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Anotace předmětu:

V roce 1918 neskončila pouze první světová válka,  ale i „dlouhé“ 19. století,  trvající  od 
Vídeňského  kongresu  (podle  některých  interpretací  již  od  Velké  francouzské  revoluce).  Před 
politiky  vyvstaly  proto  zásadní  úkoly  –  ukončit  válku  diplomaticky  a  najít  nové  uspořádání 
mezinárodních vztahů.  Předválečné spojenecké aliance při plnění tohoto úkolu selhaly a veřejnost je 
zčásti právem obviňovala z toho, že to byly právě ony, kdo svým soupeřením vypuknutí válečného 
konfliktu způsobily. Všeobecně se čekalo, že bude muset vzniknout nové a lepší uspořádání, založené 
na spolupráci  a  důvěře.  Koncepce organizovaného společenství  států však nebylo něco,  co by se 
objevilo jako důsledek první světové války. Projekty na udržení míru, jež spočívaly v určité organizaci 
států, vznikaly již v minulosti – např. projekt českého krále Jiřího z Poděbrad. V roce 1899 se konala 
se první konference v Haagu, na níž se účastníci dohodli, že vznikne arbitrážní soud, před nímž se státy 
budou moci, ale pouze dobrovolně, dohadovat o svých sporech. Velká Británie navrhla v roce 1907 
svolat  druhou  konferenci  do  Haagu.  Liberální  premiér  Henry  Campbell-Bannerbann  doufal 
v zastavení, nebo alespoň v omezení zbrojení, ale britské a německé plány námořního zbrojení jeho 
naděje pohřbily.

Přednášky předmětu Dějiny mezinárodních vztahů 20. století se převážně v chronologickém 
sledu  zaměří  nejprve  na  problémy  spojené  s koncem  první  světové  války  jako  zásadního 
historického momentu dějin 20. století (mírová konference ve Versailles, uzavření mírových smluv 
s Německem  a  dalšími  poraženými  státy;  konference  ve  Washingtonu,  dotvoření  versaillesko-
washingtonského systému, omezení námořního zbrojení), dále na otázku kolektivní bezpečnosti ve 
20. a 30. letech 20. století (rozdílné pohledy na koncepci řešení problému kolektivní bezpečnosti  
mezi Francií a Velkou Británií, peripetie jejího hledání v letech 1919-1923, neúspěch Smlouvy o 
vzájemné pomoci a Ženevského protokolu, Rýnský garanční pakt a jeho omezený dosah jako jediné 
možné východisko řešení problému kolektivní bezpečnosti atd.). Stranou nezůstanou ani situace na 
Dálném východě po roce 1918, fenomény hospodářské krize a appeasementu, problémy evropské 
politiky po nástupu nacistů k moci v roce 1933, konference v Mnichově a vypuknutí druhé světové 
války, problém dekolonizace koloniálních impérií po roce 1945 či vývoj mezinárodních vztahů po 
roce 1945, především s ohledem na vznik bipolárního světa.

Cílem  předmětu  je  postihnout  politiku  velmocí  a  nejpodstatnější  problémy,  trendy  a 
fenomény  dějin  mezinárodních  vztahů  ve  20.  století.  Jednotlivé  přednášky  se  neomezují  na 
mechanické  předkládání  empirických  dat,  ale  snaží  se  je  systematizovat  a  zasadit  do  širšího 
kontextu vývoje „krátkého“ 20. století, dále postihnout nejdůležitější události a momenty let 1918–
1989,  s nutnými  přesahy  mimo  vymezené  časové  období,  a  poskytnout  studentům  základní 
informační rámec dané problematiky.

Studenti získají přehled nejvýznamnějších momentů mezinárodních vztahů od roku 1918, na 
základě  získaných znalostí  budou schopni  analyzovat  vzájemné  ovlivňování  zahraniční  politiky 
jednotlivých  mocností,  porovnat  zahraniční  politiku  jednotlivých  totalitních  režimů  a  jejich 
vzájemné vztahy, orientovat se v problematice vývoje mezinárodních vztahů a zhodnotit vliv dělení 
moci  po  druhé  světové  válce  na  vztahy  mezi  Východem  a  Západem.  Získají  rovněž  základní 
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informace o hlavních  a  nejdůležitějších 
osobách ovliňujících mezinárodní vztahy ve 20. století. I když je formou výuky přednáška, studenti 
mají možnost s vyučujícím diskutovat, a zlepšovat si tak své analytické schopnosti, zvyšovat svůj 
kompetenční profil a používat nabyté znalosti k následné argumentaci na expertní úrovni.

Podmínky zkoušky:
– prokázání znalostí a pochopení odpřednášené látky na základě písemného testu 
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Témata přednášek:

1) Konec první světové války, konference ve Versailles a ve Washingtonu
Přednáška seznámí studenty s důsledky konce „dlouhého 19. století“, což s sebou přineslo 

rozpad starých zavedených monarchií (Německo, Rakousko-Uhersko, Ruská říše, Osmanská říše) a 
vznik nových, tzv. nástupnických států (Československo, Polsko, Království SHS, ale i Rakousko, 
Maďarsko, Německo).  Ukončení první  světové války znamenalo  konec dosavadního uspořádání 
mezinárodních vztahů a před politiky vyvstal zásadní úkol – najít nové uspořádání mezinárodních 
vztahů. Mírová konference, která se na počátku roku 1919 sešla ve Versailles,  položila základy 
nového mírového uspořádání, které v sobě neslo zárodky budoucí krize – absence poražených států 
a  Sovětského  Ruska  na  mírových  jednáních  a  stáhnutí  Spojených  států  amerických  do izolace 
samotný systém již od samého počátku oslabily. Hlavním úkolem, který před „mírotvorci“, řečeno 
slovy Margaret MacMillanové, vyvstal a na nějž přednášející zaměří svou pozornost, byla otázka 
přístupu k nejdůležitějšímu z poražených států, Německu. Spojenci však neměli jasno ani ve výběru 
koncepce, ani v nalezení způsobu jednání. Do počátku konference nebylo jasné, zda se bude jednat 
o předběžné jednání mezi vítězi, a poté budou přizvány poražené státy, nebo se bude jednat nejprve 
jednat  o  míru  s Německem,  a  potom  s ostatními  státy.  Pomalu  se  však,  jak  přednáška  ukáže, 
prosadila zásadní idea – poražené státy nebyly na jednání vůbec přizvány. Jednalo se o nový přístup 
– doposavad se po skončení války vždy sešli všichni účastníci a jednali. Mír tak byl dojednán vítězi  
a  poraženým  mírovými  smlouvami  (versailleská,  saint-germainská,  trianonská,  v Neuilly  a 
v Sèvres) vnucen, tedy nadiktován. Odtud pramenily problémy po celé meziválečné období.

