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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ ASOCIACE PRO AFRICKÁ STUDIA 

ZA ROK 2018 

Zprávu o činnosti ČAAS za rok 2018 přednesla 1. místopředsedkyně asociace Hana Horáková 

na Valném shromáždění konaném 28. listopadu 2019 na Filozofické fakultě Univerzity 

Palackého v Olomouci. Nová předsedkyně ČAAS Kateřina Mildnerová se Valného 

shromáždění v Olomouci bohužel nemohla zúčastnit ze zdravotních důvodů.  

Založení asociace bylo vyvrcholením několikaletých snah o jednotnou podporu rozvoje 

afrických studií ve vědeckém výzkumu a vzdělávání. Záměrem bylo vybudovat sjednocující 

platformu pro doposud značně roztříštěné iniciativy v oblasti české afrikanistiky. Historicky 

nejstarší studijní program afrikanistiky, rozvíjený od 60. let minulého století na Ústavu 

Blízkého východu a Afriky FF UK Praha, již neexistuje. V nastalém institučním vakuu byly 

nedávno etablovány různé studijní programy afrických studií na regionálních univerzitách, 

které však spolu téměř nekomunikují. Vědecko-výzkumná problematika Afriky je rovněž 

předmětem zájmu nejrůznějších neziskových organizací a jiných institucí, které se snaží zvýšit 

povědomí o Africe jak mezi odbornou, tak i laickou veřejností. 

ČAAS tak vznikla na pozadí všech těchto iniciativ nejen ve snaze poskytnout jim 

institucionální zázemí, ale i s cílem podpořit vzájemnou výměnu idejí a praxí v oblasti 

afrických studií. Ambicí naší asociace rovněž bylo a stále je reprezentovat africká studia 

navenek, v okolním světě. Tohoto cíle bylo dosaženo v červenci roku 2015, kdy se ČAAS stala 

přidruženým členem organizace AEGIS a stala se tak jedinou funkční institucí působící 

v zemích střední a východní Evropy, která je součástí AEGIS. 

 

http://www.africkastudia.cz/
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K poslednímu dni roku 2017 měla Česká asociace pro africká studia celkem 34 členů, z 

toho osm čestných členů. V roce 2018 přibyli dva noví členové, celkově tak v roce 2018 ČAAS 

sdružovala celkem 36 členů. 

Předsednictvo asociace se v roce 2018 sešlo celkem čtyřikrát na pravidelných 

zasedáních v Praze. Dne 8. 2. 2018 byla opětovně zvolena předsedkyní České asociace 

afrických studií Hana Horáková na čtyřleté funkční období, avšak na Valném shromáždění dne 

21. listopadu 2018 na funkci rezignovala. Jediným důvodem byla dlouhodobá šikana a 

pronásledování její osoby ze strany Petra Skalníka a jeho manželky.  

V roce 2018 bylo na Plenárním zasedání Rady vědeckých společností Akademie věd 

ČR konaném dne 16. dubna v Praze v tajném hlasování schváleno členství České asociace pro 

africká studia v Radě vědeckých společností. Členství ČAAS v RVS má velký symbolický 

význam, ale také praktické dopady – umožňuje asociaci do budoucna kofinancovat některé 

projekty a rozšiřovat spektrum činností. Na rok 2019 žádala ČAAS od RVS dotaci v celkové 

výši 30 tisíc Kč, což jí umožnilo podílet se finančně na vydání výstupu z VA 2017 v podobě 

kolektivní monografie Africa on the Move (LIT Verlag 2019), uspořádat veřejné přednášky pro 

odbornou i laickou veřejnost, či uhradit příspěvek za členství v AEGIS. 

Asociace i nadále podporuje vydávání časopisu Modern Africa: Politics, History and 

Society – anglicky psaného recenzovaného periodika vydávaného Katedrou politologie FF 

UHK, které nabízí odborné veřejnosti přístup k původním textům pokrývajícím důležité 

politické, společenské či historické události odehrávající se na africkém kontinentě. 

V uplynulém roce vyšla celkem dvě čísla. V obou číslech se objevily texty od členů ČAAS 

(např. studie „I feel like two in one: Complex Blonging among Namibian Czechs“ od Kateřiny 

Mildnerové, nebo „Challenges to Political Cosmopolitanism: The Impact of Racialised 

Discourses in Post-Apartheid South Africa“ od Hany Horákové).  

Členové ČAAS rovněž publikovali recenze významných afrikanistických děl, např. 

recenze Jana Klímy na dílo Thomas Laely, Marc Meyer, Raphael Schwere (eds.). 2018. 

Museum Cooperation between Africa and Europe. A new field for museum studies. Bielefeld: 

Transcript Verlag-Kampala: Fountain Publishers nebo recenze Vojtěcha Šmolíka na práci 

Karareba, Gilbert et al. 2018. Primary School Leadership in Post-Conflict Rwanda: A Narrative 

Arc. London: Palgrave Macmillan.  

