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Pátá konference České asociace orální historie: Mnoho 
tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkum-
né praxi, výuce i popularizaci. 15.–16. února 2017, 
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno.

V polovině února se na půdě Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity (MU) konala mezinárodní 
konference České asociace orální historie (COHA), 
kterou uspořádala ve spolupráci s Ústavem pedago-
gických věd FF MU a Moravským zemským muzeem 
(MZM). Přítomni byli zástupci všech domácích insti-
tucí, které se zabývají přímo metodou orální historie, 
nechyběly však ani sólové projekty, nebo zástupci et-
nologie, ekonomie, psychologie či sociologie, jejichž 
práce má příbuzný charakter.

Úvodní slovo pronesli postupně děkan FF MU 
Milan Pol, zástupce vedoucího pedagogického ústavu 
FF MU Jiří Zounek a předseda COHA Pavel Mücke. 
V plenárním zasedání zazněly příspěvky Radmily Šva-
říčkové Slabákové (Univerzita Palackého v Olomouci) 
o problematice emocí v paměti, Michaela Killburna 
(Endicott College, USA) o českém undergroundu, 
etnoložky Hany Hlôžkové (Univerzita Komenského 
v Bratislave) o metodě spontánní autobiografie a hod-
nocení vývoje orální historie v podání Miroslava Vaňka 
(AV ČR).

Po přestávce pokračovala konference ve třech pa-
ralelních sekcích ve dvou blocích. Dvě z nich tvořily 
celek věnovaný teoretickým a metodologickým otáz-
kám orální historie. Náležely sem úvahy nad nastíně-
nými problémy, konkrétní výsledky výzkumů i právě 
začínající a plánované projekty. Autoři se věnovali 
například dějinám pedagogiky, orální historii v balet-
ním prostředí, v časosběrném výzkumu, či životním 
příběhům tetovaných. Třetí paralelní sekce byla za-
měřena na problematiku paměti v orálněhistorickém 
bádání. Poskytla mimo jiné zamyšlení nad vztahem 
vědce a narátora, hovořilo se v ní o hledání cesty 
k vlastní identitě nebo aspektech výzkumu osobností 
vědy. Další konferenční celek představil využití orální 
historie ve vzdělávání, objevily se tady příklady práce 
se studenty i veřejností, ale také elektronické aplikace 
vhodné k výuce či archivaci materiálů. Poslední blok 
ukázal výstupy orální historie v populárně naučných 
projektech i možnosti, jakým způsobem se orální his-
torie může prezentovat veřejnosti.

V závěru oficiální části prvního dne byla předsta-
vena výroční zpráva COHA. Společenský večer se 
poté konal v Ditrichštejnském paláci MZM. Ukázku 
folklorního vystoupení odborně okomentovala Jana 
Poláková. Na následném křtu sborníku ze čtvrté kon-
ference COHA, která se v roce 2015 konala ve spolu-
práci s Ostravskou univerzitou (OU), pronesla řeč 
Nina Pavelčíková.

Druhý den pokračoval jediným blokem uspořáda-
ným do třech sekcí. Dvě představily orálněhistorický 
výzkum na regionálním poli. Zaměřovaly se například 
na redakce České televize, cestování či regiony v pová-
lečném období. Věnovaly se ale i školství, ekonomic-
kým či etnologickým tématům. Třetí sekce spojovala 
orální historii s prací muzeí a archivů, většinou šlo 
o jejich možnosti využití dané metody, představila 
ale rovněž příběhy významných sportovkyň. Poté byla 
konference oficiálně ukončena. Na zájemce následně 
ještě čekala prohlídka funkcionalistických památek.

Katedru historie FF OU reprezentovala v Brně 
Nina Pavelčíková s tématem Význam oral history pro 
regionální výzkum každodennosti a Radmila Kaděro-
vá s příspěvkem o cestování na venkově před rokem 
1989. Zmiňme ještě další přínos konference. Vznikla 
zde myšlenka zapojení Katedry historie FF OU do 
COHA. Členové ostravského pracoviště a zejména 
studenti s touto metodou díky profesorce Pavelčíkové 
pracují a již pátým rokem katedru na akcích asociace 
reprezentují.

Vzhledem ke třem paralelním sekcím bylo někdy 
těžké zvolit, jaké vystoupení zrovna navštívit. Mnoho 
zajímavých příspěvků člověku uniklo. Přesto poslech 
asi jedné třetiny vystoupení přinesl dostatek podnětů 
a inspirace pro vlastní bádání, podobně jako následné 
diskuse, a konferenci lze hodnotit jako velmi povede-
nou. Pochvalu si zaslouží doprovodný program obou 
dnů, který organizovala Jana Poláková (MZM). Ke 
kladům je možno připočíst také příjemné prostředí 
nově rekonstruované budovy filozofické fakulty. Dal-
ší konferenci bude COHA pořádat za dva roky, místo 
konání zatím zůstává hádankou.

Radmila Kaděrová

23. ročník konference Židé a Morava. 9. 11. 2016, 
Muzeum Kroměřížska, Kroměříž.

