Zápis z porady katedry politologie a sociologie konané 3. března 2017, 11.45 – 13.15

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; Mgr. Hana Draslarová; dr. Tomáš
Friedel
Omluveni: Mgr. Radek Píša

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

Poznámky k letnímu semestru akademického roku 2016/2017
Projekty
Informace z porady CŽV
Informace z porad vedoucích kateder
Studentská anketa
Různé

1. Poznámky k letnímu semestru akademického roku 2016/2017
Vedoucí katedry informoval
- o přehledu plánovaných DPP (doc. Mucha, dr. Zemánek, dr. Fořtová, Mgr. Němeček,
Bc. Šídlo, dr. Balík). Prof. Bělohradský se, stejně jako dr. Bradáčová a Mgr. Šott,
odměny za své působení na pedagogické činnosti katedry zřekl.
- o tom, že 19. 4. 2017 končí lhůta pro podávání návrhů na nové předměty. Dále
vyzval členy katedry, aby mu své návrhy dodali nejpozději do úterý 18. 4. 2017. Týká
se zejména dr. Aghy, dr. Urbana, dr. Havla a dr. Friedela (vizte zápis z porady
25. 1. 2017). Nový předmět zaměřený na sociologii bude na katedře otvírat
prof. Bělohradský (koordinuje dr. Agha). Zjištěním stavu vývoje vzniku
metodologického předmětu Mgr. Drápala byl pověřen dr. Friedel. U předmětu
Parlament ČR: teorie a praxe se uvažuje o změně jeho statusu z VP na PVP.
2. Projekty
Vedoucí katedry shrnul aktuální situaci týkající se projektů.
- rozpočet na PROGRESy: Po dílčích změnách bude financování a mechanismus
fungování srovnatelný s PRVOUKy. Členové katedry jsou začasté ještě zapojeni do
PROGRESu FSV Q18. Na rozdíl od Q04 zkusíme v rámci Q18 alespoň přibližné
stanovení sazeb odměn podle povahy výkonu. Mgr. Draslarová bude nově zahrnuta do
obou z uvedených. Ředitelé institutů FSV budou kontaktováni s nabídkou víceleté
spolupráce.
- dr. Agha zahajuje projekt PRIMUS.
- i v tomto roce pokračuje s obdobným rozpočtem IP Právo a…
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3. Informace z porady CŽV
Dr. Agha a dr. Friedel stručně seznámili členy katedry s děním na poradě svolané k výuce
CŽV na 23. 2. 2017. Z porady pro katedru neplynou žádné zásadní informace.
4. Informace z porad vedoucích kateder
Vedoucí katedry informoval o tom, že
- v létě 2018 bude na fakultě probíhat rekonstrukce oken a topení. Nábytek se nebude
z kanceláří vystěhovávat, nicméně dojde k jeho přesunům v rámci kanceláře. Na
rekonstrukci se bude finančně podílet i fakulta. Z tohoto důvodu se tedy neočekává, že
by v následujících dvou letech docházelo k navýšení platů, úvazků a udílení odměn
mimo projekty.
- na konci června bude na fakultě uspořádána astronomická konference. Zkoušky je
proto třeba naplánovat tak, aby do jejího programu nezasahovaly.
- mimoprojektové odměny v loňském roce nebyly uděleny na základě návrhů
vedoucích kateder děkanovi, ale byly uděleny přímo děkanem na základě výsledků
evaluací vždy dvěma učitelům z každé katedry.
- reprezentační fond pro katedru bude schválen v dubnu či květnu.
- se zavádějí elektronické protokoly u státních závěrečných zkoušek. Prozatím u 3. a 4.
části, výhledově dojde k zavedení i u 1. a 2. části.
- se přihlášky do projektů UNCE podávají od 1. do 30. června. Vedoucí katedry byl
osloven doc. Kubátem z FSV s nabídkou na spolupráci. O spolupráci se uvažuje.
- došlo k vytvoření materiálu shrnujícího požadavky na zahraniční mobility
akademických pracovníků. Materiál byl zevrubně komentován a členové katedry se
vyslovili v tom duchu, že relevantní by mělo být alespoň tříleté hodnotící období,
přičemž kvantitativní požadavky v předloženém dokumentu jsou nadhodnocené a
snaha o jejich dodržování by vedla k plýtvání fakultních prostředků. Mgr. Draslarová a
Mgr. Broz byli vyzváni k rozvaze místa, na které vyjedou v rámci svého doktorského
studia.
- proběhlo další kolo sledování (mechanické evaluace) publikační činnosti. Celkově si
katedra vede nadprůměrně dobře, a to přesto, že přehledy nezohledňují početní stav
členů kateder.
- byla navržena výkonnostní kritéria. Kritéria byla členy katedry zevrubně
komentována, přičemž jejich stávající podoba působí dosti ambiciózně, zejména při
mechanické aplikaci. Kritéria by proto měla sloužit toliko jako podklad
k individuálnímu posouzení. Kritéria je třeba nadále vyjasnit (např. otázka podílu
odměny za publikace v platové složce pedagoga).
- se plánuje omezení počtu kvalifikačních prací na osobu (diplomové práce – 15;
dizertační práce –10; celkem – ne více než 20).
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5. Studentská anketa
Celkově si katedra ve studentské anketě vede nadprůměrně dobře. Několik kritických
připomínek, objevivších se v komentářích, bylo zevrubně probráno.
6. Různé
Dr. Ondřejková tradičně požádala přítomné a podporování studentské participace ve SVOČ.
Zapsal: T. Friedel
Schválil: J. Kysela
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