
Hodnocení průběhu a výsledků studia Mgr. Kathleen Geaney 

 

PhDr. Kathleen Geaney dokončila magisterské studium v roce 2010 na Institutu mezinárodních 

studií FSV UK s diplomem suma cum laude. Její diplomová práce na téma „Irská neutralita 

během druhé světové války“ byla pro svou mimořádnou kvalitu uznána za práci rigorózní, čímž 

autorka získala titul PhDr. 

Doktorské studium na Ústavu světových dějin FF UK zahájila v prezenční formě roku 2010, 

doktorskou zkoušku složila v roce 2013 a dizertační práci odevzdala v září roku 2017. 

Během svého doktorského studia se Kathleen Geaney plnohodnotně zapojila do odborného 

života. Pravidelně publikovala v domácích i zahraničních periodicích. Zejména lze 

vyzdvihnout její studie v časopisech KOSMAS: Czechoslovak and Central European Journal a 

Comenius: Journal of Euro-American Civilization. Aktivně se účastnila mezinárodních 

konferencí; v letech 2011–2014 každoročně prezentovala dílčí výsledky svého výzkumu na 

konferencích Association for Slavic, East-European and Eurasian Studies (ASEEES) Annual 

Convention v USA. V letech 2013–2014 úspěšně řešila projekt podpořený Grantovou agenturou 

Univerzity Karlovy. 

Podnikla řadu studijních cest do Velké Británie a Spojených států. V letech 2012–2013 

absolvovala roční studijní a výzkumný pobyt na Skalny Center for Polish and Central European 

Studies, Univerzity v Rochesteru v USA, kde také vyučovala samostatný kurs. 

Pedagogicky působila rovněž na Ústavu světových dějin FF UK. Dva semestry vyučovala 

studenty vysoce hodnocený seminář k nejnovějším světovým dějinám. Zapojila se také do 

anglické výuky v rámci programu Erasmus+. V současnosti již po několik semestrů vede pro 

studenty mezinárodního studijního programu TEMA kurs Academic English Writing. 

K. Geaney se dále také podílela na přípravě řady mezinárodních grantových projektů, přičemž 

spolupracovala zejména s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. Zde také působí jako editorka 

a členka redakčního kruhu časopisu Czech Journal of Contemporary History. 

Lze tedy říci, že K. Geaney se během přípravy své dizertační práce stala etablovanou 

historičkou a úspěšnou vědeckou pracovnicí se zkušenostmi z mezinárodního vědeckého dění. 

 

Dizertační práce „English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow-

Travelers and Czechoslovakia in the Early Cold War” je dosud nejdetailnějším zpracováním 

této problematiky. K. Geaney podnikla nesmírně rozsáhlý výzkum v archivních institucích 

v České republice, ale i ve Velké Británii nebo Spojených státech. Obdivuhodně pečlivé je 

také zpracování dobové anglickojazyčné literatury o Československu. Práce se bezpochyby 



stane základní literaturou pro téma vztahů komunistických stran a sympatizantů s komunisty 

s Československem a dalšími zeměmi sovětského bloku. Bohatá, pestrá a pečlivě zpracovaná 

pramenná báze jasně dokazuje preciznost a mravenčí píli autorky. 

Nepochybuji, že práce díky atraktivitě tématu i důkladnosti zpracování najde odezvu jak u 

českých, tak zahraničních historiků specializujících se na dějiny Československa, nebo na 

dějiny mezinárodního komunismu a studené války. 

 

V Praze, 23. ledna 2018 

 

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. 

 


