
Historický ústav AV ČR, v. v. i., Národní archiv 
a Filozofická fakulta Jihočeské univerzity

Vás srdečně zvou

na mezinárodní konferenci

KRIZE A STÁT
Na příkladu Československa

v meziválečném období
Kdy:

Čtvrtek a pátek 23. a 24. září 2021

Kde:
Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4, Kinosál

Spojení:
Autobusová zastávka Chodovec, autobusy č. 115, 125, 136, 170, 203 a 213

Konferenční jazyky:
Čeština, angličtina, ruština (bez překladu)

Abstrakty příspěvků jsou k dispozici na adrese:
https://www.nacr.cz/konference-a-seminare/krize-a-stat-2.

Blok X. Legislativní příprava 
14:15 – 14:30  David Hubený: Státní správa a živelní pohromy na Podkarpatské Rusi. Nástin problematiky
14:30 – 14:45  Jan Kober: Zákon na ochranu republiky jako místo sporu a předmět paměti
14:45 – 15:00  Tomáš Řepa: Záměry a proces přijetí zákona č. 131/1936 Sb. o obraně státu
15:00 – 15:15  Jakub Drábek – Radim Ječný: Problematika podniků důležitých pro obranu státu – právní vymezení pojmu, dislokace, praxe, 

konkrétní příklady
15:15 – 15:35  Diskuse 
15:35 – 15:45  Přestávka 

Blok XI. Krize na obzoru
15:45 – 16:00  Jan Šimek: Škola a válka. Branná výchova ve školách meziválečného Československa
16:00 – 16:15  Michal Plavec: Poznatky německé rozvědky o československé armádě (srpen 1938 až březen 1939) 
16:15 – 16:30  Miroslav Ignatolja (Мирослав Игнатоля): Slovensko-maďarská historiografická diskuse o „Malé vojně“ z roku 1939 

(Словацко-венгерская историографическая дискуссия о «Малой войне»1939 г.) | vystoupení přes ZOOM
16:30 – 17:30  Závěrečná diskuse 

Změna programu vyhrazena!

Hygienický řád MeZinárOdní kOnference

„Krize a stát. Na příkladu Československa v meziválečném období“
konané ve dnech 23. a 24. září 2021 

v Kinosále Národního archivu

 1) Do Kinosálu budou vpuštěny pouze osoby, které se organizátorům prokázaly dokladem o bezinfekčnosti:
a) dokladem o testu nikoliv starším 72 hodin v případě POc antigenního testu či ne starším než 7 dní 

v případě rT-Pcr testu, nebo
b) certifikátem o dokončeném očkování, od něhož uplynulo alespoň 14 dní, nebo
c) potvrzením, že od prvního pozitivního testu na koronavirus SArS-coV-2 ještě neuplynulo 180 dní 

(podrobněji viz čj. MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN).
 2) Zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. 
 3) Osoby bez respirátorů třídy ffP2 a kn95 či vyšší, event. jiných obdobně účinných ochranných pomůcek, 

nebudou vpuštěny.
 4) Před vstupem do sálu si každý omyje ruce v dezinfekci.
 5) Počet účastníků v sále (řečníků i posluchačů dohromady) nepřekročí 100 osob.
 6) Návštěvníci se žádají, aby seděli samostatně a neshlukovali se.
 7) Návštěvníci se žádají o omezení podávání rukou.
 8) referenti při přednesu svých příspěvků nemusí mít respirátory, ale řečnický pult a kovový mikrofon budou 

po každém vystoupení dezinfikovány. Při změně obsluhy notebooku a předsedajících jednotlivých bloků budou jejich 
místa rovněž dezinfikována.

 9) Příspěvky v rámci diskuse budou přednášeny s respirátory, aby po každém řečníkovi nemusely být otírány 
přenosné mikrofony, které však budou rovněž průběžně dezinfikovány.

