
Strategie AV21
Špičkový výzkum ve veřejném zájmu

Historický ústav AV ČR 
a Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

si Vás dovolují pozvat 
na workshop 

Nové pohledy 
na dějiny dělnického hnutí 

v letech 1848–1953 
v současné české historiografii

konaný distanční formou
ve dnech 19. a 20. 4. 2021



Pondělí 19. 4. 2021

8:45 Úvodní slovo (J. Raška + J. Vrba)

9:00–10:50
FoRmoVání dělnických elit
moderace: lucie dušková

Jakub Raška (ÚhSd FF Uk, hÚ AV ČR): Dělnická aristokracie a výzva 
socialismu: typografové v Praze (1870–1914)
Bohumír Brom (kddd PedF Uk): Vytváření vůdčích elit v Čs. sociálně 
demokratické straně dělnické a jejich profesionalizace v období mezi oběma 
světovými válkami
Stanislav holubec (hÚ AV ČR, katedra společenských věd, PedF 
JČU): Dělnický a středostavovský habitus a generace v KSČ 1925–1929. 
Zkušenosti Luisy Landové Štychové z vrcholové politiky. 
marta harasimowicz (ÚČd FF Uk): Dělnické kořeny jako prostředek mytizace 
životopisu komunistického vůdce: případ Josipa Broze Tita
diskuze 

10:50–11:00 PAUZA

11:00–12:15
dělnictVo A náBoženStVí 
moderace: ivana Průchová

Jakub Štofánik (mÚA AV ČR): Náboženský život priemyselného robotníctva 
v českých zemích? 
ludmila nesládková (katedra historie, FF oU): Každodennost dělnické 
rodiny v ostravskokarvinské aglomeraci, zvláště na Těšínsku, v náboženském 
kontextu od druhé poloviny 19. století do konce monarchie 
Jan karel Černý: Sekularizace pražského dělnictva v druhé polovině 19. století: 
Smíchovské a košířské sakrální stavby ve stínu a dýmu továrních komínů
diskuze

12:15-13:30 PAUZA



13:30-15:20
PRoteSt, StáVkA, mAniFeStAce
moderace: Jakub Raška

ivana Průchová (projekt ZARAh – ceU): Stávka je práce jinými prostředky 
david Smrček (ÚČd FF Uk, Universität Wien): Manifestace míru roku 1897
david hubený (nA ČR): Generální stávka z prosince 1920 na Podkarpatské 
Rusi  
Adan Šumichrast (FF mU): Problematika štrajkov v protektoráte Čechy 
a Morava v kontexte európskych diktatúr
Jakub Šlouf (ÚStR): Kultura protestu průmyslového dělnictva 
v Československu 1948–1953 
diskuze

15:20–15:40 PAUZA

15:40-17:30
AFektiVní PolitikA A Přímá Akce 
moderace: Jakub Vrba

tomáš Schejbal (hÚ FF Uhk): „Třídní nenávist“ v sociální historiografii
ondřej Slačálek (ÚPol FF Uk) – dagmar magincová (FF UPce): Franta Sauer 
jako (sebe)teoretik proletariátu 
michael Polák (ÚhSd FF Uk): Přímá akce, sebeorganizace, antiautoritářství: 
distinktivní znaky anarchosyndikalistického hnutí v Severních Čechách 
na přelomu 19. a 20. století 
martin dolejský (ÚČd FF Uk): „S komunisty na obranu Prahy.“ Předvolební 
kampaň KSČ v Praze na jaře 1938
diskuze

Úterý 20. 4. 2021

9:00 – 10:50
modeRnitA, SociAliSmUS A kAPitAliSmUS
moderace: Radka Šustrová

Zdeněk nebřenský (německý historický ústav ve Varšavě, pracoviště Praha) 
– Svatopluk herc (mÚA AV ČR): Férový kapitalismus, dělnické hnutí a bytová 
otázka v českých zemích, 1848–1914 



Radek hylmar: Kritika kapitalistické práce z pozice „sebevědomé existence“: 
Anna Pammrová v předválečných anarchistických časopisech 
Bohumil melichar (ÚhSd FF Uk, ÚStR): Obrazy sovětské a americké 
industriální modernity v meziválečném Československu 
lucie dušková (ÚhSd FF Uk, GWZo leipzig): Práce, socialismus 
a průmyslové dělnictvo po druhé světové válce ve Francii a Československu
diskuze

10:00–11:00 PAUZA

11:00-12:15
dělnické hnUtí A ženSká emAnciPAce
moderace: karel Šima

Boleslav Šmejkal (ceU): Žena a odborové hnutí – gender, práce, třída 
a aktivismus v pamětech Františky Dočekalové (cca 1880–1955).  
marie Bahenská (mÚA AV ČR): Vídeňská anketa o ženské práci a její ohlas 
v Čechách 
Jitka Gelnarová (oddělení novodobých českých dějin, nm): Politické 
aktérství žen na stránkách Ženského listu. Časopisu pracující třídy ženského 
pohlaví mezi lety 1901 a 1914
diskuze

12:15-13:30 PAUZA

13:30-14:50
možnoSti StUdiA děJin SociAliStického A komUniStického hnUtí 
moderace: Bohumil melichar

Stanislav knob: Politická biografie na příkladu Petra Cingra, aneb 170 let 
od narození a 100 let od smrti ostravského odboráře 
Jolana tothová (oddělení novodobých českých dějin, nm): „Expozice dějin 
revolučního dělnického hnutí a KSČ“ – Potenciál Sbírky Muzea dělnického 
hnutí pro studium témat dělnického hnutí  
ondřej holub (hÚ FF Uhk): Teoretické problémy studia dějin komunistických 
stran a fenomén komunismu v alpském prostoru
diskuze 



15:00-16:50
kUltURA, Volný ČAS, SymBoly
moderace: david Smrček

Thomas oellermann (Paderborner kreis – spolek pro výzkum dělnického 
fotbalu, FeS Prag): Sporný sport: Fotbal v německém dělnickém sportu 
v první Československé republice
Vojtěch Frank (Ústav hudební vědy FF Uk): Hornická opereta Děvčátko 
z kolonie: emancipační žánr, nebo sentimentální útěk?
Viktor Velek (mÚA AV ČR): Husitské prvky v dělnické písni 
Jakub Vrba (ÚhSd FF Uk): (Inter)nacionalismus a husitská tradice v KSČ
diskuze

17: 00 Závěrečné slovo (J. Raška + J. Vrba)

V případě zájmu o účast na workshopu se, prosím, ozvěte na e-mail 
jakubvrba@gmail.com a bude Vám přeposlán odkaz na platformu Zoom.

Za pořadatele

Jakub Raška a Jakub Vrba 


