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Ve své práci se zabývá široce pojatou problematikou stávkového hnutí, dělnickou problematikou a dějinami 
výroby a techniky. Iniciátor projektu a hlavní pořadatel konference Problematika dělnictva v 19. a 20. století, 
bilance a výhledy studia. 
 

 Kam se poděly dějiny práce, zní v podtitulu názvu sekce C výročního X. sjezdu 

českých historiků. Tato lehce provokativní otázka otevírá celé množství témat a snad 

i nesouhlasu s tím, že by se o dějinách práce v posledních letech nemluvilo. Po roce 1989 se 

například otevřela na západě již dlouho zkoumaná tématika podnikatelstva a jeho aktivit, 

které snad také můžeme pokládat za práci. Také celá řada dalších otázek, které byly 

předloženy v charakteristice této sekce, např. gender studies, studium vzorů chování, vývoj 

bankovního systému, ekonomického nacionalismu ad., byly více či méně reflektovány 

(některé mnohem více než jiné). Problematika dělnictva, o které bych se chtěl zmínit, spadá 

do kategorie méně reflektovaných, možná až na okraj vytlačených témat po roce 1989. Stalo 

se tak z pochopitelných důvodů, kdy česká a československá historiografie byla po 

čtyřicetileté nadvládě komunismu jaksi „předělníkovaná“. Otevřela se také nová témata 

a mohlo by se zdát, že byla nastavena cesta k jakémusi vyrovnání témat v historické vědě. 

Avšak také historické bádání podléhá módním vlivům a dělnická tématika nebyla zrovna in. 

A tak se ocitla na okraji, ne-li naspod historikova pomyslného repertoáru témat a přišla 

na světlo světa pouze zřídka.  

 Stále více autorů, ne-li téměř všichni si uvědomují, že i toto téma se musí stát nedílnou 

součástí studia hospodářských a sociálních dějin. Jana Englová v tomto duchu například 

připomněla, že emancipace dělnictva byla a je bezesporu významným faktorem budování 

občanské společnosti. Dělníci se stali početnou skupinou obyvatel měst a spoluurčovali 

výrazně jejich tvář v době, kdy procházela „modernizační“ proměnou. Ostatně vzory 

v západní literatuře nás o tom jen přesvědčují.  



Problémů, návrhů, cílů a témat není zrovna málo, jak ukázala i konference 

Problematika dělnictva v 19. a 20. století, která se konala ve dnech 14. a 15. dubna 2011 

v Ostravě, pod záštitou Centra pro hospodářské a sociální dějiny a Katedry historie 

Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Organizátoři příhodně zvolili za místo jednání 

prostory Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích (lokalita Landek). Zároveň konferenci 

dedikovali významné osobnosti hospodářských dějin, rodákovi z nedalekých Klímkovic, 

profesoru Arnoštu Klímovi, od jehož narození uplynulo letos devadesát pět let. Arnošt Klíma 

byl historikem evropského ne-li světového formátu. Zastupoval Československo 

v mezinárodních organizacích a vydal celou řadu prací z hospodářských a sociálních dějin. 

Mezi nimi také studie o dělnictvu. 

Konference se zúčastnilo 20 aktivních účastníků a další dva příspěvky (Zdeněk 

Kárník, Jana Machačová-Jiří Matějček) byly zaslány k prezentaci v zastoupení. Tři 

přednášející byli ze Slovenska, ostatní z českých zemí. Více než třetina účastníků 

spolupracuje alespoň částečně s pořádající institucí, Centrem pro hospodářské a sociální 

dějiny. Z různých pražských pracovišť přijelo šest účastníků, dva z Brna a po jednom z Ústí 

nad Labem a Olomouce. 

 Na konferenci byla zdůrazněna potřeba bilance a kritické reflexe dosavadního 

výzkumu. Poprvé již v samotném projektu setkání Milana Myšky, tak také v několika 

příspěvcích (Englová, Dokoupil-Nesládková, Hallon, Sabol, Knob, Jemelka, Gába) shrnující 

historiografickou práci k problematice dělnictva za posledních šedesát let (s některými 

přesahy do starší literatury), tak také v bohaté diskuzi. Ukázalo se, že není možné celou 

minulou produkci jako celek v dalším výzkumu opomenout, ačkoliv je třeba k některým 

závěrům přistupovat minimálně opatrně nebo je zcela odmítnout. Cenná je alespoň 

v některých případech heuristická práce, která v podstatě splňuje dnešní požadavky. Úskalí 

