
 

 

                             

 

The European Society for History of Law, Moravský zemský archiv v Brně  

a Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

si Vás u příležitosti pětasedmdesátiletého výročí od uzavření Mnichovské dohody dovolují pozvat na kolokvium  

  

„„ČČeeššii  aa  NNěěmmccii  vv  mmeezziivváálleeččnnéémm  ČČeesskkoosslloovveennsskkuu““,,  

 

které se bude konat ve středu dne 23. října 2013  

ve velkém sále Moravského zemského archivu v Brně. 
 

Na konci září 2013 uběhne 75 let od okamžiku, kdy byla čtyřmi evropskými mocnostmi uzavřena tzv. Mnichovská 

dohoda, na jejímž základě bylo Československo donuceno odstoupit svá pohraniční území nacistickému 

Německu. Mnichovská dohoda byla završením činnosti Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a vyvrcholením 

snah německých nacistů rozbít demokratické Československo, což bylo jedním z jeho postupných cílů k 

ovládnutí Evropy. Mnichovská dohoda je příkladem politiky ústupků – appeasementu. 

Účelem připravovaného kolokvia je především se zamyslet se nad vzájemným vztahem Čechů a Němců 

v meziválečném Československu a vůbec nad problematikou právního postavení německé menšiny ve dvacátých 

a třicátých letech dvacátého století. Navazujeme tak na úspěšné kolokvium „Odraz německého národního 

socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy“, které se konalo v únoru tohoto 

roku v Brně a na kterém se ukázalo, že si tato problematika vyžaduje ještě dalších odborných setkání. 

Účastníci kolokvia se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům: 

 německá iredenta v prvních letech ČSR 

 německé politické strany v ČSR a jejich činnost 

 německé spolky v ČSR 

 právní postavení německé menšiny v Československu  

 Němci v československé armádě 

 jak se Československo vyrovnávalo s hrozícím nebezpečím fašismu a jaká právní opatření k tomuto 

přijalo? 

 jak Československo reagovalo na stále se zvyšující příliv německých uprchlíků a jaké postavení tito měli? 

 Brněnští Němci (1918 – 1938) 

 situace v pohraničí 

 SDP a události roku 1938 

 Mnichovská dohoda 

 karpatští Němci na Slovensku 

Po obdržení přihlášek rozhodnou organizátoři o zařazení příspěvku do programu kolokvia, případně pouze o jeho 

písemné publikaci. Písemné verze příspěvků budou publikovány v recenzovaném sborníku. Pokud se nebudete 

moci konference osobně zúčastnit a máte o téma kolokvia zájem, rádi v konferenčním sborníku uveřejníme Váš 

zaslaný příspěvek.  

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 1. září 2013. 



 

Informace ke kolokviu 

„„ČČeeššii  aa  NNěěmmccii  vv  mmeezziivváálleeččnnéémm  ČČeesskkoosslloovveennsskkuu““  

 

Organizátoři:  The European Society for History of Law 
  Moravský zemský archiv v Brně 
              Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

Termín konání: středa 23. říjen 2013 

Místo konání: Moravský zemský archiv v Brně, Palachovo náměstí 1, 625 00, Brno 

Jazyk konference: český, slovenský 

Zaslání přihlášek: do 1. září 2013 (elektronicky na info@historyoflaw.eu)  

Zaslání příspěvku: do 15. listopadu 2013 

Konferenční poplatek: není vybírán 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám 

 

Konferenční příspěvky je nutné zaslat v elektronické podobě včetně krátkého resumé v anglickém 

jazyce na emailovou adresu: info@historyoflaw.eu Pokyny pro autory obdrží účastníci kolokvia po 

přihlášení. 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn do konce měsíce ledna. 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu:  

info@historyoflaw.eu 

 

                             



 

  

PPřřiihhlláášškkaa  nnaa  kkoollookkvviiuumm  

  

„„ČČeeššii  aa  NNěěmmccii  vv  mmeezziivváálleeččnnéémm  ČČeesskkoosslloovveennsskkuu““  

které se bude konat ve středu dne 23. října 2013 v prostorách Moravského zemského archivu v Brně 
 

 

Jméno, příjmení, akademický titul: 

 

Pracoviště, adresa: 

 

Kontaktní email:        Telefon: 

 

Vystoupím s příspěvkem: Pouze zašlu příspěvek do sborníku a 

konference se nezúčastním: 

ANO          NE          ANO              

 

Předpokládaný název příspěvku: 

 

Místo, datum:        Podpis: 

 

 

 

Vyplněnou přihlášku zašlete do 1. 9. 2013 na email: info@historyoflaw.eu 

 

 

                             


