
Schůze Katedry severoamerických studií 23. 5. 2017

Přítomni:  prof.  Raková,  doc.  Calda,  K.  Kozák,  M.  Fiřtová,  L.  Kýrová,  J.  Hornát,  J.  Sehnálková,
M. Bernkopfová, V. Fojtek, V. Mertová

1. Vedoucí katedry Kryštof Kozák zahájil schůzi.

2. Přijímací zkoušky 1. června 2017 v Jinonicích (Bc. i Mgr.)
- Vedení IMS žádá KSAS o  výpomoc s dozory a  opravováním testů v časech 9:00-12:00

v J1034 (1 doktorand jako dozor) a 12:30-15:30 v J2080 (2 doktorandi jako dozor).
- M. Fiřtová napíše výzvu doktorandům, v záloze je M. Fiřtová na dopoledne a L. Kýrová na

odpoledne, K. Kozák také bude v Jinonicích.
- Přijímací zkoušky jsou nově jednokolové a pouze písemné.

3. Státní zkoušky – americká studia
- Ke  státní  zkoušce  26.  června se  nakonec  přihlásilo  5  studentů,  tj.  jedna  komise

(předsedající prof. Raková).
- V září se očekává přibližně 8 studentů, tedy dvě komise. Jedna ze studentek požádala o

termín  státnic  před  10.  zářím  (později  by  musela  zaplatit  celý  semestr  studia  navíc),
katedra se jí pokusí vyjít vstříc. První zářijový termín byl určen na 6. 9. a druhý na 26. 9.
Přesné složení komisí bude určeno na základě mailové komunikace (M. Fiřtová).

4. Výběrová řízení
- Katedra vypsala  výběrové řízení  na dvě pozice (jedna 0,75% za J.  Sehnálkovou, které

skončila smlouva a hlásí se na stejné místo znovu, a jedna (100%) za dva poloviční úvazky
prof. Rakové a doc. Caldy).

- Složení  komisí  je  již  určeno  a  schváleno  vedením  FSV,  přesný  termín  bude  určen
v závislosti na časových možnostech proděkana Karáska (6. 6. -15. 6.).

5. Pozvánky na akce
- V pátek  26.  5. pořádá  KSAS  ve  spolupráci  s KES  konferenci  k 70.  výročí  Marshallova

plánu. Nově se v rámci této akce bude také křtít kniha o Obamově prezidentství, kterou
napsali členové katedry. Registrace na místě je možná.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1896888330525107/?acontext=%7B
%22ref%22%3A%22106%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

- V pondělí  29.  5.  od  17:30  do  19:00 se  v kavárně  Roesel  (Mostecká  20)  uskuteční
American Studies Roundtable s dr. Rachel Lehr z University of Colorado na téma „The
Carpetbaggers  of  Kabul“.   J.  Sehnálková  přislíbila  rozšířit  pozvánku  přes  Americké
centrum.
Facebook event: 
https://www.facebook.com/events/421477904903782/?active_tab=about

- Po roundtablu se  v pondělí 29. 5. od 19:00 rovněž v kavárně Roesel uskuteční  Kariérní
večer  amerických  studií (beseda  s absolventy  katedry).  Akce  je  primárně  určena  pro
studenty,  ale  zváni  jsou  všichni,  kdo  se  chtějí  setkat  s absolventy  (pozvání  přijali
K. Sobotková,  J.  Paták,  J.  Zukerstein  a  F.  Snášel).  Prosíme o propagaci  této akce mezi
studenty.  Do  budoucna  přijímáme  tipy  na  zajímavé  absolventy,  naše  databáze  je
nekompletní (kontaktní osobou je V. Mertová). 
Facebook event.: https://www.facebook.com/events/1798702187115249/

https://www.facebook.com/events/1896888330525107/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22106%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/1896888330525107/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22106%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/1798702187115249/
https://www.facebook.com/events/421477904903782/?active_tab=about


 

6. Karolinka 2017/18
- Dojde  k několika  plánovaným  změnám:  rodičovská  dovolená  K.  Kozáka  v LS  2017/18,

odchod prof. Rakové a doc. Caldy
- Návrhy na změny zašle pro přehlednost Magdalena Fiřtová v samostatném dokumentu.
-

7. Oponentury diplomových prací
- J. Kleňha – doc. Calda

J. Géryk – V. Fojtek
M. Ščípová – L. Kýrová
T. Reif – J. Bečka
I. Štverková – J.  Hornát 

- Termín odevzdání oponentury - 5 dní před státnicemi, které jsou 26. června.
- Studentům, kteří se hlásí do doktorského studia (tento semestr J. Kleňha a M. Ščípová), je

obzvlášť důležité dát propracovanou zpětnou vazbu k diplomové práci. 

8. Různé
- L. Kýrová se ptá, zda existují standardy pro komunikaci se studenty ohledně jejich Bc. a

Mgr. prací. Např. v jakém časovém horizontu vrátit studentovi opravenou část práce, jak
zohlednit nedostatečnou komunikaci (nepřipuštění ke státní zkoušce atd.), zda je nutná
přítomnost vedoucího práce u obhajoby. 

o K. Kozák: toto není formálně upraveno, je to individuální (i členové katedry na to
mají různé názory).

o M.  Fiřtová:  je  důležité  studenta  na  začátku  spolupráce  uvědomit  o  časovém
harmonogramu a když ho nedodrží, zohlednit to v posudku práce. Je běžné, že
studenti práci napíší během posledního semestru studia. Dle její zkušenosti běžně
nečte kapitoly, k nimž již student obdržel komentáře. Odevzdání kompletní práce
vedoucímu 1 měsíc před oficiálním termínem je rozumné.

o J.  Sehnálková:  pokud  studenti nedodrží  harmonogram,  je  to  především  jejich
problém.  Pokud  se  to  negativně  projeví  na  kvalitě  práce,  zohledňuje  to
v posudku.  Pokud  studenti  zašlou  práci  méně  než  2  týdny  před  oficiálním
termínem, čte jen úvody a závěry.

o K. Kozák – nepřítomnost vedoucího práce u obhajoby je běžná.
- K.  Kozák  upozorňuje  na  výzvu  k nákupu  techniky.  Členové  katedry  upozorňují,  že  v

některých místnostech (např. 3017, 2083, 1035) chybí počítače a projektory, což je pro
vyučující nepohodlné. J. Sehnálková zmiňuje, že tabule jsou často překryty promítacím
plátnem a není proto možné zároveň promítat prezentaci a zároveň psát (např. složitější
jména) – uvítala by flipchart.

- Nákup nových knih – M. Fiřtová prosí členy katedry, aby jí během června poslali návrhy na
doplnění knižního fondu. K. Kozák se domnívá, že zájem studentů o nové knihy je vlastně
nízký (otázkou je, zda za to může nedostatečná informovanost). Knihy zaneste zde: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10a9wXqpYrQQy3lvgWDEiQyR72mPuER6Psjl5nhK-
QHg/edit#gid=860961475

- Prof. Rakové vyšla nová kniha o koloniálních dějinách Město na hoře.
- K. Kozák se spolu s ostatními členy katedry oficiálně rozloučil  s prof. Rakovou a doc.

Caldou a poděkoval jim za dlouholetou spolupráci.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10a9wXqpYrQQy3lvgWDEiQyR72mPuER6Psjl5nhK-QHg/edit#gid=860961475
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10a9wXqpYrQQy3lvgWDEiQyR72mPuER6Psjl5nhK-QHg/edit#gid=860961475


Zapsala: Viktorie Mertová


