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Anotace 
Předmět Koloniální dějiny se zabývá komplexní historií kolonizací zahrnujících složité a vzájemně 
na sebe navazující procesy končícího středověku, raného novověku až po dekolonizační procesy 
druhé poloviny dvacátého století. Předmět tak předpokládá elementární znalost studentů zejména 
evropských dějin, které sice nejsou náplní kurzu, ale bez jejichž znalostí by nebylo možné 
pokračovat v rozšiřování znalostí v oblasti koloniálních a tedy především mimoevropských dějin.  
 
Ve své první fázi si kurz klade za cíl nastínit základní historické rysy kolonialismu, a to jak v rovině 
teoretické, tak praktické. Studenti se tak seznámí s tím, co je to kolonialismus, imperialismus či 
neo-imperialismus a budou schopni jednotlivé termíny a jejich obsah posuzovat v měnících se 
historických perspektivách. Studenti se prostřednictvím primárních pramenů a literatury seznámí se 
stěžejními trendy a teoriemi (například F. Cooper a jeho Colonialism in Question), které budou 
tvořit výchozí bod celého kurzu. Základní rozdíl, který odlišuje éru kolonialismu od éry 
imperialismu je ten, že průmyslová revoluce poskytla evropským mocnostem potřebné nástroje, 
které zintenzivnily vztahy mezi metropolí a kolonií. Stejně tak nalezneme mezi oběma etapami i 
teritoriální rozdíly, zatímco první se týkala zejména Ameriky, Asie a Austrálie, druhá byla omezena 
takřka jen na Afriku.  
 
Počátky kolonialismu jsou v evropském pohledu spojeny se zámořskými výpravami Portugalců a 
Španělů, které se odehrály v atmosféře staletí trvajících tenzí mezi arabským a evropským světem. 
První výpravy Portugalců však nebyly vedeny za účelem teritoriálního zisku, ale spíše touhou po 
ovládnutí mezinárodního obchodu. Teprve mezinárodní smlouvy uzavřené mezi Portugalskem a 
Španělskem na konci 15. století přinesly skutečně významné teritoriální zisky, umocněné stoletím 
conquisty, která ve své první fázi přinesla neomezenou moc dobyvatelů (Pizzaro, Cortés), aby ve 
druhé polovině 16. století pevněji připoutala nově vzniklé kolonie blíže k Pyrenejskému 
poloostrovu.  
 
Ostatní evropské velmoci nebyly v té době schopny konkurovat Portugalsku a Španělsku, nicméně 
vlivem například rybolovu se nizozemské, anglické a francouzské lodě dostaly k severnímu pobřeží 
Ameriky, což ve století následujícím bylo umocněno vznikem obchodních společností a skutečnou 
kolonizací ať již v jihovýchodní Asii nebo severní Americe.  
 
V další části kurzu budou probrány specifické okolnosti vzestupu Nizozemí jako nově se rodící 
koloniální mocnosti, na jejichž počátcích stálo vyplenění Antverp a válka, která přinesla Nizozemí 
nezávislost, vzestup nizozemských přístavů (mj. Amsterdam), kumulace kapitálu a podnikavý duch. 
Spojená východoindická společnost předznamenala se svými úspěchy éru obchodních společností 
v následujících dvou stoletích. Nizozemské kolonie v jihovýchodní Asii se však nestávaly 
osídleneckými koloniemi, zatímco v jižní Africe po roce 1652 naopak Nizozemci zůstávali.   
 
Vzestup anglického zámořského obchodu a postupně se rozvíjejícího koloniálního panství zejména 
v Indii je spojen se vznikem a rozkvětem anglické Východoindické společnosti, která zhruba po 
roce 1660 přejala vůdčí úlohu v oblasti indo-oceánského obchodu. Na přelomu 17./18. století se o 
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proniknutí na indický trh snažili též Francouzi, jejichž úsilí vyvrcholilo ustavením vlastních faktorií 
a navázání spojenectví s místními hodnostáři. Existence řady států a říší na subkontinentu a 
vzájemné soupeření Francie a Anglie o vliv vyvrcholilo slavnou bitvou u Palásí 1757, spadající již 
do kontextu sedmileté války, během níž Francie přišla o většinu svých zámořských držav, včetně 
severovýchodní oblasti Kanady. 
 
