
 

 

 

 

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

si Vás u příležitosti osmdesátiletého výročí od jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem                                 

dovolují pozvat na kolokvium  

  

„„OOddrraazz  nněěmmeecckkééhhoo  nnáárrooddnnííhhoo  ssoocciiaalliissmmuu  vvee  ttřřiiccááttýýcchh  lleetteecchh  

vv  ČČeesskkoosslloovveennsskkuu  aa  vvee  ssttáátteecchh  ssttřřeeddnníí  EEvvrrooppyy““,,  

 

které se bude konat ve středu dne 27. února 2013  

v prostorách Moravského zemského archivu v Brně. 
 

Dne 30. ledna 2013 uběhne 80 let od okamžiku, kdy byl v Německu Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem. 

Toto datum je tak symbolicky považováno za okamžik uchopení moci nacisty a za počátek diktatury národních 

socialistů v Německu. Myšlenky národního socialismu se tak začaly šířit dále mimo hranice samotného Německa 

a především posílily a povzbudily národní cítění u Němců, kteří žili mimo hranice Německé říše, tedy hlavně 

v okolních státech. V druhé polovině třicátých let minulého století je tak možno vysledovat rovněž nacionální 

hnutí i v jiných státech a zavedení určitých fašizačních a totalitárních tendencí do jejich právních řádů. 

Účelem připravovaného kolokvia je především se zamyslet se nad odrazem německého národního socialismu 

v okolních státech, nad jeho důsledky v právních řádech těchto států a nad opatřeními, které v důsledku toho 

byly přijaty. Účastníci kolokvia se tak mohou věnovat např. následujícím okruhům: 

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

přijalo? 

 existují některé totalitární či fašizační prvky v právním řádu 1. ČSR? 

 Československo a čeští Němci (1933 – 1938) 

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

 Druhá republika a odstranění demokratických prvků z právního řádu 

 Němci za Druhé republiky 

 likvidace Druhé republiky, vznik Protektorátu Čechy a Morava a jeho právní postavení 

 odraz národněsocialistické ideologie a německého národního socialismu v právním řádu Protektorátu 

Čechy a Morava 

 Brno v období Protektorátu Čechy a Morava 

 Brněnští Němci (1933 – 1945) 

 jak se odrazil německý národní socialismus v ostatních státech střední Evropy? 

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 15. ledna 2013. 

 



 

 

 

 

Informace ke kolokviu 

„„OOddrraazz  nněěmmeecckkééhhoo  nnáárrooddnnííhhoo  ssoocciiaalliissmmuu  vvee  ttřřiiccááttýýcchh  lleetteecchh  

vv  ČČeesskkoosslloovveennsskkuu  aa  vvee  ssttáátteecchh  ssttřřeeddnníí  EEvvrrooppyy““  

 

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

Termín konání: 27. února 2013 

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

Jazyk konference: český, slovenský 

Zaslání přihlášek: do 15. ledna 2013 (elektronicky na info@historyoflaw.eu)  

Zaslání příspěvku: do 30. března 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  

„„OOddrraazz  nněěmmeecckkééhhoo  nnáárrooddnnííhhoo  ssoocciiaalliissmmuu  vvee  ttřřiiccááttýýcchh  lleetteecchh  

vv  ČČeesskkoosslloovveennsskkuu  aa  vvee  ssttáátteecchh  ssttřřeeddnníí  EEvvrrooppyy““  

které se bude konat ve středu dne 27. února 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 15. 1. 2013 na email: info@historyoflaw.eu 

 


