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Jan Hornát, Ph.D. (jan.hornat@fsv.cuni.cz) 

1. Polarizace v USA 

Americká společnost a tím i politické instituce jsou stále více polarizované. Tento trend sice 

svědčí o zdravé demokratické debatě, ale může se stát nebezpečným z hlediska soudržnosti 

americké společnosti. Jaká je příčina této polarizace? Lze nalézt historické paralely a jaký vývoj 

by měl nastat, aby postupně docházelo k "depolarizaci" společnosti? 

 

2. Amerika a instituce globálního vládnutí, Ph.D. 

Současný americký prezident Donald Trump se nechal několikrát slyšet, že není 

podporovatelem multilaterálních organizací a stávajících mezinárodních režimů založených na 

společných pravidlech. Jaký vliv mají jeho postoje na normy a pravidla globálního vládnutí? 

Jaké reformy institucí jako je Mezinárodní měnový fond, OSN či Světová obchodní organizace, 

podporuje? 

 

Jan Váška, Ph.D.  (jan.vaska@fsv.cuni.cz) 

1) Česko v pobrexitové Evropské unii 

Mnozí soudí, že vystoupením Británie z EU ztrácí Česká republika svého nejvýznamnějšího 

unijního spojence. Jak se to projeví, a jaká nová (a staronová) partnerství bude česká diplomacie 

v Evropě rozvíjet? A proč se ČR v Unii vůbec orientovala právě na Velkou Británii? 

 2) Povede Brexit k rozpadu Spojeného království? 

V referendu o vystoupení Británie z EU v roce 2016 hlasovaly Anglie a Wales pro vystoupení, 

Skotsko a Severní Irsko pro setrvání v EU. Strategie „tvrdého brexitu“, pro kterou se 

konzervativní vláda v Londýně rozhodla, představy Skotů o co „nejměkčím“ brexitu nebere 

v potaz, a ve Skotsku pozvolna narůstá podpora myšlenky osamostatnění. Pro Severní Irsko 

představuje přímé ohrožení návratu násilí mezi historicky znesvářené komunity, navíc 

navrhovaný pobrexitový režim znamená, že pro Severní Irsko by v budoucnu platila jiná 

pravidla než pro zbytek Británie. Způsobí tak Brexit rozpad Spojeného království?  



 

Jana Sehnálková, Ph.D. (jana.sehnalkova@fsv.cuni.cz) 

1. Čínsko-americké vztahy se zaměřením na Tchaj-wan 

 

2. Americký politický systém a veřejná politika 

 

Alena Zelená, Ph.D. (alena.zelena@fsv.cuni.cz) 

1.  Umělecká tvorba turecké menšiny v Německu: 

Turecká menšina žije v Německu už od 60. let minulého století. K její integraci může přispívat 

i činnost jejích příslušníků v rámci německojazyčné kultury. Cílem práce je vybrat a představit 

několik příkladů z tohoto zapojení příslušníků turecké menšiny do německého kulturního života 

ať už v rámci literatury či filmu, a doplnit je úvahou nad otázkou jak přispívá k integraci turecké 

menšiny do Německa a jak může tato umělecká tvorba naopak německou kulturu obohatit 

 

2. Problematická Nobelova cena za literaturu 2019? 

Peter Handke, který získal Nobelovu cenu za literaturu za rok 2019 patří k velmi kontroverzním 

postavám německojazyčné kultury. Práce by měla uvažovat nad Handkeho uměleckou tvorbou 

i jeho veřejným působení. Je Nobelova cena za literaturu ve správných rukách? Jaké jsou silné 

stránky Handkeho díla a v čem je jeho osobnost i tvorba problematická? 

 

Ondřej Žíla, Ph.D.(ondrej.zila@fsv.cuni.cz) 

1. Bosna a Hercegovina jako epicentrum budoucího konfliktu v Evropě? 

V Bosně a Hercegovině se po válce v 90. letech 20. století uklidnila situace. Daytonská 

mírová dohoda však nedokázala odstranit příčiny, kvůli nimž se konfliktu rozhořel. Práce 

by měla rozebrat příčiny soustavného napětí v této bývalé postjugoslávské republice.  

 

2. Angažmá Ruské federace, Turecka, Číny, či arabských zemí v oblasti západního Balkánu 

V oblasti západního Balkánu vzrostl v poslední dekádě vliv několika regionálních velmocí, 

které se začaly v této oblasti politicky, ekonomicky a kulturně mnohem zásadněji 



angažovat. Práce se bude soustředit na působení vybrané mocnosti (Ruské federace, 

Turecka, Číny, arabských zemí) v oblasti bývalé Jugoslávie.  

 

 