však někdy představuje záměrný výběr pramenů a opomenutí jiných zdrojů pro zkreslení 

daného tématu do „vyhovující“ podoby. Avšak existují i práce hodnotné také metodologicky, 

zejména z oblasti demografie, etnografie/etnologie, popř. některých dějin závodů, které 

snesou i dnešní měřítko. Na tyto práce by bylo možné navázat. Avšak také 

etnografický/etnologický výzkum, popř. kulturní antropologii dnes zajímají jiné oblasti než 

studium života dělníků v 19. a 20. století. Výsledky řady velkých výzkumných akcí tak dnes 

leží stranou zájmu badatelů, a přitom nabízejí mnohé zajímavé materiály. Alespoň částečně 

navazuje na práci etnografů svým již poměrně rozsáhlým dílem o dělnických koloniích 



Martin Jemelka a popřípadě také Stanislav Holubec a Lukáš Fasora.1 Přínosem do budoucna 

může být i absorbování podnětů z dalších společenských věd, například sociologie, 

antropologie aj.  

 Hned několikrát se v příspěvcích i diskuzi objevil názor na širší využití statistických 

materiálů, které dosud zůstaly téměř nepovšimnuty, nebo jejich přínos nebyl ještě zcela 

vyčerpán. Centrum pro hospodářské a sociální dějiny k tomuto účelu vydalo již dva svazky 

Pramenů k hospodářským a sociálním dějinám.2 Jistě se najdou i další prameny pro 

následující svazky. Zdeněk Jindra v této souvislosti připomněl Matajovy Geschichte der 

Arbeitsstatistik3, práce Vlastimily Křepelákové, Milana Myšky, Karla Novotného, Zdeňka 

Šolleho a Jiřího Matějčka.4 Vyjádřil přání sestavení kolektivů historiků, kteří by se ujali úkolu 

shromáždit a editovat sbírku materiálů (z podnikových a státních archivů, ze zpráv OŽK 

a živnostenských inspektorů, z dobové literatury a tisku, z pamětí aj.) o sociální problematice 

ve velkých podnicích, po vzoru německé „Quellensammlung zur Geschichte der sozialen 

Betriebsverfassung. Ruhrindustrie unter besonderer Berücksichtigung des Industrie- und 

Handelskammerbezirks Essen, bearbeitet von Gerhard Adelmann, Bd. I-II, Bonn 1960, 1965. 

Jako vhodnou lokalitu vidí moravsko-slezský region pro období před rokem 1914. 

 Opomenut by neměl být také periodický tisk, jak naznačila ve svém příspěvku Pavlína 

Nováčková, která zároveň představila i zajímavé využití lingvistických metod. Autorka se 

také pokusila odpovědět na otázku, zda jsou noviny odrazen kolektivní paměti na určitou 

událost (v tomto případě stávku na dole Trojice 1894). 

 Velká část příspěvků se věnovala konkrétnímu výzkumu. Ať už shrnutí dlouholetého 

výzkumu, jak to bylo v případě rozsáhlé práce dvojice Machačová-Matějček, nebo 

u konkrétních „menších“ výzkumů jednotlivců (František Čapka, Josef Šerka, Radoslav 

Daněk, Pavlína Nováčková, Anežka Kindlerová), popř. menších kolektivů (Martin Jemelka, 

Ondřej Ševeček).  

Vedle samotných příspěvků byla velmi cenná také poměrně hojná diskuze. Hned první 

vystoupení Lukáše Fasory přineslo zamyšlení nad cílem pořádání konference 

a metodologickým a terminologickým uchopením tématu. Tato otázka se objevila během 

                                                 
1
 HOLUBEC, Stanislav: Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v  meziválečné 

době. Plzeň 2009. JEMELKA, Martin: Na Šalomouně. Společnost a každodenní život v největší 
moravskoostravské hornické kolonii 1870−1950. Ostrava 2008. FASORA, Lukáš: Brněnský municipální 
socialismus 1880−1914 a jeho platforma spolupráce měšťanské a dělnické elity? In Občanské elity a obecní 
samospráva 1848−1948. Brno 2006, s. 219−229.  
2 MYŠKA, Milan – ZÁŘICKÝ, Aleš: Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I a II, Ostrava 
2008 a 2010. 
3 MATAJA, Viktor: Zur Geschichte der Arbeitstatistik in Österreich. Statistische Monatschrift 1913. 
4 KŘEPELÁKOVÁ, Vlastimila: Struktura a sociální postavení dělnické třídy v Čechách 1906−1914. Praha 1974. 



průběhu ještě několikrát. Z metodologického hlediska se vedle dosud ještě zcela neopuštěné 

marxistické terminologie uvažuje o konceptech Maxe Webera, popř. Pierra Bourdieu. 

