Koncepce rozvoje katedry pro období 2011–2015
Celkovým záměrem koncepce je ve sledovaném období zlepšit kvalitu výuky, úspěšně začít
s výukou cizojazyčných programů, podpořit studijní pobyty studentů v USA, zapojit katedru
do probíhajících mezinárodních výzkumných projektů na evropské úrovni, a dále zvyšovat
prestiž katedry v rámci akademické komunity i v očích veřejnosti, zejména pak v očích
perspektivních zájemců o studium.

Pedagogická činnost
V rámci pedagogické činnosti bude pro katedru proces akreditace studijního programu
Americká studia. V rámci tohoto procesu budu prosazovat navýšení kreditní dotace pro
klíčové předměty studijního programu a sloučení předmětů, které se částečně překrývají.
Studentům by neměla ubýt celková studijní zátěž, ale restrukturalizace předmětů by jim měla
umožnit zabývat se zvolenými tématy do větší hloubky odpovídající magisterskému
studijnímu programu. Taková koncepce studijního programu odpovídá i stylu a způsobu práce
na zahraničních univerzitách v USA i Evropě.
V rámci akreditace budu prosazovat i zařazení nepovinných stáží studentů do studijního
programu. Studenti, kteří se budou hlásit na stáž, by byli vybaveni oficiálním doporučujícím
dopisem z univerzity, u některých organizací lze stáže předjednat i přímo. Před nástupem na
stáž by vypracovali projekt stáže, výstupem by byla buď konkrétní práce, kterou v rámci stáže
zpracovali, nebo popis fungování dané organizace. Ve spolupráci s neziskovým sektorem se
nabízí v rámci stáže například možnost zpracovat podrobnou analýzu fungování obdobných
organizací v USA (best-practice). Studenti tak získají řadu praktických dovedností a vytvoří si
kontakty, které jsou cenné z hlediska jejich dalšího kariérního rozvoje.
Plánuji prozkoumat možnosti akreditovat i půlený studijní program ve spolupráci s jinými
instituty na Fakultě sociálních věd tak aby bylo možné studovat kombinovaný obor americká
studia/mezinárodní vztahy či americká studia/mediální studia. Studenti těchto kombinovaných
oborů by dokázali spojit své detailní znalosti ohledně americké politiky, ekonomiky a
společnosti s teoretickými i praktickými aspekty z dalších oborů, což může zlepšit jejich
budoucí uplatnění. Bude však záležet i na ochotě dalších institutů na spolupráci v této oblasti.
Každý student Amerických studií by měl strávit alespoň 1 rok svého života v USA, proto je
důležité dále podpořit výměnné programy s americkými univerzitami a spolupracovat
s oddělením pro zahraniční vztahy na uzavírání nových rámcových dohod o spolupráci.
Otevření nového cizojazyčného programu Transatlantic studies by mělo podpořit zájem
amerických studentů o studium v Praze a tím zlepšit možnosti vzájemné reciprocity.

Výzkumná činnost
V rámci výzkumné činnosti je nezbytně nutné mnohem užší zapojení katedry do evropských i
celosvětových akademických sítí (např. European Association of American Studies). To je
důležité jak z hlediska zlepšení možností uplatnění vědeckých článků členů katedry v
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relevantních cizojazyčných vědeckých časopisech, tak i z hlediska potenciálu pro spolupráci
na výzkumných projektech. Zejména s ohledem na situaci ve vědě a výzkumu v České
republice by bylo vhodné orientovat se i na získávání výzkumných grantů z mezinárodních
zdrojů. Zejména programy Evropské Unie (7. Rámcový program, FP7) jsou z tohoto pohledu
dobrou příležitostí. Pro získání těchto grantů je však třeba tvořit konsorcia se zahraničními
výzkumnými pracovišti, které se nejlépe utváří na základě dlouhodobě budovaných kontaktů.
Z hlediska výzkumu v rámci České republiky bych rád podpořil výzkumnou spolupráci
s ostatními katedrami na Institutu mezinárodních studií. Jsem přesvědčen, že Institut jako
celek je schopen vyprodukovat velmi zajímavé publikace například tím, že se jedno obecné
téma (ať už je to reakce na migrace, reakce na ekonomický vzestup Asie, volební kampaň na
internetu, vyrovnávání se s minulostí) zpracuje z hlediska v různých teritoriích. Spolu
s teoretickým ukotvením tématu v úvodu to pak umožní činit relevantní obecnější závěry,
které berou v potaz různé aspekty problému v různých teritoriálních kontextech.
Další oblastí výzkumu, který plánuji podpořit i na úrovni vypisovaných diplomových prací, je
komparativní analýza veřejných politik. Problémy s penzijní reformou, zdravotnictvím,
korupcí, decentralizací státní správy, základním i vysokým školstvím, sociální politikou,
finančními regulacemi existují jak v USA, tak v Evropě (České republice). Důkladné
pochopení toho, v čem spočívají v americkém kontextu největší problémy a jaká jsou pro ně
navrhována řešení obohatí diskurz v evropském (českém) prostředí. Cílem rozhodně není
bezmyšlenkovitě přebírat cizí vzory, nýbrž získat inspiraci pro inovativní přístupy a vyvarovat
se chyb, které už v USA nastaly.
Rád bych pokračoval v posilování severoamerického komponentu ve výzkumu i v rámci
studijního programu. Kanada i Mexiko představují z komparativního hlediska i z hlediska
fungování severoamerického regionu jako celku velmi důležité entity, a je proto nutné, aby
byly dostatečným způsobem reflektovány jak ve výzkumném programu, tak v samotném
studijním programu.