Neméně významnou aktivitou naší Asociace je zapojení do dění AEGIS. V roce 2018 

byla Hana Horáková jako reprezentantka asociace ČAAS vyzvána na plenárním zasedání této 

celoevropské instituce v Lipsku, aby přednesla podrobný návrh organizace konference ECAS 

v Praze v roce 2023. Tento návrh byl opětovně všemi členy této sítě podpořen.   

https://edu.uhk.cz/africa/index.php/ModAfr/article/view/252
https://edu.uhk.cz/africa/index.php/ModAfr/article/view/252
https://edu.uhk.cz/africa/index.php/ModAfr/article/view/252
https://edu.uhk.cz/africa/index.php/ModAfr/article/view/253
https://edu.uhk.cz/africa/index.php/ModAfr/article/view/253
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Někteří naši členové získali během roku 2018 prestižní granty, které v současné době 

řeší v jednotlivých regionech Afriky. Členka předsednictva Stephanie Rudwick získala v roce 

2017 tříletý výzkumný grant od South African National Research Foundation – spolu s Dr. 

Lloyd Hill) řeší v JAR téma Human and Social Dynamics in Development. Andrea Filipi 

realizovala několikaměsíční stáž v Rwandě, kde řeší otázky spojené se svou disertací, kterou 

zpracovává na Univerzitě v Cambridge. 

ČAAS vystupuje od svého založení jako záštita pro odborné přednášky členů asociace. 

Naši členové, jmenovitě Stephanie Rudwick, Dobrota Pucherová a Hana Horáková se ve dnech 

18. a 19. června 2018 zúčastnili konference Asixoxe – Let’s Talk! Conference on African 

Philosophy Africa in a Polycentric World, kterou spolupořádalo Centrum globálních studií, 

Ústav filozofie AV a SOAS. Organizátory této akce byly afrikanisté a členové ČAAS Alena 

Rettová a Albert Kasanda. V listopadu 2018 pronesla Kateřina Mildnerová přednášku CASA 

na počest dr. Milana Stuchlíka na Katedře sociální a kulturní antropologie Univerzity Pardubice 

s názvem Historie, identita a pojetí domova u tzv. Namibijských Čechů. 

Česká asociace pro africká studia spolupracuje dlouhodobě s občanským sektorem, 

především v oblasti popularizace bádání o Africe. Asociace je v kontaktu s nejrůznějšími 

neziskovými organizacemi, které se věnují propagaci Afriky, jako jsou např. Humanitas Africa, 

Cultura Africa aj. Kateřina Werkman a Hana Horáková se v roce 2018 zapojily do veřejné 

diskuze o dění v současné Africe v rámci projektu Každý první čtvrtek v měsíci s Afrikou, který 

pořádal Africký informační portál a Rozvojovka.cz (6. 12. 2018). Členové ČAAS (Vít Zdrálek 

a Kateřina Mildnerová) se také zapojili do diskuzí v rámci festivalu Antropofest (leden 2018).  

Členové a členky ČAAS byli taktéž v roce 2018 aktivní v oblasti mediální prezentace 

afrikanistických témat na ČT 24, ČRo Plus, Vltava, ČRo Olomouc, Deník referendum aj.). Vít 

Zdrálek se v roce 2018 zapojil několika pořady do projektu Africké léto Českého rozhlasu 

Vltava. Záměrem asociace je šířit poselství důležitosti studia Afriky mezi odbornou i laickou 

veřejností, spoluvytvářet obraz Afriky ve veřejném diskurzu, prezentovat subsaharskou Afriku 

v kontextu širších témat (etnicita, identita, nacionalismus, postkolonialismus, modernita, 

demokratická tranzice, gender, aj.) a propojenosti s okolním světem (skrze témata migrace, 

mobility, environmentální změny, mezinárodního obchodu, aj.)  
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Zpráva o hospodaření asociace za rok 2018 

 

Příloha 1: Zpráva o hospodaření asociace od 11/2017 do 12/2018 

 

Přijaté platby: 

Příjmy celkem (vše členské příspěvky)   10525.00,- Kč 

 

Odchozí platby: 

Udržovací poplatek domény vivaafrica.cz na 12 měsíců   423,50,- Kč  

Udržovací poplatek domény africkastudia.cz a africanstudies.cz  605,00,- Kč 

Hosting domény africkastudia.cz     1210,- Kč 

Jan Mwesigwa – Webdesign      5022,50,- Kč 

poplatek členství AEGIS      2660,- Kč 

cestovné předsedkyně Lipsko      700,- Kč 

 

Výdaje celkem       10621.00,- Kč 

 

Stav účtu ČAAS: 

k 10. 11. 2017        4697.05,- Kč  

k 31. 12. 2018       4580,97,- Kč 

 

Zprávu o hospodaření zpracovala: Kateřina Werkman 

 


