




Výzkumný seminář Ústavu světových dějin

Cílem semináře je vytvořit platformu pro prezentaci výzkumných aktivit 
pracovníků Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
a jeho spolupracovníků z řad dalších domácích i zahraničních vědeckých 
institucí. Je otevřený jak akademické obci, tak i studentům a širší veřej-
nosti.

Program

10:00-10:05: Úvodní slovo (Prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.)

10:05-10:40: Papežské volby v období boje o investituru – teorie a praxe 
volební legislativy (Drahomír Suchánek)

10:40-11:15: Rusko 18. století (František Stellner)

11:15-11:25: Přestávka

11:25-11:55: Malé město v myšlenkovém světě modernity: obrazy a te-
matizace malého města ve střední Evropě, 1848-1948 (Jaroslav Ira)

11:55-12:30: Kolumbie, Gaitán a cesta k bogotazu (Jaromír Soukup)





Papežské volby v období boje o investituru – teorie a praxe volební 
legislativy

Výzkumný projekt se tematicky soustřeďuje na problematiku aplikace 
nového způsobu papežské volby po vydání papežského dekretu In no-
mine Domini v roce 1059, který předal výběr nového pontifika do rukou 
úzké skupiny kardinálů-biskupů, resp. následně celého kardinálského ko-
legia.

Časově projekt zahrnuje jednotlivé fáze prosazování nových zvyklostí v 
souvislosti s jednotlivými pontifikáty se symbolickým koncem po uzavře-
ní tzv. konkordátu wormského (1122), resp. Prvního lateránského konci-
liu (1123).

Cílem projektu je prokázat skutečný dopad volební legislativy na prů-
běh voleb a navázat výběr nového pontifika na konkrétní politickou, 
společenskou a duchovní atmosféru doby. Klíčovými se jeví být samotná 
analýza a zhodnocení volebního dekretu In nomine Domini (provizorní/
konečné řešení, krizové opatření/promyšlená koncepce) a jeho další vy-
užití pro prosazení ideje svobody církve (libertas ecclesiae). V souvislosti 
s probíhajícím konfliktem duchovní a světské moci je následně řešen vliv 
těchto střetů na koncipování volebních priorit, stejně jako proměna vo-
lebních opatření v rámci prohlubující se dobové duchovní, politické či 
právní atmostéry doby. 

PhDr. ThLic. Suchánek Drahomír, Ph.D., Th.D. (1972) vystudoval dějiny 
mezinárodních vztahů a světové politiky na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze a katolickou teologii na Katolické teologické fakultě téže 
univerzity. V současné době působí jako odborný asistent na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde přednáší církevní a středověké 
dějiny. Svoji badatelskou činnost zaměřuje na obor papežských dějin a 
vztahů mezi duchovní a světskou mocí.





Rusko 18. století

Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. v současné době připravuje syntézu 
dějin Ruska 18. století. Analyzuje politické, dynastické, kulturní a hospo-
dářské dějiny. Klade si za cíl například pojmenovat obecné rysy politické-
ho systému v Rusku v komparaci s politickými systémy ve střední a západ-
ní Evropě. Hodlá taktéž osvětlit fungování samoděržavného politického 
systému, politické propagandy a spolupráce mezi jednotlivými složkami 
státní moci v několika obdobích. Konkrétně se jedná o petrovské (1689-
1725), postpetrovské (1725-1730), anenské (1740-1741), alžbětinské 
(1741-1762), kateřinské (1762-1796) a pavlovské období (1796-1801). 
Stellner vychází z předpokladu, že politické dějiny coby metodologický 
přístup musí zapojit i perspektivu sociálních a kulturních dějin či dějin ka-
ždodennosti, které mohou významně obohatit interpretaci při výzkumu 
dějin panovníků, dynastií, nejvyšších dvořanů, dvorských frakcí, diplo-
macie či ozbrojených složek. V rámci analýzy petrovských reforem, které 
přinesly ruské společnosti mnoho změn, využívá například analytického 
aparátu modernizační teorie, která vychází z představy dvou odlišných 
typů společnosti, tradiční a moderní. Vlastnosti tradiční společnosti se 
teoretiky modernizační teorie označují za překážku rozvoje, proto musí 
projít tzv. modernizací, která v Rusku probíhala podle vzoru evropských 
zemí na západ od ruských hranic. Stellner dále shrne své dosavadní stu-
die, především monografie „Rusko a střední Evropa v 18. století, I. díl“ 
(2009); „Rusko a střední Evropa v 18. století, II. díl: Vliv střední Evropy 
na proměnu ruské společnosti“ (2012) a „Car je mrtev, ať žije carevna! 
Převraty na ruském dvoře v 18. století“.

Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. působí jako docent Ústavu světo-
vých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vedoucí kated-
ry humanitních studí Vysoké školy technické a ekonomické v Českých 
Budějovicích. Specializuje se na novověké a nejnovější politické a hospo-
dářské dějiny střední a východní Evropy. Zabývá se především výzkumem 
německých a ruských dějin 18.-20. století se zaměřením na politické, me-
zinárodněpolitické, sociální a hospodářské dějiny. Dlouhodobě se věnuje 
metodice odborné práce a historickému prosemináři. Podílí se též na 
výzkumu vývoje trhu práce a managementu ve 20. století. Získal mimo 
jiné jednoroční stipendium Alexander von Humboldt-Stiftung a působil 
jako hostující docent na Universität Passau.





