
Editorial

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

je mi velikým potěšením představit další, již čtrnácté číslo časopisu Dvacáté století — 
The Twentieth Century, čímž uzavíráme sedmý rok jeho existence, nemluvě o třech roční-
cích jeho předchůdkyně, Ročenky Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK 
v Praze, kterou jsem před lety zakládal se svým kolegou profesorem Vladimírem Nálev-
kou. S přihlédnutím k tomu je to letos tedy již deset let, co si můžete v našem časopise číst.

Podzimní číslo časopisu je rozděleno do dvou částí. První z nich tvoří osm stu-
dií, analyzující nejrůznější témata dějin dvacátého století. Autorem úvodní z nich je 
Jósef Deák, jenž se zabývá nejen vznikem ruských vzdušných obranných jednotek, 
ale zamýšlí se rovněž nad jejich úlohou v dnešním Rusku. Václav Horčička v další 
studii přibližuje život lichtenštejnské kněžny Elisabeth von Gutmann, na jejímž pří-
kladu analyzuje symboly starých a nových evropských elit ve dvacátém století. Trio 
autorů třetí studie — Nándor Zemniczky, Gábor Csüllög, Zsuzsanna M. Császár — 
detailně interpretuje srbské ekonomické problémy v kontextu vstupu do Evropské 
unie. István Janek referuje o životě Františka Jehličky a (především) o jeho činnosti na 
podporu maďarských revizionistických snah vůči Československu v letech 1919–1938. 
Následující studii věnoval Petr Janoušek okolnostem amerického vyjednávání s Ně-
meckem ve snaze o podporu ve vietnamské válce v šedesátých letech. V šesté studii 
autorka Barbora Fialová detailně analyzuje evropskou politiku Velké Británie v éře 
konzervativního ministerského předsedy Johna Majora. Partyzánský odboj na vý-
chodní frontě během druhé světové války v následující studii zajímavým způsobem 
interpretuje Vlasta Kynclová. V poslední, osmé studii Barbora Zamrazilová analyzuje 
britskou politiku vůči Palestině v klíčových poválečných letech 1945–1948.

Druhou část tohoto čísla Dvacátého století — The Twentieh Century tvoří recenze 
knihy, detailně analyzující Hollywoodské rudé a hony na čarodějnice v americkém 
filmovém průmyslu.

Podzimní číslo našeho časopisu přináší pestrou škálu témat, která Vás, milé čte-
nářky a milí čtenáři, doufám, zaujmou stejně, jako tomu bylo v předchozích přípa-
dech. Na závěr svého úvodního slova Vám proto přeji, abyste si i toto číslo Dvacátého 
století — The Twentieth Century užili.

Se srdečným pozdravem
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