
 

 

Skupina pro výzkum studené války  

Výroční zpráva za rok 2017 

 

Popis skupiny 

Skupina pro výzkum studené války byla založena v lednu 2017 jako součást Institutu pro studium 

strategických regionů – univerzitního centra pro excelentní transdisciplinární výzkum otázek 

souvisejících s globálním propojení světa. Skupina zkoumá za využití nejnovějších metodologických 

trendů a přístupů rozličné roviny vztahů mezi bývalými socialistickými zeměmi, stejně jako motivy 

a dopady jejich zahraniční politiky v globální perspektivě studené války. Zvláštní zřetel je pak kladen 

na studium vztahu Československa k tzv. Třetímu světu. V tomto ohledu členové skupiny spolupracují 

se zahraničními výzkumnými centry. Cílem výzkumných aktivit je příprava grantových projektů, jež 

by umožnily rozšířit další činnost skupiny, rozvíjení mezinárodní spolupráce a pořádání workshopů. 

 

Garant:  

Tomas Sniegon (Lund University) 

 

Vedoucí skupiny 

Jan Koura (Charles University) 

 

Členové 

Jiří Hudeček (Charles University) 

Stanislav Tumis (Charles University) 

Ondřej Vojtěchovský (Charles University) 

Anna Zádrapová (Charles University) 

Kathleen Geaney (Charles University) 

Boris Mosković (Charles University) 

Mikuláš Pešta (Charles University) 

Ondřej Crhák (Charles University) 

Externí členové 

Jan Kuklík (Charles University) 

Slavomír Michálek (Slovak Academy of 

Sciences) 

Martin Slobodník (Comenius University) 

Vít Smetana (Czech Academy of Sciences) 

 

Zahraniční spolupracovníci 

Frank Gerits (Utrecht University) 

Mark Kramer (Harvard University) 

Olga Pavlenko (Russian State University for 

the Humanities) 

Daniela Richterova (University of Warwick) 

Natalia Telepneva (University of Warwick) 

Robert A. Waters (Ohio Northern University) 

 



 

Aktivity za rok 2017 

 

Výzkumná činnost 

Skupina připravila společný grantový projekt s názvem „Československo a Třetí svět 1955–1968“, 

jenž v roce 2017 podala u Grantové agentury ČR (hlavním řešitelem byl Jan Koura; součástí 

řešitelského kolektivu byli Jiří Hudeček, Mikuláš Pešta, Kathleen Geaney, Boris Mosković a Ondřej 

Crhák). Projekt financování nezískal. 

Vedoucí skupiny (Jan Koura) se aktivně zapojil do přípravy projektu UNCE (univerzitní výzkumná 

centra), jenž byl podáván za ISSR jako celek. Projekt počítal se zařazením dalších členů skupiny do 

projektu (konkrétně Jiřího Hudečka a Ondřeje Crháka). Projekt UNCE nebyl ze strany UK financován. 

Členové skupiny svůj výzkum prezentovali také na mezinárodních konferencí. Jiří Hudeček se 

v Budapešti zúčastnil mezinárodního sympozia “Spectrum of Communism“, kde přednesl příspěvek 

“Scientific Exchange Among Revolutionaries: Czechoslovakia and China in the 1950s and 1960s“. 

Jan Koura vystoupil na konferenci “Commemorating the 70th Anniversary of the Marshall Plan: 

Past and Current Challenges of the Transatlantic Alliance”, kterou zorganizovala knihovna 

Václava Havla. Společně se Stanislavem Tumisem se zúčastnil “International Conference on 

Slavonic and East European Studies“, jež se konala v polském Krakově. Ondřej Vojtěchovský a 

Boris Mosković vystoupili se svými příspěvky na mezinárodní konferenci “Socialism on the Bench” 

v chorvatské Pule.  

Slibně se rozvíjí spolupráce mezi Mikulášem Peštou a Lorenou de Vita (Utrecht University) na 

projektu zabývající se vztahem NDR k arabským zemím během studené války.  

