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Mezi klíčem a mečem. Kníže František kardinál z Dit-
richštejna a jeho doba. 19. červen – 12. říjen 2014, 
Diecézní muzeum, Brno.

Olomoucký biskup František kardinál z Ditrich-
štejna (1570–1636) byl významnou postavou stře-
doevropských dějin první poloviny 17. století. Jeho 
episkopát spadal do období velkých změn v Habs-
burské monarchii a byl to právě Ditrichštejn, který 
zejména na Moravě mnohdy udával směr dalšího vý-
voje. František z Ditrichštejna je proto historiky prá-
vem řazen po bok velkých kardinálů raného novověku. 
Výstava Diecézního muzea v Brně reflektovala jeho 
působení v politické, společenské, především však 
v náboženské sféře: jako vzoru „potridentského“ du-
chovního-biskupa, který dbal na dodržování předpisů 
tridentského koncilu a jemuž byla vlastní opravdová 
péče o svěřené stádo. Cíleně připomněla jeho vztah 
k městům Mikulovu a Brnu, jež v kardinálově životě 
hrály vedle Kroměříže a Olomouce nezastupitelnou 
roli. V neposlední řadě poukázala na skutečnost, že 
kardinál Ditrichštejn byl po celý život v kontaktu 
s významnými současníky, z nichž mnozí byli později 
kanonizováni, jako např. Josef Kalasanský, Alois Gon-
zaga, Jan Sarkander, Robert Bellarmin či Filip Neri. 

Expozice uvedla autentické exponáty z Ditrichštej-
novy doby stejně jako předměty spojené s kardinálo-
vým vztahem k Mikulovu. Návštěvníci měli možnost 
prohlédnout si proboštské insignie či několikeré vy-
obrazení samotného kardinála. Mezi exponáty měly 
nezastupitelnou roli také autentické tisky z počátku 
17. století, z nichž nejzajímavější je bezesporu knížka 
dvou Ditrichštejnových kázání z roku 1628, která 
se do dnešních dní dochovala ve velmi malém počtu 
exemplářů. Vůbec poprvé byla veřejnosti představena 
gotická socha Madony z Klentnice datovaná do pře-
lomu 13. a 14. století, u níž se historikové umění sho-
dují, že se jedná o jednu z nejstarších dřevěných soch 
Madony na našem území.

Výstavu Mezi klíčem a mečem zpestřilo několik do-
provodných akcí v podobě komentovaných prohlídek 
expozice či tematických přednášek a exkurzí do kar-
dinálova rodového sídla Mikulova. Více na webových 
stránkách Diecézního muzea v Brně www.petrovinfo.
cz nebo na facebookovém profilu muzea.

Václav Lunga – Martin Motyčka 

Ostrava ve víru Velké války. 1.–31. července 2014, 
Radnice města Ostravy, Ostrava.

V létě tohoto roku si Ostrava připomněla sté vý-
ročí počátku první světové války, prvního globálního 
konfliktu, který ovlivnil několik generací obyvatel 
všech kontinentů a stal se předzvěstí zničujícího mě-

ření sil v letech 1939–1945. Války ovšem mají i svůj 
regionální, resp. privátní rozměr. A v tomto duchu 
se také nesla výstava Ostrava ve víru Velké války, 
kterou pod záštitou primátora statutárního města 
Ostravy ing. Petra Kajnara uspořádal tým Archivu 
města Ostra  vy pod vedením dr. Blaženy Przybylové 
ve vestibulu ostravské Nové radnice. Instalace byla 
rozčleněna do devíti panelů, reflektujících především 
válečné události korespondující s Ostravou a Ostrav-
skem, resp. ozvěny a ohlasy konfliktu v tomto regionu. 
Při tvorbě expozice byly využity především archivní 
materiály deponované v městském archivu, které 
tvůrci výstavy doplnili odbornými komentáři.

Autor prvního panelu Martin Juřica na posteru 
Ozvěny atentátu představil především prostřednic-
tvím úryvků novinových článků události sarajevského 
atentátu. Prezentaci dominuje zápis z mimořádného 
zasedání zastupitelstva města Mariánských Hor 
z 2. června 1914. Druhý panel připravený Tomášem 
Karkoszkou a nazvaný Národnostní nepokoje odráží 
složitou situaci v ostravském multinacionálním kotli 
a to včetně krvavých nepokojů na počátku války. Pro 
Ostravu, potažmo pro celý ostravsko-karvinský revír, 
lze za zásadní považovat panel číslo tři s názvem Prů-
mysl a zbrojení Radoslava Daňka, který návštěvníkovi 
sugestivně představuje onu pomyslnou cestu od kos-
telního zvonu k dělostřeleckému granátu. V prvová-
lečných dějinách Ostravska sehrálo nesmazatelnou 
roli stanné právo a následné perzekuce, což je také 
název čtvrtého posteru Jozefa Šerky. V Moravské 
Ostravě, která se v důsledku nepříznivého vývoje na 
východní frontě ocitla v prvních letech války v tzv. vá-
lečné zóně, převzala soudní a další významné pravo-
moci vojenská správa. Byla zavedena přísná cenzura, 
výrazně omezen pohyb osob, ale především vyhlášeno 
stanné právo, což vedlo mj. také k udílení přísnějších 
trestů, v některých případech i hrdelních.

Vlastním válečným událostem se věnují panely číslo 
pět Mobilizace (B. Przybylová), panel šestý Frontové 
boje (R. Daněk), panel sedmý Posádka a velitelství 
(J. Šerka) a panel osmý Zranění a padlí (Jaroslava No-
votná). Prostřednictvím osudů rakousko-uherských 
vojáků pocházejících z Ostravska pak můžeme sledo-
vat nejen vývoj válečných událostí první světové války, 
ale především mikrosvět „malého“ člověka, jehož 
nedílnou součástí je také smrt či trvalá invalidita. Po-
slední poster Potravinová nouze autorky Jany Prcha-
lové nás přivádí zpět na Ostravsko, které zejména na 
konci války trpělo nejen nedostatkem potravin, ale 
bylo také zasaženo epidemií španělské chřipky.

