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Od konce března do začátku června probíhal na katedře sociální geografie Přírodovědecké
fakulty UK v Praze 22. ročník tzv. Amerického semestru. Jde o prestižní program vzájemné spolupráce
mezi Univerzitou Karlovou v Praze a americkou Dartmouth College (New Hampshire, USA),
která vznikla před více než 20 lety především zásluhou prof. George Demka a jeho českých kolegů,
doc. Ivana Bičíka, doc. Dušana Drbohlava a dr. Ludvíka Kopačky. Od roku 1994 tak každoročně v rámci
tohoto programu přijíždějí do Prahy studenti jedné z nejprestižnějších amerických univerzit.

Hlavním cílem programu je poskytnout americkým studentům ucelený přehled o geografii
Česka v kontextu vývoje Evropy a zvláště vývoje transformujících se zemí střední a východní Evropy.
Během několika ucelených přednáškových bloků doplněných exkurzemi se studenti postupně seznamují
se všemi podstatnými stránkami prostorového a sociálního vývoje Česka, zejména v posledních
desetiletích. Po absolvování přehledové zkoušky na přelomu dubna a května zpracovávají vlastní
skupinové výzkumné projekty reflektující získané poznatky a zkušenosti. Celý program se odehrává
vždy od konce března do začátku června. Kromě studijních aktivit mají však účastníci programu
dostatek prostoru také pro poznávání české a středoevropské kultury, navazování kontaktů s českými
studenty a pořádání společných akcí.

Letošní již 22. ročník Amerického semestru byl zahájen v pondělí 30. března 2015. V Praze
na Albertově jsme tak přivítali třináct amerických studentek doprovázených prof. Christopherem
Sneddonem. Během následujícího měsíce pak studentky absolvovaly po několika úvodních hodinách
českého jazyka celkem šest tematických bloků zaměřených na kulturní a politické souvislosti, kulturně
geografické a demografické podmínky Česka, městské prostředí, regionální rozvoj, ekonomickou
geografii a zemědělství, cestovní ruch a ochranu přírody. Kromě přednášek zahrnovaly bloky vždy
alespoň jednu exkurzi do různých koutů Česka včetně třídenní exkurze po Vysočině a jižní Moravě.

Druhý měsíc pobytu v Česku se věnovaly studentky již pod vedením dr. Susanne Freidberg
samostatné práci na vlastních výzkumných projektech. Výsledky projektů pak představily formou
prezentací 2. a 3. června svým kolegyním i členům naší katedry. Tematické rozpětí projektů přitom
sahalo od mapování situace ukrajinských migrantů v Česku, přes výzkum lázeňského cestovního ruchu
v západočeských lázeňských centrech až po zkoumání percepce umění ve veřejném prostoru Prahy.

Do organizace Amerického semestru se zapojila také řada studentů bakalářského, magisterského
i doktorského stupně, kteří doprovázeli studentky na exkurze, pomáhali jim s organizačními záležitostmi
nebo s realizací výzkumu v rámci projektů. Zároveň však společně podnikli několik výletů a sportovních
akcí, které daly americkým studentkám možnost nahlédnout lépe do českého prostředí a zároveň jejich



Magdalena Kašková – Klaudyán 12/2015, č. 2 – http://www.klaudyan.cz 56

českým kolegům nabídly možnost seznámit se s odlišným pohledem vycházejícím z rozdílného
kulturního prostředí a v neposlední řadě se také zdokonalit v angličtině.

Oba doprovázející vyučující byli zároveň odborným obohacením pro pražské geografické
pracoviště. Profesor Christopher Sneddon vystoupil v pátek 17. dubna v rámci odborného semináře
Programu rozvoje vědního oboru Geografie (PRVOUK) s přednáškou věnovanou geopolitickým
souvislostem stavby velkých přehrad během 20. století nazvanou „Concrete Revolution: Cold War
Geopolitics and the Dissemination of Large Dams, 1933–1975“. Na mezinárodní studentské konferenci
New Wave, která se konala ve dnech 21. a 22. května v Praze na Albertově, pak dr. Susanne Freidberg
přednesla jednu z plenárních přednášek s názvem „An Unnatural History of Freshness“ věnovanou
historickým kořenům a zejména geografickým dopadům poptávky po čerstvých potravinách.

Přípitek k závěrečnému rozlučkovému večírku pak proběhnul příznačně v Americkém baru
Obecního domu v Praze. Historické a geografické souvislosti tohoto místa, které je spjaté jak s českými,
tak i s americkými dějinami, zúčastněným přiblížil doktorand PřF UK v Praze Mgr. Tomáš Mozr.

Realizace mezinárodní spolupráce s prestižní americkou univerzitou znamená pro českou stranu
významné obohacení o nové odborné i lidské zkušenosti, a to jak pro pedagogy, tak také pro studenty,
kteří jsou zapojeni do programu. Již nyní se můžeme těšit na další, v pořadí již 23. ročník.

Obr. 1: Zahájení 22. Amerického semestru
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