Město Kroměříž hostilo ve středu 9. listopadu 2016 
již po třiadvacáté konferenci s názvem Židé a Mora-
va. Do místního Muzea Kroměřížska se již tradičně 
sjeli badatelé z archivů, muzeí, památkových ústavů 
a vysokoškolských pracovišť, aby na tamním fóru pre-
zentovali před svými kolegy, studenty a zájemci z řad 
široké veřejnosti výsledky své výzkumné práce z oboru 
moravských judaik. V sedmnácti přednesených pří-
spěvcích byla představena témata širšího dosahu 
(Blanka Soukupová /Univerzita Karlova/ – Aktivní 
spolupracovníci s německým nacismem na Moravě a je-
jich pohled na Židy; Andrej Bučka /Univerzita Komen-
ského v Bratislave/ – Vznik a počáteční vývoj židovské 
tělovýchovy do vypuknutí I. světové války s důrazem na 
region Moravy; Peter Bučka /Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka/ – Účast sportovců židovského 
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původu na olympijských hrách v reprezentaci ČSR 
v meziválečném období s důrazem na osobnosti z re- 
gionu Moravy; Eva Janáčová /AV ČR/ – Návrat na Sion. 
Vizuální dějiny sionismu na Moravě; Miroslava Kyselá 
/Ostrava/ – Účast židovských periodik na charitativ-
ních akcích v období první republiky; Jiří Klimeš /UP/ – 
Sonda do vztahů mezi Moravou a Uhrami 19. století na 
příkladu prostějovského rabína H. B. Fassela; Jaroslav 
Klenovský /Brno/ – Zákonitosti situačního uspořádání 
moravských synagog) i mikrosondy zaměřené na půso-
bení židovských komunit v konkrétních moravských 
působištích (Marie Dokoupilová /Muzeum a galerie 
v Prostějově/ – Zaniklá zahrada života. Hledání ztrace-
ných náhrobků z druhého židovského hřbitova v Prostě-
jově; Petr Pálka /Muzeum Kroměřížska/ – Židé v Kro-
měříži po druhé světové válce). Tradičně byl věnován 
prostor také životním příběhům a nevšedním osudům 
moravských Židů, zejména v novodobých dějinách 
(Pavel Maňák /UP/ – Olomoucký rodák Egon Redlich; 
Tomáš Hrbek /Židovská obec Olomouc/ – Olomoucká 
přednáška spisovatele Felixe Saltena; Jitka Balatková 
/Olomouc/ – Olomoucká sezóna (1896/1897) operní 
pěvkyně Marie Forescu; Kamil Rodan /Slezské zem-
ské muzeum v Opavě/ – Jak hostinský Balla díky svému 
mamonu na buben přišel). Prezentovaná témata budou 
stejně jako v předešlých letech otištěna ve sborníku 
z konference podporovaném Nadačním fondem obě-
tí holocaustu, na který se můžeme těšit u příležitosti 
konání příštího, již čtyřiadvacátého setkání rovněž 
v Kroměříži.

Kamil Rodan

5. mezioborové sympozium Učitelé na cestách v 18. až 
20. století : Inovace. Inspirace. Edukace. 25.–27. dub-
na 2017, Západočeské muzeum v Plzni – Památník 
národního písemnictví – Národní pedagogické mu-
zeum a knihovna J. A. Komenského, Plzeň – Praha.

V závěru dubna 2017 uspořádala pětice institucí 
(vedle jmenovaných dále Národní muzeum, Katedra 
dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK 
a Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodo-
vědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity 
v Liberci) v pořadí již pátý ročník meziooborového se-
tkávání nad tématy z oblasti dějin pedagogiky, didak-
tiky, školství a obecně vzdělávání.

Ačkoliv z původně avizovaných 35 referátů neza-
zněly úplně všechny, nabídli pořadatelé bohatý a kva-
litní program, jenž se opíral především o příspěvky 
autorů z institucí domácích (univerzity, archivy, mu-
zea, střední školy). Tyto doplnily referáty zahraničních 
odborníků (Rakousko, Polsko, Slovensko).

První den sympozia byl věnován osobnosti středo-
školského pedagoga Josefa Wünsche, jeho cestovatel-
ským zkušenostem, reflexi a významu Wünschových 
cest a Wünschovi jakožto zdroji inspirace pro násle-
dovníky. V pořadí druhý a třetí den pak byly věnovány 
v celkem osmi blocích problematice cestování učitelů 
v průběhu 18. až 20. století a problematice „děje-ze-

mě-zpytu“ na školách. Pro ilustraci uveďme názvy 
jednotlivých bloků: Cesty jako inspirace; Profesní pe-
regrinace; Ženy na cestách; Učitel cestovatelem „v době 
Rakouska“; Muzejníci, učitelé, ředitelé na cestách; In-
spirace, propagace, komparace; „V době Republiky“; 
Děje-země-zpyt a škola. Vedle řady pikantností, které 
doprovázely cesty pedagogů, byly posluchačům zpro-
středkovány zajímavé informace o impulsech a moti-
vaci pro cestování, praktické přípravě pedagogů na 
cesty, o dopadech a významu cest jednotlivých osob-
ností pro příslušného jedince, daný obor a společenský 
(hospodářský, technický) vývoj a také o dobové reflexi 
cestovatelských aktivit. Ve shodě se zaměřením kon-
ference převládal meziooborový přístup referujících, 
kteří dokázali odhalit skutečný přínos cest jednotli-
vých jedinců a nezůstali „v zajetí“ popisné rekapitu-
lace cestování pedagogů. Oceněna by měla být rovněž 
diskuse, jíž byl vyhrazen – ku prospěchu celé akce – 
dostatečný prostor.

