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XVI. ročník konference České,
slovenské a československé dějiny

20. století proběhl online

Kateřina HrušKová

Ve dnech 10. a 11. května 2021 se uskutečnil již 16. ročník mezinárodní konfe-
rence České, slovenské a československé dějiny 20. století, která je určena pro 
studenty doktorských studií a mladé vědecké pracovníky působících v oboru 
historie a příbuzných disciplín. Stejně jako minulý jubilejní 15. ročník, i tento 
byl ovlivněn pandemickou situací. V  loňském roce se samotnou konferenci 
uspořádat nepodařilo, nicméně řada příspěvků bude zveřejněna v recenzované 
sborníku, který vyjde v nejbližších dnech. Letošní 16. ročník proběhl netradič-
ně, ale pro současnou dobu příznačně, v online podobě, což byla s ohledem na 
nejistou epidemiologickou situaci také nejsnazší cesta, jak udržet mezinárod-
ních charakter akce. V letošním roce se poprvé k Historickému ústavu Filozo-
fické fakulty Univerzity Hradec Králové přidalo v roli spolupořadatele Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové.

Konference se stala již tradiční platformou pro sdílení výsledků odborné 
činnosti a potřebné odborné diskuse s přesahem do metodologie a zhodnoco-
vání vědeckých výsledků, která nachází aktivní i  pasivní účastníky v  řadách 
historiků mladší a střední generace. Především právě studentům doktorských 
studií nabízí skrze komentáře renomovaných odborníků tolik potřebnou refle-
xi k prezentaci výsledků vědecké práce.

Na konferenci zaznělo dvacet šest příspěvků doktorandů a vědeckých pra-
covníků z deseti českých a slovenských univerzit a vědeckých institucí. Nižší 
počet přednášejících oproti minulým ročníkům byl evidentně důsledkem ob-
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tížné badatelské situace v době pandemie. Nicméně kvalita řady příspěvků i je-
jich široký tematický rozsah a zaměření na velmi specifická témata ukázaly, že 
i za takové situace je možné realizovat výzkum a publikační činnost, a to v rám-
ci individuálních i týmových projektů.

Příspěvky zahrnuly všechny dekády 20. století a nabídly pestrou škálu témat 
jako gender, kulturní a hospodářské dějiny, dějiny vzdělávání a spolkové čin-
nosti, historiografie, filosofie, dějiny náboženských komunit, problematiku oz-
brojených složek i kapitoly z období komunistického režimu v Československu. 
Právě takto orientované příspěvky patřily k  početně nejvíce zastoupeným 
a prolínaly všemi výše uvedenými tématy. 

I v online verzi proběhla konference v přátelské a tvůrčí atmosféře, což se 
projevilo především v diskusích. Ohlas vyvolaly příspěvky k tématu genderu 
soustředěné v bloku komentovaném doc. Denisou Nečasovou, které se zaměři-
ly na problematiku péče o rodinu, prostituce nebo interrupce. Účastníci rovněž 
v diskusích ocenily příspěvky Mgr. Igora Zavorotchenka z Fakulty humanit-
ních studií Univerzity Karlovy komparující rok 1968 v české a ruské kolektivní 
paměti nebo úvodní příspěvek Mgr. Daniela Mička z Filozofické fakulty Uni-
verzity Konštantína Filozofa v Nitre zaměřený na umění ve veřejném prostoru 
na Slovensku v době socialismu. 

Vybrané příspěvky budou zveřejněny v recenzovaném sborníku, který vyjde 
počátkem roku 2022. Projekt je financován z  programu Specifický výzkum 
2021 vypsaného formou studentské grantové soutěže na Filozofické fakultě 
Univerzity Hradec Králové.

Lze si jen přát, aby příští ročník proběhl tak jako ty předchozí, a to naživo, 
a účastníci nebyli ochuzeni o možnost neformálního setkání, které je tolik dů-
ležitou součástí všech konferencí.