Hovoříme-li o kolonialismu, máme obvykle na mysli koloniální zábor související se zámořskými 
državami, nicméně v dějinách kolonialismu představuje ruská kolonizace Sibiře a Dálného východu 
specifický případ koloniálních dějin a dominance, započatý nebývalým politickým a ekonomickým 
vzestupem 16. století a umocněn vládou Petra Velikého na počátku 18. století. V prvních staletích 
pronikali na dosud neznámá území na východ od Moskvy kozáci a dobrodruzi, teprve systematické 
úsilí o probádání Dálného východu umožnilo trvalé usazení Rusů v těchto oblastech a skutečnou 
kolonizaci, která pokračovala i na americký kontinent (Aljaška do roku 1867).  
 
V době, kdy Rusové konsolidují svoji vládu na Dálném východě, probíhá v některých koloniích, 
nejprve na konci 18. století v Americe, od poloviny 19. století v Austrálii a na Novém Zélandu, 
emancipační hnutí směřující k nezávislosti či alespoň liberalizaci ekonomiky a eliminaci monopolu 
koloniální metropole. Zvláště pak americká nezávislost předznamenala vzestup kolonií a v pozdější 
době se nejedno emancipační hnutí odvolávalo na americkou Deklaraci nezávislosti.    
 
V 19. století zbýval na mapě světa poslední nekolonizovaný kontinent, který z pohledu evropských 
mocností zbývalo dobýt. Nově se formující mocenské bloky a mocnosti (Německo, Itálie) a tradiční 
velmoci (Velká Británie, Francie) se spolu s menšími zeměmi (Portugalsko, Belgie, Španělsko) na 
konci 19. století účastnily dělení Afriky, jež vešlo do dějin jako Scramble for Africa. Tato 
pozoruhodná doba, jež měla a do jisté míry dodnes má značný vliv na Afriku bude důkladně 
zmapována. V rámci kurzu se tak studenti seznámí se základním přehledem motivů, důvodů a 
souvislostí evropského rozdělení Afriky, jemuž předcházely výpravy evropských cestovatelů a 
geografické průzkumy afrického vnitrozemí. Dílčími tématy na přednášce probíranými budou 
Berlínská konference a opožděná kolonizace Německa a Itálie, Britové a Búrové v Jižní Africe, 
mahdistický Súdán, souboj Francie a Anglie o hegemonii v Africe, Fašodská krize, bitva u Adowy, 
povstání dervišů v Somálsku, posilování integrity evropských imperiálních říší, vznik a konsolidace 
Francouzské rovníkové Afriky a Francouzské západní Afriky.   
 
Přelom 19. a 20. století je považován za vrcholnou fázi takzvaného imperialismu, v jejímž rámci 
vznikaly velké imperiální říše evropských mocností a Afrika byla jedním z hlavních ekonomických 
elementů těchto říší. Právě zde se odehrávala velmi intenzivní kolonizace, umocněná 
technologickým náskokem evropských zemí i vojenskou dominancí. Evropské mocnosti rozvinuly 
rozsáhlý koloniální administrativní systém, který měl mnoho podob. Přednáška se tak bude zabývat 
rozdílnostmi v pojetí koloniální správy mezi anglofonními, lusofonními a frankofonními zeměmi, 
jakož i vlivem evropského kolonialismu na lokální společnosti, včetně protikoloniálních hnutí, 
vzniku politických stran aj.  
 