Doplňme, že sympozium poskytlo vedle řady re-
ferátů také kvalitní a stylový doprovodný program. 
V této souvislosti lze vyzdvihnout vernisáž výstavy 
Josef Wünsch – učitel, cestovatel, spisovatel v prosto-
rách Národopisného muzea Plzeňska, koncert Zapo-
menutá hudba kantorů na cestách v Českém muzeu 
hudby nebo možnost shlédnout expozici o dějinách 
školství a vývoji školních budov v prostorách praž-
ského Národního pedagogického muzea a knihovny 
J. A. Komenského. Na závěr třídenního sympozia avi-
zovali jeho organizátoři pokračování již pravidelného 
setkávání také v příštím roce, stejně jako publikování 
vybraných textů.

Petr Kadlec

11. sjezd českých historiků aneb společensky angažo-
vaná historie bez národních mýtů. 13.–15. září 2017, 
komplex budov Univerzity Palackého v Olomouci, 
Olomouc.

Ve dnech 13. až 15. září 2017 se v Olomouci pod 
záštitou FF UP a Sdružení českých historiků (a s pod-
porou statutárního města Olomouc) konal 11. sjezd 
českých historiků. Podtitul konference použitý v ná-
zvu této zprávy je odvozen z témat keynote přednášek 
předních amerických historiků, kteří vystoupili v rám-
ci programu: Lynn Hunt (University of California, Los 
Angeles) a Charles Ingrao z (Purdue University, India-
na). Hunt se ve svém příspěvku zaměřila na důležitou 
roli společenské angažovanosti historiků ve veřejném 
prostoru s cílem zabránit lžím a překrucování histo-
rie tak, jak to často dělají například politici nebo jak 
se šíří na sociálních sítích. Ingrao ukázal na histo-
riografii k dějinám habsburské monarchie proměny 
její interpretace a varoval před budováním falešných 
národních mýtů.

Formát setkání odpovídal standardům mezinárod-
ních konferencí s velkým množstvím panelů (přes 70), 
přednášejících (více než 700 osob) a souběžně reali-
zovaných sekcí (20 v každém čase) se všemi pozitivy 
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i negativy, která to přináší. Na jedné straně vzniká 
problém s rozhodováním a nemožností vidět vše, na 
druhé straně je dán prostor velkému množství témat, 
příspěvků (zhruba 650) a autorů. Mezi účastníky 
nebyli pouze historici, ale také představitelé dalších 
vědních oborů (etnologové, právníci, muzejníci, 
přírodovědci ad.). Účastníci přijeli ze všech koutů 
ČR a vítáni byli také zahraniční hosté z mnoha nejen 
středoevropských zemí. Nejvíce zastoupenou institucí 
byla UK (cirka 150 účastníků), z brněnských pracovišť 
přijelo přibližně 60 účastníků a z domácích institucí 
se včetně studentů zúčastnilo zhruba 80 osob. Orga-
nizátoři vyjádřili zklamání nad nízkou účastí učitelů 
základních a středních škol.

Pořadatelé se rozhodli z konference nepořizovat 
protokoly, a přenechali tak publikační iniciativu jed-
notlivým garantům panelů a účastníkům. Bylo by pro-
spěšné, pokusit se za určitý čas vydat seznam tiskovin, 
které na základě jednání 11. sjezdu českých historiků 
vznikly. Jednotliví účastníci by si tak mohli přečíst pří-
spěvky, které je zaujali, ať už budou vytištěny kdekoliv.

V rámci závěrečného ceremoniálu byla udělena 
cena Josef Pekaře, kterou získala Michaela Závodná 
(OU) za svou práci Koleje a město (2016) a cena děka-
na FF UP, kterou získali studenti doktorského studia 
Lucie Dušková, Tomáš Pánek a Michal Kurz.

Stanislav Knob

Panel Dějiny vzdělanosti a vzdělávání v ČR : stav 
a perspektivy výzkumu. 11. sjezd českých historiků. 
13.–14. září 2017, Olomouc.

Panel věnovaný problematice dějin vzdělanosti, 
zaměřený především na bilance a stanovení repertáře 
(priorit) dalšího bádání, se zařadil mezi velké množ-
ství panelů, které bylo možné navštívit v rámci 11. sjez-
du českých historiků v polovině září 2017 v Olomouci. 
Panel na podobné téma se konal takřka dvě desítky let 
po 8. sjezdu českých historiků v Hradci Králové (1999) 
v reakci na rostoucí zájem badatelů o rozličná témata 
z oblasti dějin školství a vzdělávání.

Program jednání v tomto panelu byl rozdělen do 
celkem tří bloků. V prvním z nich zazněly referáty vě-
nované problematice pramenů k dějinám vzdělanosti, 
jejich zpřístupňování a možnostem interpretace. Nej-
prve v něm zazněl referát dvojice Marek Ďurčanský 
a Blanka Zilynská (oba UK), jenž přiblížil stav zpří-
stupňování pramenů k dějinám univerzit v předmo-
derním období ve středoevropském prostoru. Referu-
jící se zaměřili zejména na pokrok v uplynulých dvou 
desetiletích. Zatímco Zilynská přiblížila prameny ke 
středověkému období, Ďurčanský se věnoval době 
raného novověku. Právě posledně jmenované období 
vykazuje podle referujících oproti středověku horší 
stav zpřístupnění pramenů, a to jak v digitalizované 
podobě, tak i co se týče tištěných kritických edic. Ná-
sledující referát Ivana Hlaváčka (UK) představil ruko-
pisy (knihy) jako stimulátora kulturního dění, který 