Druhá, kratší část přednášky se bude zabývat mírovým uspořádáním na Dálném východě, 
tedy koncefencí ve Washingtonu, která řešila i problém námořního zbrojení a zachování statu quo 
v Tichém oceánu. Stanovení limitu a vzájemného poměru námořních sil tak znamenalo první krok 
k ukončení dosavadního primátu Velké Británie na světových mořích.

 NOVOTNÝ,  L.:  Velká  Británie,  Konzervativní  strana  a  vznik  Společnosti  národů. 
Historický obzor 21, č. 7-8, 2010, s. 178-188.

 CROZIER, A. L.: The Establishment of  of the Mandates System 1919-25: Some Problems 
Created by the Paris Peace Conference. Journal of Contemporary History, Vol. 14, No. 3 
(Jul., 1979), pp. 483-513. http://www.jstor.org/stable/260018 

 MARKS, S.:  Behind the Scenes at  the Paris  Peace Conference of 1919. The Journal  of 
British Studies, Vol. 9, No. 2 (May, 1970), pp. 154-180. http://www.jstor.org/stable/175160 

 MONTGOMERY, A. E.: The Making of the Treaty of Sevres of 10 August 1920. Historical 
Journal, Vol. 15, No. 4 (Dec., 1972), pp. 775-787. http://www.jstor.org/stable/2638042 

 CURRY, G.: Woodrow Wilson, Jan Smuts, and the Versailles Settlement. The American 
Historical  Review,  Vol.  66,  No.  4  (Jul.,  1961),  pp.  968-986. 
http://www.jstor.org/stable/1845866 

 PUGACH,  N.  H.:  American  Friendship  for  China  and  the  Shantung  Question  at  the 
Washington Conference.  The Journal of American History, Vol. 64, No. 1 (Jun., 1977), pp. 
67-86. http://www.jstor.org/stable/1888274 
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2-3) Dvacátá léta I – pokusy o vytvoření kolektivní bezpečnosti v Evropě; evropská politika od 
Janova po Locarno, Briand-Kellogův pakt, Youngův plán

Zásadním instrumentem pro řešení mezinárodních sporů se po první světové válce měla stát 
Společnost národů. Situace po roce 1918 totiž vyžadovala vytvoření nové mezinárodní organizace, 
jež by byla založena na principech, které měly mírovým způsobem řešit vzniklé spory. Válka jako 
prostředek politiky měla být zakázána. Státům, jež byly ochotné žít v míru, měla být poskytnuta 
bezpečnost,  kterou si  nebyly  schopny zajistit  samy a  již  jim neposkytovaly  ani  „starý“  systém 
aliancí, ani politika rovnováhy sil. Velmi záhy se však ukázalo, že Společnost národů při řešení 
důležitých problémů neobstála, viz např. Locarnský pakt.

Přednášky představí studentům pokusy o vytvoření kolektivní  bezpečnosti  v Evropě a na 
celém světě, ať již vznikly pod záštitou Společnosti národů a měly celosvětový rozměr (Smlouva o 
vzájemné pomoci a především Ženevský protokol z roku 1924), nebo se týkaly pouze evropského, 
resp. západoevropského prostoru (Rýnský garanční pakt, 1925) a stály mimo Společnost národů. 
V další fázi přednášející poukáže především na roli Německa a Velké Británie při vzniku Rýnského 
garančního  (Locarnského)  paktu,  na  peripetie  jednání  o  něm  včetně  odsunutí  Francie  z místa 
nejdůležitější  evropské  velmoci,  již  od  konce  války  dočasně  zastávala;  nebude  chybět  ani 
zhodnocení významu paktu pro následný vývoj mezinárodních vztahů. Dalším problémem, kterým 
se přednášky budou zabývat, tvoří Briand-Kellogův pakt – dokument, o němž se jednalo ve druhé 
polovině 20. let 20. století, v době, kdy v Evropě již nepanovala atmosféra strachu a obav z možné 
další války, nýbrž byl všude cítit „duch Locarna“. Na závěr se přednášející zmíní o Youngově plánu 
jako o důležitém mezníku ve vývoji problému německých reparací; snížení celkové částky reparací či 
zrušení mezinárodního dohledu nad Německem však negativně vyvážil nástup hospodářské krize.

 NOVOTNÝ,  L.:  Konzervativní  vláda  Stanleyho  Baldwina  a  její  odmítnutí  Ženevského 
protokolu. Příspěvek k pokusům o vytvoření kolektivní bezpečnosti ve dvacátých letech 20. 
století.  „Dvacáté  století“.  Ročenka  Semináře  nejnovějších  dějin  Ústavu  světových  dějin 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2006, s. 117-153.

 NOVOTNÝ, L.: On the Journey to the Rhineland Pact. Contribution to the Study of British 
Perception of the Problem of Collective Security in the 1920’s. Öt Kontinents. Az Új-és 
Jelenkori  Egyetemes  Történeti  Tanszék  tudományos  közleményei.  Eötvös  Loránd 
Tudományegyetem. (Cinq Continents. Les cahiers du Département d’Histoire moderne et 
contemporaine.  Université  Eötvös  Loránd)  2009,  s.  369-383. 
http://tortenelemszak.elte.hu/data/23433/mNovotny.pdf 

 NOVOTNÝ, L.:  Velká  Británie  a  konference  v Locarnu 1925.  Moderní  dějiny.  Sborník 
k dějinám 19. a 20. století, 18, č. 2, 2010, s. 23-49.