Poněkud stranou zájmu, nicméně co do důležitosti neméně podstatnou událostí byl rozpad 
Osmanské říše a dekolonizace Blízkého východu, která přinesla řadu nedořešených otázek a 
rozporuplných řešení včetně izraelsko-palestinského konfliktu. Naproti tomu dekolonizace Asie 
odstartovala nejen emancipační boj v koloniích, ale zároveň předznamenala rozkvět studené války, 
v jejímž rámci se Asie a později především Afrika staly laboratořemi obou stran konfliktu. 
Vyhlášení nezávislosti Indie a vznik Pákistánu, dekolonizace Indočíny, poválečné uspořádání na 
Korejském poloostrově či válka v Alžírsku nesou znaky studenoválečného konfliktu.  
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Druhá světová válka předznamenala konec koloniálních říší evropských mocností, ať již díky 
Atlantické chartě nebo vzestupu emancipačních hnutí nejprve mezi afro-americkou komunitou 
(Marcus Garvey, William E.B. DuBois aj.) a později zejména v západní Africe. Evropské mocnosti 
již nebyly schopny efektivně kontrolovat sociální a politický vývoj ve svých državách, což 
umocňovala i mezinárodně-politická konstelace rozbíhající se studené války, v níž jak Spojené 
státy, tak Sovětský svaz akcentovaly právo národů na sebeurčení, čehož nově se formující africké 
politické elity hojně využívaly. Dekolonizace Afriky probíhala mnoha různými způsoby v závislosti 
na přístupu každé jednotlivé evropské země ke svým koloniím i v závislosti na důležitosti té které 
kolonie. Zcela odlišně tak probíhala dekolonizace například frankofonních a lusofonních kolonií, 
což bylo způsobeno diametrálně odlišným stavem ekonomiky a politického systému obou mocností, 
neboť Salazarovské Portugalsko kolonie potřebovalo ke svému ekonomickému vzestupu.   
 
Nedílnou součástí kurzu Koloniální dějiny je i období dekolonizace, které můžeme rozdělit do tří 
fází: a) dekolonizace 50.-70. let, v níž drtivá většina zemí Afriky a Asie získala nezávislost; b) 
opožděná dekolonizace některých zemí, související s koncem studené války a měnící se 
geopolitickou situací; c) nezávislost postsovětských republik jako zvláštní případ dekolonizace. 
Konec studené války přinesl zhroucení mnoha autoritářských či totalitních režimů nejen 
v eurasijském prostoru, ale i na jiných kontinentech, zejména v Africe. Zatímco do první kategorie 
můžeme zařadit rozpad velkých imperiálních říší (frankofonní, anglofonní, lusofonní), opožděná 
dekolonizace se týká zvláštních případů zemí, jimž specifické regionální a mezinárodně-politické 
souvislosti znemožňovaly získat nezávislost dříve, na mysli máme země jako Eritrea, Namibie či 
Východní Timor. Zároveň budou probrány případy přetrvávající koloniální okupace a nedořešené 
koloniální a emancipační nároky např. v oblasti Západní Sahary, Číny (Tibet, Ujgursko), aj. Rozpad 
Sovětského svazu a vznik nových nezávislých států ve východní Evropě, na Kavkaze a ve střední 
Asii si zasluhuje samostatné pojednání zasazené do širších historických a mezinárodně-politických 
souvislostí.   
 
Kritika kolonialismu se stala ve druhé polovině dvacátého století součástí historiografie i 
příbuzných oborů a to především díky dílu Orientalismus Edwarda Saida publikovaném roku 1978, 
které vyvolalo mnoho kontroverzních reakcí. Samotná kritika kolonialismu a konstruování 
stereotypní image „toho druhého“ je nicméně daleko starším fenoménem, souvisejícím obecně se 
stavem vědeckého poznání západní společnosti kolonizující mimoevropské společnosti.   
 
Nedílnou součástí kurzu bude četba odborných textů, vztahujících se k aktuálně probírané látce, 
samostatné práce studentů i referáty, během nichž by studenti měli prokázat znalosti získané 
samostudiem a četbou daných textů.   
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Anotace jednotlivých přednášek 
 

•  Úvod: základní vymezení pojmů 
 
Základní vymezení pojmů kolonialismus, post-kolonialismus, imperialismus, neo-imperialismus. 
Časové vymezení koloniálního období, různé perspektivy a teorie vztahující se ke kolonialismu. 
Student si osvojí základní schopnost analyzovat specifické historické epochy a rozeznávat příčiny a 
důsledky kolonialismu v historickém kontextu a širší společenskovědní perspektivě.  

 
Cooper, F. (2005): Colonialism in Question. Theory, Knowledge, History. Berkeley: University of 
California Press.  
Ferro, M. (2007): Dějiny kolonizací. Praha: NLN. 
 