díky rozšířené latině překračoval teritoriální hranice. 
Hlaváček se věnoval otázce zpřístupňování rukopisů 
10.–16. století. Zhruba osm tisícovek dochovaných ru-
kopisů představuje podle něj jen zlomek celkové tvor-
by, která je podle něj minimálně desetinásobná.  Poté, 
co nastínil vyrovnávání se české literatury s rukopisy 
od renesance do současnosti, vyslovil se Hlaváček pro 
nutnost rekatalogizace řady knihoven, resp. zpřístup-
nění knihoven dosud pro badatele uzavřených. Jako 
třetí vystoupil Vladimír Urbánek (AV ČR), jenž se 
věnoval korespondenčním sítím raně novověkých 
učenců a digitalizovaným metodám jejich zkoumání. 
Po představení zahraničních databázových projektů, 
rozvíjených od počátku třetího tisíciletí, ukázal ná-
zorně zapojení Filozofického ústavu AV ČR v podobě 
databáze takřka šesti set dopisů Jana Amose Komen-
ského. Spolupráce badatelské obce s odborníky na IT 
je podle něj aplikovatelná také na řadu jiných témat, 
např. studium mobility studentů. Úvodní blok panelu 
uzavřela Naděžda Morávková (Západočeská univerzi-
ta v Plzni) s referátem o možnostech a mezích odbor-
né biografie v dějinách historické vědy a vzdělanosti. 
Referát byl věnován především možnostem a mezím 
orální historie a představení ediční řady Historikem 
ve 20. století.

Bilancovat dosavadní tvorbu k dějinám vzdělanos-
ti, ukázat aktuální trendy i naznačit perspektivy dal-
ších výzkumů si vytkl za cíl v pořadí druhý blok panelu. 
Otevřel jej referát dvojice Mlada Holá a Martin Holý 
(UK, AV ČR) zaměřený na období středověké a raně 
novověké. Kvitovány v něm byly mj. dosažené pokroky 
ve studiu církevního a protestantského školství, v re-
gionálním bádání, rozšíření zájmu badatelů (zejména) 
po roce 2000 o mnoho dalších fenoménů i stále čas-
tější překračování roku 1620 ve tvorbě. Rezervy byly 
naopak konstatovány v dosud málo probádané oblas-
ti elementárního školství, nevelkém uplatnění prvku 
komparace a především v absenci moderní syntézy pro 
pobělohorské období. V následujícím vystoupení Petra 
Kadlece (OU), který se věnoval tvorbě o období zhru-
ba od poloviny 18. do poloviny 20. století, byla v prvé 
řadě předložena bilance české historiografie. Do roku 
1989 konstatoval autor dominanci tradičního pojetí 
dějin školství, nevýznamné postavení témat z ranku 
dějin vzdělanosti v kontextu jiných badatelských ob-
lastí a výrazné limity tvorby v období po únoru 1948. 
Nové možnosti po roce 1989 byly podle něj využity jen 
částečně. Větší recepce zahraničních vzorů je podle 
něj patrná teprve od počátku třetího tisíciletí a zájem 
autorů sice konečně zahrnul celý vzdělávací proces, 
ale ne zcela rovnoměrně. Téma vzdělávání se častěji 
než v minulosti uplatnilo ve výzkumech širší povahy, 
rozvinulo se výrazně například studium inteligence, 
učitelů i vzdělávání určitých složek společnosti (dív-
ky, židé, protestanté, duchovenstvo aj.). Bílých míst 
je ovšem stále celá řada, což platí více pro období let 
1918–1948 než pro předchozí dobu. Trvalým nedo-
statkem je absence moderně koncipované syntézy. 
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Ve druhé části referátu Kadlec načrtl možná témata 
dalšího výzkumu, tematické i metodologické inspira-
ce a prameny, které mohou jít vstříc novým výzvám. 
Inspiracím z francouzské historiografie, konkrétně 
z okruhu historické školy Annales, byl věnován refe-
rát Jiřího Hnilici (UK). Upozornil mj., že se u nás tyto 
inspirace uplatnily zejména v souvislosti se studiem 
středověkého a raně novověkého období. Možností, 
jak využít francouzské vzory, je podle referujícího 
řada, což doložil na příkladu konkrétních témat a au-
torů (Mona / Jacques Ozouf, Maurice Agulhon, Ro-
ger Chartier, Antoine Prost ad.). Marie Bahenská (AV 
ČR) pak uzavřela blok referátem shrnujícím výzkumy 
ženského vzdělání v českých zemích. Podtrhla přitom 
atraktivitu tématu, význam inspirací rakouských, 
německých a polských, důležitost pramenů osobní 
povahy a potřebu mezioborového přístupu. Prostor 
pro další bádání v rámci tématu účasti dívek ve vzdě-
lávacím procesu spatřuje Báhenská mj. ve studiu 
vzdělávání dívek z německého jazykového prostředí 
nebo uplatnění vzdělaných žen na trhu práce, třebaže 
zpracování těchto témat doznalo značného pokroku 
v uplynulém dvacetiletí.

Panel uzavřel blok referátů věnovaných možnos-
tem a limitům výzkumu intelektuálních profesí v čes-
kých zemích v moderní době. Miroslav Novotný (Jiho-
česká univerzita v Českých Budějovicích) bilancoval 
dosavadní tvorbu a poukázal na příkladu jihočeského 
regionu na důležitost škol pro regiony, přičemž zdů-
raznil potřebu využití širokého spektra pramenů. 
Andrea Pokludová (OU) následně shrnula výsledky 
výzkumu věnovaného problematice formování inte-
ligence v českých zemích. Poukázala, že stále existu-
je poměrně velký prostor pro studium tohoto tématu 
(např. feminizace inteligence, období let 1918–1948, 
působení inteligence v prostředí venkova). Referát 
Petra Svobodného (UK) představil dějiny medicíny 
jako interdisciplinárně pojaté dějiny vědy a vzdělanos-
ti, dějiny pacientů, dějiny těla a dějiny kliniky spojující 
v sobě roli výzkumnou, vyučovací a léčebnou. Z per-
spektivních témat zmínil například problematiku se-
lhání vzdělanců, konkrétně podíl lékařů na excesech 
totalitárních režimů. Závěrečné vystoupení Tomáše 
W. Pavlíčka (AV ČR) poukázalo na příkladu výzkumu 
československých astronomů po druhé světové válce 
na možnosti využití studia generací, kolektivního vě-
domí a zkušenosti v dějinách vzdělanosti.

