí nemožnost zasahovat do
informací obsažených v Informačním systému v průběhu semestru a povinnost neumísťovat
sylaby výuky na stránkách katedry, ale právě toliko v Informačním systému.

Zapsal: T. Friedel
Schválil: J. Kysela
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