Jelikož v době vydání tohoto periodika bude již 
výstava Ostrava ve víru Velké války deinstalována, do-
poručuji zájemcům o výše popsanou problematiku 
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obrátit se na Archiv města Ostravy, který má instalaci 
zdokumentovanou ve formě elektronické prezentace.

Aleš Zářický

IX. ročník mezinárodní konference mladých vědeckých 
pracovníků s názvem České, slovenské a československé 
dějiny 20. století. 2.–3. dubna 2014, hradec Králové.

Na počátku dubna roku 2014 se uskutečnila me-
zinárodní vědecká konference zabývající se českými 
a československými dějinami dvacátého století. Kon-
ference byla pořádána akademickými pracovníky His-
torického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hra-
dec Králové (dále UHK) Janem Mervartem, Tomášem 
Hradeckým a zdejšími doktorandy Pavlem Horákem 
a Pavlem Boštíkem. Jak z názvu vyplývá, konference 
úspěšně navázala na předchozí již tradiční setkání 
historiků na půdě UHK a vydobyla si postavení vý-
znamné vědecké události, která reflektuje současný 
stav historického bádání a přispívá k odborným dis-
kusím nad komplikovanou problematikou dějin Čes-
koslovenska ve 20. století. Mezi hlavní cíle konference 
patřilo zapojení studentů doktorských studijních 
programů a historiků mladší generace, aby se mohli 
profilovat a konfrontovat s různými přístupy. Velkým 
kladem celé akce byla možnost mladých historiků na-
vázat, udržovat a rozvíjet bohaté vztahy mezi výzkum-
nými a pedagogickými pracovníky České i Slovenské 
republiky a díky odborné diskusi zachovat vysokou 
úroveň, které se tato akce těší.

Program celé konference byl doslova napěchován 
příspěvky více než šesti desítek přednášejících z Česka 
a Slovenska, kteří se představili se svými referáty 
z oblasti politických, kulturních, sociálních či hospo-
dářských dějin, historiografie a teorie historické vědy, 
a to v národních, mezinárodních i regionálních souvis-
lostech. Slavnostního zahájení konference se ujal Jan 
Mervart v jedné z přednáškových místností UHK.

Poté informoval účastníky o základních informa-
cích ohledně organizace konference, a to bylo v pod-
statě vše. Následně vše probíhalo podle programu, 
ten rozděloval konferenci do patnácti bloků z výše 
popsaných oblastí. Problematikou kulturních dějin 
se zabývali např. Zdeňka Žáčková (Univerzita Palac-
kého) s příspěvkem Moderní žena v humoristických ča-
sopisech První republiky nebo mladý slovenský historik 
Mikuláš Jančura (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach), který hovořil o autoklubech v Bratislavě 
a Košicích v meziválečném období, konkrétně pak 
o formálním působení klubů a vzájemných vztazích 
mezi nimi. Z oblasti politických dějin to byly příspěvky 
Martina Brychty (Ostravská univerzita v Ostravě), 
který popisoval regionální události (Pražské jaro, 
vstup vojsk Varšavské smlouvy a počátek normalizace 
v Ostravě) a Jakuba Pernese (Masarykova univerzita), 
jenž posluchačům přiblížil návrhy Společnosti pro 
Moravu a Slezsko na vytvoření trojfederace v roce 
1968. Početně méně byl zastoupen okruh věnovaný 
sociálním dějinám, ten zaplnili svými výstupy mj. do-

mácí Zbyněk Sturz (UHK) s referátem První světová 
válka na Znojemsku pohledem návštěvníka restaurač-
ních zařízení nebo Katarína Kožáková (Slovenská aka-
démia vied), která posluchačům osvětlila, jak to bylo 
s řízením, ochranou a bezpečností pracujících v budo-
vatelském období Československé republiky v letech 
1945–1948. Stejně tak sekce zaměřené na hospo-
dářské dějiny a historiografii a teorii historické vědy 
nebyly oproti politickým a kulturním dějinám tolik 
zastoupeny. S příspěvkem mezinárodního dosahu vy-
stoupili Petr Novák (Univerzita Karlova [UK]), který 
pohovořil na téma hospodářských vztahů Českoslo-
venska a Osmanské říše/Turecka v letech 1918–1926 
a Veronika Bursová (UK) s problematikou exportního 
zaměření československého sklářského průmyslu 
a jeho vlivu na hospodářský vývoj tohoto odvětví v le-
tech 1918–1938, přičemž se detailněji zaměřila na 
Jablonecko. Mezi zajímavé články z oblasti historio-
grafie patřily např. příspěvky Zuzany Kobrlové (UKH) 
o čarodějnických procesech v československé historio-
grafii a k teorii historické vědy přispěla svým zamyšle-
ním Taťjana Bernátková (Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem), která polemizovala o zvu-
kovém záznamu jako historickém pramenu a mož-
nosti jeho využití ve výuce dějepisu.

Přednášející ve všech blocích začali těsně před de-
sátou hodinou ranní a končili před dvanáctou hodinou 
krátkou přestávkou na občerstvení. Další blok začal 
vždy o půl jedné odpoledne. Poté se ke slovu v každém 
bloku dostali čtyři řečníci. Krátké oddechnutí umož-
nila pauza na kávu. Na závěr hovořilo posledních 
pět účastníků. Veškeré příspěvky byly omezeny na 
cca 20–25 minut. Po referátech všech řečníků v kaž-
dém bloku následoval kritický komentář, který vyslovil 
jeden z pozvaných historiků, etablovaných odborníků 
na danou problematiku (Martin Pekár, Jakub Rákos-
ník, Miroslav Čaplovič, Veronika Středová, Jan Mer-
vart, Zdeněk Doskočil, Richard Pavlovič, Jaroslav Pa-
žout, Ondřej Vojtěchovský, Miroslav Michela, Adam 
Hudek, Jiří Janáč, Dalibor Státník). Tato kritická 
zhodnocení, poukázání na přínosné, ale i sporné části 
příspěvku vyvolala obvykle zajímavou diskuzi z řad 
posluchačů. Devatenáctou hodinou byla konference 
oficiálně přerušena a pořadatelé, hosté i řečníci se 
společně přesunuli do restauračního zařízení v centru 
města. Zde společně povečeřeli a do pozdních hodin 
v přátelské atmosféře diskutovali na různá témata.