Debatu, která uzavírala každý z panelových bloků, 
lze v mnoha směrech označit za přínosnou. Dotkla se 
mnoha témat, z nichž lze vyzdvihnout problémy s vy-
mezením dějin vzdělanosti a nejednoznačností ně-
kterých klíčových termínů (inteligence, vzdělanost, 
vzdělávání, výchova), přednosti i obtíže spojené s vy-
užitím digitalizovaných pramenů a online databází či 
perspektivy studia různých generací vzdělanců.

Celkově lze konstatovat, že panel věnovaný ději-
nám vzdělanosti v českých zemích potvrdil opodstat-
něnost svého konání. V rámci svých možností přinesl 

bilanci dosavadní tvorby, odkryl nemalý počet bílých 
míst a naznačil mnohé perspektivy pro další studium. 
Stal se zajímavou platformou pro badatele reprezen-
tující různá pracoviště, generace i badatelské směry. 
Panel ukázal, že dějiny vzdělanosti jsou v rámci čes-
ké historiografie perspektivní výzkumnou oblastí. 
Podpořit rozvoj oboru by mělo publikování referátů 
v některém z tematicky příbuzných časopisů.

Petr Kadlec

Společnost v sítích na 11. sjezdu českých historik. 
13.–15. září 2017, Olomouc.
Ve dnech 13.–15. září 2017 se Olomouc stala místem 
setkání více než 800 historiků z celé České republiky. 
V pořadí 11. sjezd historiků a historiček získal mo-
derní, mezinárodní vzhled i náplň. Více než 90 vol-
ných kongresových panelů a tři hlavní sekce nabídly 
možnost prezentovat výsledky bádání v nejrůznějších 
odvětvích historické vědy. Významné místo patřilo 
i hospodářským a sociálním dějinám, jež byly zastou-
peny jak v hlavní sekci nazvané Společnost v sítích – 
ekonomické, technické a sociální vazby a komunikační 
toky, tak ve volném panelu Vytváření sociálních sítí, 
jejich význam a role při utváření moderní společnosti. 
Nosným tématem obou těchto odborných setkání 
byly sociální sítě v nejširším možném pojetí, a v rám-
ci jednotlivých bloků tedy zazněly jak příspěvky ze 
sociálních, tak hospodářských dějin i z oblasti dějin 
vědy a techniky.

Jednání hlavní sekce zahájil svým příspěvkem 
Lukáš Fasora (MU), který se zaměřil především na 
teoretické a metodologické problémy při vymezování 
sítí. Zdůraznil zejména roli badatele a jeho definování 
sítě jako vztahu mezi aktéry, upozornil na problémy 
při využívání těchto definic během analýzy formálních 
a neformálních vazeb a na proměnu sítí v čase a v pro-
storu. To současně považoval za primární cíl panelu.

Milan Hlavačka (UK) se ve své prezentaci Family 
Business History – Disciplína na hraně hospodářských 
a sociálních dějin zamyslel na postavením tohoto obo-
ru v rámci interdisciplinárního výzkumu, představil 
zahraniční přístupy s jejich výhodami i nevýhodami 
v mezích této nové badatelské disciplíny. Na modelu 
rodinného podnikání a síťování poté možnosti family 
business history zhodnotil. Třetí příspěvek v dopoled-
ním bloku byl věnován fenoménu spoření jako akumu-
lace kapitálu pro podnikání a síťování. Jan Hájek (UK) 
poukázal na ambivalentní vztah jednotlivých typů zá-
loženských institucí k ekonomice, na vnější vlivy, jež 
podnikání v této oblasti ovlivňovaly, i na tvorbu sítí 
napříč těmito ústavy.

Následující dvě prezentace se poté pokusily za-
chytit proces síťování v konkrétních oblastech lidské 
činnosti. Ivan Jakubec a Jan Štemberk se zaměřili na 
fenomén cestování a cestovního ruchu za protekto-
rátu a po skončení druhé světové války. Analyzovali 
proměnu v trávení volného času, jež se projevila demo-
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kratizací cestování a s ní spojenou výstavbou nezbytné 
infrastruktury (komunikace, ubytovací kapacity) a ve 
fenoménu tzv. organizované dovolené, již bylo možné 
nalézt jak za okupace, tak v komunistickém režimu.

Jednání hlavní sekce uzavřela prezentace s názvem 
Intelektuální síť na příkladu rozvoje a sdílení poznatků 
ze stavební mechaniky v dlouhém 19. století. Její autor 
Martin Pospíšil (ČVUT) na příkladu vývoje tzv. gra-
fické statiky ukázal vazby mezi jednotlivými vysoko-
školskými pedagogy českých a zahraničních vysokých 
technických škol a jejich případné vzájemné ovlivňo-
vání v oblasti zobrazovacích metod od jejich počátků 
až do 20. století.