 O’RIORDAN, E.: British Policy and the Ruhr Crisis 1922–24. Diplomacy and Statecraft 15, 
2004, pp. 221-251. 

 SHARP,  A.:  The  Enforcement  of  the  Treaty  of  Versailles,  1919–1923.  Diplomacy  and 
Statecraft 16, 2005, pp. 423-438.
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4) Dvacátá léta II – Japonsko a Čína
Přednáška bude věnována mimoevropským záležitostem –  Japonsku a Číně. Přednášející 

stručně seznámí studenty s vývojem mezinárodních vztahů na Dálném východě, kde na začátku 
války vzniklo mocenské vakuum. Pozornost bude nejprve věnována vývoji  v Japonsku, které se 
rozhodlo využít  situace  nastalé  po roce 1914 ve svůj  prospěch.  Vázáno spojenectvím s Velkou 
Británií  z roku  1902  vyhlásilo  válku  Německu  a  zmocnilo  se  jeho  držav  v provincii  Šan-tung 
(město Ťiao-čou, včetně strategicky významného přístavu Čching-tao) a dále pak ostrovů v Tichém 
oceánu  –  Karolíny,  Mariany,  Marshallovy  ostrovy,  Nová  Guinea.  V lednu  1915  pak  Tokio 
předložilo Číně svých tzv. 21 požadavků, které zahrnovaly zabezpečení práv Japonska na provincii 
Šan-tung  či  požadavek  nastolení  vojenské,  politické  a hospodářské  kontroly  Japonska  nad 
Mandžuskem a částí Vnitřního Mongolska. Ve 20. letech 20. století Japonsko přešlo k odlišnému 
modelu vztahů mezi  světovými mocnostmi,  a  sice k novému typu zahraniční  politiky  nazývané 
podle  ministra  zahraničí  z let  1924-1927  a  1929-1931  Kidžuróa  Šidehary,  Šideharova  nebo 
šideharovská diplomacie. 

Přednášející poté nastíní vývoj v Číně, která sice stála na straně vítězů ve válce (na 100 000 
čínských dělníků kopalo a udržovalo spojenecké zákopy), ale cizí jednotky odešly z jejího území až 
na počátku 20. let 20. století.  Zmíněn bude i následný složitý vnitropolitický vývoj, který „Říši 
středu“ načas vyřadil z mezinárodního dění. Hovoří se o tzv. éře vojenských správců, jež začala již 
během první světové války a pokračovala i po jejím skončení. Velmocemi uznaná ústřední vláda 
nedokázala během tohoto období efektivně čelit vojenským samovládcům ovládajícím různé části 
Číny; jejich moc se však většinou netýkala zahraniční politiky. Situace se změnila v roce 1928, kdy 
vůdce Kuomintangu Čankajšek ustavil svou vládu v Pekingu.

 PUGACH,  N.  H.:  American  Friendship  for  China  and  the  Shantung  Question  at  the 
Washington Conference.  The Journal of American History, Vol. 64, No. 1 (Jun., 1977), pp. 
67-86. http://www.jstor.org/stable/1888274

 CHENG Ch’eng-K’un: Regionalism in China’s Postwar Reconstruction. Social Forces, Vol. 
22, No. 1 (Oct., 1943), pp. 1-20. http://www.jstor.org/stable/2571445 

 GOTO-SHIBATA, H.: The International Opium Conference of 1924-25 and Japan. Modern 
Asian  Studies,  Vol.  36,  No.  4  (Oct.,  2002),  pp.  969-991. 
http://www.jstor.org/stable/3876480 

 OGDEN, S. P.: The Sage in the Inkpot: Bertrand Russell and China's Social Reconstruction 
in  the  1920s.  Modern  Asian  Studies,  Vol.  16,  No.  4  (1982),  pp.  529-600. 
http://www.jstor.org/stable/312160 

 GODLEY, M. R.: Socialism with Chinese Characteristics: Sun Yatsen and the International 
Development of China. The Australian Journal of Chinese Affairs, No. 18 (Jul., 1987), pp. 
109-125. http://www.jstor.org/stable/2158585 
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5) Velká hospodářská krize a její důsledky, USA a Politika dobrého sousedství
Přednáška se v úvodu zaměří na příčiny, průběh a důsledky tzv. velké hospodářské krize, 

fenoménu, který se z USA rozšířil do celého světa s výjimkou Sovětského svazu. Krize v krátké 
době (ještě v roce 1929) způsobila prudký nárůst nezaměstnanosti a pokles produkce. Z této situace 
pak  vyplynuly  tzv.  hladové  pochody  a  celková  nedůvěra  ve  stávající  politický  a  ekonomický 
systém.  Krize  samozřejmě  nepostihla  všechny  státy  stejným  způsobem,  přednášející  se  bude 
zabývat těmi nejdůležitějšími – USA, Německem, ale např. i Československem. Jako důsledek krize 
lze  považovat  preferování  zavádění  autoritativních  prvků  do  politických  systémů  a  ve  sféře 
hospodářství  návrat  k politice  izolacionismu.  Zatímco  tradičně  demokratické  státy  omezily 
demokracii  pouze  v oblasti  nutné  pro  zavádění  nepopulárních  opatření  nutných  k oživení 
hospodářství,  poražené  státy  hledaly  většinou  příčiny  svých  potíží  v nepovedeném  a 
nespravedlivém míru, v reparacích a v mezinárodně politické nerovnoprávnosti s vítězi. Jako jeden 
z hlavních důsledků krize tak lze považovat  radikalizaci  obyvatelstva,  která  v Evropě umožnila 
prosazení některých myšlenek jako byl nacismus, fašismus či teorie o sionistickém komplotu. Za 
další  důsledek lze považovat i  opuštění klasických ekonomicko-liberálních myšlenek, což nutně 
vedlo k posilování státního vlivu.