Druhého dne pokračovala konference od ranních 
hodin obdobným způsobem, jen s tím rozdílem, že 
poslední příspěvky zazněly již o půl jedné odpoledne. 
Poté byl naplánován společný oběd ve stejném pohos-
tinství jako předešlého dne, zde opět probíhala cenná 
výměna názorů a zkušeností mezi vědeckými pracov-
níky a studenty.

V konečném zhodnocení lze vyjádřit spokojenost 
s touto významnou vědeckou i společenskou událostí, 
která reflektuje současný stav historického bádání 
a přispívá k četným odborným diskusím nad proble-
matikou dějin Československa ve 20. století. Přínos vi-
dím i v tom, že se UHK stala prostorem, v němž mohou  
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čeští i slovenští historikové mladší a střední generace 
prezentovat výsledky své badatelské činnosti. Vě-
řím, že tato konference měla pro všechny zúčastněné 
ohromný význam, neboť jednoznačně povede k jejich 
profesnímu i osobnímu růstu. Organizátoři stejně 
jako v minulých letech plánují vydání přednesených 
příspěvků v kolektivní monografii.

Martin Brychta 

Židovský květen v Ostravě. 1.–31. května 2014, Dům 
u šraněk, Ostrava-Vítkovice.

U příležitosti 75. výročí vypálení vítkovické syna-
gogy uspořádal Dům u šraněk, zařízení SMO-MOb 
Vítkovice, měsíc kulturních akcí věnovaných židovské 
problematice. Po celý květen měli návštěvníci možnost 
zhlédnout výstavu o vítkovických ,,zmizelých sou-
sedech“, což bylo také téma přednášky paní Libuše 
Salomonovičové, která proběhla 12. května. Výstava 
se zaměřila na významné židovské občany Vítkovic, 
mezi něž patřil jeden ze zakladatelů vítkovického Ži-
dovského chrámového spolku a první majitel budovy 
Domu u šraněk Latzi Singer, židovská spisovatelka Ilse 
Weber, která před transportem do Osvětimi pomáhala 
kulturní aktivitou zvládat tíživé podmínky terezín-
ského koncentračního tábora, Samuel Ambor, majitel 
řeznictví či majitel hračkářství Josef Aufenbach. Jednu 
z nejčastějších profesí – medicínu – připomněl panel 
s fotografiemi lékařů závodní nemocnice ve Vítkovi-
cích. Impozantní synagogu, která stávala na Náměstí 
Jiřího z Poděbrad (kde se dnes nachází hřiště využí-
vané SOŠ AHOL), ukázaly panely, které mapovaly 
vznik stavby, život náboženské obce a zánik obou. 
SMO MOb Vítkovice připomněl židovské občany 
výrazným způsobem už jednou – návštěvě potomků 
,,zmizelých sousedů“ z Kingstonu ve Vítkovicích 
v roce 2008 – vzpomínka dostala na výstavě také svůj 
prostor. Kurátorem výstavy byl akad.mal. Karol Her-
cík, texty sestavily Pavlína Nováčková a Lenka Kocie-
rzová.

16. května uspořádala bývalá kronikářka obvodu 
Lenka Kocierzová procházku věnovanou domům ži-
dovských obyvatel a básnířka Blanka Fišerová spolu 
s Lucií Jagerčíkovou v rámci projektu Čteme v barvách 
uspořádaly 19. května v Domě u šraněk hudebně-lite-
rární pásmo nazvané Ilse, ve kterém zdramatizovaly 
dopisy spisovatelky Ilse Weber (WEBER, Ilse: Kdy 
skončí naše utrpení : dopisy (1933–1944) a básně z Te-
rezína. Praha 2013).

Pavlína Nováčková

 Mezinárodní vědecká konference Vzdělanec nad hra-
nicemi „provincionality“. 25.–26. dubna 2013, Kon-
gresové centrum GONG v Dolní oblasti Vítkovice, 
Ostrava.

Ve dnech 25.–26. dubna 2013 zorganizovalo Cen-
trum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále OU) 
a Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD) 
v industriálních prostorách Kongresového centra 
GONG v Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě meziná-

rodní vědeckou konferenci věnovanou problematice 
společenské vrstvy inteligence a jejímu postavení 
v provincii. Konference, jež byla prvním počinem 
z cyklu konferencí na téma Vzdělanec v provincii, byla 
zároveň pořádána na počest 80. narozenin význam-
ného českého hospodářského historika a čelní osob-
nosti katedry historie OU, profesora Milana Myšky.