Jedním z prvních vědeckých výstupů vzešlých z činnosti Skupiny byla edice dokumentů 

“Czechoslovakia and the Six-Day War”, jež vznikla ve spolupráci s Cold War International History 

Project (Wilson Center). Na její přípravě se podíleli Jan Koura a Ondřej Crhák. Edice obsahuje 

doposud nepublikované dokumenty vztahující se k československé pomoci arabským zemím během 

tzv. šestidenní války z roku 1967. Uveřejněna byla v rámci “A Blog of the History and Public Policy 

Program” k padesátiletému výročí tohoto konfliktu a obsahuje v současné době velmi žádané 

dokumenty z bývalých zemí sovětského bloku, které napomáhají k nejnovějším (re)interpretacím 

studené války. Edice je dostupná na: https://www.wilsoncenter.org/blog-post/czechoslovakia-and-the-

six-day-war. Wilson Center, jenž patří mezi nejlepším světovým think-tankům, již oslovilo Skupinu 

ohledně spolupráce na dalších projektech. 

 

 

https://www.wilsoncenter.org/blog-post/czechoslovakia-and-the-six-day-war
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/czechoslovakia-and-the-six-day-war


 

Vybrané publikační výstupy členů Skupiny za rok 2017: 

Klabjan, B. – Vojtěchovský, O., Incorti comunisti. Solidarietà internazionale e interessi nazionali fra 

Trieste e Praga ai tempi della guerra fredda, Qualestoria. Rivista di storia contemporanea, 1, 

Comunismi di frontiera. I partiti comunisti nell´area Alpe-Adria 1945–1955. A cura di Patrick Karlsen 

e Karlo Ruzicic-Kessler, Anno XLV, N. ro 1, Giugno 2017, s. 101–121. ISSN: 0393-6082 

Koura, J., George F. Kennan (1904–2005). Vizionář, jenž změnil podobu studené války. In: Miroslav 

Bárta, Martin Kovář a kol., Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, 

Praha: Academia 2017, s. 615–662, ISBN 978-80-200-2716-0. 

Mosković, B., Mezi Titem a Tuđmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990. Praha: Vydavatelství 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2017. 

Mosković, B., Jovan Rašković (1929–1992). Nevyslyšený „ćaća“ chorvatských Srbů. In: Miroslav 

Bárta, Martin Kovář a kol., Lidé a dějiny: k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. 

Praha: Academia 2017, s. 805–830, ISBN 978-80-200-2716-0. 

Pešta, M., Giangiacomo Feltrinelli: Život a smrt extravagantního miliardáře, neúspěšného 

revolucionáře a sponzora evropského terorismu, In: Miroslav Bárta, Martin Kovář a kol., Lidé a 

dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha Academia 2017, s. 781–802, 

ISBN 978-80-200-2716-0. 

Vojtěchovský, O., Soudruzi, nebo vetřelci? O životě cizinců v ČSR na příkladu jugoslávské emigrace, 

Paměť a dějiny, 2017, č. 3, s. 24–32. 

 

Publikace v tisku 

Koura, J. – Waters, R. A., “They are as businesslike on that side of the Iron Curtain as they are on 

this”: Czechoslovakia’s relations with British Guiana, In: Muehlenbeck, P. – Telepneva, N. (eds.), 

Warsaw Pact International Relations: Aid and Influence in Africa, Asia, Latin America and the Middle 

East, London: I. B. Tauris 

Koura, J., Rozdělený ostrov. Kyperský konflikt ve stínu studené války 1960–1974, Praha: Epocha 

Pešta, M., O ozbrojeném boji v Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v 

transnacionální perspektivě, Praha: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

Pešta, M., Sanctuary and Armoury. Switzerland and Swiss Anarchists as Intermediaries in the 

European Terrorist Network in the 1970s, In: Central European History  

Vojtěchovský, O., Jugoslávští dělníci v normalizačním Československu. Východiska bádání. In: 

Sborník ze VII. mezinárodního balkanistického symposia v Brně, listopad 2017, 18 stran. 