10) Občerstvení se bude podávat výhradně balené a účastníci se žádají, aby během konzumace dodržovali 
rozestupy.

nerespektování výše uvedených pravidel
bude mít za následek ukončení účasti na konferenci.



PrOgrAM kOnference

 Čtvrtek, 23. září 2021

8:30 – 8:50  Prezentace účastníků
8:50 – 9:30  Úvodní proslovy
8:50 – 8:55  Projev ředitelky Národního archivu Evy Drašarové
8:55 – 9:00  Projev rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Bohumila Jirouška
9:00 – 9:05  Projev ředitele Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Martina Holého
9:05 – 9:10  Projev ředitele Státního archivu Zakarpatské oblasti Michaila Misjuka
9:10 – 9:15  Projev zástupce Bavorského hlavního státního archivu Helmuta Demattia
9:15 – 9:30  Emil Voráček: Seznámení s projektem a organizační pokyny

Jednotlivé úhly pohledu na krizi ve vztahu ke státu

Blok I. Meziválečná věda
9:30 – 9:45  Zdeněk R. Nešpor: Sociologie – neúspěšný pokus o kamerální vědu pro 20. století
9:45 – 10:00  Florian Ruttner: Práce na „nové a pravdivé syntéze“: Ranné pohledy Edvarda Beneše na poválečnou krizi (Working For a “New 

and True Synthesis”: Edvard Beneš’s Early Views on the Postwar Crisis)
10:00 – 10:15  Stanislav Polnar: JUDr. Jan Karlík (1895–1944) – zapomenutá osobnost československé vojenské vědy
10:15 – 10:30  Tomáš Bandžuch: R. I. Malý – filozof nového Československa
10:30 – 10:50  Diskuse 
10:50 – 11:05  Přestávka 

Blok II. Československá myšlenka
11:05 – 11:20  Igor Šnicer (Игорь Шницер): Teorie „čechoslovakismu“ jako faktor destabilizace česko-slovenských vztahů v meziválečném 

Československu (Теория «чехословакизма» как фактор дестабилизации чешско-словацких отношений 
в межвоенной Чехословакии) | vystoupení přes ZOOM

11:20 – 11:35  Róbert Arpáš: Kríza národného štátu. Pokusy Ivana Dérera o záchranu československej jednoty v r. 1938
11:35 – 11:50  Diskuse 
11:50 – 13:00  Polední pauza 

Blok III. Politická krize
13:00 – 13:15  Peter Popálený: Od voleb 1920 ke vzniku Pětky 
13:15 – 13:30  Petr Prokš: Československo a pokusy o „restauraci“ Habsburků v roce 1921
13:30 – 13:45  Andrej Tóth – Lukáš Novotný: Dilema mezi aktivismem a pasivismem – etablování nové politické elity německé a maďarské 

menšiny na prvorepublikové politické scéně ve dvacátých letech
13:45 – 14:00  Michail Misjuk – Sergej Vyskvarko (Михаил Мисюк – Сергей Выскварко): Maďarský premiér Pál Teleki o slovenské sociální 

demokracii (Na příkladu jednoho dokumentu) (Премьер-министр Венгрии граф Пал Телеки о деятельности социал-
демократической партии Словакии (По следам одного документа))

14:00 – 14:20  Diskuse
14:20 – 14:30  Přestávka 

Blok IV. Poválečná sstátní správa
14:30 – 14:45  Elena Pavlovna Serapionova: Návrat z Ruska do vlasti reemigrantů a statní politika na počátku 20. let 20. století 

| vystoupení přes ZOOM
14:45 – 15:00  Attila Simon: Budovanie československej verejnej správy na južnom Slovensku v roku 1919 
15:00 – 15:15  Zbyšek Šustek: Menová odluka ČSR a falšovanie bankovkových kolkov v rokoch 1919–1920 v medzinárodnom porovnaní
15:15 – 15:35  Diskuse
15:35 – 15:45  Přestávka 