Malé město v myšlenkovém světě modernity: obrazy a tematizace ma-
lého města ve střední Evropě, 1848-1948

Prezentace představí individuální badatelský projekt, jenž představuje 
součást širšího výzkumného zájmu SOKD o urbánní dějiny a studium ma-
lých měst. Bádání o sociálně-kulturním rozměru urbánní modernity se 
dosud zaměřovalo především na metropole a velká města. Malá města 
zůstávala naopak stranou zájmu, neboť byla často nahlížena jako vedlejší 
kolej vývoje moderní společnosti, resp. pasivní sféra odsouzená k sta-
gnaci a inherentnímu maloměšťáctví. Prezentovaný projekt hodlá tyto 
obrazy podrobit kritické revizi. Analýza výpovědí o malém městě jak ze 
strany intelektuálů a expertů působících v národní rovině tak ze strany 
inteligence působící v malých městech by měla zodpovědět otázku, ja-
kou roli malé město hrálo v sociální imaginaci, v myšlenkových rámcích a 
v modernizačních strategiích středoevropské inteligence (české, polské, 
německé) v období vrcholné modernity. Rozbor dobových sociologic-
kých, architektonických, urbanistických a regionalistických textů, politic-
kých esejů a vybraných příkladů lokálního dějepisectví, místního tisku 
nebo propagační literatury ukazuje, že malá města nabývala celé škály 
obrazů a rolí, od rétorické figury maloměšťáctví až po (kýžená) střediska 
vrcholné intelektuální činnosti. Výhledově se tak otevírá otázka, do jaké 
míry lze optikou studia malých měst rozkrývat alternativní cesty moder-
nity či nejrůznější formy adaptace na modernizační procesy.

Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (1980) vystudoval historii a politologii na FF UK, 
kde absolvoval též doktorské studium obecných dějin (2013) s prací Lo-
kální a národní identita v historických monografiích českých, moravských 
a haličských měst (1860-1900). V současnosti působí jako odborný asis-
tent na Ústavu světových dějin FF UK, kde přednáší komparativní dějiny 
Evropy se zaměřením na moderní urbánní dějiny a dějiny kolektivních 
identit. Jeho současný výzkum se zaměřuje na města v moderní imagina-
ci a na reprezentaci a sociální využití městské minulosti a kulturního dě-
dictví malých měst. Tato témata badatelsky rozvíjí v rámci mezinárodní-
ho projektu REACH (Horizon2020) a fakultního projektu KREAS (OPVVV) 
a aplikuje je ve výuce magisterského studia HOD - Obecné a kompara-
tivní dějiny a TEMA+ (Erasmus Mundus), resp. v diplomních projektech 
se studenty.





Kolumbie, Gaitán a cesta k bogotazu 

Po druhé světové válce došlo v Kolumbii k řadě událostí, které měly zá-
sadní vliv na další vývoj této latinskoamerické země. První z nich byla v 
roce 1945 demise liberálního prezidenta Alfonsa Lópeze Pumareja, jenž 
se ve třicátých letech pokoušel prosadit reformní program („Revoluce 
na pochodu“). Mezi obyvateli Kolumbie vzbudil řadu očekávání; bohužel 
jeho druhé volební období v čele státu bylo spojeno spíše s korupcí a 
pozastavením některých reformních kroků. Do popředí v Liberální straně 
se tak dostalo mnohem radikálnější křídlo populistického politika Jor-
geho Eliécera Gaitána, který ve svém programu prosazoval větší zásahy 
státu do hospodářství, znárodňování a rozsáhlejší pozemkovou reformu. 
Gaitánovy útoky na politickou reprezentaci země a jeho násilná smrt v 
dubnu 1948 vedly ke kolapsu politického systému, jenž do té doby v Ko-
lumbii fungoval. Tento příspěvek se bude zabývat Gaitánovou rolí v tom-
to procesu. Autor se vymezuje proti rozšířené tezi o convivialismu (po-
klidném soužití politických stran) v první polovině 20. století a zásadní 
roli Gaitána v jeho destrukci. Gaitán nebyl příčinou konce convivialismu, 
ale naopak využil jeho problémů a současně i kritické situace v Liberální 
straně, aby se dostal k moci. Cílem je ukázat, že krize, která přišla po roce 
1945, započala již zhruba o více než deset let dříve.

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. se věnuje historii Velké Británie a jejího 
impéria v 19. a 20. století a dějinám Latinské Ameriky (zejména historii 
Kolumbie). V letech 2012 a 2017 působil jako profesor invitado na Uni-
versidad de Antioquia v Medellínu (Kolumbie) a v roce 2012 na Univer-
sidad Libre v Bogotě. Je členem Grupo de investigación Estudios Inter-
disciplinarios en Historia General (Universidad de Antioquia, Medellín, 
Kolumbie). Působí v poradním výboru časopisu Tempus. Revista en His-
toria General (Kolumbie, Medellín) a v redakční radě časopisu Dvacáté 
století – The Twentieth Century (FF UK, Praha).