 

Výzkumné semináře a workshopy 

Skupina organizovala pravidelné semináře, na nichž členové prezentovali svůj aktuální výzkum. Cílem 

bylo bližší nejen seznámení se s výzkumnými aktivitami ostatních členů, ale především hledání 

styčných bodů a badatelských východisek pro budoucí společný výzkum. Jako velmi přínosné pro 

další činnost Skupiny se ukázaly kritické diskuze následující po jednotlivých prezentacích.  Během 

letního semestru svůj výzkum odprezentovali Jan Koura, Kathleen Geaney, Mikuláš Pešta, Jiří 



 

Hudeček, Boris Mosković, Ondřej Crhák a Tomáš Vojáček (doktorand na FTVS, který se zabývá 

sportem za studené války). 

Členové skupiny Jan Koura, Stanislav Tumis a Ondřej Crhák se aktivně podíleli na organizaci 

ustavující konference ISSR “Regions of Strategic Importance“, která se konala v prosinci 2017. 

Pomyslným vrcholem aktivit Skupiny bylo uspořádání přednáškové cyklu “Cold War in the Third 

World“. S finanční podporou Progresu Q9 se podařilo zorganizovat třídenní přednáškový cyklus, 

jehož součástí byly přednášky dvou zvaných zahraničních hostů a zároveň spolupracovníků skupiny. 

Natalia Telepneva (University of Warwick) přednesla příspěvek na téma “Czechoslovakia and the 

End of Portuguese Empire in Africa, 1961–1975” a Frank Gerits (Utrecht University) přednášku 

s názvem “JFK’s and LBJ’s Efforts to Transform the Anticolonial Project in Africa (1960-

1966)”. Dále se uskutečnil mezinárodní workshop “Reconsidering the Cold War: New Approaches, 

Methodologies and Theories”, na němž kromě obou zahraničních hostů vystoupil také Jan Koura. 

Cílem bylo diskutovat nejnovější metodologické trendy ve výzkumu studené války s důraz na postoj a 

roli Československa během tohoto konfliktu. Workshop se zaměřil také na doposud opomíjené roviny 

vzájemných vztahů mezi socialistickými státy a zeměmi Třetího světa a poodhalil možnosti zkoumání 

transnacionálních přesahů v éře studené války.  

 

Mezinárodní spolupráce 

Jan Koura a Stanislav Tumis využili své cesty do USA v rámci projektu MŠMT určeného na 

internacionalizaci výuky také k navazování nových a prohlubování stávajících vědeckých kontaktů. 

Mezi navštívené instituce patřily Harvard University (prof. Mark Kramer a prof. Serhii Plokhii), 

Princeton University (prof. Stephen Kotkin) a New York University (zástupci The Tamiment Library 

and Robert F. Wagner Labor Archive). Projekt ISSR a Skupiny pro výzkum studené války se setkal 

s velmi pozitivními reakcemi a příslibů další spolupráce. Prof. Kotkin Skupinu propojil s výzkumníky 

z Hoover Institution Library and Archives, jenž je významným americkým centrem sdružující badatelé 

věnující se výzkumu studené války.  

 

Závěrečné shrnutí 

Skupina pro výzkum studené války patřila v roce 2017 k jedním z nejaktivnějších výzkumných skupin 

v rámci ISSR. Absolvování rozhovorů na prestižních amerických univerzitách, zájem Cold War 

International History Project (Wilson Centre) o dokumenty z českých archivů a výsledky mezinárodní 

workshopu prokázaly, že zkoumání role Československa během studené války je jednoznačně nadmíru 

aktuální a dosud zcela opomíjeným výzkumným tématem, který má značný mezinárodní potenciál. Je 



 

také potřeba vyzdvihnout, že rozvíjení příslušného výzkumu v kontextu zahraniční vědecké spolupráce 

v současnosti představuje jednou z unikátních příležitostí, jak prezentovat aktuální výsledky české 

historické vědy na mezinárodních fórech a účinně se tak participovat na excelentních badatelských 

projektech k problematice studené války. Skupina se pokusila zajistit si externí financování pomocí 

grantových projektů, v tomto ohledu bohužel úspěšná nebyla. Její další aktivity budou do velké míry 

záležet na tom, zda se jí podaří sehnat finanční zdroje. 