Vědecké setkání začalo vystoupením vysokoškol-
ského pěveckého sboru pod vedením sbormistrů Jana 
Spisara a Jana Štěpánka. Úvodního slova se ujal dě-
kan Filozofické fakulty Ostravské univerzity Aleš Zá-
řický (OU), v němž rozebral a okomentoval původní 
studii M. Myšky K obecně historickým předpokladům 
konstituování Ostravy jako centra kulturní oblasti. 
V komentáři se zamyslel nad subjektivními faktory 
(motivace k prosazování a rozvíjení kulturních aktivit; 
čas a prostředky k jejich recepci) i objektivními faktory 
(vytvoření početné sociální vrstvy obyvatelstva, která 
se mohla stát potenciálním nositelem kulturních akti-
vit), které přispěly k vytvoření ostravského kulturního 
centra. První konferenční blok věnovaný všeobecným 
tématům a metodologickým problémům otevřel Jiří 
Štaif (Univerzita Karlova) svým příspěvkem Meto-
dologická invence a neprovinciální regionalismus Mi-
lana Myšky na téma konceptualizace hospodářských 
a sociálních dějin na příkladu tvorby čelní osobnosti 
katedry historie OU. Referující se zaměřil především 
na Myškovy metodické invence. Zdůraznil, že díky 
mikrohistorickému přístupu se Myškovi podařilo na-
bourat marxistický třídní antagonismus a kriticky se 
vymezit vůči politicky pojímaným dějinám (např. při 
psaní monografie o počátcích vytváření dělnické třídy 
na Ostravsku). Výchozí paradigma později rozvíjel in-
spirován Witoldem Kulou, Zygmuntem Baumanem, 
Jürgenem Kuczynskim, Edwardem P. Thompsonem 
a jinými. V 80. letech se uvedl tématy protoindustria-
lizace a dějinami podnikatelstva. Třetí vystupující Petr 
Kadlec (OU) se v referátu s názvem Inteligence, inte-
lektuálové či vzdělanci? K terminologii a definici pojmů 
zabýval rozdíly v terminologii užívané pro vymezení 
představitelů inteligence. Pozornost nevěnoval pouze 
odlišnostem mezinárodním (Německo, Francie, Velká 
Británie), ale rovněž rozdílům v rámci jednoho státu. 
Zde měl především na mysli splývání a vymezování 
pojmů, jako je inteligence, intelektuálové, vzděla-
nostní vrstvy apod. Následně načrtl možné přístupy 
k otázce kritérií: koho lze považovat za příslušníka in-
teligence a jak vlastně inteligenci definovat s ohledem 
na měnící se dobové podmínky. Krzystof Czajkowski 
(AJD) v příspěvku Mezi hlavním městem a provincií: 
topografie osudů a příběhů člověka myslícího vykreslil 
zvolené téma na životních osudech několika vybra-
ných literátů. Byl tak prezentován osud vyhnance 
Publia Ovidia Nasa, Franciszka Karpińského, Jeana 
Jacquese Rousseaua a Bruno Schulze. Pro poslední 
dva jmenované vytvořil autor kategorii excentričnosti, 
jež popisuje jevy, které jednoznačně nepatří ani do 
provincie, ani do centra. Dušan Škvarna (Univerzita 
Mateja Bela) referátem Slovenský vzdělanec v 19. sto-
ročí představil situaci slovenské inteligence v Uhersku. 
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Předmětem jeho analýzy byl původ, charakter vzdě-
lání, veřejná činnost a postoje k vlasti, národu a sou-
dobým ideologiím vybrané skupiny. Podle D. Škvarny 
bylo pro slovenskou inteligenci charakteristické, že 
se jednotlivé identity překrývaly. Neopomenul rovněž 
představit rozbor jednotlivých stereotypů slovenského 
vzdělance vyskytujících se jak v krásné literatuře, tak 
i v dobovém tisku a politickém boji. Sławomir Gawlas 
(Uniwersytet Warszawski) příspěvkem Inteligence 
v Polsku před zrodem inteligence otevřel téma exis-
tence skupiny intelektuálů, jež živilo jejich vzdělání, 
v době předosvícenské. Podle autora se rozhodující vý-
znam pro vznik inteligence přikládá proměnám, které 
se odehrály ve druhé polovině 18. století. Doba osví-
cenství s sebou přinesla alfabetizaci a profesionalizaci 
povolání, což umožnilo vytvoření vrstvy inteligence, 
která překračovala hranice tradiční stavovské společ-
nosti. Typické pro tuto složku společnosti pak bylo 
usazování se ve městech. Podle autora však ve starší 
době existovala obdobná skupina, která si existenci 
dokázala zajistit využíváním získaného vzdělání a do-
vedností. V této souvislosti zmínil vzdělance působící 
při magnátských dvorech, dále pak advokáty a činnost 
jezuitského a piaristického školství.

Druhý a třetí jednací blok prvního dne nesl název 
Inteligence v provincii jako společenská skupina a její 
struktury a v jeho rámci prezentované příspěvky pou-
kázaly na vybrané možnosti a otázky při výzkumu inte-
ligence, zejména u specifických společenských vrstev 
či na příkladech konkrétních jedinců působících v pro-
vincii. První referát přednesl Lumír Dokoupil ve spolu-
práci s Petrem Kadlecem (oba OU) pod názvem Stře-
doškolský profesor daleko od centra – pedagog, badatel, 
veřejný činitel. V příspěvku nastínili vývoj postavení 
středoškolských učitelů a jejich aktivity a proměny při 
procesu utváření moderní společnosti od druhé polo-
viny 19. století do první světové války. Středoškolští 
profesoři se jako příslušníci vzdělaných vrstev společ-
nosti zpravidla podíleli na vědeckém a veřejném životě 
v regionech. Avšak velice často hranice své „provin-
cionality“ překročili a svou činností dosáhli širšího 
ohlasu. Za příklad byl proto vybrán slezský pedagog, 
jazykovědec a ředitel opavského gymnázia Vincenc 
Prasek. Jako další vystoupila Andrea Pokludová (OU) 
se svým referátem Profesní peripetie představitelů svo-
bodných povolání na přelomu 19. a 20. století. Autorka 
se na konkrétních příkladech zaměřila na vývoj pro-
fesní kariéry advokátů a lékařů. Rozvedla jejich am-
bice i motivace k investicím do vzdělání, díky kterým 
usilovali o úspěšnou kariéru ve významných centrech 
společenského, kulturního a hospodářského života. 
Často však nebyli ve svém úsilí úspěšní, a tak se u vět-
šiny z nich setkáváme s výkonem profese v rozvíjejí-
cích se provinčních městech, kde tvořili významnou 
intelektuální složku společnosti. Problematika tech-
nické inteligence byla ústředním tématem příspěvku 
Aleše Zářického (OU). Vycházel přitom z rozboru 
biogramů a biografických studií, popř. z pamětí mana-
žerů a jiných hospodářsky významných jedinců, kteří 
dosáhli vyššího technického či ekonomického vzdě-

lání a působili v období před první světovou válkou 
ve významných průmyslových centrech českých zemí. 
Autor se přitom zaměřil na jejich společenskou anga-
žovanost jak v oblastech lokální kultury a politiky, tak 
s ohledem na její nadregionální přesahy.

