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Čtvrtek 11. června 2015 

 

9.30-10.15 

Paměť na mapě: hranice běloruského národního programu 

Daniela Kolenovská (FSV UK) 
 

Běloruští aktivisté zkonstruovali na počátku 20. století vlastní výklad minulosti, protože se 

domnívali, že historicky doložené působení Bělorusů na konkrétním území zvýší váhu jejich 

požadavků. Aby zdůraznili historickou kontinuitu svého národa, prohlásili ho dědicem Polockého 

knížectví i Velkoknížectví litevského a v konkurenci s ruským, litevským i polským výkladem 

dějin se přihlásili také k dávným hrdinům i kulturním památkám východní Evropy. Během první 

světové války deklarovali svůj úmysl vytvořit národní stát a definovali ho v existujícím 

politickém prostoru. Svůj program tak poprvé naplnili jasnou politicko-geografickou 

charakteristikou. Příspěvek analyzuje tři mapy, které vznikly postupně v letech 1919 (Downar-

Zapolski), 1928 (Iljaševič) a 1941 (Abramčyk, Rusak). Sleduje, jak odrážely pod vlivem 

mezinárodního vývoje měnící se vztah běloruského národního programu k historickým územím, 

sdíleným místům paměti nebo k původně narýsovaným mezím běloruského osídlení i jazyka 

(Karskij). Inspirace: Per Anders Rudling: The Rise and Fall of Belarusian nationalism 1906-1931. 

Pittsburgh, P. University Press, 2015. 

 

10.15-11.00 

Toponymické konstruování veřejného prostoru v Turkmenistánu po roce 1991  

Jan Šír (IMS FSV UK) 
 

Rozpad Sovětského svazu a vyhlášení nezávislosti Turkmenistánu v roce 1991 znamenaly v 

životě turkmenské společnosti výrazný zlom, který zasáhl prakticky všechny sféry veřejného 

života. Ideologické vakuum dané vyprázdněním komunistického internacionalismu záhy zaplnil 

svérázný model budování státu a národní identity stojící na bázi vypjatého nacionalismu, 

etatismu, návratu ke kořenům, historického determinismu a zdůrazňování vlastní výlučnosti v 

podobě specifické turkmenské cesty rozvoje. Zastřešujícím prvkem celé ideologické konstrukce 

sloužil megalomanský kult osobnosti presidenta Turkmenbašiho, rozšiřovaný od přelomu 

tisíciletí o kult jeho matky a méně též jeho otce. Předložený příspěvek zkoumá konstruování míst 

paměti ve veřejném prostoru Turkmenistánu po roce 1991. Zaměřuje se na otázku, jakým 

způsobem našel tento kult odraz v rovině geografických jmen, s důrazem na proces 

přejmenovávání sídelních, hospodářských a kulturních objektů, vodstev, komunikací, přírodního 

reliéfu a územně správních jednotek, který získal novou dynamiku po Turkmenbašiho smrti v 

roce 2006 a nástupu stávající hlavy státu Gurbanguly Berdymuchammedova. Ambicí příspěvku je 

i pokus o základní klasifikaci a periodizaci tohoto procesu.  

 



11.15-12.00 

Připomínání 70. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce v Moskvě jako příkladu formování 

kolektivní paměti. 

Karel Svoboda (FSV UK) 
 

Oslavy 70. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce se budou konat v Rusku prakticky v průběhu 

celého roku. Je přitom stále zřejmější, že se do popředí dostává kodifikovaný výklad událostí tohoto 

období. Jakýkoli odklon od daného výkladu je označován za přepisování historie. V souladu s tím 

působila Komise pro boj proti falšování dějin v neprospěch Ruska (zrušena), v současné době dochází 

k diskuzím o novém znění zákona o zákazu činnosti směřující k rehabilitaci nacismu. To vše jde ruku 

v ruce s posunem ve vnímání některých historických osobností (nejvíce Josifa Stalina) či akcentů 

(výrazné upozadění, oproti jelcinskému období, výzkumu let 1939-1941). Příspěvek tak na základě 

oslav konce Velké vlastenecké války zkoumá, nakolik se jedná v případě paradigma výkladu dějin a 

nakolik jde o pokračování předchozích interpretací jen zesílených významem výročí. 