Internetové stránky: http://plato.stanford.edu/entries/colonialism/ (Stanford) 

 
•  Portugalské a španělské zámořské objevy 

 
Evropa stála na konci středověku před otázkou hledání nových cest do Indie, které byly 
znemožněné rozmachem islámu a Osmanské říše. Již v první polovině 15. století dochází 
z rozličných důvodů k prvním pokusům především Portugalců o navázání kontaktů s oblastmi 
v severní Africe i na atlantickém pobřeží Afriky. První výpravy k mysu Bojador i za něj na sebe 
nenechají dlouho čekat, vůdčí postavou této doby byl Jindřich Mořeplavec (O Navegador), jenž dal 
impuls k mnoha plavbám směrem na jih podél afrických břehů. Portugalsko a na konci 15. století i 
Španělsko, se stalo vůdčí mocností v první fázi zámořských objevů směřujících jak do Asie, tak do 
Ameriky. Obě země si rozdělily sféry vlivu smlouvou z Tordesillas. K hlavním kolonizačním 
akvizicím došlo v první polovině 16. Století, která byla charakterizována zejména ve střední a jižní 
Americe tzv. „divokou“ conquistou, zatímco druhá polovina století se již nesla ve znamení 
postupující kontroly Koruny nad zámořskými državami.  
 
Studenti porozumí důvodům, příčinám a souvislostem zámořských plaveb a výbojů a budou 
schopni analyzovat významné historické události (např. Kolumbovy výpravy) v širším 
společenskovědním kontextu.   
 
Binková, S. (2008): Čas zámořských objevů. Praha: Triton.  
Kašpar, O. (1999): Dějiny Mexika. Praha: NLN.  
Klíma, J. (2006): Zámořské objevy. Vasco da Gama a jeho svět. Praha: Libri.  
Roedl, B. (2007): Dějiny Peru a Bolívie. Praha: NLN.  
Skřivan, A.; Křivský, P. (1980): Moře, objevy, staletí. Praha: Mladá fronta.  
Sowell, T. (1998): Conquests and Cultures. An International History. New York: Basic Books.  
 
Internetové stránky: http://www.friesian.com/newspain.htm  
 
 

•  Zámořské plavby Francouzů, Angličanů a Holanďanů v 16. století  
 
V průběhu 16. století v důsledku vnitřních problémů, nedostatku kapitálu a dlouhotrvajících válek 
nebyly ostatní evropské mocnosti schopny čelit španělskému a portugalskému náskoku v oblasti 
zámořských objevů a koloniálních záborů. Přesto docházelo k různým zámořským plavbám 
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Francouzů, Angličanů a Holanďanů, které předznamenaly postupný úpadek zemí z pyrenejského 
poloostrova a nástup především Nizozemců a Angličanů ve století sedmnáctém. 
 
Studenti se seznámí se základními údaji o zámořských plavbách evropských mocností, budou 
schopni analyzovat příčiny jejich postavení vůči Španělsku a Portugalsku a budou schopni 
analyzovat motivy, které jednotlivé mocnosti vedly k zámořským plavbám.  
 
Binková, S. (2008): Čas zámořských objevů. Praha: Triton.  
Skřivan, A.; Křivský, P. (1980): Moře, objevy, staletí. Praha: Mladá fronta.  
Wanner, M. (2003): Zrození impéria. Východoindická společnost a britský stát (1600-1773). Praha: 
Dokořán.  
 
Internetové stránky: http://encyclopedia.farlex.com/British+colonialism  
 

•  Nizozemská dominance v 17. století 
 
V první polovině 17. století to byli zejména Nizozemci, kteří po osvobození od španělské nadvlády 
a vzniku Východoindické společnosti, jakož i rozvoji důležitých přístavů, byli schopni zaujmout 
místo hlavní evropské mocnosti v oblasti zámořského obchodu a zámořských výprav, během nichž 
se usadili v jihovýchodní Asii, na Indickém subkontinentu, podnikli výpravy do oblastí Austrálie a 
Nového Zélandu a úspěšně čelili portugalské i anglické konkurenci ve zmíněných oblastech.  
Studenti si osvojí schopnosti rozumět příčinám a souvislostem nizozemské dominance v 17. století 
a budou schopni ji zasadit do širšího historického kontextu.   
 
Binková, S. (2008): Čas zámořských objevů. Praha: Triton.  
Van der Horst, H. (2005): Dějiny Nizozemska. Praha: NLN.  
Skřivan, A.; Křivský, P. (1980): Moře, objevy, staletí. Praha: Mladá fronta.  
 