Přednášející  se poté zaměří  na USA a na vysvětlení  pojmu politika  dobrého sousedství, 
který spočíval v utváření a udržování dobrých a přátelských vztahů se zeměmi Latinské Ameriky. 
Součástí této politiky se časem stala i zásada, že se USA nebudou vměšovat do vnitřních záležitostí 
latinskoamerických zemí. Nástup F. D. Roosevelta do úřadu amerického prezidenta tak v konečném 
důsledku  znamenal  rezignaci  na  právo  na  intervenci  v  latinskoamerických  zemích  a  potvrzení 
možnost  jejich  svébytného  vývoje.  Nejednalo  se  však  o  odmítnutí  Monroeovy  doktríny,  tedy 
možnost případné americké ochrany západní polokoule před cizími narušiteli.

 IAGO,  G.  A.:  The  Creditanstalt  Crisis  of  1931  and  the  Failure  of  the  Austro-German 
Customs Union Project. The Historical Journal, Vol. 44, No. 1 (Mar., 2001), pp. 199-221. 
http://www.jstor.org/stable/3133667 

 ROMER, Ch. D.: What Ended the Great Depression? The Journal of Economic History, 
Vol. 52, No. 4 (Dec., 1992), pp. 757-784. http://www.jstor.org/stable/2123226 

 GROSSMAN, R. S.: The Shoe That Didn’t Drop: Explaining Banking Stability During the 
Great Depression. The Journal of Economic History, Vol. 54, No. 3 (Sep., 1994), pp. 654-
682. http://www.jstor.org/stable/2123872 

 HEYDE, P.: Frankreich und das Ende der Reparationen. Das Scheitern der französischen 
Stabilisierungskonzepte  in  der  Weltwirtschaftskrise  1930-1932.  Vierteljahrshefte  für 
Zeitgeschichte  48,  2000,  Heft  1,  s.  37-73.  http://www.ifz-
muenchen.de/heftarchiv/2000_1.pdf 

 KOPPES, C. R.:  The Good Neighbor Policy and the Nationalization of Mexican Oil:  A 
Reinterpretation. The Journal of American History, Vol. 69, No. 1 (Jun., 1982), pp. 62-81. 
http://www.jstor.org/stable/1887752 
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6) Evropa a svět na cestě ke druhé světové válce I – zhroucení versaillesko-washingtonského 
systému,  habešská válka,  občanská válka ve  Španělsku,  politika jednotné a  lidové fronty, 
úloha Kominterny, západní velmoci a krach politiky appeasementu

Přednáška se bude zabývat mezinárodními vztahy ve 30. letech 20. století a cestou ke druhé 
světové  válce.  Jako  zásadní  moment  se  v tomto  ohledu  jevil  nástup  Adolfa  Hitlera  do  funkce 
říšského kancléře v lednu 1933. Druhým ústředním bodem, na který se přednášející zaměří, bude 
fenomén appeasementu, jeho periodizace a nástin hlavních historiografických úvah. Zmíněny budou 
debaty, od kdy je možno hovořit o politice tzv. appeasementu, tedy 1) zda lze snahy Velké Británie o 
domluvu s Německem na úkor střední Evropy vypozorovat již ve 20. letech 20. století, kdy maximem 
politiky  Velké  Británie  byla  garance  západních  hranic  Německa a  kdy osud států  ve  střední  a 
východní Evropě nehrál pro Londýn zásadní úlohu; 2) zda snahy u dohodu s Německem existovaly 
v první polovině 30. let 20. století, kdy vláda Jamese Ramsayho MacDonalda přiznala nacistickému 
N právo na paritu ve zbrojení; nebo 3) zda je tento fenomén příznačný až pro 2. polovinu 30. let. 
Přednášející  zhodnotí  i  pomyslný  vrchol  politiky  appeasementu,  konferenci  v Mnichově  v roce 
1938.

Další část přednášky vyplní dva válečné konflikty – italsko-etiopská válka a občanská válka 
ve Španělsku. Prvně zmiňovaný konflikt znamenal koloniální válku vedenou italským fašistickým 
státem proti  řádnému členu Společnosti  národů, Habeši.  Naplno se zde projevily  jak bezzubost 
politiky Společnosti národů, tak smířlivý postup západních velmocí, Francie a Velké Británie, vůči 
agresorovi. Druhý konflikt vypukl v momentě, kdy proti demokraticky zvolené republikánské vládě 
vojensky  vystoupila  armáda  pod  vedením generála  Francisca  Franca.  Příčiny  a  počátky  tohoto 
konfliktu lze hledat v dlouhodobé společenské a ekonomické krizi,  která postihla  Španělsko po 
první světové válce a vedla k takové radikalizaci společnosti, že ta své problémy již nebyla schopna 
řešit jinak než válkou, vedenou na všech stranách s mimořádnou krutostí a bezohledností. Válka 
mimo jiné potvrdila rozdílný přístup západních velmocí a Německa a Itálie.

 ASTER, S.:  Appeasement: Before and after  Revisionism. Diplomacy and Statecraft,  19, 
2008, pp. 443-480. 

 ROI,  M.:  Introduction:  Appasement:  Rethinking  the  Policy  and  the  Policy-Makers. 
Diplomacy and Statecraft, 19, 2008, pp. 383-390.

 NEWMAN, M.: The Origins of Munich: British Policy in Danubian Europe, 1933-1937. 
The  Historical  Journal,  Vol.  21,  No.  2  (Jun.,  1978),  pp.  371-386. 
http://www.jstor.org/stable/2638265 

 NEVILLE,  P.:  Rival  Foreign  Office  Perceptions  of  Germany,  1936-39.  Diplomacy  and 
Statecraft, 13, 2002, pp. 137-152.

