
 

 

Zápis ze schůze Katedry severoamerických studií 

 

Čas: čtvrtek 29.11. 2018, 17:00-18:30 

Místo: Celetná 18, Praha 1 

 

Přítomni: Jana Sehnálková, Lucie Kýrová, Miloš Calda, Jan Kleňha, Viktorie Mertová, Tomáš Klvaňa, Jiří 

Pondělíček, Jan Hornát, Lukáš Peroutka, Magdalena Fiřtová, Kryštof Kozák, Francis Raška 

 

1. Granty Americké ambasády: Jana Sehnalkova informovala o malých grantech Americké 

ambasády pro příští rok, doporučuje formulovat projekt na strategické priority pro rok 2019 — 

výročí NATO, Sametová revoluce. Preference pro méně grantů, ale větší. Zvážit podání až 

v lednovém kole, ne v exponovaném prosincovém. 

 

2. Přivítání a představení nového kolegy Lukáše Perutky 

 
 

 3. Plány členů katedry pro rok 2019 

Perutka – vyjde nová kniha (potvrzen křest v institutu Cervantes), účast na dvou 

konferencích 

Fiřtová – vzhledem k rodinné situaci pouze výuka a jedna zahraniční konference 

Kleňha - Fulbright přihláška podaná, konference v Heidelbergu, konference České priority 

Kýrová - přihláška na postdoc na Princeton, special issue na Red power 50th (2020), 

Trumpova kniha 

Hornát - VW stiftung grant, TAČR opětovná žádost, GAČR, ISA Toronto konference 

(březen), právě vychází dizertace v Routledge 

Pondělíček - kapitola Trump, dokončení disertace, dopisuje GAUK článek, vyjde článek ve 

sborníku z konference v Římě 

Klvaňa - panel česko-americké vztahy 30 let poté NYU a naše katedra (duben), evropsko-

americké vztahy turné na Ukrajině (květen), Kuba - undergroundové semináře s Člověkem v 

tísni (1-6/2019) 

Raška - nová kniha na konci roku: rozhovory s lidmi o osudových osmičkách (Italský 

institut), ISIS konference, nové číslo časopisu Komenius (editorial, vlastní článek), tři 

konference,  

Sehnálková- dizertace 

Calda - výuka v kombinovaném studiu a bakalářské práce  

Kozák - konference IASA v Alcalá, kniha České probuzení z amerického snu v Karolinu 

(březen), další kniha Collective memory v Routledge (březen) 

 

4. Zahraniční hosté: Přijede Robert Cook University od East Anglia, blokový kurz (15.4. - 23.4.) - 

doporučení zorganizovat round table. Steven Kashkett, bývalý chargé d´affairs, chce učit kurz v LS 

(externě), zorganizovat round table (jaro?). 

 

5. Tipy na zajímavé hosty na americké akce: Jolion Naegele bývalý redaktor Hlasu Ameriky, 

diplomat v Kosovu (žije v Praze), Petr Brod Radio Free Europe, Norman Eisen - překlad The Last 

Palace v Argu příští rok, oslovit Argo a domluvit se o možnosti pozvání, Klvaňa je s ním v osobním 

kontaktu. 

 

7. Nábor nových nadaných studentů -  Kozák představil 5 důvodů proč studovat Severoamerická 

studia. Diskuse k dalším možnostem: zaplatit FB/ Instagram, Pražský model OSN - kampaň, 

materiály do složek, výlep plakátů ve Skautském institutu, výlep plakátu na FFUK, pozornost novým 

stránkám. 

 

8. Strategie zadávání témat diplomových prací: lze navázat na starý dokument, do 15.12. doplnit 

témata, budou po úpravách zveřejněna na webu. Témata by měla ideálně navazovat na výzkum či 

plánované větší akce katedry. Odkaz na sdílený dokument:   

 



 

 

https://docs.google.com/document/d/1CBWZD2OYKtG5f35yyUDSHjaAPFIqVEkQhCTqJUJERJY

/edit?usp=sharing  

 

 

9. Konference Dissent in Transatlantic Perspective (15-17/5/2020) – doplnit možná místa např. 

Mlejn (Kotas), Knihovna Václava Havla, spolupráce s dalšími odborníky, kteří učí kurzy s touto 

náplní, Monika Pajerová, Jan Urban (NYU), potenciálně velmi silné a široké téma se silnou 

rezonancí u veřejnosti. Kozák doladí a rozešle Call for Papers, komentáře do dokumentu vkládejte 

do 8.12.  

 

https://docs.google.com/document/d/1vAcFyzWD37AhkZUZb6eNST8qEHft6rKbIKtD9X-r-

KQ/edit?usp=sharing 

 

 

Zapsala: Magdalena Fiřtová 

Vidi: Kryštof Kozák 


