
Zápis ze schůze Katedry amerických studií ze dne 6. listopadu 2014 

 

Přítomni: Dr. Kozák, doc. Calda, Dr. Toth, Dr. Anděl, Dr. Viden, Dr. Fojtek. Mgr. 

Fiřtová, Mgr. Hornát, Mgr. Pondělíček, Dr. Zukerstein, pomocný vědecký asistent 

Tereza Krauzová a stážistka Vladimíra Dostálová. 

 

Mgr. Hornát, který nebyl na první schůzi, se představuje doktorce Viden a vysvětluje 

členům katedry svůj výzkum. 

 

Dr. Kozák děkuje dr. Tothovi za úspěšnou návštěvu maďarského profesora Szilárda 

Szentengyorgyho z University of East Pannonia. 

 

1. Výběrové řízení na uprázdněné místo po doktoru Tothovi: 

Deadline řízení bude až po Vánocích, v lednu nebo v únoru.  

Ke třem možným verzím zaměření nového člena katedry přidává prof. Hervey 

prostřednictvím dr. Totha čtvrtý návrh – specialista na Post-1945 North American 

Migration Studies. 

Dr. Toth and dr. Zukerstein zdůrazňují nedostatečnou výuku metodologie na KAS. 

Stážistka Dostálová upozorňuje na metodologický kurz vyučovaný na IPS dr. 

Parízkem, na který se studenti mohou hlásit. Mgr. Fiřtová navíc připomíná, že po 

změně akreditace bude metodologie vyučována centrálně. 

Katedra se shoduje, že se hledá odborník interdisciplinární, který bude zvládat 

metodologii, kulturní a sociální historii a případně antropologii. 

 

2. Reakreditace: 

Je třeba vybrat 6 kurzů, které budou po změně akreditace povinné za americkou 

specializaci, zbytek bude volitelný. Je třeba vybrat: 

2 předměty o kultuře a historii 

 Interpretations of U.S. history in the 20th century (Calda) 

 Theory and Method in American Studies (Viden, Toth) 

2 o politice 

 U.S. Government (Sehnálková) 

 U.S. Foreign Policy (Viden) 

2 o ekonomii a o společenskoekonomických aspektech 

 Political Economy in North America (Kozák, Fiřtová) 

 Major Issues in Contemporary Public Debates (Sehnálková) 

 

Odsouhlasen návrh přejmenovat název specializace na Severoamerická studia (i na 

jiných univerzitách po Evropě se náš obor takto jmenuje), aby to lépe lákalo studenty 

a nevznikaly zmatky, protože název Americká studia je často spojen s primárně 

literárním zaměřením.  



 

3. Diskuse o požadavcích na diplomovou práci iniciovaná dr. Viden 

Dr. Viden se chce lépe zorientovat v problematice zpracovávání a vedení 

diplomových prací u nás na katedře, protože má dojem, že se někteří studenti snaží 

ulehčit si situaci a neví, do jaké míry se očekává její spoluúčast na vzniku diplomové 

práce. 

Následuje diskuse o procesu vedení diplomových prací, zda dávat či nedávat dílčí 

deadliny, o podobě diplomových seminářů, požadavcích na zdroje apod. 

Katedra se shoduje, že záleží na jednotlivých vyučujících, do jaké míry vyjdou 

studentovi vstříc a jak celý proces pojme.  

Dr. Kozák podotýká, že členové katedry jsou velice benevolentní při schvalování 

témat diplomových prací, což komplikuje požadavky na jednotný standard a 

metodologické uchopení.  

 

Dr. Kozák by rád našel způsob jak zveřejnit kvalitní diplomové práce, aby zasáhly 

větší skupinu čtenářů. Bylo by dobré dát například odkazy na webové stránky 

katedry.  

 

Zpracovala Tereza Krauzová 

Vidi: Kozák 

 

 


