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Stručná anotace předmětu 

Cílem předmětu vedeného formou přednášek je prezentovat dějiny mezinárodních 

vztahů v letech 1648–1914. V průběhu semestru se studenti seznámí se všemi 

podstatnými problémy evropské politiky v tomto období. Důraz bude kladen na 

stěžejní historické milníky a klíčové události, které budou představeny v širších 

souvislostech světových dějin. Absolvováním předmětu nabudou studenti 

všestranného přehledu o diplomatických vztazích mezi evropskými státy. Současně 

získají dostatečnou vědomostní základnu, aby jednotlivé problémy dějin evropských 

mezinárodních vztahů dokázali správně zařadit a interpretovat. Podmínkou splnění 

předmětu je úspěšné absolvování písemného testu.  
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Přehled jednotlivých přednášek 

1) Vestfálský mír a nové uspořádání v Evropě 

Přednáška se bude věnovat ukončení Třicetileté války mírovými smlouvami 

v Münsteru a Osnabrücku a jejich důsledkům. Bude zanalyzováno postavení 

jednotlivých evropských mocností a jejich politika od roku 1648. Zvláštní zřetel pak 

bude kladen na politiku Francie vedenou kardinálem Mazarinem. Přednáška bude 

ukončena okolnostmi a dopady Pyrenejského míru roku 1659. 

 

 
Uzavření míru v Münsteru 1648 
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2) Francie Ludvíka XIV. 

Studenti budou seznámeni s hlavními rysy zahraniční politiky francouzského krále 

Ludvíka XIV. Hlavní zřetel bude kladen na charakteristiku prvořadého postavení 

Francie v druhé polovině 17. století, na hlavní ozbrojené střety velmocí a vztahy mezi 

nimi. Významný prostor pak dostane tzv. otázka španělského dědictví a konflikty, 

které tento fenomén způsobil. 

 

 
Francouzský král Ludvík XIV. 
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3) Turecké války 

Tématem přednášek bude období tureckých válek z let 1663–1718. Hlavní pozornost 

bude soustředěna na hlavní historické události (obležení Vídně roku 1683, bitva u 

Zenty, Karlovický mír atd.) a jejich příčiny a důsledky. Látka bude probrána 

vyváženě, aby poskytla ucelený pohled z obou stran rozsáhlého konfliktu. Vysvětleny 

také budou příčiny úpadku Osmanské říše. 

 
Obležení Vídně roku 1683 

                               
       Velký vezír Kara Mustafa Paşa                        Princ Evžen Savojský 
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4) Velká severní válka a vzestup velmocenského postavení Ruska 

Pozornost bude věnována velmocenskému postavení Švédska na konci 17. století a 

jejímu zhroucení v průběhu Velké severní války (1700–1721). Hlavním tématem 

přednášky pak bude vzestup Ruska za vlády cara Petra I. Velikého, jeho reformám a 

diplomacii. Dějiny Ruska v tomto období budou zasazeny do širšího rámce 

evropských mezinárodních vztahů. Zanalyzována bude i politika ostatních velmocí a 

jejich postoj k válčícím stranám s ohledem na britské zájmy v Hanoversku a 

nizozemské na Baltu. 

 

  
               Ruský car Petr Veliký                         Bitva u Poltavy (1709) 
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5) Problémy evropské politiky první poloviny 18. století 

Hlavními tématy bude nové uspořádání v Evropě po Válce o španělské dědictví, 

situace ve Francii po smrti Ludvíka XIV., počátky hanoverské dynastie v Británii, 

Válka čtyřaliance a další velká témata evropské politiky počátku 18. století. Stranou 

pozornosti nezůstane ani velmi aktivní politika císaře Karla VI. a mezinárodní 

postavení habsburské monarchie.  

 
Bitva u mysu Passaro (1718) 

                          
                        Císař Karel VI.                             Španělský král Filip V. 
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6) Zápas velmocí v 18. století 

Hlavní pozornost bude věnována velkým konfliktům 18. století – Válce o rakouské 

dědictví a Sedmileté válce, v nichž došlo k velkým proměnám evropské rovnováhy 

velmocí. Vysvětleny budou příčiny a důsledky vzestupu Pruska mezi velmoci za 

vlády Fridricha II. Významná pozornost pak bude soustředěna na zápas mezi Velkou 

Británií a Francií o dominanci v mimoevropských oblastech. Studentům bude také 

prezentována politika a proměna habsburské monarchie za vlády Marie Terezie. 

        
    Marie Terezie                              Fridrich II. 

 

        
    Ludvík XV.                               William Pitt st. 
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7) Problémy předrevoluční Evropy 

Zanalyzována bude situace a zahraniční politika evropských států po Sedmileté válce. 