Referáty přednesené ve třetím bloku se zaměřily 
na problematiku dělnické inteligence, změny ve spo-
lečenském postavení a vnímání vzdělaných a eko-
nomicky činných žen. Lukáš Fasora (Masarykova 
univerzita [MU]) tak přednesl příspěvek s názvem 
Dělnický aristokrat, vzdělanec, byrokrat… K jedné 
problematické sociální kategorii v českých zemích do 
r. 1914, v němž sledoval zejména možnosti sociálního 
vzestupu dělnictva prostřednictvím vzdělání. Pouká-
zal na rozporný profil dělnického vzdělance, kdy vy-
zdvihovaná manuální práce musela být z opačného 
pólu vyrovnána také prací duševní, nezbytnou pro 
rozvoj a upevnění samotného dělnického hnutí. Neo-
pomenul se rovněž dotknout střetu zájmů provinčních 
dělnických vůdců se socialistickými vzdělanci cen-
ter. Následující referát Žena v Moravské Ostravě a na 
okraji ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace na 
přelomu 19. a 20. století přednesla Ludmila Neslád-
ková (OU). Ta se pomocí regionální sondy zaměřila na 
emancipaci žen jako jednoho z projevů modernizace 
společnosti. Sledovala projevy ženské emancipace 
v oblasti reprodukčního chování a také rozšiřující se 
možnosti pracovního uplatnění žen (úřednice, uči-
telky, vychovatelky apod.). Pozastavila se především 
u rozboru ženské zaměstnanosti v pozici učitelky a za 
příklad si vybrala osobnost Marie Matulové (rozené 
Geislerové), učitelky, kulturní a osvětové pracovnice 
a organizátorky v oblasti školství. Se zajímavým pří-
spěvkem vystoupila také Jana Geršlová (Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita v Ostravě), který nesl 
název Ženy, které čtou, jsou nebezpečné (obchodnice 
a podnikatelky). Autorka upozornila nejen na doposud 
přehlížené téma života ekonomicky činných žen, tedy 
zejména obchodnic a podnikatelek 19.–20. století, ale 
také na neméně zajímavé osudy manželek podnikatelů. 
Rozvedla možnosti výzkumu a stratifikovala ženy-
-podnikatelky podle druhu aktivit na ty, které převzaly 
vedení firem po úmrtí manželů, a na ty, které samy 
bořily předsudky a přišly s novým podnikatelským 
nápadem či se prosadily např. ve světě módy a kos-
metiky. První jednací den byl zakončen slavnostním 
neformálním večerem konaným na počest profesora 
Milana Myšky ve velmi přátelské atmosféře v restau-
raci U Rady.

Druhý konferenční den pokračoval ve stejném te-
matickém duchu a jako první vystoupil Radim Macháň 
s příspěvkem Zrod moderního důstojníka, ve kterém 
se zabýval významem vzdělání u důstojníků armády 
habsburské monarchie od napoleonských válek do 
vypuknutí první světové války. Nejprve autor poukázal 
na zažitou praxi, kdy pro kariérní vzestup v armádě byl 
společenský původ mnohem lepším předpokladem 
než patřičné vzdělání, což s sebou následně přiná-
šelo četné problémy na bojištích. Teprve od poloviny 
19. století se však v habsburské monarchii prosadily 
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změny, které jako podmínku služebního postupu sta-
novovaly předepsané všeobecné a vojenské vzdělání. 
Začalo se tak utvářet moderní vzdělané důstojnictvo, 
které čím dál častěji pocházelo z řad nově nobilitova-
ných rodů. Následovala Hana Šústková (OU, Archiv 
Vítkovice, a. s.) s referátem Mezigenerační kontinuita 
inteligence na provincii, v němž se věnovala otázce 
kontinuity zástupců inteligence železářsko-montán-
ního koncernu Vítkovice. Ten v průběhu 19. století 
zažil výrazný výrobní vzestup, který s sebou nesl příliv 
technické inteligence (inženýři, manažeři) nezbytné 
pro úspěšný chod podniku. Autorka zdůraznila sku-
tečnost, že na manažerských pozicích docházelo často 
k profesní kontinuitě v rámci jedné rodiny, kdy synové 
následovali kariéru otce a po získání patřičného vzdě-
lání a zkušeností nastupovali do téhož podniku. Ra-
doslav Daněk (OU, Archiv města Ostrava) seznámil 
přítomné s příspěvkem, jenž nesl název Skladatelé 
zkamenělé hudby v Ostravě. Provinční město jako tvůrčí 
výzva pro architekta. Zaměřil se na specifickou vrstvu 
inteligence, která svou činností měnila tvář měst – na 
architekty. Ti nejvýznamnější z nich se přímo podí-
leli na tvorbě zastavovacích plánů měst, a sehráli tak 
důležitou úlohu v modernizačních a urbanizačních 
procesech v metropolích i na periferiích. Jako příklady 
těchto osobností byli vybráni významní architekti Fe-
lix Neumann a Camillo Sitte spojení s výstavbou ost-
ravských městských částí. Například nová výstavba 
domů dala původně perifernímu Přívozu nadregio-
nální architektonicko-urbanistický přesah. Poté ná-
sledoval příspěvek Antonie Doležalové (Vysoká škola 
ekonomická v Praze) Být mecenášem vzdělance na 
provincii, který se týkal vzniku a fungování studijních 
nadací, jež sehrávaly zásadní roli ve vzdělávání. Tyto 
instituce totiž vznikaly za konkrétním vzdělávacím 
účelem zpravidla v důsledku věnování finančních 
prostředků z pozůstalosti svého donátora. Autorka 
pak dále rozvedla hlavní rysy a místo nadací v sociál-
ním uspořádání společnosti a jejich působení na pe-
riferii. Jako poslední vystoupil v dopoledním bloku 
Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski v Katovicích, 
Instytut Nauk o Edukacji v Těšíně) s příspěvkem Fi-
losof mezi pedagogy na provincii – účast Kazimierza 
Twardowského na univerzitních přednáškách Pedago-
gické společnosti Těšínského knížectví a jeho kontakty 
s touto společností. Zaměřil se na osobnost známého 
polského filosofa Kazimierza Twardowského a jeho 
pedagogické působení na periferiích. Svou osvětovou 
činností dal totiž vzniknout širokému pedagogickému 
hnutí, v němž pokračovali jeho žáci a spolupracovníci. 
Toto hnutí pozměnilo dřívější formy autoedukační 
a vědecké aktivity učitelů a odráželo se také v univer-
zitních přednáškách Pedagogické společnosti Těšín-
ského knížectví, s níž Twardowský udržoval kontakty.

