Zápis z porady katedry politologie a sociologie konané 6. března 2018, 11.00 – 12.00

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

Program porady:
1. Personálie
2. Pedagogická činnost v letním semestru (+ DPP)
3. Projektové aktivity pro ak. rok 2017/2018
4. Plánované publikace pro roky 2017 a 2018
5. Různé

1. Personálie
Vedoucí katedry informoval o to, že
- Mgr. Blažková se stala interní doktorandkou katedry.
- dr. Ondřejková úspěšně zahájila habilitační řízení.
- dr. Urban se stal vedoucím Centra právních dovedností.
- prof. Kysela se stal proděkanem pro doktorské studium.
- výsledky studentské ankety udržely trend z předcházejících let, tj. vyučující katedry
jsou převážně hodnoceni výborně; v souvislosti s anketou byli členové katedry
vyzváni ke sdělení svého ne/souhlasu s publikací komentářové části ve fakultním
Moodle doc. Chromé.
- došlo k navýšení doktorandských stipendií; situace stran navýšení platů
nehabilitovaných ak. pracovníků je prozatím nejasná.
- zájem o to, stát se novým doktorandem katedry projevil pomvěd Jan Venclík; o
eventuální formě jeho studia se bude ještě jednat.

2. Pedagogická činnost v letním semestru (+ DPP)
Vedoucí katedry informoval o to, že
- DPP s externími spolupracovníky katedry budou uzavřeny toliko v předmětu
Mediální příprava pro právníky; prof. Přibáň, stejně jako prof. Bělohradský se odměn
za spolupráci s katedrou zřekli. Odměna dr. Baňoucha je v jednání.

- po úspěchu v minulém roce vystoupí v rámci předmětu Právo a literatura opět
prof. Hilský, a to ve středu 11. 4. v 16.30 v místnosti č. 38. Přednáška ponese název
„Shakespearovy ruské námluvy: přísaha jako problém etický a právní“, zajištěna bude
facebooková propagace. (Financováno z IRP.)
- z důvodu provádění institucionální akreditace v příštích dvou letech nelze vytvářet
nové povinné a povinně volitelné předměty; eventuální novinky lze zavést ve formě
volitelných předmětů. Fakulta plánuje podobu akreditace s univerzitou po uplynutí 2
let znovu otevřít. Za tímto účelem pravděpodobně bude v nedaleké době zahájena
vnitrofakultní diskuse o podobě studia.
- v příštím roce se vynasnažíme znovu otevřít předmět dr. Fořtové.
- dr. Havelková v letošním roce z osobních důvodů svůj předmět nevyučuje.

3. Projektové aktivity pro ak. rok 2017/2018
Vedoucí katedry informoval o to, že
- dr. Komárek ve spolupráci s dr. Honuskovou a za patronace katedry zahajuje
evropský projekt, který by mohl být obsahově blízký dr. Aghovi či dr. Ondřejkové.
V případě jejich zájmu o spolupráci byli vyzváni ke kontaktování dr. Komárka.
V budoucnu by činnost dr. Komárka měla zahrnout i pořádání workshopu pro
doktorandy.
- na konferenci k výročí vzniku ČSR se s příspěvkem přihlásili prof. Kysela a dr.
Ondřejková.
- dr. Ondřejková bude na podzim tohoto roku pořádat konferenci; v průběhu jara
budou k dispozici další informace. (GAČR)
- dr. Agha plánuje několik eventů (tématy by měly být proporcionalita; C. Schmitt;
populismus); stejně jako v loňském roce plánuje dr. Agha uspořádat mezinárodní
doktorandský workshop. (Primus) V některých případech se nabízí propojení např.
s Q18 (typicky populismus).
- co se spolupráce s FSV týče, je třeba konstatovat, že iniciativa dosud vycházela spíše
z naší strany; v současnosti se jako možnost spolupráce nabízí uspořádat kulatý stůl
týkající se postavení prezidenta. (Q18) Probíhá spolupráce dr. Aghy a dr. Havla
s jejich tematickými partnery.

4. Publikace pro roky 2017 a 2018
Vedoucí katedry informoval o to, že
- vyšla kniha dr. Ondřejkové Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace.
- pod vedením doc. Pitharta vyšel sborník Proměny střední Evropy: Sborník
studentských textů.

- v tisku je kniha dr. Koseka Soud nikdy nespí. Stísněná tvořivost Mitteleuropy Franze
Kafky.
- vyšla kniha Zahraniční vlivy a inspirace v ústavním právu, jejímiž spoluautory jsou
mj. náš diplomant Kristián Léko a doktorandka Kristina Blažková.
- v dubnu by měl být pod vedením dr. Aghy hotov rukopis skripta pro předmětovou
skupinu „Právo a …“.
- politologické skriptum doc. Pitharta je ve fázi pokročilé přípravy.
- uvažuje se o vydání disertační práce Mgr. Píši (pravděpodobně v rámci SVV) a
disertační práce Mgr. Gregárka (v rámci Q18); totéž platí pro disertační práci Mgr.
Zámečníkové (Pechancové; v rámci Q04). Letos budou zřejmě obhájeny i další
disertační práce.
- nadále se uvažuje o katederní knize o populismus; osnova by mohla být nachystána
v průběhu letošního roku, v roce příštím pak pracovní verze knihy. Vzhledem k tématu
by mohli být přizvání kolegové z FSV.

5. Různé
Vedoucí katedry informoval o to, že
- nadále platí fakultní podpora zahraničních cest.
- i letos bude možno zakoupit vybrané odborné publikace; členové katedry mají za
tímto účelem sbírat knižní tipy.
- v příštích letech proběhne rekonstrukce oken (2019/2020), což s sebou přinese
nezbytná provozní omezení.
Dr. Ondřejková tradičně požádala členy katedry o propagaci SVOČ mezi studenty. (Přihlášky
je možno podávat do 12. 3., práce je pak nutno odevzdat do 16. 4.)

Zapsal: T. Friedel

Schválil: J. Kysela