 

12.00-12.45 

Mýtus obete (nielen) v slovenských spomienkach na druhú svetovú vojnu 

Hana Kubátová (FSV UK) 
 

Slovenské národné povstanie, ozbrojená vzbura proti nacistickému Nemecku a kolaborujúcej 

slovenskej vláde, vynieslo povojnové Slovensko medzi víťazné štáty. Povstanie, ktoré vypuklo na 

konci leta 1944 a o niekoľko týždňov neskôr bolo surovo potlačené nemeckou armádou, sa po 

roku 1945 stalo dominantným príbehom v oficiálnych spomienkach na druhú svetovú vojnu. V 

nich – vzhľadom na dejiny autoritatívneho štátu 1938/1939 až 1945 trochu paradoxne – 

nevystupovali vlastne ani Židia ani Slováci. Príbeh vojnového Slovenska bol zarámovaný 

utrpením, ktoré prichádzalo zvonku a bolo súčasťou dlhého reťazca nešťastí, ktoré na krajine 

napáchali iní a cudzí. Príspevok, ktorý vychádza z pripravovanej štúdie, skúma tento slovenský 

mýtus obete v kontexte rôznych európskych victim theories. 

 

12.45-14.00 přestávka 

 

14.00-14.45 

Akademická paměť 

Radim Hladík (FSV UK) 
 

Příspěvek se bude věnovat komemorativním praktikám v rámci aktuálního 125. výročí Akademie 

věd ČR. Důraz bude kladen na proměny legitimizace vědecké instituce ve veřejném prostoru i na 

to, jakou roli v tomto může hrát samotná kolektivní paměť či sepětí s nacionalismem. Na základě 

poznatků dosavadní literatury tak bude vědecká komunita představena jako - mimo jiné - 

nositelka vlastní paměti (Hoffmann, Dieter. “The Divided Centennial: The 1958 Max Planck 

Celebration(s) in Berlin.” Osiris, 2nd Series, 14 (January 1, 1999): 138–49). 

 

 

14.45-15.30 

Uznaní a celebrita  anebo jak vstoupit do kolektivní paměti 

Nicolas Maslowski (FHS UK) 
 

Ve svém vystoupení se budu věnovat teoretické úvaze o strukturách smyslu a jejím zapisování do 

kolektivní paměti. Příspěvek se soustředí na vztah mezi uznáním a slávou obecně. Historická a 

sociální strukturace těchto fenoménu bude těžiště toho zamyšlení inspirovaného autory jako 

Boltanski, Inglis, Monaco, Marshall, Sternheimer, Garland, Cashmore, Gamson, Payne. 

 



15.30-16.00 

Informace k projektu HERA – Uses of the past 

Barbora Spalová (FSV UK) 
 

V lednu se konal v Talinnu tzv. Matchmaking event pro vědce v oblasti humanitních věd, kteří se 

zde měli seznámit s potencionálními partnery pro podávání projektů HERA v rámci letošní výzvy 

Uses of the past. Prezentace přiblíží škálu projektů, které vědci do Tallinnu přivezli, a představila 

tři (po jistých peripetiích) podané projekty. 

 

 

 

 

 

Pátek 12. června 2015 (místnost 201) 
 

 

 

9.30-10.15 

Transatlantic ties that bind - Contested collective memory in U.S.-Czech relations 

Krystof Kozak (IMS FSV UK) 
 

The proposed paper explores collective memory of U.S.-Czech relations as it serves as a critical 

factor influencing the bilateral relationship to this day. After theoretical introduction linking 

collective memory to international relations, the paper will explore two key commemorative 

events relevant for U.S.-Czech ties. First is the Festival of Freedom celebrating 70 years since 

liberation of West Bohemia by U.S. army from Nazi Germany. The event is heavy on military 

symbolism, celebrating U.S. military strength as well as U.S. role of savior of weaker European 

countries. Second event is the celebration of 50th anniversary of Allen Ginsberg being crowned 

the King of May in a major student celebration in Prague. This event highlights different aspects 

of U.S.-Czech collective memory, which is based on shared values of critical inquiry of the 

governing regime. By comparing and analyzing the two events, it will be possible to present a 

comprehensive picture of the contested and conflicted nature of collective memory related to 

U.S.-Czech ties. 