 ASANTE, K. S. B.: The Italo-Ethiopian Conflict:  A Case Study in British West African 
Response to Crisis Diplomacy in the 1930s. The Journal of African History, Vol. 15, No. 2 
(1974), pp. 291-302. http://www.jstor.org/stable/181074 

 SULLIVAN, B. R.: Fascist Italy’s Involvement in the Spanish Civil War. The Journal of 
Military  History,  Vol.  59,  No.  4  (Oct.,  1995),  pp.  697-727. 
http://www.jstor.org/stable/2944499 
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7) Evropa a svět na cestě ke druhé světové válce II – japonská agrese v Číně, válka na Dálném 
východě, eskalace napětí ve střední Evropě, Hossbachův protokol, mnichovská dohoda, pakt 
Molotov-Ribbentrop a vypuknutí druhé světové války

Přednáška bude pokračovat ve výkladu mezinárodních vztahů ve 30. letech 20. století. Její 
pozornost  se  na počátku obrátí  na Dálný východ a japonskou agresi  v Číně.  První bitvy  druhé 
světové války byly totiž vybojovány ve vzdáleném Mandžusku. Rozhodnutí Japonska zmocnit se 
jednoho ze strategicky nejvýznamnějších a ekonomicky nejcennějších území v kontinentální Asii 
vyvolalo  velké  znepokojení  ostatních  zainteresovaných  států.  Přednášející  vyloží  Mukdenský 
incident (září 1931), jakési předznamenání všeobecného výbuchu. Zaměří se na důkazy o tom, že se 
nejednalo o incident vyvolaný tokijskou vládou, nýbrž spíše o akci vojenské skupiny, která chtěla 
zdiskreditovat  politiku  vlády  a  získat  přízeň  národa  pro  silnou  politiku,  prováděnou  vládou. 
Přednáška bude pokračovat  vznikem státu  Mandžukuo (1932) a  především incidentem u mostu 
Marca Pola (1937), jenž se stal záminkou pro vyslání dalších japonských jednotek na území Číny.

Poté se pozornost přednášejícího obrátí  do Evropy, konkrétně na 5. listopad 1937 a tzv. 
Hossbachův protokol,  který se všeobecně považuje za jízdní řád nacistické agrese. Jeho prvním 
„hmatatelným“ výsledkem se stal anšlus Rakouska (březen 1938). Dalším na řadě v Hitlerových 
plánech bylo Československo, kde žila početná německá menšina a kde se na počátku 30. let 20. 
století začal hroutit dosažený fait accompli, a to i přes některé vstřícné kroky německé menšiny vůči 
ústřední vládě – podíl na zvolení Edvarda Beneše prezidentem republiky v roce 1935 a stále ještě 
trvající, byť pomalu slábnoucí politika německých aktivistických stran, které se podílely na vládě. 
Vyvrcholením  problému  i  pomyslným  vrcholem  politiky  appeasementu  se  v září  1938  stala 
konference v Mnichově, kde bylo Československo donuceno odstoupit svá pohraniční území.

Přednášku  zakončí  analýza  cesty  k uzavření  paktu  o  neútočení  mezi  Německem  a 
Sovětským svazem (srpen 1939) a nástin událostí vedoucích k vypuknutí druhé světové války.

 LAMMERS, D.: From Whitehall after Munich: The Foreign Office and the Future Course 
of  British  Policy.  The  Historical  Journal,  Vol.  16,  No.  4  (Dec.,  1973),  pp.  831-856. 
http://www.jstor.org/stable/2638285 

 BERGER-WALDENEGG,  G.  Ch.:  Hitler,  Göring,  Mussolini  und  der  „Anschluβ“ 
Österreichs an das Deutsche Reich. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 51, 2003, Heft 2, s. 
147-182. http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/2003_2.pdf 

 The  Molotov-Ribbentrop  Pact  – 
http://tortenelemszak.elte.hu/data/25792/The_Molotov_Ribbentrop_Pact_e_book.pdf 

 McKERCHER, B. J. C.: National Security and Imperial Defence: British Grand Strategy 
and Appeasement, 1930-1939. Diplomacy and Statecraft, 19, 2008, pp. 391-442.

 SO Wai Chor:  The Making of the Guomindang’s Japan Policy, 1932-1937: The Roles of 
Chiang Kai-shek  and Wan Jingwei.  Modern  China, Vol.  28  (Apr.,  2002),  pp.  214-253. 
http://www.jstor.org/stable/3181354 

 BEN-ARIE, K.: Czechoslovakia at the Time of ‘Munich’: The Military Situation. Journal of 
Contemporary  History,  Vol.  25,  No.  4  (Oct.,  1990),  pp.  431-446. 
http://www.jstor.org/stable/260756 
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8) Druhá světová válka – základní nástin hlavních událostí, vznik antihitlerovské koalice a její 
představy o poválečném uspořádání světa, jaltská konference

Přednáška se nebude zabývat podrobným výkladem událostí druhé světové války, popisem 
jednotlivých vojenských tažení a bitev, případně armádní výzbroje, neboť to je otázka samostatného 
předmětu.  Zaměří  se  spíše  na  nástin  hlavních  událostí  –  počátek  války  a  postupný  vznik 
antihitlerovské koalice. Přednášející představí hlavní velmoci, které se od sebe zásadním způsobem 
lišily, a to svými zájmy, systémem hospodářství, politickými strukturami a, v neposlední řadě, i 
svými válečnými cíly  a představami o poválečném uspořádání.  Zásadním přelomem se stal  rok 
1941 a napadení Sovětského svazu. Přednášející se v této souvislosti bude zabývat i názory, podle 
nichž  se SSSR chystal  napadnout  Německo jako první,  nastíní  současné debaty,  které  o tomto 
probíhají. Poté představí dva důležité zbývající členy antihitlerovské koalice. USA, postupem času 
nejdůležitějšího (společně se SSSR) člena koalice, jejichž cíle byly dva – bezprostřední – odrazit  
hrozbu států osy – a dlouhodobější  – vymanění USA z izolace a prosazení jejich potenciálu ve 
velmocenském dění.  Přednášející  představí  i  osobu  prezidenta  Franklina  D.  Roosevelta  a  jeho 
poněkud zjednodušené vnímání aspektů vzájemných vztahů mezi velmocemi. Velkou Británii jako 
třetího  člena  koalice  ztělesňovala  osoba premiéra  Winstona  Churchilla,  který  hodlal  prosazovat 
zásadní cíl Londýna – zastavit a poté, co bylo jasné, že to nebude možné, alespoň minimalizovat 
sovětskou hrozbu v Evropě. Británie rovněž potřebovala konsolidovat své pozice v oblastech, které 
považovala za potřebné pro obnovení rovnováhy sil  – Blízký a Střední východ, severní Afrika, 
Itálie a Balkán.