Účastníci hovořili o tom, že není nutné nyní Marxe a jeho učení apriori odmítat jako již 

zastaralé a nepoužitelné, naopak stále je potřeba se s jeho dílem vyrovnávat, pochopitelně již 

bez dřívějšího ideologického nánosu. Jiří Štaif v této souvislosti zdůraznil, že konflikt 

bohatých s chudými je latentní, což podporuje nutnost nezatracovat Marxe a jeho dílo úplně. 

V západní literatuře je tento „spor“ již hojně reflektován. Podle Fasory jde například o výklad 

pojmu generace pomocí analýzy jevů na pomezí sociálních kulturních dějin. V českém 

prostředí nadále přežívá marxisticko-leninský model biografií průkopníků socialismu.  

Zdůrazněn byl zároveň požadavek nezabývat se dělnictvem jako homogenní a izolovanou 

sociální skupinou, nýbrž zkoumat ji jako vnitřně heterogenní složku občanské společnosti 

v interakci s jejími dalšími částmi. Dělnictvo prodělalo ohromnou proměnu od příležitostných 

nádeníků s ještě částečným ukotvením v zemědělské práci k továrnímu dělníkovi často 

odkázanému pouze na mzdu (s mnoha přechodnými a zvláštními typy, např. kovorolníky). 

S tím souvisela také změna mentalit vlivem odloučení od rodiny, „samostatné“ práce na poli 

určované počasím a vlastní vůli k nutnosti přizpůsobit se pracovnímu řádu. V tomto kontextu 

bych zmínil zejména práce Jany Machačové a Jiřího Matějčka.5 Zajímavým vkladem 

do problematiky řešení výkonnosti dělníků různými zásahy do pracovních i osobních 

záležitostí zaměstnanců přinesl příspěvek Ondřeje Ševečka6 o fordismu a samozřejmě i jeho 

práce o Baťových závodech. 

Mezi účastníky konference převládl názor, že zvláště metodologické otázky by si 

zasloužily vlastní zasedání alespoň v podobě vědeckého kolokvia či semináře. Centrum pro 

hospodářské a sociální dějiny s pořádáním dalších akcí k problematice dělnictva do budoucna 

počítá. 

 S návratem zájmu o dělnickou problematiku nesmí dojít také k návratu na politickou 

objednávku zabarvené historie. Musí jít o hledání způsobu jak popisovat historickou realitu. 

Nemyslím zde v nějakém pozitivistickém duchu. Je jasné, že současný člověk bude stále 

přinášet spoustu subjektivních náhledů na minulost. Jde však o to, aby závěry prací 

nepodléhaly předem vykalkulovaným schématům, které realitu záměrně zkreslují. 

Naprosto jasné je, že ačkoliv existuje ohromné množství studií marxistické 

provenience týkající se dělnictva, většina z nich se zaměřovala pouze na politické aktivity 

                                                 
5 MACHAČOVÁ, Jana − MATĚJČEK, Jiří: Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781−1914. Praha 2010 
(2. vydání).; Problémy obecné kultury v českých zemích 1781−1989. Opava 2008. 
6 ŠEVEČEK, Ondřej: Zrození Baťovy průmyslové metropole: továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně 
v letech 1900−1938. Ostrava 2009. 



dělníků, na tzv. dělnické hnutí. Některé další otázky spojené s dělnictvem byly zařazovány 

do hrubě načrtnutých schémat, které měly „ověřit“ vykořisťování dělnictva, podpořit vizi 

o homogenitě dělnictva apod. 

