
Schůze Katedry severoamerických studií 25. 2. 2016 
 

Přítomni: Calda, Raška, Kozák, Fiřtová, Hornát, Hervey, Fojtek, Pondělíček, Krauzová, Mertová, 

Davidová, Hodboď 

Omluveni: Raková, Sehnálková, Smetana 

 

Úvodní slovo dr. Kozáka:  dr. Fiřtová jako zástupkyně vedoucího katedry nyní převzala řadu úkolů, je 

dobré jí v kopii posílat důležité maily. Jakákoli další iniciativa se cení. 

1. Dr Kozák představil plány na nadcházející semestr: 

 

1.) Diskuse o primárkách. Jedna se už uskutečnila, měla velký úspěch, v plánu je celá série. Příští 

diskuse je plánovaná na úterý 1. března od 18:45 na Hollaru, další (s hostujícím profesorem 

dr. Palazollem z Richmondu) 7. března od 19:00 také na Hollaru. 

2.) Hostující profesoři. Datum u většiny ještě není dané. Je v plánu využít jejich specializaci, tj. 

s každým udělat zvláštní odbornou přednášku nebo diskusi, zároveň je možné je pozvat na 

jednu hodinu do kurzů. 

- Profesor historie Dean Kotlowski z Vídně  (Salisbury) 

- James Cook z Heidelbergu – témata: etika, filosofie, vojenství 

- Allison Wanger – odbornice na práci v archivu, přijede na pozvání od Derraise Cartera. 

- Kromě toho také Jessica S. Grounds – v úterý 1.3. od 17:00 má přednášku v Americkém 

centru o roli žen v politice  

 

2. Dr. Fiřtová informovala o reakreditaci Mgr. oboru Mezinárodní teritoriální studia 

/Severoamerická studia: 

1. skupina předmětů – společné povinné 

Diplomový seminář I. – koncipovaný jako reading seminar, cílem je načíst klíčové materiály, 

kanonickou literaturu k americkým studiím. Studenti se budou moct vyprofilovat, nebudou muset od 

začátku vědět, čím se chtějí v diplomce zabývat. (MF ověří, jestli se tedy bude projekt diplomky 

odevzdávat až po DS I.) Bude se vypisovat jen v LS. Měl by ho učit nový pracovník. 

Diplomový seminář II. a III. – zůstávají ve stávající podobě, není žádoucí je uniformizovat. 

Doc. Calda navrhnul, že by katedra studentům měla nabídnout výběr témat diplomových prací, 

pomohli by tak s výzkumem. Každý člen katedry by vypsal např. 5 témat, která by stála za zpracování. 

Doc. Raška podotknul, že studenty nelze nutit psát o něčem, co je nezajímá, navíc je otázka na 

diplomovou práci součástí přijímacích zkoušek. Dr. Kozák vysvětlil, že nejde o povinnost, ale o 

únikovou cestu pro nerozhodnuté. 

Metodologický seminář – představa je méně teorie a více Ameriky (jako předmět „Theory and 

Method in AS“) – podoba ještě není rozhodnuta. Měl by ho učit nový pracovník, případně J. Hornát. 

Kultura a historie – 6 přednášek (doc. Vykoukal) + 6 severoamerických seminářů (J. Sehnálková /J. 

Hornát) – zatím nemáme k dispozici sylabus přednášky. 



Politologie a mezinárodní vztahy – 6 přednášek (doc. Kubát) + 6 severoamerických seminářů (Bečka) 

Společnost a ekonomika – přednášky i semináře dr. Fiřtová – pokryjí se témata, která se musela kvůli 

reakreditaci odstranit z předmětu Economic Issues in North America.  

2. skupina předmětů – povinné pro studenty SAS 

Nové předměty: 

- U. S. Foreign Policy (J. Hornát) 

- Landmarks in the U.S. History (doc. Calda – bývalý předmět Interpretations of the U. S. 

History) 

- Major Issues in Contemporary America - nově jednosemestrální, druhá část se buď změní na 

PVP, nebo zruší (záleží na nových pracovnících). 

3. skupina předmětů – povinně volitelné 

Nabídka je velká, ale studenti jsou povinni si z této skupiny zapsat jen 18 kreditů. Aby se kurzy 

naplnily, existuje varianta každý kurz učit jen jednou za dva roky. Pro vyučující není povinností tento 

systém přijmout, ale některým to může výrazně ulevit (současný trend je v případě plného úvazku 

učit tři předměty v každém semestru). 

Z nové akreditace vypadl povinný předmět Dějiny USA – bude pravděpodobně označen jako 

korekvizita k jednomu z nových povinných předmětů nebo k Diplomovému semináři III. 