Přednášející se poté zaměří na v jistém smyslu zlomový bod války – bitvu u Stalingradu 
(1942-1943) a její důsledky – a poté na první konferenci Velké trojky v Teheráně (1943). Přednášku 
zakončí analýza průběhu a výsledků druhé velké konference, která se během války konala, a sice 
konference na Jaltě (1945).

 RAACK, R. C.: Stalin Plans His Post-War Germany. Journal of Contemporary History, Vol. 
28, No. 1 (Jan., 1993), pp. 53-73. http://www.jstor.org/stable/260801 

 FOSCHEPOTH, J.: British Interest in the Division of Germany after the Second World War. 
Journal  of  Contemporary  History,  Vol.  21,  No.  3  (Jul.,  1986),  pp.  391-411. 
http://www.jstor.org/stable/260435 

 KITCHEN, M.: Winston Churchill and the Soviet Union during the Second World War. The 
Historical  Journal,  Vol.  30,  No.  2  (Jun.,  1987),  pp.  415-436. 
http://www.jstor.org/stable/2639201 

 BEN-MOSHE, T.: Winston Churchill and the “Second Front”: A Reappraisal. The Journal 
of  Modern  History,  Vol.  62,  No.  3  (Sep.,  1990),  pp.  503-537. 
http://www.jstor.org/stable/1881175 

 LANGER, J. D.: The Harriman-Beaverbrook Mission and the Debate over Unconditional 
Aid for the Soviet Union, 1941. Journal of Contemporary History, Vol. 14, No. 3 (Jul.,  
1979), pp. 463-482. http://www.jstor.org/stable/260017 
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9) Léta 1945-1949 – Postupimská konference, Norimberský proces, Fulton: studená válka a 
„železná  opona“,  Trumanova  doktrína  (Řecko  a  Turecko)  a  politika  „zadržování 
komunismu“, Marshallův plán, rozdělení Evropy a rozdělení Německa: vznik SRN, NDR a 
sovětských satelitů ve střední a jihovýchodní Evropě

Přednáška v úvodu zhodnotí  konec druhé světové války a její  důsledky pro mezinárodní 
vztahy, resp. dějiny 20. století. Poté se zaměří na jednání o oficiálním ukončení světové války, na 
jednání  o poválečné  správě Německa (zásady okupační  politiky  založené  na známých 4 „D“ – 
denacifikace,  demokratizace,  dekartelizace  a  demilitarizace)  a  na  rozhovory  o  uspořádání  a 
rekonstrukci  válkou  poničené  Evropy,  tedy  na  konferenci  v Postupimi  (červenec-srpen  1945). 
Přednášející  se  poté  zmíní  o  činnosti  mezinárodního  soudního  tribunálu,  ustanoveném  dle 
londýnské dohody o stíhání válečných zločinců pro potrestání válečných zločinů za druhé světové 
války (Norimberský proces).

Hlavní náplní přednášky bude zmapování základních bodů a trendů vedoucích ke vzniku 
studené války a vytvoření tzv. „železné opony“ mezi východním a západním blokem. Jako počátek 
studené  války  se  tradičně  označuje  projev  Winstona  Churchilla  v americkém Fultonu  v březnu 
1946, v němž bývalý britský premiér obvinil SSSR z totalitarismu a z vměšování se do vnitřních 
záležitostí  států  ve  střední  a  v jihovýchodní  Evropě.  Přednášející  poté  osvětlí  pojmy stojící  na 
počátku  studené  války  –  Trumanovu  doktrínu,  která  se  tradičně  interpretuje  jako  „politika 
zadržování komunismu“ (její jádro spočívalo v tezi Georga F. Kennana o „vystupňování zatížení, 
které bude znesnadňovat sovětskou politiku“), a Marshallův plán (oficiálně Plán evropské obnovy), 
jehož cílem bylo organizovaně zabezpečit americkou pomoc poválečné Evropě.

Závěrečné téma přednášky budou tvořit vznik dvou německých států (Spolkové republiky 
Německo a Německé demokratické republiky v září,  resp. v říjnu 1949) a formování sovětského 
mocenského bloku ve střední a jihovýchodní Evropě (NDR, Polsko, Československo, Bulharsko, 
Rumunsko, Jugoslávie atd.), složeného ze satelitů podřízených politice Moskvy.

 FOSCHEPOTH, J.: British Interest in the Division of Germany after the Second World War. 
Journal  of  Contemporary  History,  Vol.  21,  No.  3  (Jul.,  1986),  pp.  391-411. 
http://www.jstor.org/stable/260435 

 FARQUHARSON, J.  E.:  Anglo-American  Policy on German Reparations  from Yalta  to 
Potsdam. The English Historical  Review,  Vol.  112,  No.  448 (Sep.,  1997),  pp.  904-926. 
http://www.jstor.org/stable/576698 

 KRIEGER, W.: Was General Clay a Revisionist?  Stratetig  Aspects of the United States 
Occupation of Germany. Journal of Contemporary History, Vol. 18, No. 2 (Apr., 1983), pp. 
165-184. http://www.jstor.org/stable/260383 

 FRAZIER,  R.:  Did  Britain  Start  the  Cold  War?  Bevin  and  the  Truman  Doctrine.  The 
Historical  Journal,  Vol.  27,  No.  3  (Sep.,  1984),  pp.  715-727. 
http://www.jstor.org/stable/2639276 

