
Výzkumné zaměření a poslání
Zaměřujeme se na multidisciplinární studium 
severoamerického prostoru, konkrétně Spojených 
států amerických, Kanady a Mexika, přičemž hlavní 
důraz věnujeme tématům týkajícím se USA. V rámci 
výzkumného zaměření nás zajímají především:

•	 současná politická a ekonomická situace a zahraniční 
politika USA, Kanady a Mexika,

•	 palčivá sociální a kulturní témata severoamerických 
společností,

•	 historický vývoj severoamerických společností a jeho 
kontextuální propojení se současným děním na domácí 
i zahraniční scéně.

Co umíme
•	 Dlouhodobě sledujeme zahraniční politiku Spojených 

států amerických a vývoj transatlantických vztahů.
•	 Analyzujeme americký politický systém a aktuální 

politiku USA.
•	 Orientujeme se v dějinách Spojených států, Kanady 

a Mexika, jejich kulturní a společenské historii.
•	 Máme přehled o americko-mexických vztazích, otázkách 

imigrace, ochrany hranic, obchodu s drogami, NAFTA.
•	 Zkoumáme kolektivní paměť v americko–mexických 

a transatlantických vztazích.
•	 Orientujeme se v transatlantických kulturních 

vztazích a kulturní diplomacii.
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Co nabízíme
•	 analýza česko –amerických vztahů
•	 odborné posouzení vnitřních zdrojů americké 

zahraniční politiky
•	 zhodnocení možností exportu českých výrobků 

do USA
•	 analýza průběhu a dopadů prezidentských voleb 

na americko–české vztahy
•	 informace o možnostech česko–americké kulturní, 

vědecké a výzkumné spolupráce (ve spolupráci 
s Fulbrightovou komisí v ČR)

•	 analýza aktuální kanadské i mexické zahraniční 
politiky s ohledem na české obchodní zájmy

•	 analýza souvislostí dohody TTIP s geopolitickými 
prioritami České republiky

•	 analýza dopadů dohody TTIP pro české firmy a českou 
ekonomiku jako celek

•	 analýza souvislostí dohody CETA mezi Kanadou a EU, její 
dopady pro české firmy i českou ekonomiku jako celek

pro koho je nabíDka určena
Uvítáme spolupráci s veřejnými a zájmovými institucemi 
zaměřenými na severoamerický region, například:

•	 resortní ministerstva (zahraničí, průmyslu a obchodu),
•	 American Chamber of Commerce,
•	 Czech Trade,
•	 American Civil Liberties Union,
•	 Council on Foreign Relations,
•	 Wikileaks.
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