Další příspěvek Inteligence od černého fochu ne-
boli role učitelů základních škol v modernizující se 
společnosti Těšínského Slezska v 2. polovině 19. a na 
počátku 20. století přednesla Marzena Bogus (AJD). 
Nejprve se zastavila u definic inteligence, jejíž hlavní 
znak spatřuje v dosažení určitého vzdělání, které se 

předpokládalo i u učitelů elementárních (základních) 
škol. V mnoha regionech, ve kterých k intelektuálním 
elitám patřila z větší části šlechta, nebylo učitelům 
přiznáváno právo řadit se k inteligenci. Ke změně 
mělo pak dojít až po roce 1869, kdy začal platit škol-
ský zákon o základech osvěty v lidových školách. 
Tehdy bylo učitelům určeno požadované vzdělání 
a vymezena oblast povinností. Autorka proto zdůraz-
nila jejich významnou úlohu při osvětové a kulturní 
činnosti v modernizující se společnosti a pokusila se 
o posouzení rolí, povinností a konkrétní práce peda-
gogů působících na nejnižších vzdělávacích stupních 
na Těšínsku. Jako druhý vystoupil Jiří Němec (MU) 
s referátem Katolický teolog a historik Eduard Winter : 
sudetoněmecký vzdělanec v první republice. Nejprve se 
věnoval vzniku a vývoji pojmu intelektuál a otázce, jak 
se k tomuto pojmu a vysvětlení jeho významu stavěli 
různí myslitelé, filozofové a sociologové. Posluchače 
pak seznámil s osobností Eduarda Wintera, teologa, 
církevního historika a vysokoškolského pedagoga na 
německé teologické fakultě v Praze. Winter jakožto 
katolický intelektuál se snažil o udržení německé iden-
tity, jazyka a kultury prostřednictvím katolické víry 
a usiloval také o vzájemný dialog a vyrovnání mezi 
Čechy a Němci, s čímž souvisel jeho návrh na národ-
nostní rozdělení diecézí. Podrobněji byl také rozebrán 
Winterův složitý myšlenkový svět ve snaze o pocho-
pení životních ambicí a názorů s ohledem na Win-
terovu další kariéru a intelektuální činnost za druhé 
světové války a po ní. Janusz Spyra (AJD) a Stefan 
Król (Pedagogiczna Bibliotheka Wojewódzka, pob. 
Cieszyn) byli autory příspěvku Na studia do hlavního 
města. Kariéry židovských absolventů těšínských střed-
ních škol ve 2. pol. 19. a na poč. 20. stol. V referátu 
představili širší projekt Stefana Króla, v němž je pro-
váděna analýza kariéry a osudů absolventů středních 
škol na území Těšínského Slezska před rokem 1918. 
Vychází se přitom z registrací všech osob, které pochá-
zely z Těšínska a v místních školách složily maturitu, 
což jim pak umožnilo pokračovat v dalším studiu, na-
plnit společenské ambice a vytvořit tak novou kulturní 
a intelektuální elitu. Databáze čerpá ze soupisů matu-
rantů, školních zpráv a dalších archivních materiálů 
a obsahuje údaje zhruba o 3 900 osobách. Získané 
poznatky pak autoři zamýšlejí využít pro hlubší ana-
lýzu této sociální skupiny na základě rozličných uka-
zatelů (např. vysledování životních a kariérních osudů 
židovských studentů). Následovalo vystoupení Jiřího 
Junga (OU), který svým příspěvkem Aristokratický 
salon na periferii – návštěvníci a hosté knížat Lich-
nowských na zámku v Hradci nad Moravicí prezentoval 
analýzu návštěvní knihy zámku v Hradci u Opavy (z let 
1844–1945). Díky tomuto prameni se seznámil s kon-
takty a osobními vztahy Lichnowských s příslušníky 
společenských, vědeckých, uměleckých a politických 
elit pocházejících jak z periferií slezské oblasti, tak 
z kulturních center. Po založení knihy návštěv v roce 
1844 tak můžeme vysledovat významné hosty nejen 
z řad vysoké šlechty a důstojnictva, ale také návštěvy 
německých diplomatů a politiků či významných orien-
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talistů a egyptologů, kteří zavítali na zámek za života 
Karla Maxe Lichnowského. Poslední vystoupil Milan 
Hlavačka (Akademie věd ČR) se zamyšlením nazva-
ným Mé virtuální setkání s Milanem Myškou, které 
odhalilo autorův významný inspirační zdroj v díle jme-
novaného jubilanta. Při výběru tématu své disertační 
práce se totiž Hlavačka seznámil s anonymním textem 
věnujícím se vlivu železnice na rozvoj hutnického prů-
myslu. Položil si tedy otázku, zda autorem práce není 
sám Milan Myška, jenž by tak byl jeho nepoznaným 
školitelem.

Diskuze probíhající po jednotlivých blocích byly 
živé a přítomní historici se jich účastnili s nadšením. 
Zastoupeni v nich byli vskutku renomovaní odborníci 
(např. Jiří Štaif, Milan Hlavačka, Miloš Trapl, Vladi-
mír Wolf). Milan Myška v diskuzi upozornil na pozo-
ruhodný pramen k výzkumu technické inteligence, na 
matriky technických škol. Zároveň také pobídl ke stu-
diu klubů a sdružení techniků, jež plnily významnou 
roli při formování místní technické inteligence. Na 
závěr konference poděkoval účastníkům a organizá-
torům a zároveň uvedl své nejvýznamnější inspirační 
zdroje, kterými byli: a) vysokoškolští učitelé František 
Kutnar, Josef Polišenský a František Graus; b) dvě 
vědecké publikace: Problémy a metody hospodářských 
dějin Witolda Kuly a Materiální civilizace, ekonomie 
a kapitalismus Fernanda Braudela; c) tři zahraniční 
pobyty – stáže v Novosibirsku, v Göttingen a ve Vídni. 
Závěrem vyslovil přání tematického zeštíhlení ná-
sledující konference a rovnoměrného rozdělení pří-
spěvků věnujících se celku a jednotlivci.