 Setkání nebylo inscenováno ani pro to, aby se tématu vrátilo tolik pozornosti, jak mu 

bylo věnováno před rokem 1989. Mělo jít o hledání místa a zařazení tohoto důležitého tématu 

„zpět“ do pozornosti historiků. Je jasné, že nemůžeme opustit další slibně se rozvíjející 

témata, ale musíme se pokoušet je společně propojit do společného plastického pohledu na 

naši minulost. V tomto ohledu se otevírá například studium továren, vztahů mezi 

podnikateli/manažery-zaměstnanci/odbory-státem/státními institucemi. Zdeněk Jindra v této 

souvislosti poukázal na vztah podnikatel-podnik-zaměstnanec.7 K proměnám vztahů mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli8 bylo již také napsáno a řečeno mnoho (Machačová-Matejček, 

Ševeček, Fasora). Zdůraznil též využití některých opomíjených pramenů (tovární řády) 

i překonání zakořeněných myšlenkových stereotypů (spojení dělnictva s pojmem hnutí apod.). 

Lze jen souhlasit s jeho slovy: Dnes nepotřebujeme ani tak práce o „hnutí“, naléhavé jsou 

spíše nápadité a nepochybně pracné, důkladné analytické studie o vývoji pracovních 

podmínek v továrnách, snesení čísel o vývoji a diferenciaci nominálních a reálných mezd 

v souvislých a porovnatelných řadách, edice a rozbory továrních řádů, studie o nemocnosti 

a úrazovosti dělnictva, o velkých stávkách, o výstavbě závodních kolonií, o všedním dnu9 

a mentalitě dělníků aj. Tato témata však zůstala v minulosti spíše nepovšimnuta nebo byla 

výrazně zkreslena v rámci „politických brožur“, které hlásaly údaje o vykořisťování dělnické 

třídy. Výjimku tvoří např. některé práce Jiřího Matějčka, Jany Machačové, Jarmily Šťastné 

a Jana Měchýře.10  

                                                 
7 Tento model využil autor při psaní své práce: JINDRA, Zdeněk: Když Krupp byl dělovým králem. Praha 2009. 
8 Tyto vztahy procházely proměnou od paternalistických vztahů, kdy zaměstnavatel byl považován 
za chlebodárce a v podstatě byl mezi svými dělníky ve velké úctě, až po odosobněné vztahy ve velkých 
továrnách, kdy majitel často ani podnik neřídil sám, ale prostřednictvím profesionálních manažerů.  
9
 Studium Alltagu umožňuje zkoumat dělnictvo jak z pohledu subjektu, tak také objektu historického bádání. 

Jana Englová: Vždyť konkrétní běžný den je dán jednak objektivními faktory (např. délkou pracovní doby, výší 
mezd, zdravotním stavem, mírou úrazovosti aj.), ale zároveň je ovlivněn vlastní aktivitou (např. sousedskými 
vztahy, způsoby využívání volného času, zájmovou a spolkovou činností aj.). Společným výsledkem je pak životní 
styl. 
10

 MACHAČOVÁ, Jana: Tendence vývoje mezd dělnictva 1848−1914. Srovnání tzv. starých a nových 
průmyslových oblastí českých zemí. In K hospodářským a sociálním dějinám 19. a 20. století, I. Opava 1991, 
s. 146−319. TÁŽ: Postavení dělnictva v průmyslových oblastech českých zemí 1848−1914. Závěry výzkumu. 
Slezský sborník 85/1987, s. 244−254. MATĚJČEK, Jiří: Reálné mzdy horníků uhelných dolů v českých zemích 
do roku 1914. In Hospodářské dějiny − Economic History 14/1986, s. 217−324. Tato práce využívá metody 
rekonstrukce tzv. spotřebních košů domácnosti. Vzhledem k nedostatečným pramenům muselo dojít k mnoha 
zjednodušení, např. redukování spotřebního koše na dvě základní potraviny: chleba a maso. K problematice 
reálných mezd by měly být použity také další metody a prameny: zejména zprávy OŽK, živnostenských 
inspektorů, různých komisí apod. Jisté možnosti poskytuje nepřímo také stávková statistika, která přináší údaje o 
mzdách dělníků pracujících ve stávkou zasaženém podniku. Vzhledem k tomu, že se podle statistik stávkovalo 



 Zdeněk Jindra také upozornil na důležitý fakt, že dělnictvo bylo dominujícím 

činitelem národního hospodářství „pouhých“ zhruba 75 let, tj. od dovršení průmyslové 

revoluce na konci 70. let 19. století až do poloviny 20. století, jak to známe z výzkumů 

z Německa, přičemž předpokládáme, že se výsledky pro naše země nebudou příliš lišit.11 Pro 

období před a po tomto období je tedy snad účelnější a důležitější studovat jiné skupiny 

obyvatelstva. V době před dovršením průmyslové revoluce spíše řemeslníky, zemědělce 

a od poloviny 20. století spíše tzv. bílé límečky, podílející se v sekundárním sektoru na řízení 

a kontrole výrobního, technického a obchodního podnikání a v sektoru terciárním v rozšiřující 

se paletě služeb. Manuální dělník je co do významu a vlivu postupně zatlačován zaměstnanci 

– vrstvou, jejíž genezi, skladbě a postavení je už nejvyšší čas věnovat v našem historickém 

bádání zvýšenou, ne-li dokonce větší pozornost než dělnictvu. 

