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Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 
1848–1948 v  současné české historiografii. 
19.–20. dubna 2021. internetové prostředí.

Ve dnech 19. a 20. dubna 2021 proběhl pod záštitou 
Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy (dále FF UK) a  Historic-
kého ústavu Akademie věd České republiky (dále HÚ 
AV ČR) workshop na téma Nové pohledy na dějiny 
dělnického hnutí v letech 1848–1948 v současné české 
historiografii. Workshop se měl sice konat již v roce 
2020, ale kvůli nepříznivé pandemické situaci se jej 
podařilo uspořádat až v  následujícím roce. I  z  toho 
důvodu se setkání uskutečnilo v online podobě, a  to 
prostřednictvím aplikace Zoom. Přispěvatelé, potaž-
mo diváci se mohli k workshopu připojovat prostřed-
nictvím odkazů, které jim organizátoři na základě 
předchozí žádosti ochotně zaslali.

Cílem pořadatelů, jimiž byli Jakub Raška a Mar-
tin Vrba, bylo propojit zájemce o  dělnické dějiny do 
jedné skupiny, která může následně pracovat na dal-
ších společných projektech. Po nezbytných úvodních 
slovech organizátorů se konference rozběhla v plném 
proudu. Celkem vystoupilo 31 prezentujících, kte-
ří působí v  různých institucích. Své zastoupení zde 
mělo několik univerzit, ale také Národní archiv ČR, 
Ústav pro studium totalitních režimů a mnohé další. 
Přednesené příspěvky se zaměřovaly na dějiny děl-
nictva z  různých pohledů. Nebylo by nejspíše příliš 
vhodné, abych jmenoval všechna vystoupení. Bude 
stačit uvést, že rozsah vystoupení byl vymezen osmi 
kategoriemi. V prvním dni jsme si mohli poslechnout 
referáty na témata formování dělnických elit, dělnic-
tvo a náboženství, protest, stávka, manifestace a afek-
tivní politika a  přímá akce. Druhý den se příspěvky 
řadily do bloků modernita, socialismus a  kapitalis-
mus, dělnická hnutí a ženská emancipace, možnosti 

studia dějin socialistického a  komunistického hnutí 
a kultura, volný čas a symboly.

Z  každé sekce vybereme alespoň jedno vystou-
pení, které si zaslouží pozornost. Jednalo se napří-
klad o  referát Jakuba Rašky (FF UK a  HÚ AV ČR) 
o  pražských typografech, Jakuba Štofánika (Masa-
rykův ústav a  Archiv AV ČR) o  náboženském životě 
dělnictva, Ivany Průchové (projekt ZARAH  – CEU) 
o  pojetí stávky jako způsobu práce, Martina Dolej-
ského (FF  UK) o  komunistické kampani v  Praze na 
jaře 1938, Zdeňka Nebřenského (Německý historický 
ústav ve Varšavě, pracoviště Praha) o  bytové otázce 
dělníků v  českých zemích v  letech 1848–1914, Jit-
ky Gelnarové (Oddělení novodobých českých dějin, 
Národní muzeum) o  ženské politice na pozadí Žen-
ského listu v  letech 1901–1914, Ondřeje Holuba (FF 
Univerzita Hradec Králové) o fenoménu komunismu 
v  alpském prostoru a  Thomase Oellermanna (FES 
Prag) o fotbalu v německém dělnickém sportu mezi-
válečného Československa.

Přestože se workshop konal online, po každém 
jeho bloku následovala bohatá diskuse. Důkazem 
příjemné atmosféry bylo i  to, že pořadatelé muse-
li mnohdy diskusi ukončit, aby se dostalo na další 
vystupující. Uskutečněná konference jasně ukázala, 
že téma dělnictva není v  českém badatelském pro-
středí zcela vyčerpané. Po krátkém období nezájmu 
zapříčiněném pravděpodobně upřednostňováním 
zmíněného předmětu zájmu během komunistic-
ké nadvlády se především mladší generace začíná 
o dělnictvo znovu zajímat. Konference umožnila vzá-
jemnou výměnu kontaktů mezi účastníky, což jistě 
dopomůže k  budoucí spolupráci. Nezbývá než pořa-
datelům a  samozřejmě také účinkujícím popřát, aby 
se příští podobné setkání uskutečnilo již v klasickém, 
osobním formátu.

Richard Moravec
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