Organizátoři plánují publikovat písemné verze 
přednesených referátů v podobě souhrnného knižního 
díla.

Adam Polášek – Martin Drápela

5. mezinárodní doktorandská konference The City 
and the Newcomers – Adaptation of an Individual 
and a Group. 13. června 2014, Filozofická fakulta 
Ostrav ské univerzity v Ostravě, Ostrava.

V pátek 13. června 2014 proběhla na půdě Filo-
zofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále 
OU) v pořadí již pátá mezinárodní konference po-
řádaná doktorandy katedry historie a katedry dějin 
umění a kulturního dědictví (KDU), tentokráte na 
téma Město a přistěhovalci : adaptace jedince a sku-
piny / The City and the Newcomers : Adaptation of an 
Individual and a Group. Pozvání k účasti tradičně ro-
zesílané všem humanitně (a zvláště na historii a dějiny 
umění) zaměřeným fakultám v ČR, Polsku, Maďarsku, 
Německu, Slovensku, Rakousku a nově též ve Fran-
cii, přijalo sedm zájemců. Účast sice nebyla oproti 
předchozím ročníkům tak vysoká, zato byla vpravdě 
mezinárodní. Se svými příspěvky se zúčastnili dva stu-
denti z Polska, jedna studentka ze Slovenska a jedna 
z Běloruska. Zbylí tři účastníci byli studenty KDU OU. 
Konferenční workshop si tak zachoval mezinárodní 
úroveň, která je již tradičním znakem této akce pořá-
dané pravidelně od roku 2010.

Workshopová forma letošního ročníku se ukázala 
být vhodným řešením zajišťujícím snadnější komuni-
kaci účastníků během konference a komornější a přá-
telštější atmosféru. Akce tradičně probíhala v anglic-
kém jazyce (včetně bohatých diskuzí) od devíti hodin 
ráno v banketní místnosti fakulty. Konferenci otevřela 
Andrea Pokludová (OU), která ve své vstupní řeči při-
vítala zejména zahraniční účastníky a vyjádřila svou 
podporu podobným studentským vědeckým aktivitám 
a zdůraznila jejich důležitost. Poté následoval blok jed-
notlivých příspěvků, které organizátoři seřadili chro-
nologicky. Nejprve zazněl příspěvek studentů Univer-
zity Mikuláše Koperníka v Toruni, který přinesl pohled 
do středověkého městského zázemí v období prvních 
křížových výprav. Následně dostala prostor účastnice 
z univerzity Pavla Jozefa Šafaříka v Košicích se svým 
příspěvkem o spolkové činnosti v Košicích v éře dua-
lismu, čímž započal sled příspěvků zabývajících se 
novověkými a moderními dějinami. Následovaly refe-
ráty studentů KDU OU na téma Péče o děti a mladistvé 
v období první republiky a příspěvek o populačním 
zázemí Hlučínska téže éry. Příspěvek běloruské stu-
dentky Univerzity Karlovy přinesl zajímavý náhled na 
zázemí průmyslové výroby v Minsku v letech 1949–
1964 a jako poslední zazněl příspěvek naší studentky 
na téma Politický a sociální vliv československého ma-
lířství jako média na veřejnost.

Po organizační stránce proběhla konference bez 
jediné komplikace. Vzhledem k nízké účasti a rozhod-
nutí nepublikovat letos jednotlivé příspěvky ve sborní-
kové formě, bylo upuštěno od konferenčních poplatků, 
což bylo účastníky velmi kladně přijato. Angličtina 
jako vedoucí jazyk konference nebyl na překážku za-
jímavým diskuzím, které následovaly bezprostředně 
po každém příspěvku, a navíc časová dimenze referátů 
nepřekračovala limity stanovené oficiálním progra-
mem.

Po skončení workshopu uzavřela letošní ročník 
vedoucí KDU OU Daniela Rywiková. Vyjádřila své 
poděkování jednotlivým účastníkům a vyzvala je k za-
slání jejich příspěvků ve formě článků, které budou 
po posouzení rozeslány k publikování ve vybraných 
odborných periodikách. Zájemci o další informace na-
leznou podrobnosti na webových stránkách této akce, 
kde budou rovněž uveřejněny fotografie z konference: 
http://conferenceuo.naproti.cz.

Tomáš Řeha

Konference 1914 – proměny společnosti a státu ve 
válce. 16.–18. září 2014, Poslanecká sněmovna 
České republiky, Praha.

Konference věnovaná prvnímu roku Velké války 
se uskutečnila ve dnech 16. – 18. 9. 2014 v sále č. 205 
v druhém patře Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. První dva dny byly věnovány příspěv-
kům a diskuzím, třetí den byla pro zúčastněné zor-
ganizována prohlídka zámku Konopiště. Konferenci 
pořádal Vojenský historický ústav Praha (dále VHÚ) 
a byla první akcí z plánovaného cyklu s názvem Čtyři 
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léta do pole okovaná. Participovala na ní také Posla-
necká sněmovna Parlamentu České republiky a Minis-
terstvo obrany České republiky. Přednesené příspěvky 
se zaměřovaly převážně na vojenské dějiny.

V úvodu přivítal zúčastněné ředitel VHÚ plukovník 
Aleš Knížek, který všem poděkoval za účast a vyjádřil 
přání, aby se tato i následně plánované konference 
vydařily. Poté se u řečnického pultu vystřídal s předse-
dou Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky Janem Hamáčkem a ministrem obrany Martinem 
Stropnickým, který zdůraznil paralelu mezi legionář-
ským bojem a úkoly nynějších jednotek na zahranič-
ních misích. Již tradičně, jak to u vzpomínek na Vel-
kou válku bývá, byl připomenut zásadní význam první 
světové války pro moderní dějiny, stejně jako byla zmí-
něna důležitá úloha legií.

