Věda a výzkum

Obecné informace

Katedra severoamerických studií není jen institutem vyššího vzdělávání, ale také místem seriózního vědeckého
výzkumu. Členové katedry zkoumají celou řadu témat týkajících se severoamerického prostoru od zahraničněpolitických
otázek po otázky sociální, kulturní a historické. Podrobnější informace najdete v kompletním výzkumném profilu katedry
.
Členové katedry také pravidelně přispívají do odborného časopisu vydávaného pod hlavičkou Institutu mezinárodních
studií FSV UK Studia Territorialia , což je přední vědecké periodikum zabývající se oblastmi teritoriálních studií a
historie. Výzkumné aktivity na celofakultní úrovni pak koordinuje oddělení vědy FSV .

Publikační činnosti katedry

Katedra severoamerických studií se prostřednictvím svých členů podílela na vzniku celé řady zajímavých odborných
publikací. Kompletní seznam těchto poblikací můžete najít zde . Zatím posledním publikačním úspěchem, pod kterým
se podepsali členové katedry, byla kniha Prezidentství Baracka Obamy: naplněné vize? , která vyšla v nakladatelství
Karolinum .
Výzkumný profil katedry obohacují také studenti doktorského studia. Zde je seznam studentů a témat, na nichž pracují
v rámci svých disertačních prací:
Stephen Christensen: "Progressive Pragmatism and Offshore Balancing: Explaining Barack Obama’s Foreign Policy“,
Jan Hornát: "Promoting and assisting democracy abroad: the approaches of the US and EU compared“,
Maxim Kucer: "Case study of populist movements in American history to 70 years, respectively their impact on the
domestic political scene in the U.S.“
Jaroslav Zukerstein: "Legitimizing the Illegitimate: The U.S. Strategic Partnership with Authoritarian Regimes; Iran in
the U.S. Political Discourse, 1977-1979“,
Pavla Voborníková: "Residential Segregation of African-Americans",
Jiří Pondělíček: "Civil Defense in the U.S. 1945-56",
Tereza Krauzová: "Neither Security Is Free: Redefining Liberty in Times of Crisis",
Jakub El-Ahmadieh: "The Foreign Policy of the United States in the Middle East under Extraordinary Circumstances:
Barack Obama´s Aspirations and Restraints",
Kristýna Divišová: "New racism of political elites in the USA".
Důležitou součástí akademického života katedry jsou také studentské práce, hlavně pak ty absolventské. Diplomovými
pracemi, které jejich autoři obhájili na výbornou, se můžete inspirovat v následujícím seznamu , který zároveň poskytne
lepší představu o tom, jaká témata jsou mezi studenty nejpopulárnější a jakým směrem se za poslední léta posouvá
jejich zájem.
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