
Československo v proměnách
Evropy 20. století

Program
konference

27. září 2018
9.00 – 12.00
Sociální sekce (Jednací sál Valdštejnského paláce) – vstup recepcí „a“

Referáty:

Jakub rákosník (filozofická fakulta Uk): Proměny sociálního státu, chudoby a bohatství 
v ČSR

milan Hlavačka (Historický ústav aV Čr): Jak zachytit kontinuitu a diskontinuitu českoslo-
venského vývoje: Každý nový stát potřebuje experty!

Coffee break

Koreferáty:

oleksandr kravčuk (Vinnická státní univerzita):  T. G. Masaryk o ekonomických principech 
vytváření a rozvoje československého státu

matěj Bílý (Ústav pro studium totalitních režimů), Jakub Šlouf (Ústav pro studium totalitních 
režimů): Vývoj regionálních elit KSČ v českých zemích v letech 1945–1956

Stanislav Holubec (Historický ústav aV Čr): Paměťová kultura první republiky

Jan Slavíček (Historický ústav aV Čr): Proměny sociálních a ekonomických rolí družstevnic-
tví v Československu

Diskuse

Kulturní sekce (Frýdlantský salonek Valdštejnského paláce) – vstup recepcí „a“

Referáty:

Jiří knapík (Slezská univerzita): Proměny kultury v Československu 1945-1989

rupert klieber (Universität Wien): Papežská politika v meziválečné střední Evropě

Koreferáty:

Pavel Dvořák (masarykova univerzita): Děti a utváření veřejného obrazu Edvarda Beneše

Coffee break

elena Londáková (Historický ústav SaV): Kultura na Slovensku v poválečném Českosloven-
sku

Jaroslav Šebek (Historický ústav aV Čr): Normalizační zásahy do kulturního a duchovního 
života v 70. letech

Diskuse

Pracovní jazyky konference: čeština, slovenština a angličtina. Tlumočení zajištěno.



26. září 2018
8.30 – 9.00
registrace

9.00 – 13.00
Zahraničněpolitická sekce (Hlavní sál Valdštejnského paláce) – vstup recepcí „c2“ 

Referáty:

alain Soubigou (Université de la Sorbonne): Československo 1918–1948

Jindřich Dejmek (Historický ústav aV Čr): Proměny mezinárodní postavení Československa 
v době komunistického režimu 1948–1989

Coffee break

Koreferáty:

miroslav Šepták (filozofická fakulta Jihočeské univerzity): Československo a Rakousko 
ve stínu velmocenské politiky (1918–1992)

Piotr majewski (Uniwersytet Warszawski): Polsko a Československo

István Janek (Történettudományi Intézet): Maďarsko a Československo 1918–1939

Jan němeček (Historický ústav aV Čr): Československo a druhá světová válka

Diskuse

Vnitropolitická sekce (Jednací sál Valdštejnského paláce) – vstup recepcí „a“

Referáty:

Jan rychlík (filozofická fakulta Uk): Vnitropolitické souvislosti československého vývoje

roman Holec (Historický ústav SaV): Slovenská cesta do ČSR

Koreferáty:

radomír Vlček (Historický ústav aV Čr): Slovanství a jeho role při formování novodobé čes-
koslovenské státnosti

Coffee break

Dušan Segeš (Historický ústav SaV): Češi a Slováci v exilu

Jan Bureš (metropolitní univerzita): Od demokracie k lidové demokracii: ČSR a Maďarsko

Jiří kocian (Ústav pro soudobé dějiny aV Čr): Proměny politického systému v Českosloven-
sku. Cesta od parlamentní demokracie přes období nesvobody a totalitní systém k demo-
kracii

Diskuse

13.00 – 14.00 
Oběd

14.00 – 18.00
Ekonomická sekce (Hlavní sál Valdštejnského paláce) – vstup recepcí „c2“

Referáty:

Drahomír Jančík, eduard kubů (filozofická fakulta Uk): Stát a ekonomika. Proměny česko-
slovenské hospodářské politiky

christoph Boyer (Universität Salzburg): Building socialism – reform –„normalization“: 
the development path of Czechoslovak state socialism in a transnational comparative 
perspective

Coffee break

Koreferáty:

antonie Doležalová (University of cambridge): Drahý, ale náš. Finanční náklady a ekono-
mické souvislosti vzniku Československa ve středoevropském kontextu

Ivan Jakubec (filozofická fakulta Uk): Velký soused jako výhoda? Československo-německé 
hospodářské a dopravní vztahy v meziválečném období

miroslav Sabol, Ľudovít Hallon (Historický ústav SaV): Postavenie Slovenska v hospodárstve 
medzivojnovej ČSR a jeho sociálne súvislosti

miroslav Londák (Historický ústav SaV): Slovensko v povojnovom Československu - k moder-
nite v totalite

Diskuse

Sekce stát a národ (Jednací sál Valdštejnského paláce) – vstup recepcí „a“ 

Referáty:

Jan kuklík (Právnická fakulta Uk): Československo: od národního státu ke státu národností, 
od státu národností k národnímu státu

Thomas oellermann (friedrich-ebert-Stiftung Praha): Němci a Československo

Koreferáty:

David Hubený (národní archiv): Národnostní politika KSČ a její realizace na Podkarpatské 
Rusi do druhé poloviny 40. let

Coffee break

marie Schwarz (Institut für Slawistik): Imaginations of a multi-ethnic Czechoslovakia 
between taboo and nostalgia: The memory of the German minority in cultural memory

attila Simon (Univerzita J. Selyeho): Medzi dilemami odmietnutia a prijatia. Maďarská 
menšina a československý štát

Zlatica Zudová-Lešková (Historický ústav aV Čr): Cnosť národná, vec štátna: ochrana národ-
nostných menšín s akcentom na menšinu židovskú a rómsku (cigánsku)

Diskuse
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