Na jednání hlavní sekce navazoval volný kongre-
sový panel s názvem Vytváření sociálních sítí, jejich 
význam a role při utváření moderní společnosti. V něm 
zaznělo celkem osm analyticky pojatých referátů, jež 
se zaměřily na danou problematiku napříč dějinami. 
Zdeňka Stoklásková (MU) vystoupila s příspěvkem 
Neviditelné sítě státní moci v Rakousku 1780–1850, 
v němž se zaměřila na problematiku přechodu mezi 
nevolnictvím a občanstvím. Analyzovala mechanismy 
kontroly obyvatel prostřednictvím tzv. propouštěcích 
listů, jež symbolizovaly přesun státní správy státu na 
panství.

Aleš Zářický (OU) se zaměřil na tvorbu sítí ve 
skupině podnikatelstva a na vybraných příkladech 
tyto vazby demonstroval. Michaela Závodná (OU) 
představila Vztah městských samospráv k technologii 
v oblasti městské kolejové dopravy na příkladu vybraných 
moravských a slezských měst v letech 1860–1918. Za-
měřila se především na kritéria volby, jež představitelé 
obecní samosprávy užívali při rozhodování o moder-
nizaci infrastruktury, a poukázala při tom na význam-
ný vliv nacionalismu, jenž se v oblasti městské kolejové 
dopravy výrazně projevil na přelomu 19. a 20. století.

Martin Rája (Zámek Slavkov-Austerlitz) analyzoval 
Význam sociálních vazeb pro vzestup advokátů ve 2. po- 
lovině 19. století a na počátku 20. století na Moravě. 
Poukázal na to, že tyto vazby vznikaly již při studiu na 
středních školách i v období dlouhé přípravné praxe. 
Neopomněl zmínit negativní důsledky těchto úzkých 
kontaktů – klientelismus, zpronevěry – i pozitivní do-
pady v oblasti charitativní a veřejné činnosti.

Význam buršenšaftů pro české země jako základ-
ny pro tvorbu nadnárodního nacionalismu ve svém 
příspěvku představil Jan Mareš (Europa Universität 
Viadrina). Upozornil také na specifický rys, jimž bylo 
zakládání těchto spolků i na vyšších českých školách 
v Sudetech a na jejich výrazný vliv při tvorbě naciona-
listických německých stran.

Další dva příspěvky pojednávaly o problematice 
školství – Janusz Spyra (Akademia im. Jana Długo-
sza w Częstochowie, OU) – se zaměřil na poněkud 
opomíjenou skupinu učitelů základních škol, kteří se 
v průběhu modernizačního procesu stali významnými 
představiteli lokálních elit v monarchii a v 19. století 
stále více ovlivňovali i mimoškolní – obecní – život. 

Petr Kadlec (OU) navázal na tuto tematiku příspěv-
kem Role a význam sociálních sítí v rozvoji středoškolské 
a profesně-vzdělávací infrastruktury ve druhé polovině 
19. a na počátku 20. století na příkladu rakouského 
Slezska. Přiblížil přítomným především motivy, roli 
a význam sociálních sítí při vzniku školských institu-
cí, stranou nezůstaly ani různé typy podpory, význam 
dosaženého vzdělání při uplatňování absolventů. 
Závěrem nastínil tuto problematiku v kontextu pro-
blémů mnohonárodnostní monarchie na sklonku její 
existence.

Jednání bloku zakončil symbolicky Lukáš Fasora 
(MU), jenž ve svém referátu rozkrýval sítě vazeb mezi 
představiteli dělnických, především odborových so- 
ciálnědemokratických organizací. Zaměřil se zejmé-
na na proces tarifního vyjednávání, na vazbu odborů 
k politickým stranám a metody jejich komunikace.

Obě části jednání – jak hlavní sekci, tak volný kon-
gresový panel – doprovázela živá diskuze. V ní se de-
batovalo především o statickém pojetí vs. dynamickém 
procesu rozvoje občanské společnosti v klíčovém ob-
dobí konce 18. a počátku 19. století, otázky směřovaly 
i ke spolupráci soukromého sektoru firem s historiky 
při zpracovávání dějin rodinného podnikání. Dotazy 
cílily i na problematiku nacionalismu v dopravě, na 
veřejnou službu advokátů apod. Bylo zřejmé, že hos-
podářské a sociální dějiny na jedné straně a proces sí-
ťování na straně druhé jsou si velmi blízké a vytvářejí 
široký prostor pro interdisciplinární výzkum. Z obou 
jednání je připravován cizojazyčný sborník, jenž zpří-
stupní hlavní teze referátů v rozpracované a ucelené 
podobě. S anotacemi referátů je možné se seznámit 
i na webových stránkách kongresu. Příjemnou a pod-
nětnou atmosféru, jež jednání provázela, však lze při-
číst i vynikajícímu a bezchybnému servisu ze strany 
organizátorů a organizátorek celého kongresu, za nějž 
všichni referenti a referentky vyslovují svůj dík.

Michaela Závodná

Didaktika dějepisu na 11. sjezdu českých historiků. 
13.–15. září 2017, Olomouc.

