Zápis z porady katedry politologie a sociologie konané 12. října 2017, 11.15 – 12.15

Přítomni: prof. 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; Mgr. Radek Píša; dr. Tomáš
Friedel
Omluveni: Mgr. Jan Géryk

Program porady:
1. Personálie
2. Nová výkonová a evidenční opatření
3. Informace z porad
4. Plánované publikace pro roky 2017 a 2018
5. Projektové aktivity pro ak. rok 2017/2018: Q04, Q18, GA ČR, Primus, Právo a …
6. Pedagogická činnost v zimním semestru (+ DPP)
7. Výhledy pro letní semestr
8. Různé

1. Personálie
Vedoucí katedry informoval o to, že
- Mgr. Jan Géryk se stane novým interním doktorandem katedry. Sídlit bude v kanceláři č.
142. Mgr. Kristina Blažková s vysokou mírou pravděpodobnosti v nedaleké budoucnosti
změní svůj status externí doktorandky na interní.
- na základě výběrového řízení KPS navázala spolupráci s novou pomvědkou, sl. Lucií
Šímovou.
- na posledním zasedání akademického senátu seznámil senát se svou vizí vývoje KPS na další
tři léta.
- dr. Ondřejková finalizuje činnost na své habilitační práci. Očekává se, že habilitační řízení
započne v horizontu nejbližších měsíců. V horizontu blízkých let lze uvažovat o habilitaci dr.
Aghy a dr. Urbana.
- Mgr. Píša nastupuje jako zaměstnanec do Parlamentního institutu. Vzhledem k tomu, že
Mgr. Píša v blízké budoucnosti dokončí své doktorské studium a tím formálně ukončí své
vztahy s fakultou a KPS, budou se hledat cesty, jak ve spolupráci volněji pokračovat.

2. Nová výkonová a evidenční opatření
Vedoucí katedry informoval (o to, že)
- bylo vydáno opatření děkana č. 10/2017 předepisujícím výkonnostní standardy pracovníků
fakulty. KPS požadované plní již nyní.
- o způsobu udělení nové akreditace, respektive o univerzitní přihlášce k akreditaci
institucionální.
- byl nově stanoven limit počtu vedených kvalifikačních prací. Tč. limitace může restriktivně
dopadat především na prof. Kyselu.
- informoval o opatření děkana č. 7/2017 předepisujícím povinnosti ke koordinaci
přednáškové činnosti zahraničních hostů. Z neformálního sdělení proděkana Damohorského
plyne, že pro zahraniční oddělení je klíčovým aspektem v rámci evidence zahraničních hostů
jejich počet.

3. Informace z porad
Vedoucí katedry informoval o to, že
- zahraniční oddělení disponuje volnými prostředky na zahraniční cesty. Prof. Damohorský
proto vyzývá akademické pracovníky k jejich využití.
- v letošním roce se na rozdíl od roku loňského počítá s udílením odůvodněných odměn
s iniciativou na straně vedoucích kateder.
- možnost navyšování platů související s nedávným vyjednáváním na vládní úrovni je
prozatím nejasná. Rozpočet reflektující zvýšení doposud nebyl schválen, i po jeho schválení
není možné odhadnout, jaký podíl bude fakultě vyhrazen. V případě, že fakultě budou
přiděleny prostředky na růst mezd, počítá se s tím, že by došlo přibližně k 10% navýšení mezd
odborných asistentů tak, aby došlo k jejich dorovnání k univerzitnímu průměru. V případě
zbývajících prostředků dojde k navýšení mezd docentům a profesorům.
- investiční akce spočívající v renovaci topení a oken se pravděpodobně časově prodlouží i za
rok 2019.
- do CŽV se letos přihlásilo 119 studentů. (Tj. přibližně o 50 méně, než je obvyklé.)

4. Plánované publikace pro roky 2017 a 2018
V letošním roce vyjde sborník studentských prací doc. Pitharta a zřejmě též doktorandská dvojstudie o
ústavněprávní komparatistice.
Hned na počátku roku 2018 by měly být publikovány kniha dr. Koseka o F. Kafkovi a dr. Ondřejkové
o soudní moci. Dále se v příštím roce chystá k vydání politologické skriptum doc. Pitharta, stejně jako
skriptum k předmětům Právo a… Koordinátorem skripta byl stanoven dr. Agha, autorsky se zapojí
dr. Kosek, dr. Ondřejková a dr. Urban. Dr. Agha do konce listopadu t. r. navrhne tematickou osnovu a
svolá schůzku spoluautorů. Skriptum by mělo vyjít na podzim příštího roku. Knižní formou by mohly
vydány být disertace Mgr. Píši a Mgr. Gregárka.
V rámci Q18 se předběžně uvažuje o přípravě knihy na téma populismus. Autorsky by téma mělo
vyhovovat většině členů KPS. Předpokládaný rok publikace byl stanoven na rok 2020.

5. Projektové aktivity pro ak. rok 2017/2018: Q04, Q18, GA ČR, Primus, Právo a …
Projektové aktivy se v zásadě vztahují k bodu 4. V rámci jednotlivých projektů se také chystá řada
konferencí a setkání. Pozvání na akce budou uveřejňována v průběhu času. Z nejbližších zve dr.
Ondřejková na Mezinárodní workshop Constitutional Review in the Visegrad Countries, který se
uskuteční 27. 10. od 10.00 v č. 412.

6. Pedagogická činnost v zimním semestru (+ DPP)
Pedagogická činnost pro zimní semestr je t. č. zajištěna. Dr. Bezoušková bude spolupracovat s KPS na
základě běžné DPP. Vyučující metodologického semináře (Úvod do společenskovědní metodologie
pro právníky) a hosté semináře Právo a umění budou odměňování prostřednictvím projektových
zdrojů.
Vedoucí katedry informoval o výsledcích studentského hodnocení výuky. Výsledky KPS jsou opět
nadprůměrné. Mgr. Draslarová (předmět Teorie a praxe simulovaných soudů) je opakovaně
hodnocena jako vynikající. Probrány byly i kritické komentáře k ideovému profilu některých
předmětů.

7. Výhledy pro letní semestr
V letním semestru se plánuje obnovení předmětu Srovnávání v právu (organizačně zajišťují Mgr.
Chmel a Mgr. Blažková).
Nově začíná předmět dr. Havla o komunální politice (Komunální politika: teorie a praxe) a
sociologický předmět dr. Aghy a dr. Urbana (Sociologie a aktuální problémy práva a politologie).
Dr. Agha se spojí se zahraničním oddělením s nabídkou předmětu Theory and practice of the
European convention on human rights pro frekventanty programu Erasmus.
Do předmětu Právo a literatura bude opět pozván prof. Hilský, osloven s nabídkou účasti bude též
prof. Holländer.

8. Různé
Dr. Friedel v návaznosti na sdělení proděkana Tomáška informoval, že všichni pracovníci KPS mají t.
č. splněnou povinnost nahlášení čísla ORCID. Povinnost doposud nesplnilo několik externích
doktorandů; tito byli vyzváni k bezprostřední nápravě.

Zapsal T. Friedel

Schválil J. Kysela