Pozornost bude věnována politice Josefa II. a carevny Kateřiny Veliké na Balkáně, 

sporu o bavorské dědictví, situaci v předrevoluční Francii a dalším významným 

tématům druhé poloviny 18. století. Pozornosti neujdou ani klíčové mimoevropské 

události v podobě Války o nezávislost v Severní Americe a jejím důsledkům na 

politiku v Evropě, především na vztahy mezi Francií a Velkou Británií. 

                 
                       Kateřina Veliká                             Josef II. 

 
Britská kapitulace u Yorktownu (1781) 
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8) Francouzská revoluce a Napoleonské války 

V průběhu přednášky se studenti seznámí s dramatickým vývojem mezinárodních 

vztahů v průběhu francouzské revoluce. Vysvětlena bude příčina zformování první 

protifrancouzské koalice evropských států. Dále bude věnován prostor první a druhé 

koaliční válce. Významnou pozornost pak dostane vzestup Napoleona Bonaparta, 

který byl 2. prosince 1804 korunován francouzským císařem. Studenti se pak seznámí 

s politikou nového francouzského režimu a jeho agresivní politikou, která nakonec 

vedla k jeho vlastnímu zhroucení. 

 

 
Francouzský císař Napoleon I. 
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9) Vídeňský systém a Evropa 

Na přednášce budou studenti seznámeni s výsledky Vídeňského kongresu a s jejich 

vlivem na další evropskou politiku. Probrány budou také hlavní problémy evropské 

diplomacie první poloviny 19. století – revoluce v Itálii a Španělsku, řecké povstání, 

revoluce roku 1830 a situace v Evropě před revolucí roku 1848.Významná pozornost 

bude věnována postavení jednotlivých velmocí. Značný prostor pak dostane politika 

významných osobností jako byli kancléř Metternich, car Alexander, či britský 

ministerský předseda Castlereagh. 

                 
                                  Metternich                                     Alexandr I. 

 

             
                                  Castlereagh                                    Talleyrand 
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10) Velmoci a revoluce let 1848/1849 

Hlavní pozornost bude věnována situaci jednotlivých velmocí v průběhu revoluce let 

1848–1849. Budou zanalyzovány jednotlivé aspekty revoluce se zaměřením na ty, 

které měly klíčový vliv na další formování mezinárodních vztahů v Evropě. Také 

budou vysvětleny důsledky revoluce v Evropě. 

 

 
Revoluce v Berlíně (1848) 
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11) Východní otázka a evropské velmoci 

Hlavní prostor bude věnován příčinám a důsledkům úpadku Osmanské říše. Probrány 

budou hlavní kontury východní politiky velmocí v průběhu 19. století, s koncentrací 

na hlavní krize ve sféře Východní otázky. Prostor bude věnován okolnostem 

Krymské války, Velké východní krize a dalším klíčovým problémům. Studenti se 

také seznámí, jakým způsobem ovlivňovala Východní otázka politiku jednotlivých 

velmocí, a proč byl tento fenomén jedním z nejvýznamnějších problémů světové 

diplomacie v průběhu celého 19. století. 

 
Dělení Osmanské říše mezi velmoci – dobová karikatura 
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12) Sjednocení Itálie a Německa v kontextu mezinárodních vztahů 

Studenti budou seznámeni s proměnami evropské politiky v souvislosti s procesem 

sjednocení Itálie a Německa. Pozornost bude věnována konfliktům, které tyto 

události provázely – Francouzsko-rakouské válce (1859), Prusko-rakouské válce 

(1866) a Prusko-francouzské válce (1870–1871). Objasněno také bude, jakým 

způsobem ovlivnil vznik dvou nových velmocí evropskou rovnováhu sil. 

 

 
Otto von Bismarck 
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13) Evropa konce 19. století 

Studenti se seznámí s hlavními problémy evropské a světové politiky poslední fáze 

19. století. Na přednášce bude prezentováno postupné formování znepřátelených 

bloků v Evropě, hlavní problémy evropské politiky a klíčové události v koloniální a 

mimoevropské sféře. 

 
Robert Cecil 3. markýz ze Salisbury,  

britský ministerský předseda v letech 1885–1886, 1886–1892 a 1895–1902 
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14) Evropa před první světovou válkou 

Hlavním tématem přednášky bude politika velmocí v předvečer první světové války. 

Důraz bude kladen na velké mezinárodní události, které vyostřovaly mezinárodní 

napětí – marocká krize, bosenská krize, balkánské války atd. Současně budou 

studentům vysvětleny motivy postupného sbližování Velké Británie s Francií a 

Ruskem na jedné straně a narůstající antagonismus Londýna a Berlína na straně 

druhé. Závěrečným tématem pak budou příčiny vypuknutí válečného požáru 

v Evropě. 

 

            
       Rakousko-uherský ministr zahraničí            Britský ministr zahraničí 

              Aloys Lexa von Aehrenthal                         Sir Edward Grey 
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