Internetové stránky:  http://wn.com/Dutch_colonialism 
 

•  Anglická východoindická společnost a soupeření Anglie a Francie o zámořské državy 
 
 
Vzestup anglického zámořského obchodu a postupně se rozvíjejícího koloniálního panství zejména 
v Indii je spojen se vznikem a rozkvětem anglické Východoindické společnosti, která zhruba po 
roce 1660 přejala vůdčí úlohu v oblasti indo-oceánského obchodu. Na přelomu 17./18. století se o 
proniknutí na indický trh snažili též Francouzi, jejichž úsilí vyvrcholilo ustavením vlastních faktorií 
a navázání spojenectví s místními hodnostáři. Existence řady států a říší na subkontinentu a 
vzájemné soupeření Francie a Anglie o vliv vyvrcholilo slavnou bitvou u Palásí 1757, spadající již 
do kontextu sedmileté války, během níž Francie přišla o většinu svých zámořských držav, včetně 
severovýchodní oblasti Kanady. 
 
Studenti si osvojí schopnost analyzovat a srovnávat francouzsko-anglické soupeření v Asii a 
Americe a budou schopni rozumět motivů a příčinám, které vedly k ustavení postupné globální 
nadvlády Velké Británie.  
 
Blainey, G. (1999): Dějiny Austrálie. Praha: NLN.  
Křivský, P.; Skřivan, A. (1988): Do nitra kontinentů. Praha: Mladá fronta.  
Rovná, L.; Jindra, M. (2000): Dějiny Kanady. Praha: NLN.  
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Wanner, M. (2003): Zrození impéria. Východoindická společnost a britský stát (1600-1773). Praha: 
Dokořán. 
 
Internetové stránky: http://encyclopedia.farlex.com/British+colonialism 
 

•  Koloniální expanze Ruska 
 
Počínaje především vládou Ivana Hrozného se Rusko, původně teritoriálně nikterak rozsáhlý 
politický útvar postupnou kolonizací a inkorporací sousedních oblastí zejména východně od pohoří 
Ural stalo největším státem světa. Přednáška se bude zabývat postupným průzkumem Sibiře a 
Dálného východu, jakož i motivy a konsekvencemi ruského expansionismu v 16.-19. století.  
 
Studenti si osvojí základní znalosti o problematice ruského kolonialismu a budou schopni jej 
v komparativní perspektivě posuzovat v kontextu zámořského kolonialismu evropských mocností.  
 
Kennedy, P. (1996): Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech 
1500-2000. Praha: NLN. 
Longworth, Philip (2008): Dějiny Impéria. Sláva a pád ruských říší. Praha: Beta-Dobrovský.  
Švankmajer, M. a kol. (2004): Dějiny Ruska. Praha: NLN. 
 
Internetové stránky: http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/Russian_Colonialism 
 

•  Kolonialismus a emancipace v Americe a Austrálii 
 
Události 18. a 19. století v Americe, Austrálii, na Novém Zélandu a do jisté míry v Jižní Africe byly 
charakterizovány emancipačním hnutím usilujícím o rozsáhlou autonomii či dokonce nezávislost na 
koloniální mocnosti. Přednáška se tak bude zabývat společnými i rozdílnými trendy v severní a jižní 
Americe, Jižní Africe, Austrálii a na Novém Zélandu, které budou zasazeny do širšího historického 
rámce.  
 
Studenti si osvojí základní znalost emancipačních hnutí na různých kontinentech a budou schopni 
analyzovat rozdíly i podobnosti mezi hnutím za nezávislost v tak teritoriálně vzdálených oblastech 
jako Nový Zéland a Haiti či jižní Amerika a Austrálie.   
 
Blainey, G. (1999): Dějiny Austrálie. Praha: NLN.  
Ferro, M. (2007): Dějiny kolonizací. Praha: NLN. 
Chalupa, J. (1999): Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. Praha: NLN.  
Klíma, J. (1998): Dějiny Brazílie. Praha: NLN.  
Roedl, B. (2007): Dějiny Peru a Bolívie. Praha: NLN.  
Rovná, L.; Jindra, M. (2000): Dějiny Kanady. Praha: NLN.  
Sinclair, K. a kol. (2003): Dějiny Nového Zélandu. Praha: NLN.  
Tindall, G. B. a D. E. Shi. (1996): Dějiny Spojených států amerických. Praha. NLN.  
 