Blok V. Zdravotní a sociální správa
15:45 – 16:00  Andrej Tóth – Lukáš Novotný – Jakub Drábek: Vývoj zdravotního stavu populace první Československé republiky ve 

dvacátých letech – hlavní problémy a úkoly československého zdravotního systému
16:00 – 16:15  Emil Voráček: Vznik a budování sociálního lékařství v Československu – cesty k potlačení výskytu a prevenci sociálních chorob, 

zejména tuberkulózy 
16:15 – 16:30  Oleksandr Kravčuk (Александр Кравчук): T. G. Masaryk a rozvoj sociohumanitární sféry v Zakarpatí v období Československé 

republiky (Т. Ґ. Масарик и развитие социогуманитарной сферы в Закaрпатье в период Чехословацкой республики) 
| vystoupení přes ZOOM

16:30 – 16:45  Irina Šulc (Ирина Шулц): Od pozitivní k negativní diskriminaci: postavení lékařů zahraničního původu v meziválečném 
období v Československu (na příkladu ruských lékařů) От позитивной до негативной дискриминации: положение 
врачей иностранного происхождения в межвоенный период в Чехословакии (на примере русских врачей) 

16:45 – 17:05  Diskuse
17:05 – 17:15  Přestávka 

Blok VI. Film
17:15 – 18:00  Luboš Marek: Krize a stát za první republiky ve světle filmových pramenů (spolu s filmovými ukázkami)
18:00 – 18:10  Diskuse 

 Pátek, 24. září 2021

Blok VII. Hospodářství
9:00 – 9:15  Miroslav Šepták: Československo a krize rakouské demokracie (1932–1934)
9:15 – 9:30  Tomáš Moric: Cesta od dodatkových úmluv k bezesmluvnímu stavu a odvrácení celní války: Eskalace a normalizace obchodně-

politických vztahů Československa a Rakouska (1926–1929)
9:30 – 9:45  Pavel Dufek: Omezování podnikání nástrojem k překonání hospodářské krize, aneb „čím méně podnikatelů, tím lépe“
9:45 – 10:00  Konstantin Kucov (Костянтин Куцов): Dopad hospodářské krize v ČSR v letech 1932–1933 na činnost karpatsko-

ukrajinských studentských spolků | vystoupení přes ZOOM
10:00 – 10:20  Diskuse
10:20 – 10:30  Přestávka

Blok VIII. Poválečná zásobovací a sociální situace 
10:30 – 10:45  Václav Šmidrkal: Válečná lichva v poválečné době. Trestní právo a řízené hospodářství v letech 1918–1923  
10:45 – 11:00  Hynek Oberhel: Ortova aféra: mlynář J. K. Ort, keťas nebo dobrodinec?
11:00 – 11:15  Martin Dolejský – Jakub Vrba: Střelba do demonstrantů jako téma meziválečného tisku
11:15 – 11:30  Tatjana Popovič (Татьяна Попович): Životní podmínky československé armády na území Podkarpatské Rusi, 1919–1925 

(Социально-бытовые условия проживания чехословацких военных на территории Подкарпатской Руси 1919–
1925 гг.) | vystoupení přes ZOOM

11:30 – 11:50  Diskuse 
11:50 – 13:00  Polední pauza

Blok IX. Církve
13:00 – 13:15  Jurij Danilec (Юрій Данилець): Postavení státu ve vztahu k religiózním konfliktům na Podkarpatské Rusi ve dvacátých letech 

(podle dokumentů Národního archivu v Praze) (Позиция государства по отношению к религиозным конфликтам на 
Подкарпатской Руси в 1920 годах (на документах Национального архива в Праге))

13:15 – 13:30  Viktor Kičera (Виктор Кичера): Církev v ČSR: Od krize k modu videndi (na příkladě řecko-katolíků Podkarpatské Rusi) 
(Церковь и ЧСР: от кризиса к Модус вивенди (на примере греко-католиков Подкарпатской Руси)) 