 V příspěvku Jany Englové zazněla také slova: Je zajímavé, že dlouho bylo opomíjeným 

problém, jak vůbec dělnictvo vzniká, z jakých sociálních vrstev se tvořilo. Tuto otázku si jako 

první položil Milan Myška a odpověděl na ni v roce 1962 rozborem dělnictva v železárnách 

na Ostravsku.12 Dosud však globální pohled na základě širokého průzkumu chybí. Úskalí 

takového výzkumu dále představili Lumír Dokoupil a Ludmila Nesládková, kteří poukázali 

na výsledky výzkumu Ludmily Kárníkové,13 která vytyčila meze bádání v souvislosti 

s pramennou bází. Jako určité východisko se nabízí studium průmyslových oblastí, kterým se 

ve svém příspěvku věnoval Petr Gába.  

 Důležité téma konkretizace rozboru mužských a ženských pracovních sil v rámci 

gender studies, zůstalo vlivem nepříznivých okolností14 na konferenci až na obecné zmínky 

bez odezvy.  

 Diskuze se také věnovala altruistickým aktivitám podnikatelů, které však 

pravděpodobně většinou nebyly iniciovány z ryze humanitárních příčin, ale za účelem 

vytváření pozitivní image a hospodářské stability osazenstva podniku (platí pro kvalifikované 

pracovní síly). Tématu účasti podnikatelů na veřejně prospěšných aktivitách (také 

                                                                                                                                                         
nejvíce ze mzdových příčin, můžeme si udělat představu o tom, jakou mzdu považovali samotní dělníci za 
nedostatečnou.; ŠŤASTNÁ, Jarmila: Život textilních dělníků na Ústecku a Českotřebovsku 1870−1914. Vysoké 
Mýto 1980.; MĚCHÝŘ, Jan: První generace. Ústí nad Labem 1973. 
11 V tomto ohledu je možné zmínit důležitost průzkumu pracovního trhu a jeho skladby, funkce a vývoje. 
K tomuto účelu je nutné shromáždit a detailně rozebrat všechna statistická data o zaměstnanosti obyvatelstva 
v 19. a 20. století. Vyjádřit tak příslušnost k povolání ekonomicky aktivního obyvatelstva v jednotlivých 
národohospodářských sektorech (primární, sekundární, terciární). V Německu se touto problematikou zabýval 
Toni Pierenkemper.  
12 MYŠKA, Milan: Počátky vytváření dělnické třídy v železárnách na Ostravsku. Ostrava 1962. (Šlo o publikaci, 
kterou vydal Slezský ústav ČSAV v Opavě pod č. 42.)  
13 KÁRNÍKOVÁ, Ludmila: Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754−1914. Praha 1965. 
14

 Denisa Nečasová, která měla na konferenci přednést příspěvek na téma: Gender a dělnictvo v anglosaské 
historiografii, se bohužel omluvila ze zdravotních důvodů. 



v souvislosti s dělníky) se věnovaly některé příspěvky na české sekci světového kongresu 

hospodářských historiků v Utrechtu v roce 2009.15 V souvislosti s dělnictvem se otevírá také 

prostor pro výzkum obsazování tzv. veřejného prostoru.16 Tomuto tématu se dosud autoři 

věnují v souvislosti s národnostními poměry, ale pokud je mi známo, nebyl tento problém 

dosud řešen na sociální úrovni. 

  Z politického hlediska byla marxistická historiografie zaměřena pouze na politické 

aktivity dělnictva v rámci sociální demokracie a komunistické strany. Opomíjeny tak 

zůstávaly další proudy, zejména křesťanskosociální proud, jak ukázal ve svém příspěvku 

Miloš Trapl, ale také další pokusy o řešení tzv. sociální otázky, třeba z řad dalších politických 

stran, popř. výrazných osobností.  