Příspěvky byly rozděleny do jedenácti tematicky 
zaměřených panelů. Jednotlivé okruhy moderovali 
především historici z VHÚ. Své referáty přednášeli ba-
datelé z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska 
a Rakouska. První panel se obecně zabýval příčinami 
první světové války. Například Jan Županič z Univer-
zity Karlovy (UK) uvedl posluchače do problematiky 
rakouské diplomacie na počátku války, Ferdinand 
Vrábel (Slovenská akadémia vied) pak přispěl archi-
vářských textem k možnostem výzkumu mobilizace 
v Horních Uhrách.

Druhý panel přinesl tři zajímavé referáty. Petr Jan 
Vinš (UK) na příkladu Komise pro východ pouká-
zal na snahu rakouských a německých židů založit 
vlastní stát, kdy jejich hlavní motivací byla pozice 
haličských židů. Przemyslaw Wywial z Uniwersytetu 
pedagogicznego v Krakově zase studoval diploma-
tické chování a jednání Jozefa Pilsudskeho při cestě za 
samostatným Polskem. Výtečným příspěvkem byl text 
Václava Horčičky (UK), který přesáhl evropskou vá-
lečnou diplomacii a sledoval vztahy Rakouska Uher-
ska s USA a jejich vývoj.

Třetí panel se věnoval odrazu války v médiích. Za-
jímavý referát přednesla rakouská historička Brigitte 
Stocker (Universität Wien).

Panel číslo čtyři se zaměřil na každodennost a regi-
onální dějiny. Ivo Rejchrt (UK) a Zbyněk Sturz (Uni-
verzita Hradec Králové [UHK]) poukázali na vnímání 
počátku války ve svých příspěvcích věnovaných měs-
tům Dvůr Králové nad Labem a Znojmo. Převážně 
maskulinní ovzduší dosud přednesených příspěvků 
zjemnila Milena Lenderová (Univerzita Pardubice) 
svým textem o dětství a první světové válce.

Pátý blok konference zaujaly hospodářské dějiny. 
Tradičně skvělý příspěvek měla dvojice Eduard Kubů 
a Jiří Šouša (oba UK), když referovali o aktivitách Živ-
nostenské banky na počátku války, a Zdeněk Jindra, 
emeritní profesor UK, který poukázal na nepřipra-
venost a krátkozrakost rakouské armády v počátcích 
války. Další dva příspěvky se věnovaly Škodovým zá-
vodům. Po tomto panelu následovala krátká diskuze, 
která se zaměřila na ekonomickou prosperitu někte-
rých podniků. Bylo vyjádřeno souhlasné stanovisko, 
že vláda monarchie si ve většině případů neuměla se 

zbrojním průmyslem poradit – ani s jeho podporou, 
ani s korekcí obchodních vztahů. Na konci dne násle-
dovala po konferenci prohlídka expozic Armádního 
muzea na Žižkově.

Druhý den zahájil první blok věnovaný jednotlivým 
vojenským útvarům. Zajímavý příspěvek ke každo-
dennímu životu a mentalitě vojáků měl Ondřej Kolář 
(Slezské zemské muzeum) se svým referátem o po-
čátcích války v egodokumentech příslušníků pěšího 
pluku č. 54. Christian E. Reiter (Universität Wien) 
obhajoval ,,zradu“ pěšího pluku č. 36 a poukázal na 
to, že jeho kapitulace byla výslednicí mnoha špatných 
faktorů (zásobování, vedení, nevycvičené mužstvo). 
Na toto téma se zvedla diskuze, kdy přítomní odbor-
níci i ze svých výzkumů potvrdili, že zrada nebyla v po-
čátku války obvyklým jevem, mnohdy se projevovalo 
spíše válečné nadšení.

Sedmý blok uvedl svou problematikou Gerhard Artl 
(Österreichisches Staatsarchiv-Kriegsarchiv, Wien), 
který zdůraznil významnou roli železnice, snahu 
o zrychlený vývoj a modernizaci s důrazem na roz-
šiřování železnice a vztahy s Ruskem. Také on uvedl, 
že liknavost a pomalost vlády v této oblasti přispěly 
k porážce monarchie. K výzkumu genderu a motivace 
vojáků přispěl Jiří Hutečka (UHK) svým rozborem 
deníků, korespondence a memoárů, kde poukázal na 
rozdíly mezi deníkovými záznamy a memoáry, které 
někdy ,,přeháněly“ vojenské nadšení a počátek války 
líčily poněkud romanticky. Na příspěvku byl patrný 
příklon k moderním badatelským metodám z oblasti 
dějin mentalit. Velmi zajímavým vystoupením přispěl 
do problematiky také koryfej moderních dějin Jan Ga-
landauer, emeritní pracovník VHÚ Praha.

Další blok se věnoval vojenskému zdravotnictví, 
které dosud (jako mnoho oblastí z dějin první světové 
války) představuje spíše málo probádané téma, což se 
projevilo také v diskuzi.

Devátý panel byl převážně zaměřen na propagandu 
a roli legií, například v příspěvku Dalibora Váchy (Ji-
hočeská univerzita) nazvaném Válka! Tedy válka! : 
počátek Velké války v legionářské literatuře a vzpo-
mínkách nebo v referátu Dagmar Martinkové (UK) 
s názvem Československé odbojové hnutí v Rusku, di-
plomacie, propaganda, váleční zajatci, občanské spolky 
a organizace.

V předposledním bloku se řešila logistika v počát-
cích první světové války. Tomáš Kavka a Martin Ja-
hoda z Poštovního muzea v Praze se věnovali poštov-
ním službám a jejich formě.

V posledním bloku se Zdeněk Munzar z VHÚ věno-
val knihovně VHÚ jako zdroji informací k Velké válce. 
Imrich Vetrák z odboru pro válečné veterány Minister-
stva obrany ČR a Tomáš Jakl z VHÚ zmínili ochranu 
a rekonstrukci válečných hrobů. Méně obvyklým pří-
spěvkem na konferencích podobného typu byl kolek-
tivní referát o archeologickém průzkumu karpatského 
bojiště. Konference přinesla několik podnětných im-
pulsů, někteří přednášející přislíbili svou účast i na 
dalších ročnících konference.

Pavlína Nováčková