Role hostitele 11. profesního setkání historiček 
a historiků ČR se tentokrát ujala FF UP. Organizáto-
ři zvolili odlišnou koncepci průběhu jednání formou 
kongresových volných panelů. Tradičním spolu-
organizátorem historických sjezdů bývá Sdružení 
historiků ČR. Především zásluhou tohoto sdružení 
jsme dostali už počtvrté i my, zajímající se o nejrůz-
nější tematické oblasti didaktiky dějepisu, historickou 
obcí poněkud podceňovaní jako badatelé nevyužíva-
jící tradiční historické prameny a metody, příležitost 
prezentovat svou práci na tomto nejprestižnějším 
historickém fóru. Jedna ze tří hlavních sekcí nazvaná 
Vytváření historického vědomí moderní společnosti : 
Výuka a společenská funkce dějepisu, se koncentrova-
la na oborově didaktickou problematiku. V důstojném 
prostředí freskového sálu v budově na Křížkovského 8 
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se ve dvou blocích vystřídalo sedm referujících. Jedná-
ní naší nepříliš početné komunity didaktiků dějepisu 
zahájil bilančním vystoupením Zdeněk Beneš (UK). 
Zhodnotil šestileté období od ostravského sjezdu 
historiků, připomenul úspěchy především mladší 
generace historiků badatelsky inspirované zahranič-
ními podněty z anglosaského prostředí, které je vý-
znamným obohacením dosud převažující orientace na 
přínos německé a polské didaktiky dějepisu. Naznačil 
nové možné výzkumné oblasti a oborové perspektivy, 
představil významné publikační počiny.

Již tradičně se jednání naší sekce účastní hosté ze 
Slovenska a Polska. Tentokrát nás Danuta Koniecz-
ka-Śliwińska (Univerzita A. Mickiewicze, Poznaň) 
seznámila s aktuálními oblastmi výzkumu v polské 
didaktice dějepisu a upozornila na některé shodné 
problémy kvalifikačního růstu odborníků v oboru di-
daktiky dějepisu. Následující příspěvky se soustředily 
na oborově didaktickou přípravu budoucích učitelů 
dějepisu a dlouhodobě diskutovaný vyvážený poměr 
mezi didaktikou a metodikou. Slovenskou didaktiku 
dějepisu měl reprezentovat Viliam Kratochvíl (Uni-
verzita Komenského v Bratislave) příspěvkem Len 
nie veľa teorie. Vzhledem ke zdravotním komplika-
cím kolegy, s nímž nás váže dlouholetá spolupráce, 
si budeme muset počkat na jeho názor na optimální 
proporce v oborově didaktické přípravě až na časo-
piseckou verzi jeho zamyšlení. Denisa Labischová 
(OU) představila výsledky empirického šetření rea- 
lizovaného společně s Blaženou Gracovou. Příspěvek 
Vysokoškolská příprava budoucích učitelů dějepisu na-
značil rozdílné formy oborově didaktické přípravy na 
různých vysokoškolských pracovištích ČR. Pohled 
učitelů z praxe na potřebné kompetence absolventů 
pak zprostředkoval předseda Asociace učitelů děje-
pisu Pavel Martinovský.

Další téma hlavní sekce se týkalo základního edu-
kačního média a jiných informačních zdrojů. Kamil 
Činátl (UK, Ústav pro studium totalitních režimů /
ÚSTR/) se zamýšlel nad přednostmi či riziky digi-
tální učebnice dějepisu, Josef Märc (Univerzita J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem /UJEP/) zvažoval uplat-
nitelnost dostupných výukových materiálů v praxi. 
Zástupci vydavatelství Didaktis Jan Dvořák a Lukáš 
Cohorna přiblížili koncepci nově vznikající učebnico-
vé řady určené pro středoškolský dějepis. Přednesené 
příspěvky vyvolaly bohatou diskusi limitovanou pouze 
vyhrazeným časem, do níž se zapojili nejen reprezen-
tanti komunity didaktiků dějepisu, ale i početní hosté, 
kteří zvolili návštěvu právě této hlavní sekce.

Na obsah hlavní sekce pak navazovalo několik vol-
ných panelů. Ve dvou blocích bylo pojednáno téma Dě-
jepis a národní identita, který garantovali Josef Märc 
a Jaroslav Pinkas (ÚSTR). Mnohé z příspěvků se vzta-
hovaly k výuce společenských věd. Na své vystoupení 
v hlavní sekci volně navázal Kamil Činátl, který posu-
zoval dějepisnou učebnici tentokrát z jiného aspektu. 
Zajímavý byl historický exkurz Magdalény Šustové 

(Národní pedagogické muzeu JAK) nazvaný Didak-
tické pomůcky a formování národní identity v dějepisném 
a vlastivědném vyučování v letech 1869–1938.

Užší vazbu na výuku dějepisu měl rovněž panel 
Historické prameny ve výuce dějepisu, který garanto-
valy Blažena Gracová (OU) a Denisa Labischová. 
Julie Janková (OU) zkoumala četnost a formy zařa-
zení historických pramenů v českých a německých 
učebnicích a představila také výsledky empirického 
šetření, které zjišťovalo jejich využívání v praxi. Bla-
žena Gracová sledovala roli grafických médií ve výuce 
dějepisu z pohledu českých a zahraničních výzkumů. 
Kamil Štěpánek (MU) zaujal svým vystoupením Poš-
tovní známka – nedoceněný historický pramen. Irena 
Kapustová (Univerzita Hradec Králové) se zamýšlela 
nad významem historických pramenů při prezentaci 
„kánonu velkých Čechů“ v dějepisném vyučování, 
konkrétně na příkladu Milady Horákové. Denisa 
Labischová upozornila na možnosti využití metody 
eytrackingu při analýze ikonografických pramenů. 
Kamil Činátl zvolil téma Fotografie jako historický 
pramen. Dvě vystoupení sledovala využití filmu ve 
výuce dějepisu, Jaroslav Pinkas příspěvkem Filmové 
reprezentace jako pramen k reflexi ideologie, Kateřina 
Kyjovská (OU) upozornila na potenciál českého hra-
ného filmu. Stanislav Knob (OU) pak naznačil mož-
nosti motivace studentů k historickému výzkumu 
s využitím různých typů pramenů. Prostor vyhrazený 
jednání v rámci panelů už neskýtal optimální prostředí 
pro diskusi, která sice zazněla, ale množství předne-
sených příspěvků a vyhrazený čas ji značně limitoval. 
Přesto nutno ocenit tuto ojedinělou příležitost k setká-
ní všech, kdo se didaktice dějepisu věnují.

