
Zápis z porady katedry politologie a sociologie konané 31. března 2022, 11.30 – 13.00 

 

Přítomni: prof. Jan Kysela; doc. Jana Ondřejková; dr. Jan Kosek; dr. Michal Urban; dr. Tomáš 

Friedel; dr. Jan Chmel; Mgr. Hana Draslarová; dr. Jan Hořeňovský; Mgr. Jan Géryk 

Omluveni: doc. Petr Pithart; dr. Petr Agha; Mgr. Andrea Procházková 

Host: prof. Radim Boháč  

  

Program porady: 

1. Úvodní slovo děkana 

2. Personálie 

3. Anketa 

4. Pedagogická činnost  

5. Projektové aktivity  

6. Různé 

 

1. Úvodní slovo děkana  

Prof. Boháč informoval členy a členky katedry o záměrech týkající se směřování fakulty. 

Záměry vychází z volebního programu prof. Boháče. Klíčová témata představují i) fakultní 

personálie, ii) dislokace pracovníků/místností, iii) změna podoby státních zkoušek.  

Vzhledem ke skutečnosti, že KPS není státnicovou katedrou, pozornost byla věnována prvním 

dvěma bodům.  

Ad) i) fakultní personálie: Plánuje se zavedení kariérního řádu. Hledají se úspory v personální 

oblasti, které by vedly ke zvýšení mezd. Současně se plánuje transparentnější nastavení 

způsobu odměňování na základě míry pedagogického a vědeckého zapojení. 

Ad) ii) dislokace pracovníků/místností: probíhá proces, který vyústí v rovnoměrnější 

rozdělení místností vzhledem k velikostem kateder a způsobům využití jednotlivých 

místností. Při případných změnách bude na zřetel brána možnost soustřeďování kanceláří 

jednotlivých kateder do blízkého prostoru. V rámci dislokace se hledají prostory pro 

komunitní setkávání, místnost pro doktorandy či místnost pro emeritní profesory.  

Po představení obou bodů proběhla společná diskuse, ve které byly diskutovány především 

dílčí dopady obecných záměrů na KPS. V obou bodech je KPS připravena dále přispívat do 

celofakultní diskuse a připomínkovat konkrétní návrhy řešení.  

 



2. Personálie  

Vedoucí katedry informoval o to, že  

- úspěšně skočilo PhD. studium dr. Kristiny Blažkové. V brzké době dokončí PhD. 

studium Mgr. Jan Géryk a Mgr. Hana Draslarová;  

- doc. Ondřejková se od zimního semestru ak. roku 2022/2023 navrátí z mateřské 

dovolené na plný úvazek; 

- dr. Bobek se s vysokou mírou pravděpodobnosti výrazněji zapojí do fakultní 

činnosti, a to zejména péči o anglický a český doktorský program. V každém případě 

zůstává jeho zapojení ve Srovnání v právu.  

 

3. Anketa 

- výsledky studentské ankety převážně udržely trend z předcházejících let, tj. vyučující 

katedry jsou namnoze hodnoceni výborně, a to jak číselně, tak v ústních komentářích. 

Jako každý rok byla věnována zvýšená pozornost kritickým hlasům. Zvláštní 

pozornost věnuje dr. Agha podobě, resp. vnější formě své diskusní zapálenosti; 

- bylo konstatováno, že vzhledem ke skutečnosti, že KPS pracuje především se 

studenty a studentkami prvních ročníků je třeba klást zvýšenou pozornost na 

nejednotnost jejich znalostního základu plynoucího z různých úrovní střední škol. 

Současně je však třeba odpovědnost za vzájemné porozumění si v přednáškách a 

seminářích chápat jako odpovědnost sdílenou, tj. nikoli odpovědnost ležící výhradně 

na straně pedagogů.    

 

3. Pedagogická činnost 

- s ohledem na potřebu omezit množství garantovaných předmětů jedním 

pedagogem převezme garantování předmětu Diplomový seminář doc. Ondřejková, 

předmětu Gender a právo dr. Friedel a předmětu Parlament České republiky – 

teorie a praxe dr. Syllová; 

- byl diskutován návrh zkouškových otázek k tzv. malé státní zkoušce (doplnění 

sociálně-psychologického významu k některým otázkám, rozdělení širších otázek 

ideologických na dílčí témata). Prof. Kysela návrh upraví ve smyslu diskuse a 

rozešle k potvrzení. KPS se shodla, že smyslem zkoušky není opakovat zkoušku 

z Politologie, ale v otevřené diskusi probrat vylosované téma.  

 

4. Projektové aktivity  

- SVV dr. Friedela navzdory původním očekáváním bude pokračovat i v roce 2022;  

- v průběhu roku 2022 skončí TA ČR prof. Kysely.  

5. Různé  



Doc. Ondřejková tradičně požádala členy katedry o propagaci SVOČ mezi studenty a 

studentkami.  

 

 

Zapsal: T. Friedel       Schválil: J. Kysela 

 


