
Editorial

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

s koncem roku je mi ctí Vám představit druhé číslo devátého ročníku žánrově pest-
rého časopisu Dvacáté století — The Twentieth Century. I tentokrát Vám překládáme 
pestrou a zajímavou řadu studií zabývající se rozličnými tématy z obecných/světo-
vých dějin dvacátého století.

Podzimní číslo uvozuje kapitola Martiny Soukupové, jež analyzuje principy fun-
gování britské proněmecké organizace The Link a zamýšlí se nad otázkou, do jaké 
míry se její jednotliví členové identifikovali s nacistickou a antisemitskou ideologií 
v Německu koncem třicátých let. Období třicátých let přibližuje i následující kapi-
tola Martina Šubrta, který analyzuje vztahy mezi Velkou Británií a Kanadou v prů-
běhu dekády od přijetí Westminsterského statutu počátkem třicátých let do uzavření 
obranné smlouvy mezi Kanadou a USA počátkem let čtyřicátých. Naopak poválečné 
téma přináší článek Tomáše Kremra. Autor analyzuje první desetiletí poválečného 
vývoje Rakouska, jež bylo pro vývoj země zcela kruciální. Přibližuje, v čem spočí-
val tzv. hospodářský zázrak Rakouska a jaký podíl na obnově válkou zničené země 
měly Plán evropské obnovy, známý jako Marshallův, a měnové reformy. Stranou 
neponechává ani interpretaci důvodů, jež stály za vyhlášením rakouské státní ne-
utrality. Ve čtvrté kapitole se autor Ondřej Šmigol zabývá osobností klíčové porad-
kyně britského premiéra Harolda Wilsona, Marcíi Williamsové, později známé jako 
lady Falkenderová. Primární zájem studie klade na klíčové oblasti jejího pracovního 
působení, zamýšlí se nad tím, jak silný vliv měla nad britským ministerským před-
sedou, ale neopomíjí ani kontroverzní téma otázky milostného vztahu mezi oběma 
protagonisty. V páté kapitole vychází Ramachandra Byrappa z budapešťské univer-
zity z kritiky Immanuela Wallersteina hospodářského uskupení známého jako BRICS 
a zamýšlí se nad důvody, jež stojí za úpadkem této organizace, přičemž ji porovnává 
s OSN. Důraz v otázce problémů BRICS klade především na roli Číny. Jakub Mazanec 
v šesté kapitole interpretuje okolnosti budování hráze v nilské deltě, pokusů, které 
stály u počátku snahy o modernizaci egyptského zavlažovacího systému na řece Nilu, 
což mělo zvýšit zemědělské výnosy v oblasti. Vedle toho analyzuje rovněž důvody 
britské dominance na největší egyptské řece. V poslední, sedmé, kapitole Martin Bo-
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ček přibližuje otázku migrantských tras obyvatel habsburské monarchie zejména do 
Severní Ameriky. Interpretuje průběh migrace ve dvou největších německých pří-
stavních městech — Hamburk a Brémy —, jež díky migraci zažívala značný rozvoj.

Podzimní číslo našeho časopisu představuje značně rozsáhlou škálu výzkumu a bá-
dání, která Vás, milé čtenářky a milí čtenáři, doufám, zaujmou stejně, jako tomu bylo 
v předchozích případech. Na závěr úvodního slova Vám proto tradičně přeji, abyste 
si i toto číslo Dvacátého století — The Twentieth Century opět užili. 

Se srdečným pozdravem
Martin Kovář
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