13:30 – 13:45  Jevgenij Lutak (Евгений Лутак): Československý politik Milan Hodža a pravoslavná církev na Podkarpatské Rusi 
(Чехословацкий политик Милан Годжа и православная церковь в Подкарпатской Руси) | vystoupení přes ZOOM

13:45 – 14:05  Diskuse 
14:05 – 14:15  Přestávka 



PrOgrAM kOnference

 Čtvrtek, 23. září 2021

8:30 – 8:50  Prezentace účastníků
8:50 – 9:30  Úvodní proslovy
8:50 – 8:55  Projev ředitelky Národního archivu Evy Drašarové
8:55 – 9:00  Projev rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Bohumila Jirouška
9:00 – 9:05  Projev ředitele Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Martina Holého
9:05 – 9:10  Projev ředitele Státního archivu Zakarpatské oblasti Michaila Misjuka
9:10 – 9:15  Projev zástupce Bavorského hlavního státního archivu Helmuta Demattia
9:15 – 9:30  Emil Voráček: Seznámení s projektem a organizační pokyny

Jednotlivé úhly pohledu na krizi ve vztahu ke státu

Blok I. Meziválečná věda
9:30 – 9:45  Zdeněk R. Nešpor: Sociologie – neúspěšný pokus o kamerální vědu pro 20. století
9:45 – 10:00  Florian Ruttner: Práce na „nové a pravdivé syntéze“: Ranné pohledy Edvarda Beneše na poválečnou krizi (Working For a “New 

and True Synthesis”: Edvard Beneš’s Early Views on the Postwar Crisis)
10:00 – 10:15  Stanislav Polnar: JUDr. Jan Karlík (1895–1944) – zapomenutá osobnost československé vojenské vědy
10:15 – 10:30  Tomáš Bandžuch: R. I. Malý – filozof nového Československa
10:30 – 10:50  Diskuse 
10:50 – 11:05  Přestávka 

Blok II. Československá myšlenka
11:05 – 11:20  Igor Šnicer (Игорь Шницер): Teorie „čechoslovakismu“ jako faktor destabilizace česko-slovenských vztahů v meziválečném 

Československu (Теория «чехословакизма» как фактор дестабилизации чешско-словацких отношений 
в межвоенной Чехословакии) | vystoupení přes ZOOM

11:20 – 11:35  Róbert Arpáš: Kríza národného štátu. Pokusy Ivana Dérera o záchranu československej jednoty v r. 1938
11:35 – 11:50  Diskuse 
11:50 – 13:00  Polední pauza 

Blok III. Politická krize
13:00 – 13:15  Peter Popálený: Od voleb 1920 ke vzniku Pětky 
13:15 – 13:30  Petr Prokš: Československo a pokusy o „restauraci“ Habsburků v roce 1921
13:30 – 13:45  Andrej Tóth – Lukáš Novotný: Dilema mezi aktivismem a pasivismem – etablování nové politické elity německé a maďarské 

menšiny na prvorepublikové politické scéně ve dvacátých letech
13:45 – 14:00  Michail Misjuk – Sergej Vyskvarko (Михаил Мисюк – Сергей Выскварко): Maďarský premiér Pál Teleki o slovenské sociální 

demokracii (Na příkladu jednoho dokumentu) (Премьер-министр Венгрии граф Пал Телеки о деятельности социал-
демократической партии Словакии (По следам одного документа))

14:00 – 14:20  Diskuse
14:20 – 14:30  Přestávka 

Blok IV. Poválečná sstátní správa
14:30 – 14:45  Elena Pavlovna Serapionova: Návrat z Ruska do vlasti reemigrantů a statní politika na počátku 20. let 20. století 

| vystoupení přes ZOOM
14:45 – 15:00  Attila Simon: Budovanie československej verejnej správy na južnom Slovensku v roku 1919 
15:00 – 15:15  Zbyšek Šustek: Menová odluka ČSR a falšovanie bankovkových kolkov v rokoch 1919–1920 v medzinárodnom porovnaní
15:15 – 15:35  Diskuse
15:35 – 15:45  Přestávka 

