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Česká asociace pro africká studia 

 

POSLÁNÍ, CÍLE A LIDÉ 

Česká asociace pro africká studia, z. s. (ČAAS) je sdružením 

profesionálních akademických pracovníků v afrických studiích, 

absolventů magisterského studia tohoto oboru a jeho příznivců 

z oborů souvisejících. Je součástí akademické obce České 

republiky.  

ČAAS byla ustavena 24. října 2013 v Plzni na společném zasedání 

českých afrikanistů několika generací. Oficiálně byla asociace 

registrována u Ministerstva vnitra ČR ke dni 31. prosince 2013. Do 

čela asociace byla zvolena doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. 

Místopředsedy ČAAS se stali prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. a doc. 

PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. Předsednictvo asociace zodpovědné za 

naplňování dlouhodobých vizí i krátkodobých cílů doplnili Mgr. 

Kateřina Mildnerová, Ph.D., PhDr. Kateřina Werkman, M.Res., 

Ph.D., PhDr. Linda Piknerová, Ph.D. a Mgr. Tomáš Machalík, 

Ph.D., který je tajemníkem asociace. 

Mezi dlouhodobé cíle ČAAS patří podpora rozvoje afrických studií 

ve vědeckém výzkumu a vzdělávání, posilování vazeb mezi 

afrikanisty a odborníky příbuzných oborů, a to v národním i 

v mezinárodním měřítku. Česká asociace pro africká studia chce 

reprezentovat českou afrikanistiku vůči vládním, veřejnoprávním a 

nevládním organizacím, udržovat kontakty a navazovat spolupráci 

s obdobnými oborovými organizacemi. Neméně významným cílem 

asociace je popularizovat výsledky afrických studií mezi širší 

veřejností a přispívat k formování nezkresleného obrazu Afriky.  

K poslednímu dni roku 2015 měla Česká asociace pro africká studia 

23 členů, z toho 8 členů čestných, kteří se zasloužili o rozvoj české 

afrikanistiky a její propagaci v Africe i jinde ve světě.  

VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2015 

• podpora odborného časopisu Modern Africa: Politics, History 

and Society - anglicky psané recenzované periodikum vydávané 

katedrou politologie FF Univerzity Hradec Králové (v roce 2015 

vyšla 2 čísla) 

ZALOŽENÍ ASOCIACE 
ZAHÁJILO DLOUHO 
OČEKÁVANÝ PROCES 
SJEDNOCOVÁNÍ SNAH  
O ROZVOJ AFRICKÝCH 
STUDIÍ VE VÝZKUMU A 
VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE  
 

V ROCE 2015 BYLA  
ČAAS PŘIJATA DO SÍTĚ 
VÝZNAMNÝCH 
EVROPSKÝCH CENTER 
AFRICKÝCH STUDÍ 
(AEGIS)  
 

V ŘÍJNU 2015 
SPOLUPOŘÁDALA 
ČESKÁ ASOCIACE PRO 
AFRICKÁ STUDIA  
9. ROČNÍK NEJVĚTŠÍ 
AFRIKANISTICKÉ 
KONFERENCE V ČR – 
VIVA AFRICA 2015 

 

 

Společná fotografie účastníků ustavujícího 
shromáždění (Plzeň, 2013) 

 

 



• spolupořadatelství mezinárodní afrikanistické konference Viva 

Africa 2015 - organizované Metropolitní univerzitou Praha, 

Univerzitou Hradec Králové a sdružením Cultura Africa (22. - 23. 

října 2015, Praha) 

• odborné a popularizační přednášky členů asociace: Mgr. 

Kateřina Mildnerová, Ph.D. – „Moderní formy čarodějnictví v 

současné Africe“ (8. prosince 2015, Univerzita Palackého Olomouc) 

• průběžná prezentace výsledků výzkumů členů asociace na 

domácích i mezinárodních afrikanistických kongresech: např. na 

Evropské konferenci afrických studií - ECAS4 (07/2015, Paříž) 

• jednotliví členové ČAAS působili v roce 2015 na celkem pěti 

českých a čtyřech zahraničních univerzitách a vědeckých 

pracovištích 

• předsednictvo asociace se v roce 2015 sešlo čtyřikrát na 

pravidelných zasedáních v Praze 

RÁMCOVÝ PLÁN ČINNOSTI PRO ROK 2016 

Ve spolupráci s ČAAS proběhne dne 11.11.2016 na půdě Univerzity 

Hradec Králové konference u příležitosti 50 let od prvního vydání 

Dějin Afriky zámého českého orientalisty a historika Ivana Hrbka. 

V přímé návaznosti na tuto akci se uskuteční volební valné 

shromáždění asociace. ČAAS se bude po dohodě s organizátory VIII. 

ročníku Antropofestu podílet na přípravě jednoho z bloků festivalu 

věnovanému africkému kontinentu. Asociace se jako partnerská 

organizace zapojí do projektu na podporu doktorských studií na 

Univerzitě v Hradci Králové. V polovině roku budou zahájeny 

přípravy na účast na konferenci ECAS5 (téma „Urban Africa“), která 

proběhne v červnu 2017 v Basileji. ČAAS plánuje otevření vlastního 

panelu zaměřeného na africká studia ve středoevropském prostoru. 

V říjnu 2016 bude ve spolupráci s ČAAS vydána kolektivní 

monografie „Knowledge Production on and within Africa“ jako 

odborný výstup z konference VIVA AFRICA 2015. v průběhu roku 

vyjdou další dvě čísla časopisu Modern Africa. V roce 2016 bude 

pokračovat navazování užší spolupráce s příbuznými tuzemskými i 

zahraničními organizacemi a institucemi. 

CHCETE SE ZAPOJIT NEBO DOZVĚDET VÍC? 

Členem ČAAS se může stát absolvent vysoké školy v daném oboru 

(africká studia) nebo v oboru příbuzném mající zájem o rozvoj 

afrických studií a respektující normy, jimiž se asociace řídí. 

Přispívajícím členem se může stát také osoba, která vykonává 

činnost v oboru afrických studií, nebo ji jinak podporuje. Pro vstup 

do ČAAS je nutné podat přihlášku, která je ke stažení ZDE a doručit 

ji vyplněnou spolu s krátkým odborným profilem na adresu 

asociace. Aktivity asociace je možné průběžně sledovat na webových 

stránkách www.africkastudia.cz, v případě zájmu můžete 

kontaktovat předsednictvo asociace přímo na info@africkastudia.cz 

 

Konference VIVA AFRICA 2015. Diskutující Mvuselelo 
Ngcoya, Vladimír Klíma a Georg Klute (zprava). 

Časopis Modern Africa: Politics, History, and Society je 
vydáván dvakrát ročně. Vydání obsahuje sekce: 
Politika, Dějiny, Společnost, Novinky, Recenze. 

Náhled úvodní webové strany České asociace pro 
africká studia. 

 
 
KONTAKTNÍ INFORMACE 

 

ČESKÁ ASOCIACE PRO  

AFRICKÁ STUDIA, z. s. 

Rokitanského 62  

500 03 Hradec Králové 

IČO 02504138 

www.africkastudia.cz  

info@africkastudia.cz  
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