 CASTILLO, G.: Domesticating the Cold War: Household Consumption as Propaganda in 
Marshall  Plan  Germany.  Journal  of  Contemporary  History,  Vol.  40,  No.  2,  Domestic 
Dreamworlds:  Notions  of  Home  in  Post-1945  Europe  (Apr.,  2005),  pp.  261-288. 
http://www.jstor.org/stable/30036324 
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10) Léta 1949-1961 – vedoucí úloha USA v „západním světě“, francouzsko-německé smíření a 
americko-západoevropské  partnerství;  počátky  evropské  integrace,  Suezská  krize  a  její 
dopad na „západní svět“

Vznik bipolárního světa s sebou přinesl vykrystalizování dvou nejdůležitějších mocenských 
center – Washingtonu a Moskvy. Přednáška v úvodu poukáže na rozdíly mezi léty 1918 a 1945, kdy 
se po skončení první světové války USA stáhly do izolace, zatímco po roce 1945 se aktivně zapojily 
do poválečné obnovy (rezoluce č. 239 z 11. června 1948 přijatá Senátem Spojených států); dále se 
zaměří  na  zhodnocení  úlohy  USA  při  vzniku  studené  války  a  zanalyzuje  jejich  pozici  jako 
hegemona „v západním světě“. Prvořadným úkolem se po konci války stejně jako po roce 1918 
stalo nalezení koncensu mezi Německem a Francií a Washington se na jeho hledání aktivně podílel. 
Rovněž si  uvědomoval,  že  řešení  německé otázky obecně je  klíčem k poválečnému uspořádání 
Evropy  a  pochopil,  že  jeho  zájmy  mají  celosvětový  rozměr.  Přednášející  poté  poukáže  na 
uvědomění si vlastní vojenskopolitické slabosti západoevropských států a na iniciativu britského 
ministra zahraničí Ernesta Bevina vedoucí k formulaci zásadního návrhu na vytvoření obranného 
svazku.  Po  zapojení  USA  a  tajných  jednáních  nakonec  vznikla  Organizace  severoatlantické 
smlouvy (NATO, duben 1949).

Dalším tématem přednášky budou počátky evropské integrace.  Přednášející  se zaměří  na 
Organizaci  evropskou  hospodářskou  spolupráci,  která  se  však  profilovala  jako  mezivládní 
organizace a jež neměla ambici se stát základem nějakého druhu unie. Jako první krok na cestě 
k evropské integraci tak lze považovat plán francouzského ministra zahraničí Roberta Schumana. 
Stranou nezůstane ani projekt Evropského obranného společenství.

Závěr přednášky vyplní Suezská krize (1956), která znamenala oslabení vlivu evropských 
mocností  v  regionu,  posílení  egyptské  pozice  a  zvýšení  vlivu  Sovětského  svazu  na  Blízkém 
východě.  Posílily  i  USA, které  se  mocensky a hospodářsky etablovaly  na  Blízkém a Středním 
východě.  Krize  naplno  ukázala,  že  Velká  Británie  nemůže  provádět  samostatnou  politiku  bez 
konzultací s Washingtonem; pro Francii znamenala další mezinárodní ostudu 50. let 20. století (po 
porážkách ve Vietnamu a Alžíru).

 DEVEREUX, D. R.: Britain, the Commonwealth and the Defence of the Middle East 1948-
56. Journal of Contemporary History, Vol. 24, No. 2, Studies on War. (Apr., 1989), pp. 327-
345. http://www.jstor.org/stable/260826 
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11) Mezinárodní vztahy v 60. a 70. letech 20. století – karibská a berlínská krize, arabsko-
izraelské  konflikty,  čínský  faktor  v politice  Bílého  domu  a  Kremlu,  proces  dekolonizace, 
invaze SSSR do Afghánistánu

Přednáška  se  zaměří  na  analýzu  základních  vývojových  tendencí  mezinárodních  vztahů 
v 60. a 70.  letech 20.  století.  Na počátku budou posluchači  seznámeni  se dvěma krizemi,  které 
vážným způsobem ovlivnily vztahy mezi Západem a Východem. Srpen 1961 a výstavba Berlínské 
zdi  ukázaly,  že  pokud  nebudou  narušeny  zájmy  USA,  Washington  se  nenechá  vyprovokovat 
k nepředložené akci. Vybudovaný betonový val se tak stal skutečným symbolem studené války a 
výrazně přispěl k utužení statu quo ve střední Evropě. Říjen 1962 a Karibská krize zase znamenaly 
pravděpodobně největší hrozbu jaderného konfliktu za dobu trvání studené války, kterou se podařilo 
zažehnat až na poslední chvíli.

 Přednášející se poté zaměří na oblast Blízkého východu a na arabsko-izraelské konflikty. 
Vznik státu Izrael v květnu 1948 znamenal zvýšení napětí v regionu, protože sousedné nového státu 
se nehodlaly s jeho existencí smířit. Prakticky ihned po vzniku Izraele došlo k jeho napadení koalicí 
nepřátel a začala první arabsko-izraelská válka. Po suezské krizi v polovině 50. let 20. století se 
situace opět vyhrotila v roce v létě 1967 (tzv. šestidenní válka). Izrael tentokrát zaútočil jako první a 
během několika dní drtivě zvítězil.  Výsledek konfliktu přinesl posílení pozice USA v regionu a 
upevnění jejich vztahu s Tel Avivem. Pro Sovětský svaz naopak porážka arabských zemí znamenala 
prohru. Rok 1973 a jomkipurská válka, kdy došlo k napadení Izraele (vláda dokonce uvažovala o 
nasazení  jaderných  zbraní),  ukázala,  že  arabské  státy  nemají  naději  vyhrát.  Egyptský prezident 
Anvar Sadat proto začal hledat politické řešení.

Po  krátkém  exkurzu  do  problému  dekolonizace  se  přednáška  bude  zabývat  problémem 
čínsko-amerických  vztahů  na  počátku  70.  let  20.  století,  tzv.  pingpongovou  diplomacií,  jejímž 
prostřednictvím došlo k normalizaci vztahů mezi USA a Čínou. Washington omezil embargo na 
obchod s Pekingem. V létě 1971 přijel na misi do čínského hlavního města Henry Kissinger, který 
zde připravil oficiální návštěvu prezidenta Nixona, k níž došlo na začátku roku 1972 a která se stala  
největším zahraničním překvapením Nixona v úřadu prezidenta.

