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inspirace učitelů Plzeňského i Karlovarského kraje pro výuku politických, kulturních 
i vědecko-technicky pojatých dějin, pro dějiny každodennosti a dalších oblastí lidského 
života v předminulém století očekávejme tedy na jaře roku 2017 opět na pedagogické 
fakultě ZČU v Plzni.

Helena Východská

České, slovenské a československé dějiny 20. století X, Hradec Králové, 31. 3. – 
1. 4. 2015

V desátém roce konání již dozajista lze hovořit či psát o tradici, a to i v případě, že se 
jedná o konferenci, v jejímž názvu se objevuje slovo dějiny či dokonce historie. Desátý 
ročník „Mezinárodní konference České, slovenské a československé dějiny XX. století“, 
uspořádaný Historickým ústavem Filozofické fakulty UHK a Muzeem východních 
Čech, proběhl ve dnech 31. března a 1. dubna 2015 v Hradci Králové. Jako vlastně vždy 
nabídla konference prostor především mladším, ba mladým profesionálním historikům, 
doktorandům a studentům z České republiky, Slovenska a dalších zemí.

Konference byla slavnostně zahájena 31. března za účasti velvyslance Slovenské 
republiky v České republice, pana Petera Weisse, děkanky Fakulty filozofické, paní Mgr. et 
Mgr. Pavlíny Springerové, Ph.D. a ředitele Historického ústavu FF UHK, pana Mgr. Jiřího 
Hutečky, Ph.D.

Rozsah a pestrost studované problematiky a především velký zájem o aktivní 
účast přiměl organizátory k tradičnímu řešení, spočívajícímu v paralelní prezentaci 
příspěvků, a to ve třech konferenčních místnostech. V první den konference se účastníci 
a hosté mohli rozhodnout mezi jedenácti tematickými bloky, den druhý jich nabídl šest. 
To do jisté míry omezovalo posluchače, neboť zajímavé přednášky nezřídka probíhaly ve 
stejném čase, ovšem na různých místech. Po každém z bloků následoval kritický komentář 
vedený zkušenějšími, s problematikou i referátem seznámenými kolegy, a diskuse. 
Tento (spíše anglosaský) způsob vedení jednání byl v Hradci úspěšně použit již potřetí. 
Připomínky a náměty by mohly a měly účastníkům pomoci i při redakci jejich příspěvků 
do připravované kolektivní monografie.

První den konference zazněly referáty z bloků Prosazování nových státních 
myšlenek, Každodennost v období komunistického režimu, Člověk versus totalita, Dějiny 
ohýbání dějin, Československý trh v mezinárodních souvislostech, Průmyslové podniky 
jako zrcadlo dějin, Agrární problematika, Estetika a kultura, Bádání, věda a výzkum, 
Církevní dějiny a „Stýkání a potýkání živlu českého a německého“. Druhý den nabídl 
účastníkům bloky Zákon a pořádek, Svět médií a sdělovacích prostředků, Češi, Slováci 
a Čechoslováci za hranicemi, Československo a svět, Dějiny žen a ženy v dějinách 
a Biografie. Někdejší většinové zaměření účastníků hradeckých konferencí na politické 
dějiny tak bylo nahrazeno mnohem pestřejší škálou, a to nejen po stránce obsahové, ale 
i metodologické.

K úspěšnému a příjemnému průběhu celé konference bezpochyby přispěl 
společenský večer v Muzeu východních Čech, který kromě zajímavé komentované 
prohlídky a chutného pohoštění nabídl prostor a čas pro neformální diskusi i popovídání.

Miroslav Breitfelder