Blok V. Zdravotní a sociální správa
15:45 – 16:00  Andrej Tóth – Lukáš Novotný – Jakub Drábek: Vývoj zdravotního stavu populace první Československé republiky ve 

dvacátých letech – hlavní problémy a úkoly československého zdravotního systému
16:00 – 16:15  Emil Voráček: Vznik a budování sociálního lékařství v Československu – cesty k potlačení výskytu a prevenci sociálních chorob, 

zejména tuberkulózy 
16:15 – 16:30  Oleksandr Kravčuk (Александр Кравчук): T. G. Masaryk a rozvoj sociohumanitární sféry v Zakarpatí v období Československé 

republiky (Т. Ґ. Масарик и развитие социогуманитарной сферы в Закaрпатье в период Чехословацкой республики) 
| vystoupení přes ZOOM

16:30 – 16:45  Irina Šulc (Ирина Шулц): Od pozitivní k negativní diskriminaci: postavení lékařů zahraničního původu v meziválečném 
období v Československu (na příkladu ruských lékařů) От позитивной до негативной дискриминации: положение 
врачей иностранного происхождения в межвоенный период в Чехословакии (на примере русских врачей) 

16:45 – 17:05  Diskuse
17:05 – 17:15  Přestávka 

Blok VI. Film
17:15 – 18:00  Luboš Marek: Krize a stát za první republiky ve světle filmových pramenů (spolu s filmovými ukázkami)
18:00 – 18:10  Diskuse 

 Pátek, 24. září 2021

Blok VII. Hospodářství
9:00 – 9:15  Miroslav Šepták: Československo a krize rakouské demokracie (1932–1934)
9:15 – 9:30  Tomáš Moric: Cesta od dodatkových úmluv k bezesmluvnímu stavu a odvrácení celní války: Eskalace a normalizace obchodně-

politických vztahů Československa a Rakouska (1926–1929)
9:30 – 9:45  Pavel Dufek: Omezování podnikání nástrojem k překonání hospodářské krize, aneb „čím méně podnikatelů, tím lépe“
9:45 – 10:00  Konstantin Kucov (Костянтин Куцов): Dopad hospodářské krize v ČSR v letech 1932–1933 na činnost karpatsko-
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10:00 – 10:20  Diskuse
10:20 – 10:30  Přestávka

Blok VIII. Poválečná zásobovací a sociální situace 
10:30 – 10:45  Václav Šmidrkal: Válečná lichva v poválečné době. Trestní právo a řízené hospodářství v letech 1918–1923  
10:45 – 11:00  Hynek Oberhel: Ortova aféra: mlynář J. K. Ort, keťas nebo dobrodinec?
11:00 – 11:15  Martin Dolejský – Jakub Vrba: Střelba do demonstrantů jako téma meziválečného tisku
11:15 – 11:30  Tatjana Popovič (Татьяна Попович): Životní podmínky československé armády na území Podkarpatské Rusi, 1919–1925 

(Социально-бытовые условия проживания чехословацких военных на территории Подкарпатской Руси 1919–
1925 гг.) | vystoupení přes ZOOM

11:30 – 11:50  Diskuse 
11:50 – 13:00  Polední pauza

Blok IX. Církve
13:00 – 13:15  Jurij Danilec (Юрій Данилець): Postavení státu ve vztahu k religiózním konfliktům na Podkarpatské Rusi ve dvacátých letech 

(podle dokumentů Národního archivu v Praze) (Позиция государства по отношению к религиозным конфликтам на 
Подкарпатской Руси в 1920 годах (на документах Национального архива в Праге))

13:15 – 13:30  Viktor Kičera (Виктор Кичера): Církev v ČSR: Od krize k modu videndi (na příkladě řecko-katolíků Podkarpatské Rusi) 
(Церковь и ЧСР: от кризиса к Модус вивенди (на примере греко-католиков Подкарпатской Руси)) 

13:30 – 13:45  Jevgenij Lutak (Евгений Лутак): Československý politik Milan Hodža a pravoslavná církev na Podkarpatské Rusi 
(Чехословацкий политик Милан Годжа и православная церковь в Подкарпатской Руси) | vystoupení přes ZOOM

13:45 – 14:05  Diskuse 
14:05 – 14:15  Přestávka 
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Abstrakty příspěvků jsou k dispozici na adrese:
https://www.nacr.cz/konference-a-seminare/krize-a-stat-2.