Přednášku  zakončí  problém  sovětské  invaze  do  Afghánistánu  (prosinec  1979),  která 
ukončila  křehký  rámec  politiky  détente  a  zároveň  vážným  způsobem  poznamenala  americko-
sovětské vztahy. Válka v této asijské zemi rovněž prohloubila systémovou krizi sovětského režimu.
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 WENGER, A.: Der lange Weg zur Stabilität. Kennedy, Chruschtschow und das gemeinsame 
Interesse der Supermächte am Status quo in Europa. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 46, 
1998, Heft 1, s. 69-99. http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1998_1.pdf 
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12) 80.  léta 20.  století  I  –  válka v Afghánistánu,  íránsko-irácká válka,  válka o Falklandy, 
nastupující krize socialistického tábora

Přednáška se na úvod zaměří na probíhající  válku v Afghánistánu, která ukončila křehký 
rámec politiky détente, existující v 70. letech 20. století, a zároveň vážným způsobem poznamenala 
americko-sovětské  vztahy.  Válka  v této  asijské  zemi  rovněž  prohloubila  systémovou  krizi 
sovětského režimu. Trvale odčerpávala finanční zdroje a ve vnitřní politice vyostřila vztahy mezi 
vládnoucí  oligarchií  a  jejími  kritiky.  Přednášející  poukáže  na  faktor  podcenění  specifika 
afghánského prostoru (viz britsko-afghánské války v 19. století), na bojovnost paštúnských kmenů a 
v neposlední řadě i na americkou podporu mudžahedínů.

Dalším  bodem přednášky  bude  íránsko-irácká  válka  (1980-1988),  která  naplno  odhalila 
nepřátelství  panující  mezi  oběma státy a ukázala  sílu chemických zbraní.  Saddám Husajn si od 
války  sliboval  posílení  pozice  své  země  v  regionu,  teheránští  činitelé  v čele  s ajatolláhem 
Chomejním  naopak  podporovali  irácké  šíity  proti  světské  vládě  v Bagdádu.  Zničující  a 
vyčerpávající konflikt trval osm let, než Írán požádal o příměří.

Po krátkém expozé o válce o Falklandy (krátký konflikt mezi Argentinou a Velkou Británií 
v roce 1982, jehož předmětem bylo ovládnutí  Falklandských ostrovů) se přednášející  zaměří na 
postupnou krizi a rozklad socialistického tábora. Již od 70. let 20. století bylo možné pozorovat 
systémovou  krizi  nejen  v SSSR,  ale  v celém  sovětském  bloku.  K tradičním  ekonomickým 
problémům  se  postupně  přidávaly  i  ekologické  potíže  a  samozřejmě  mravní  devastace  celé 
společnosti. Přednášející poukáže i na fakt zvolení Ronalda Reagana americkým prezidentem, jenž 
ukončil dosavadní politiku „uvolňování“, v čemž mu pomohla sovětská invaze do Afghánistánu. 
Důležitým aspektem politiky nového prezidenta se stal koncept Strategické obranné iniciativy, který 
Moskvu zcela zaskočil. Sovětští politici pochopili, že této výzvě již nemohou účinně čelit a Kreml 
musel hledat cestu zpět k nedávno opuštěnému jednacímu stolu v Ženevě.
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13) 80. léta 20. století II – prohlubující se krize a rozpad socialistického tábora, rok 1989 a  
konec „krátkého dvacátého století“

Závěrečná přednáška se zaměří především na prohlubující se krizi a rozpad socialistického 
tábora, na rok 1989 a na konec „krátkého 20. století“. Postupná smrt tří nejvyšších představitelů 
SSSR,  Leonida  Iljiče  Brežněva,  Jurije  Vladimiroviče  Andropova  a  Konstantina  Ustinoviče 
Černěnka naplno ukázala hloubku krize sovětského režimu. Novým generálním tajemníkem ÚV 
KSSS se stal na tehdejší poměry velmi mladý 54-letý Michail Sergejevič Gorbačov, vůbec první 
vůdce SSSR, který se narodil až po revoluci z roku 1917. Přednášející nastíní zásadní body vnitřní a 
zahraniční  politiky  nového  „vládce  Kremlu“  a  seznámí  posluchače  s významem  Gorbačových 
reforem –  glasnosť (otevřenost),  perestrojka (přestavba)  a  uskorenije (zrychlení  ekonomického 
vývoje).

Dalším  bodem  přednášky  bude  rok  1989  a  kolaps  komunistických  režimů  v zemích 
sovětského bloku. Jako první se události daly do pohybu v Polsku, kde byla již od počátku roku 
1989 u moci vláda reformních komunistů. Přednášející se poté zaměří na Maďarsko, NDR, kde se 
zásadními staly dvě události – odstoupení Ericha Honeckera z funkce prvního muže Sjednocené 
socialistické strany Německa (SED) v říjnu a otevření Berlínské zdi večer 9. listopadu 1989. Po 
zhodnocení „sametové“ revoluce a mocenského převratu v ČSSR přednášející uvede jako kontrast 
konec diktatury Nicolae Ceauşesca v Rumunsku, který byl po neúspěšném útěku odsouzen k trestu 
smrti a zastřelen.

Na  úplný  závěr  přednáškového  cyklu  zazní  úvaha  nad  koncem  „krátkého  20.  století“. 
Francis  Fukuyama,  autor  eseje  Konec  dějin,  v němž  předpověděl  kolaps  sovětského  bloku  a 
vítězství kapitalismu a liberalismu, vyvolal svým dílem rozsáhlou debatu. Její účastníci se shodli, že 
komunismus sice prohrál, ale všeobecně zpochybnili tezi o jednoznačném vítězství liberalismu a 
demokratické formy vlády a tedy i o nevyhnutelném konci dějin. Přednášející se rovněž zaměří na 
knihu Samuela Huntingtona Střet civilizací jako na nepřímou polemickou reakci na Fukuyamu.
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