 

 

10.15-11.00 

Paměť a učebnice, učebnice a paměť 

David Emler, Tomáš Nigrin (IMS FSV UK) 
 

Usmíření států, které v minulosti rozděloval konflikt, trvá několik generací a výrazně k němu 

může přispět narativ učebnic dějepisu. Do obecného povědomí mladých generací se tak dostávají 

interpretační modely. Jednen z možných kroků k usmíření představuje společná učebnice 

dějepisu. Dochází tak k nacházení společné interpretace a obrušování ostrých hran národního 

historického narativu. Cílem referátu je oslovit vztah fenoménu kolektivní paměti a výuky 

dějepisu na příkladu středoškolských učebnic v Německu a ve Francii. Analýza je vedena ve 

dvou rovinách: zaprvé zjišťuje, v jakém období, jakým způsobem a s jakým výsledkem proniká 

do učebnic reflexivní problematika, která klade důraz zejména na pochopení interpretativní 

složky a subjektivních pohledů na dějiny na úkor dřívějších pozitivisticko-faktografických 

přístupů. Zadruhé je na příkladu binacionální francouzsko-německé učebnice dějepisu zkoumána 

otázka možného aktivního (spolu)působení učebnic při překonávání konfliktních interpretací 

minulosti. 



 

11.15-12.00 

Přenos turkmenské ideologie na turkmenskou mladou populaci  

Slavomír Horák (IMS FSV UK)  
 

S nástupem nové postsovětské generace v nezávislém Turkmenistánu se ukazuje, že noví mladí 

jsou stále více pod vlivem turkmenské ideologie (zaměřené výrazně na turkmenský 

nacionalismus a kult osobnosti turkmenských prezidentů). Příspěvek se zamýšlí nad přenosem 

turkmenské národní ideologie a kultu osobnosti na mikroúroveň představující především 

studentské prostředí. Na vzorku turkmenských studentů v Bělorusku a částečně na Ukrajině je 

potom zkoumán nejen výsledek turkmenocentrické výchovy, ale také její transformace při 

konfrontaci s jinými, alternativními systémy. 

 

 

12.00-12.45 

Romská jména obcí na Slovensku 

Viktor Elšík (FF UK) 
 

V různých romských dialektech existují různé „strategie“ pojmenovávání obcí a jiných lokalit. 

Ve slovenských dialektech romštiny jsou všechna jména obcí materiálními – nebo, v omezené 

míře, strukturními – přejímkami ze současných či minulých kontaktních jazyků; nevyskytují se – 

v některých romských dialektech běžná – toponyma kryptolalická. V mnoha případech však 

slovenská romština „konzervuje“ starší toponyma, zvláště hungarismy, která se v jazyce lokální 

neromské populace ani v současném administrativním úzu už neužívají. V příspěvku se zaměřím 

na variabilitu romských jmen obcí a její faktory (např. geografická vzdálenost, dialekt, věk 

mluvčího / směna kontaktního nebo vyučovacího jazyka) a na přítomnost romských jmen obcí v 

administrativě a ve veřejném prostoru. 

 

12.45-13.30 

Závěrečná diskuse 

 

 

 

Prosím referenty, aby brali v úvahu, že přidělený čas je určen k přednesení příspěvku i 

k následné diskusi. V optimálním případě by se vlastní referát měl pohybovat mezi 20-25 

minutami, aby na diskusi zůstalo alespoň 20 minut!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 


