
Zápis z porady vedení KAS, 9. 10. 2014 v 17:30

Přítomni: 

Vedoucí KAS Dr. Kryštof Kozák, prof. Svatava Raková, doc. Miloš Calda, doc. Francis Raška, Dr. Norma 
Hervey, Dr. Magdalena Fiřtová, Dr. Gyorgy Toth, Dr. Anna Viden, Dr. Petr Anděl, Mgr. Jana Sehnálková, 
Dr. Jaroslav Zukerstein, Mgr. Pondělíček, pomocná vědecká síla Tereza Krauzová, stážisté Vladimíra 
Dostálová a Jakub El-Ahmadieh

1. Představení nových posil katedry
a. Dr. Kozák představil novou zahraniční vyučující Annu Vidén, která se specializuje na 

americkou zahraniční politiku na Blízkém východě.
b. Dr. Kozák představil pomocnou vědeckou sílu Terezu Krauzovou a vyzval ostatní členy 

katedry, aby neváhali a využili jejích pomocně-vědeckých služeb.
c. Dr. Kozák představil nové stážisty z řad studentů Jakuba El-Ahmadieh a Vladimíru 

Dostálovou, kteří budou dělat pomocné práce v rámci chodu katedry (kopírování, 
skenování, údržba webu a facebookového profilu katedry). Rozsah jejich práce by měl
být cca 40 hodin na semestr na osobu.

2. Stážista El-Ahmadieh pozval účastníky schůze na uvítací večírek semestru konaný 16. 10 ve 
Standard Café.

3. Dr. Fiřtová upozornila, že by mělo dojít k aktualizaci publikační činnosti na internetových 
stránkách katedry, protože k tomu nedochází automaticky. Aktualizace publikační činnosti je 
důležitá pro prezentaci katedry. 

4. Dr. Kozák a zahraniční pracovníci upozornili na administrativně-technické problémy související
s registrací a statusem zahraničních vyučujících. Dr. Kozák upozornil, že problémy je třeba řešit
centrálně a komplexně, aby zahraniční pracovníci nemuseli do budoucna těmto problémům 
čelit.

5. Odchod Dr. Totha
a. Dr. Toth bude na období letního semestru odcházet do Skotska, neboť se bude ženit.
b. Dr. Kozák mu poděkoval za odvedenou práci a za přínos katedře a upozornil, že je 

třeba začít uvažovat o adekvátní náhradě. Uvažuje se o čerstvé zahraniční síle na příšt
semestr.

6. Finanční prostředky na nákup knih
a. Katedra disponuje částkou 10 – 15 000 Kč, které je třeba vyčerpat na nákup 

publikací. 
b. Pokud by to nestačilo lze další publikace získat přes Americké centrum díky Mgr. 

Sehnálkové
c. Dr. Hervey poskytla katedře množství knih a publikací z vlastních zdrojů. Stážisté 

mohou vypracovat tabulku s jejich seznamem. 
7. Společný bakalářský program v anglickém jazyce.

a. Dr. Kozák informoval, že IMS chystá placený bakalářský studijní program v anglickém 
jazyce.

b. Je možné navrhovat kurzy, které by byly jeho součást, pokud se takový kurz hodí do 
bakalářského stupně studia.

c. Program koordinuje doc. Kubát, takže případné otázky je třeba řešit s ním. 
8. Hosté v podzimním semestru.

a. Dr. Fiřtová upozornila na kurz Dr. Rose z Queens University v Kanadě, který proběhne 
od 13. do 17. 10.



b. Dr. Toth oznámil workshop se Sonyou Derrow z Iowy, který vytváří módní kolekce 
z použitého oblečení, a návštěvu Dr. Szilárda 30. 10 od 9:30. Bude hovořit o 
dialektech. 

c.  Mgr. Sehnálková upozornila na přednášku Dr. Hilaira v jednom z jejich kurzů a dále na
plánované akce v Americkém centru.

9. Příprava společné akreditace IMS
a. Doc. Calda a Dr. Kozák informovali o postupu prací na společné akreditaci IMS. 

Aktualizované materiály členové katedry zašlou Petrovi Andělovi. 
10. Dr. Kozák ukončil schůzi katedry.

Zápis pořídil: Dr. Jaroslav Zukerstein
Zápis upravil: Jakub El-Ahmadieh 
Vidi: Kryštof Kozák

V Praze dne 9. 10. 2014