Ukazuje se, že v PVP výrazně chybí zaměření na vnitropolitická témata. 

 

3. Informace o chystaných výběrových řízeních na katedře: 

Otevřou se tři místa (dvě na plný, jedno na poloviční úvazek). Jedná se o zaměření na domácí politiku, 

historii po druhé světové válce a zahraniční politiku. Konkurz by měl být finalizován a zveřejněn 

během týdne od 29. února 2016. Bude možnost přijmout studenta PhD, který do dvou let dokončí 

studium. Vedení katedry prosí o pomoc s propagací těchto konkurzů. 

 

4. Zpráva o specifickém výzkumu: 

J. Pondělíčkovi vyšel článek ve Studia Territorialia, vyjde mu také kapitola v monografii o Ukrajině, 

jedna další věc je v jednání. 

J. Čeněk pracuje na publikaci. 

T. Krauzová s M. Ondrejkou a S. Matějkou pracují na projektu monografie, během týdne ho pošlou ke 

schválení doc. Vykoukalovi. 

Doktorandi, kteří se zaregistrovali, jsou všichni SVV, na konci října se sečte, co kdo vydal (nebo 

odevzdal rukopis), kdo něco vydá, dostane vyšší ohodnocení. Vyplácet by se mělo do konce roku. 

Pokud se někomu podaří vydat víc, než mají přihlášeno, dostane víc peněz – platí jen pro studenty. 

 

5. Zpráva o programu Transatlantic Studies: 



V programu studuje minimum lidí (přijatí studenti často nenastoupí ke studiu), řešení tohoto 

problému je složité. Chystá se nová akreditace, podobně jako u českojazyčného programu se bude 

jednat o společný cizojazyčný magisterský program se specializacemi. Čeká se, zda bude schválena. 

 

6. Dr. Fiřtová prosí o doplnění seznamu klíčových knih pro americká studia: 

Cílem je, aby si studenti udělali pořádek v oboru, který studují. Každý člen katedry, včetně PhD 

studentů, by měl do seznamu doplnit 3-5 knih, které ve svém oboru/tématu považuje za 

nejdůležitější. Tento seznam bude podkladem pro nový Diplomový seminář I. a pro novou podobu 

Mgr. státních zkoušek, která bude vedena formou diskuse nad základní literaturou k oboru. 

Dr. Fiřtová prosí o doplnění seznamu 

(https://docs.google.com/document/d/1fYRtrm9RgUpktYViMsy0qjmyK_xcURGqRtn3Y8N80ck/edit?u

sp=sharing)  do 15. 3. 2016. Knihy, které nejsou v jinonické knihovně nebo v Americkém centru, je 

nutné objednat.  

Nákupní seznam (včetně seznamů z minulých let) je k dispozici zde: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10a9wXqpYrQQy3lvgWDEiQyR72mPuER6Psjl5nhK-

QHg/edit#gid=348105497  

Dr. Fiřtová prosí o doplnění knih do nákupního seznamu rovněž do 15. 3. 2016. Je také možné si do 

knihovny objednat knihy potřebné pro vlastní výzkum. 

 

7. Informace k chystané konferenci o prezidentovi Obamovi: 

Katedra ve spolupráci s univerzitou v Heidelbergu požádala americkou ambasádu o grant na 

konferenci o Obamovi. Měla by se konat 6. - 8. října, jsou rezervované místnosti na Hollaru. Téma je 

„Barack Obama Presidency: Fulfilled Vision?“.  Pokud ambasáda dá peníze na keynote speakers, 

vypustíme call for papers. Pokud peníze nedostaneme, bude se zřejmě konat jen malá konference 

nebo roundtable v rámci prezentace knihy. Na knihu jsou peníze od institutu, fakulty.  

Bude potřeba organizační pomoc od všech doktorandů. 

 

8. Různé 

4. března se v Americkém centru koná American Studies Day. Za katedru se zúčastní doc. Calda a J. 

Hornát. 

Je žádoucí studentům připomenout uzávěrku podávání žádostí o fond mobility (11. března). Pozor na 

nové priority pro udělování. 

23. – 27. září 2016 se v rámci Salzburg Global Seminar bude konat seminář Images of America: Reality 

and Stereotypes. Je to zajímavé z hlediska výzkumu i networkingu. Cena je vysoká (kolem 700 euro), 

ale je možné požádat o snížení poplatku, zejména v případě PhD. studentů. 

 

Zapsala: Viktorie Mertová 

Schválil: Kryštof Kozák 
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