 

Aktivity do roku 2018  

Přestože v současné době je Skupina pro výzkum studené války „virtuální platformou“ bez přímého 

financování, její členové mají zájem rozvíjet další aktivity, a to zejména v oblasti: 

Mezinárodní spolupráce – členové Skupiny budou rozvíjet další mezinárodní spolupráci. Jan Koura 

navštíví na jaře 2018 Nizozemí s cílem provázání Skupiny pro výzkum studené války s tamějším Cold 

War Research Seminar, který je organizovaný University of Amsterdam, Utrecht University a Leiden 

University. V rámci tohoto semináře bude Jan Koura prezentovat svůj současný výzkum a představí 

aktivity Skupiny. Cílem další mezinárodní spolupráce, která je vzhledem ke specializaci Skupiny a 

přístupu ke zkoumané problematice zcela nezbytná, je rozvíjení kontinuální odborné spolupráce napříč 

zahraničními vědeckými a akademickými institucemi. Toto směřování má vést nejen ke vzájemnému 

sdílení informačních a metodologických východisek v příslušném výzkumu, ale i k vytvoření širšího 

konsorcia, které by v budoucnu mohlo žádat o mezinárodní granty. 

Pokračování přednáškové cyklu – vzhledem k velmi dobrým ohlasům na proběhnuvší přednáškový 

cyklus, “Cold War Research Group Lecture and Workshop Series“ by chtěla Skupina rozšířit také 

o české odborníky věnující se problematice výzkumu socialismu a dalších témat, které úzce souvisí 

s odborným zaměřením Skupiny, a to s důrazem na širší záběr zkoumané problematiky 

a interdisciplinární přístup. Skupině byly předběžně přislíbeny finanční prostředky z Progresu Q9 na 

pozvání zahraničních odborníků a pokračování cyklu mezinárodních workshopů. Podobný formát (dva 

zahraniční hosté + mezinárodní workshop) bude plánován na zimní semestr akademického roku 

2018/2019. 

Uspořádání workshopu pro české studenty – přestože je výzkum studené války v posledních letech 

v zahraniční na vzestupu, v České republice se mu i přes pestrou paletu dostupných zdrojů a nemalý 

společenský zájem věnuje poměrně malý počet odborníků i studentů. Z tohoto důvodu má Skupina 

ambici cílit své další veřejné a popularizační aktivity na studenty českých a slovenských vysokých 

škol, kteří se zabývají výzkumem studené války. Za tímto účelem je plánován speciální workshop, 

který Skupině umožní šířeji prezentovat současné trendy a okruh nových témat výzkumu, ale hlavně 

propojí plány své další činnosti s potencionálními zájemci z řad studentů věnující se tématu studené 



 

války, a to napříč jednotlivými studijními obory a vysokoškolskými pracovišti. Někteří z nich by 

mohli ve svém studiu pokračovat na FF a aktivně se do Skupiny zapojit). 

Rozvíjení spolupráce s dalšími vědeckými institucemi v ČR – Skupina by chtěla výraznější 

spolupracovat zejména s ústavy Akademie věd ČR a Ústavem pro studium totalitních režimů. 

S druhým zmíněným je spoluorganizován mezinárodního workshop týkajícího se pracovní migrace 

v rámci socialistických zemí během studené války, jenž se uskuteční v únoru 2018. 

Vystupování ve veřejném prostoru – Skupina plánuje svoje aktivity více prezentovat ve veřejném 

prostoru. V tomto ohledu by chtěla spolupracovat například s portálem „Moderní dějiny“ či s Ústavem 

pro studium totalitních režimů, s jehož vzdělávacím oddělení by mohly být organizovány přednášky 

pro učitelé, studenty středních škol i širší veřejnost. Skupina rovněž zamýšlí spuštění vlastní 

facebookové stránky a více se prezentovat na webových stránkách HRC. 

 