Blok X. Legislativní příprava 
14:15 – 14:30  David Hubený: Státní správa a živelní pohromy na Podkarpatské Rusi. Nástin problematiky
14:30 – 14:45  Jan Kober: Zákon na ochranu republiky jako místo sporu a předmět paměti
14:45 – 15:00  Tomáš Řepa: Záměry a proces přijetí zákona č. 131/1936 Sb. o obraně státu
15:00 – 15:15  Jakub Drábek – Radim Ječný: Problematika podniků důležitých pro obranu státu – právní vymezení pojmu, dislokace, praxe, 

konkrétní příklady
15:15 – 15:35  Diskuse 
15:35 – 15:45  Přestávka 

Blok XI. Krize na obzoru
15:45 – 16:00  Jan Šimek: Škola a válka. Branná výchova ve školách meziválečného Československa
16:00 – 16:15  Michal Plavec: Poznatky německé rozvědky o československé armádě (srpen 1938 až březen 1939) 
16:15 – 16:30  Miroslav Ignatolja (Мирослав Игнатоля): Slovensko-maďarská historiografická diskuse o „Malé vojně“ z roku 1939 

(Словацко-венгерская историографическая дискуссия о «Малой войне»1939 г.) | vystoupení přes ZOOM
16:30 – 17:30  Závěrečná diskuse 

Změna programu vyhrazena!

Hygienický řád MeZinárOdní kOnference

„Krize a stát. Na příkladu Československa v meziválečném období“
konané ve dnech 23. a 24. září 2021 

v Kinosále Národního archivu

 1) Do Kinosálu budou vpuštěny pouze osoby, které se organizátorům prokázaly dokladem o bezinfekčnosti:
a) dokladem o testu nikoliv starším 72 hodin v případě POc antigenního testu či ne starším než 7 dní 

v případě rT-Pcr testu, nebo
b) certifikátem o dokončeném očkování, od něhož uplynulo alespoň 14 dní, nebo
c) potvrzením, že od prvního pozitivního testu na koronavirus SArS-coV-2 ještě neuplynulo 180 dní 

(podrobněji viz čj. MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN).
 2) Zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. 
 3) Osoby bez respirátorů třídy ffP2 a kn95 či vyšší, event. jiných obdobně účinných ochranných pomůcek, 

nebudou vpuštěny.
 4) Před vstupem do sálu si každý omyje ruce v dezinfekci.
 5) Počet účastníků v sále (řečníků i posluchačů dohromady) nepřekročí 100 osob.
 6) Návštěvníci se žádají, aby seděli samostatně a neshlukovali se.
 7) Návštěvníci se žádají o omezení podávání rukou.
 8) referenti při přednesu svých příspěvků nemusí mít respirátory, ale řečnický pult a kovový mikrofon budou 

po každém vystoupení dezinfikovány. Při změně obsluhy notebooku a předsedajících jednotlivých bloků budou jejich 
místa rovněž dezinfikována.

 9) Příspěvky v rámci diskuse budou přednášeny s respirátory, aby po každém řečníkovi nemusely být otírány 
přenosné mikrofony, které však budou rovněž průběžně dezinfikovány.

10) Občerstvení se bude podávat výhradně balené a účastníci se žádají, aby během konzumace dodržovali 
rozestupy.

nerespektování výše uvedených pravidel
bude mít za následek ukončení účasti na konferenci.
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