Blažena Gracová – Denisa Labischová

Panel Labor history. 11. sjezd českých historiků. 
15. září 2017, Olomouc.

Labor history (dějiny práce) nabízí široké pole 
působnosti pro historický výzkum, čemuž odpovídá 
i poměrně bohaté institucionální zázemí tohoto obo-
ru v Evropě a Severní Americe (za všechny jmenujme 
alespoň The International Association of Labour His-
tory Institutions v Amsterodamu) i prostor, který je mu 
věnován na mezinárodních konferencích (např. Euro-
pean Social Science History Conference, Internatio-
nal Conference of Labour and Social History v Linci). 
V průmyslově vyspělém světě sehrálo dělnictvo veli-
ce důležitou dějinnou roli, a je mu zde tedy věnována 
patřičná pozornost jako součásti západní modernity. 
Současná česká historická věda by se na jedné straně 
měla vyrovnat s výzkumem převážně exponovaného 
dělnického hnutí z éry nadvlády marxistické historio-
grafie (ovšem rovněž na něj navázat) a na druhé straně 
využít zahraniční zkušenosti a znalost specifického 
historického materiálu českých zemí. Oběma těmito 
oblastmi se zabývala konference Problematika dělnic-
tva v 19. a 20. století I., bilance a výhledy studia (Ostra-
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va 2011), ze které ještě tentýž rok vyšel stejnojmenný 
sborník a na kterou navázali pořadatelé panelu. Vedle 
dějin dělnického hnutí, respektive politických stran, 
biografií vůdčích osobností a činnosti odborů se labor 
history zaměřuje na celou řadu dalších témat a přístu-
pů, např. sociální zákonodárství, široce pojaté vztahy 
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, sociální a kultur-
ní hnutí dělnictva, problematiku gender, dětské práce, 
národnosti, vzdělanosti a sociální mobility, profesní 
struktury, generační schéma, domácí a neplacenou 
práci atd.

Velice potěšitelný byl zájem historiků mladé 
a mladší střední generace. I přes svůj věk se autoři 
předloženým tématům věnují poměrně dlouhodobě, 
což se příznivě promítlo v jejich publikační činnosti, 
použitých metodách i přístupech a teoretickém pod-
chycení tématu. Příspěvky byly rozděleny do dvou 
časových bloků. První blok se čtyřmi přednášejícími 
byl věnován „dlouhému 19. století“, pět přednášejících 
v druhém bloku zaměřilo svou pozornost na období let 
1918–1948. V prvním bloku se dva příspěvky věnovaly 
dělnickému hnutí (Jana Englová /UJEP/ na příkladu 
českého dělnického spolku v Drážďanech; Jakub 
Raška /UK/ z hlediska specifik dělnického hnutí ty-
pografů) a po jednom profesní struktuře (Stanislav 
Knob /OU/) a proměně továrního prostoru (Zdeněk 
Nebřenský /Masarykův ústav a Archiv AV ČR).

Druhý blok panelu nabídl nové pohledy na témata 
z dějin dělnického hnutí. Pavel Horák (MUA AV ČR) 
pojednal o prvomájových oslavách a jejich promě-

nách v čase a Stanislav Knob (OU) o proměně tzv. 
centralistů v členy KSČ. Vystoupení Bohumila Me-
lichara (UK) bylo věnováno příčinám úspěchu KSČ 
ve volbách v Praze v meziválečném Československu, 
referát Adama Šumichrasta (MU) zase historiogra-
fii dějin dělnického hnutí Slovenského státu. Panel 
uzavřel svým vystoupením Lubomír Hlavienka, kte-
rý pojednal o etapách vývoje závodních rad v letech 
1945–1948.

Poměrně překvapujícím jevem je stále převláda-
jící konotace s dějinami dělnického hnutí, i když po-
chopitelně na základě zcela odlišného výzkumu než 
v době nadvlády marxistické historiografie. Nejčastěji 
používali autoři pro svůj výzkum velice dobře zvlád-
nuté narativní metody. Pouze v příspěvcích Stanislava 
Knoba (OU) byla znát snaha o využití kvantifikačních 
metod (kódování socioprofesních struktur na základě 
metodiky PSTI). Velice inspirativní byl „nedělnický“ 
příspěvek Zdeňka Nebřenského (MUA AV ČR) o to-
várním prostoru textilních závodů a jeho proměnách. 
K tomuto referátu se rozproudila asi nejplodnější dis-
kuze ze všech prezentovaných témat. Jednotliví řeč-
níci reprezentovali historické instituce z Prahy, Brna, 
Ostravy a Ústí nad Labem.

Prezentované výsledky a poměrně hojná účast (na-
vzdory zařazení na samotný konec tři dny trvajícího 
programu) v panelu ukázaly, že tato oblast historické 
vědy již není v české historiografii popelkou, ale re-
spektovaným tématem, kterému se věnuje i mladá 
generace historiků.

Stanislav Knob