Internetové stránky: http://www.u-s-history.com/ 

 
•  Vznik koloniálních impérií v 19. století, období Scramble for Africa 

 
Základní přehled motivů, důvodů a souvislostí evropského rozdělení Afriky v poslední třetině 19. 
století. Evropští cestovatelé a poznávání afrického vnitrozemí. Berlínská konference a opožděná 



                                                                                                                                         
                                          Tento předmět je inovován v rámci projektu IHISTUD – Inovace výuky  

historických věd s důrazem na mezioborový přístup a interkulturní dialog  
spolufinancovaného z Evropského  sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. 
 

 

kolonizace Německa a Itálie, Britové v Jižní Africe, mahdistický Súdán, souboj Francie a Anglie o 
hegemonii v Africe, Fašodská krize, bitva u Adowy, povstání dervišů v Somálsku. Posilování 
integrity evropských imperiálních říší, vznik a konsolidace Francouzské rovníkové Afriky a 
Francouzské západní Afriky.   
 
Studenti porozumí důvodům, motivům a mezinárodním souvislostem vzniku a rozvoje evropských 
koloniálních impérií na konci 19. století a budou schopni je zasadit do širšího historického a 
globálního kontextu.  
 
Pakenham, T. (2001): The Scramble for Africa. London: Abacus. 
Ferro, M. (2007): Dějiny kolonizací. Praha: NLN. 
Perham, M.; Simmons, J. (1957): African Discovery. An Anthology of Exploration. London: Faber 
and Faber.  
Skřivan, A. (1991): Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884-1885. Praha: Univerzita 
Karlova.  
Vandervort, Bruce (1998): Wars of Imperial Conquest in Africa 1830-1914. London and New York: 
Routledge.  
 
Internetové stránky: http://www.cusd.chico.k12.ca.us/~bsilva/projects/scramble/ 
 

•  Afrika v době kolonialismu 
 
Afrika se stala posledním kontinentem, který si mezi sebou evropské mocnosti na přelomu 19. a 20. 
století rozdělily a zároveň jediným kontinentem, kde došlo k tak rozsáhlému rozvoji skutečného 
koloniálního administrativního systému. Přednáška se tak bude zabývat rozdílnostmi v pojetí 
koloniální správy mezi anglofonními, lusofonními a frankofonními zeměmi, jakož i vlivem 
evropského kolonialismu na lokální společnosti, včetně protikoloniálních hnutí, politických stran aj.  
 
Studenti si osvojí schopnost rozlišovat mezi jednotlivými typy koloniální vlády a budou schopni 
analyzovat vlivy evropských zemí na charakter afrických společností, které předznamenaly pozdější 
africkou nezávislost.  
 
Manning, P. (1998): Francophone Sub-Saharan Africa 1880-1995. Revised and Updated. 
Cambridge: Cambridge University Press.  
Iliffe, J. (2001): Afrika a Afričané. Praha. Vyšehrad.  
Záhořík, J. (2009): Etiopie v letech 1923-1935. Cesta k italské invazi. Praha: Karolinum.  
 
Internetové stránky: http://science.jrank.org/pages/7570/Colonialism-Africa.html 
 

•  Emancipační hnutí a dekolonizace v Asii a na Blízkém východě 
 
Asie a Blízký východ se již v souvislosti s pádem Osmanské říše přiblížil dekolonizaci a 
nezávislosti, ovšem teprve po druhé světové válce se zejména v souvislosti s vyhlášením 
nezávislosti Indie a vznikem Pákistánu dekolonizační proces plně rozvinul a vyústil řadou 
historických porážek koloniálních vojsk ať již ve Vietnamu či Alžírsku. Přednáška tak bude 
sledovat v komparativní perspektivě motivy, souvislosti a důsledky dekolonizace od jihovýchodní 
Asie po země arabského Maghribu.  
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Studenti si osvojí znalosti problematiky dekolonizace Asie a Blízkého východu a porozumí 
spletitým souvislostem emancipačního období zhruba ohraničeného první světovou válkou a rokem 
1962 (vyhlášení nezávislosti Alžírska).   
 
Ferro, M. (2007): Dějiny kolonizací. Praha: NLN. 
Gombár, E. (1997): Moderní dějiny islámských zemí. Praha: Karolinum.   
Hlavatá, L. a kol. (2008): Dějiny Vietnamu. Praha: NLN.  
Strnad, J.; Filipský, J.; Holman, J.; Vavroušková, S. (2008): Dějiny Indie. Praha: NLN.  
 
