
Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milé kolegyně 
a milí kolegové, studentky a studenti, přátelé,

je mi velikým potěšením představit Vám další, třinácté číslo časopisu Dvacáté sto-
letí — The Twentieth Century, čímž otevírám již sedmý rok jeho existence, nemluvě 
o třech ročnících jeho předchůdkyně, Ročenky Semináře nejnovějších dějin Ústavu svě-
tových dějin FF UK v Praze, kterou jsem před lety zakládal se svým kolegou profeso-
rem Vladimírem Nálevkou. Společně to tedy v letošním roce bude deset let, co si 
 můžete — fakticky vzato — v našem časopise číst.

Jarní číslo časopisu je rozděleno do tří částí. První tvoří šest studií, analyzující 
různá témata z moderních obecných (světových) dějin. Autorem úvodní z nich je 
Artur Lakatos, jenž se zabývá vztahy Spojených států amerických s vybranými ze-
měmi střední a východní Evropy a zamýšlí se nejen nad současným stavem, ale rov-
něž nad dalším vývojem a možnými vyhlídkami těchto vztahů. Trio autorů druhé 
studie — Zlata Kopřivová, Gerald Power a Jitka Vollamová — detailně rozebírá denní 
tisk v Irsku, Československu a Španělsku a analyzuje, jak vybraná periodika reflek-
tovala válku o Falklandy v jednotlivých zemích. Mamta Hatwal, působící na univer-
zitě v indické Kurukšétře a současně na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, 
se ve třetí studii velmi důkladně zabývá sociální politikou britské a indické vlády 
se zřetelem na válečné vdovy a padlé po vojácích mezi lety 1947–2000. Následující 
studie Maroše Timka je věnována tématu druhé španělské republiky; autor v ní ana-
lyzuje příčiny jejího konce, což dokládá na konkrétních příkladech korupce ve vysoké 
politice. Boris Mosković v páté studii přibližuje situaci v Chorvatsku na počátku roku 
1989 a zasazuje ji do celkového kontextu jugoslávské krize, jež se právě v této době vý-
razně dramatizovala. V poslední, sedmé studii se trio autorů — Jana Brhelová, Lukáš 
Nikodym a Tomáš Nikodym — zamýšlí nad tím, zda ekonomické aspekty znárodnění 
ve Velké Británii v letech 1945–1951 nesly znaky spíše ekonomického rozhodnutí, nebo 
politické nutnosti.

Druhou část časopisu tvoří rozsáhlý rozhovor Jakuba Drábika s profesorem Roge-
rem Griffinem z Oxford Brookes University, jenž je po právu považován za největšího 
evropského odborníka na problematiku fašismu. Rozhovor se uskutečnil při příleži-
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tosti jeho návštěvy Prahy v souvislosti s konferencí „Sociální politika v okupované 
Evropě, 1939–1945“, jež se uskutečnila v květnu. Vedle odborných témat je interview 
zaměřeno i na profesorův osobní život či soudobý extremismus a terorismus. Po-
slední část tohoto čísla Dvacátého století — The Twentieh Century tvoří jako obvykle 
recenze historických prací spojených s nedávno skončeným stoletím.

Jarní číslo našeho časopisu přináší pestrou směs témat, která Vás, milé čtenářky 
a milí čtenáři, doufám, zaujmou stejně, jako tomu bylo v předchozích případech. Na 
závěr svého úvodního slova Vám proto přeji, abyste si i toto číslo Dvacátého století — 
The Twentieth Century užili.

Se srdečným pozdravem

Martin Kovář