Personální oblast
V personální oblasti plánuji vycházet se stávajícího týmu na katedře amerických studií.
Některé pravomoci vedoucího katedry by bylo vhodné účelně přesunout na jiné členy katedry,
kteří mají v dané oblasti větší zkušenosti (správa webu, kontakty s univerzitami v USA,
specifický výzkum) tak, aby se vedoucí katedry mohl zaměřit na důležité koncepční otázky
směřování katedry.
Je důležité věnovat zvýšenou pozornost studentům doktorského studia, kteří mají potenciál
stát se v budoucnu platnými členy katedry. Budu působit na jejich školitele, aby je vhodným
způsobem motivovali k dokončování doktorských prací. Doktorandi by navíc měli
odpovídajícím způsobem přispívat k fungování katedry zpracováváním dílčích úkolů či
organizováním diskusí či workshopů. U pracovníků katedry, kteří již mají titul PhD. se budu
snažit vytvářet podmínky pro to, aby mohli začít pracovat na získání titulu docent, který je
nutný jak pro jejich další akademický rozvoj, tak pro budoucí akreditace oboru.
Pro budoucí rozvoj katedry v personální oblasti je důležité, aby se na magisterský obor hlásili
co nejnadanější studenti, které pak musíme být schopni namotivovat ke studiu v doktorském

2

programu. Z tohoto pohledu je důležitá i mediální prestiž katedry, která nadané uchazeče
přitáhne. Hodlám tedy intenzivně spolupracovat s vedením institutu i fakulty v jejich snahách
o zlepšení mediální prezentace. Účast pracovníků katedry v médiích je jednou z oblastí, která
je z tohoto pohledu důležitá a chci ji dále podporovat i za pomoci odměn.
Z hlediska nadaných studentů magisterského studia bych rád zavedl pozici studentských
vědeckých asistentů, kteří by pomáhali s přípravou akademických diskusí, filmových
projekcí, správou internetové stránky katedry, mechanickým opravováním testů studentů
z bakalářského cyklu, organizacím akcí pro absolventy, atd. Hlavním cílem by bylo, aby se
lépe dozvěděli o fungování katedry a mohli přispět k jejímu chodu.

Další projekty
Za prioritu považuji rozvoj internetových stránek katedry, které jsou v dnešním světě
důležitou vizitkou ve vztahu k potenciálních výzkumným partnerům. Do jejich tvorby by se
po určitých úpravách mohli zapojit i sami studenti.
Na úrovni fakulty budu prosazovat zavedení interaktivní akademické sociální sítě, v rámci
které budou studenti plnit své povinnosti, komentovat práce svých kolegů a vytvářet zajímavé
odkazy v rámci jednotlivých kurzů. Taková síť bude přínosem i pro katedru amerických
studií, nicméně jde o projekt širšího rozsahu.
Za spolupráce s kolegy i studenty budeme dále rozvíjet koncept absolventské asociace.
V jejím rámci podpořím zejména aspekt získávání kontaktů, informovanosti o kariérních
příležitostech a konstruktivního zapojení absolventů do chodu katedry (mimořádné
přednášky, diskuse).
Z hlediska rozvojových plánů fakulty podpořím komplexní vybavení jedné místnosti pro
vysoce kvalitní videokonference, které budou využívány pro přednášky amerických
akademiků.
Chci dále rozvíjet spolupráci s Americkým centrem, se kterým má už teď katedra
nadstandardní vztahy. Konkrétním projektem je uspořádání nepovinného filmového semináře
na půdě centra ve spolupráci s externími odborníky, které zajistí právě Americké centrum.
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