
Absence Markéty Křížové z důvodu studijního volna v období 1. 9. 2017 – 28. 2. 2018 

- pravidelné konzultační hodiny v tomto období nebudou vypisovány. Individuální 

konzultace lze domluvit po mailu (marketa.krizova@ff.cuni.cz). Je třeba počítat s tím, 

že odpověď na zaslaný mail nebo například pročtení referátu/diplomové práce nemusí 

být okamžité. 

- přednášku Dějiny Latinské Ameriky I – conquista (AIH520001) v ZS 2017/18 

převezme se vším všudy (tedy přednášku, seminář i závěrečné zkoušení) dr. Monika 

Brenišínová. Přednáška i seminář se uskuteční v tradičním termínu, tedy úterý 10.50-

12-20 přednáška, jednou za 14 dnů úterý 12.30-14.00 seminář. Obsah přednášky bude 

shodný s látkou, kterou přednáší doc. Křížová a která je vyžadována u státních 

zkoušek.  

- přednášku Nativní kultury před rokem 1492 a Nativní kultury po roce 1492 

(respektive pro studenty předchozích ročníků Nativní kultury Střední a Jižní Ameriky 

– název kurzu se změnil, ale obsah zůstává stejný) budou v ZS a LS 2017/18 

nahrazeny přednáškou dr. Jaroslava Jiříka Úvod do etnoarcheologie Amerik I a II 

(AIH520046 a AIH520047), konat se budou ve středu od 15.00, tedy pozor, v jiném 

čase, než se obvykle konají přednášky dr. Křížové. Protože náplň těchto kurzů se 

nebude zcela shodovat s obsahem kurzů dr. Křížové, mají studenti SIAS tyto 

možnosti: 

- v letošním roce si nativní kultury nezapíší, kurs absolvují příští rok 

standardně s dr. Křížovou.  

- v letošním roce si nativní kultury zapíší (pod jejich standardním kódem 

AIH520050 pro Nativní kultury před r. 1492, resp. AIH520051 pro Nativní 

kultury Střední Ameriky, totéž v LS), splní kurzy s dr. Jiříkem, u něj si také 

udělají atestace, a pokud si u státních zkoušek vyberou specializaci Nativní 

kultury, bude přihlédnuto k náplni kurzu dr. Jiříka, s níž je doc. Křížová 

obeznámena 

- případně si jak studenti, kteří již přednášku Nativní kultury v minulých letech 

absolvovali, tak ti, kdo si chtějí se zápisem do ní počkat na příští rok, mohou 

přednášky dr. Jiříka zapsat jako výběrové. V tom případě si zapíší přímo kód 

této přednášky, tedy AIH520046, eventuálně AIH520047. 

- přednáška a seminář Historiografie pro studenty 2. ročníku se konat bude, a to 

v tradičním termínu (tj. pátek od 14.10). Ale pozor! Bude zahájen nejdříve ve třetím 

týdnu semestru a lekce během října a listopadu budou nepravidelné – studenti jsou 

naléhavě vyzváni, aby se zapsali do SISu; přes SIS pak budou dostávat informace. 

(Počítejte prosím také s tím, že se možná několik lekcí bude muset konat i během 

zkouškového období.) Během LS již navazující kurs Historiografie II poběží 

normálně, stejně jako kurs Historický seminář pro studenty prvního ročníku 

- metodologický seminář pro doktorandy povede v ZS 2017/18 dr. Radek Buben 

- dr. Buben převzal také roli tajemníka a koordinátora erasmovských výjezdů, 

s jakýmikoli dotazy ohledně studijní agendy se tedy obracejte na něj 
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