Internetové stránky: http://www.casahistoria.net/decolonisation.htm#Decolonisation_in_Asia 
 

•  Dekolonizace Afriky 
 
Druhá světová válka předznamenala konec koloniálních říší evropských mocností, které již nebyly 
schopny efektivně kontrolovat sociální a politický vývoj ve svých državách, což umocňovala i 
mezinárodně-politická konstelace rozbíhající se studené války, v níž jak Spojené státy, tak Sovětský 
svaz akcentovaly právo národů na sebeurčení. Dekolonizace Afriky probíhala mnoha různými 
způsoby v závislosti na přístupu každé jednotlivé evropské země ke svým koloniím.  
 
Studenti porozumí základním rozdílům v dekolonizaci frankofonní, anglofonní a lusofonní Afriky, 
seznámí se s rolí studené války při dekolonizaci Afriky a budou schopni v širším globálním 
kontextu analyzovat vliv soupeřících bloků na vznik nezávislých afrických států.   
 
Klíma, J. (2001): Poslední koloniální válka. Praha: Libri.  
Manning, P. (1998): Francophone Sub-Saharan Africa 1880-1995. Revised and Updated. 
Cambridge: Cambridge University Press.  
Iliffe, J. (2001): Afrika a Afričané. Praha. Vyšehrad.  
Záhořík, J. (2010): Subsaharská Afrika a světové mocnosti v éře globalizace. Praha: NLN.  
 
Internetové stránky: 
http://www.hyperhistory.net/apwh/essays/comp/cw31decolonizationafricasamerica.htm 
 

•  Rozpad Sovětského svazu a opožděná dekolonizace (Namibie, Eritrea, Východní 
Timor) 

 
Konec studené války přinesl zhroucení mnoha autoritářských či totalitních režimů nejen 
v eurasijském prostoru, ale i na jiných kontinentech, zejména v Africe. Přednáška se tak bude 
zabývat osudem a dekolonizací specifických případů bývalých sovětských republik, Eritreje, 
Namibie či Východního Timoru a poukáže na přetrvávající koloniální okupaci a nedořešené 
koloniální a emancipační nároky např. v oblasti Západní Sahary, Číny (Tibet, Ujgursko), aj.  
 
Studenti získají základní přehled o problematice přetrvávajícího kolonialismu a budou schopni 
analyzovat rozdíly mezi různými typy dekolonizace (založené na konsenzu, emancipačním hnutí, 
národněosvobozeneckém boji, v důsledku mezinárodně-politických souvislostí, aj.) 
 
 
Ferro, M. (2007): Dějiny kolonizací. Praha: NLN. 
Longworth, Philip (2008): Dějiny Impéria. Sláva a pád ruských říší. Praha: Beta-Dobrovský.  
Švankmajer, M. a kol. (2004): Dějiny Ruska. Praha: NLN. 
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Internetové stránky: http://www.coldwar.org/articles/90s/fall_of_the_soviet_union.asp 
 

•  Kritika kolonialismu a postkolonialismus 
 
Přednáška se bude zabývat kritickými názory na kolonialismus, jak se formovaly od první poloviny 
20. století až do současnosti, přičemž hlavní pozornost bude věnována rozboru několika hlavních 
děl či autorů v čele s Edwardem Saidem, Williamem E. B. DuBoisem, Franzem Fanonem a dalšími. 
Studenti si osvojí znalosti týkající se intelektuální kritiky kolonialismu a blíže se seznámí se 
základními texty postkolonialismu. Zároveň budou schopni porozumět současnému vývoji 
v některých oblastech světa charakterizovaných pokračující závislostí na bývalých koloniálních 
mocnostech.   
 
DuBois, W. E. B. (2001): The Negro. New York.  
Fanon, F. (1963): The Wretched of the Earth. New York: Grove Press.  
Said, E. (1979): Orientalism. New York: Vintage Books.  
Záhořík, J. (2010): Subsaharská Afrika a světové mocnosti v éře globalizace. Praha: NLN.  
 
Internetové stránky: http://www.english.emory.edu/Bahri/Intro.html 
 
 
 