 Referát Jiřího Štaifa Dělnictvo a třídní boj v Masarykově Sociální otázce17 zasadil 

Masaryka do kontextu dobového evropského intelektuálního prostředí, které se v závěru 

19. století stále více zajímalo o sociální prosblematiku a marxismus. Představil důvody, jež 

vedly Masaryka k zájmu o tuto oblast, předpoklady formující Masarykovo vlastní pojetí 

dělnictva i jeho osobní postoj k marxismu. Představil tak problematiku dělnictva v širším 

kontextu tehdy řešené sociální otázky v idejích osobnosti evropského formátu. I to by se 

mohlo stát cestou pochopení „reálnějšího“ nejednostranně podaného obrazu reality (podobně 

jako u již zmiňované koncepce vztahů podnikatel-podnik-zaměstnanec), nejen z pozice 

dělníků, jak tomu bylo v marxistické historiografii.  

 Téměř zcela byla podle Jany Englové opomíjena další důležitá funkce sociálně 

demokratické strany, kterou lze chápat jako kultivační úlohu dělnictva. Zcela prokazatelně ji 

lze vidět v zaměření dělnického tisku a literatury, která byla pro dělnictvo vydávána. Šlo o boj 

proti alkoholismu, karbanu, o prosazování větší hygieny a úrovně bydlení, o propagaci 

vzdělávání, četby tisku a literatury a vůbec zkulturnění života dělnických domácností. Rozdíl 

mezi kulturní úrovní dělnictva na počátku druhé poloviny 19. století a na jeho konci je 

skutečně zcela evidentní. Zásluhu na prezentaci této kultivační úlohy má především Jiří 

Kořalka.18 

                                                 
15 Např.: FASORA, Lukáš: Brno Entrepreneurs and so-called Workers´ Question 1861−1914. KNOB, Stanislav: 
Bussinessmen of the Ostrava-Karviná Mining District and thein Involvement in the Workers´ Issue until the First 
World War. Obě In: ZÁŘICKÝ, Aleš (Ed.): The Invovement of Businessman in Local and Regional Public Life 
in Central Europe 1800−1914. Ostrava 2009. 
16 V této souvislosti se hodnotí například pojmenování ulic, vytyčování pomníků významným osobnostem 
a událostem, spolková činnost, stavba kulturního domu, veřejná vystoupení v městském prostoru – hlavní 
náměstí nebo ulice, park apod. 
17

 Masarykově sociální otázce byl věnován sborník: T. G. Masaryk a sociální otázka. Sborník příspěvků 
z IX. semináře Masarykova muzea v Hodoníně, 14. listopadu 2001. Hodonín 2002 
18 KOŘALKA, Ji ří: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815−1914. Praha 1996. (Tato jeho práce vyšla původně 
v roce 1991 ve Vídni pod názvem Tschechen im Habsburgerreich und in Europa 1815−1914. 



 I když přinesla konference více otázek než jasných odpovědí, lze na mnohé, co na ní 

zaznělo navázat na dalších setkáních a v práci jednotlivých autorů. K tomu by mělo přispět 

také odhodlání pořadatelů konference vydat z ní vycházející sborník již v průběhu tohoto 

roku.  

 

Resumé 

Otázka, kam se poděly dějiny práce, je v případě problematiky dělnictva v podstatě oprávněná. Po roce 1989 

došlo k zásadnímu odklonu od tohoto tématu k, v českém prostředí, novým výzvám (např. dějinám elit). 

Historici navíc měli pocit, že věda je již dělnictvem přesycena. Po dvaceti letech je omezení prací k tomuto 

tématu poměrně citelné a je jasné, že toto oblast tvoří nedílnou součást hospodářských a sociálních dějin. 

V souvislosti s tím se však otevírá celá řada otázek. Proto byla ve dnech 14. a 15. dubna 2011 uspořádána 

v Ostravě konference Problematika dělnictva v 19. a 20. století. Ačkoliv konference přinesla nakonec více 

otázek než odpovědí, byla cenná diskuzí nad tématem, která by měla pokračovat i v dalších letech. Vyřešit by se 

měla otázka bilance nad dosavadní proveniencí týkající se dělnictva, dále metodologie a terminologie a stanovit 

základní cíle výzkumu.  

                                                                                                                                                         
Sozialgeschichtliche Zusammenhänge der neuzeitlichen Nationsbildung und der Nationalitätenfrage in der 
böhmischen Ländern.) Dělnickému hnutí je věnován III. oddíl na s. 228−294. Důraz na nutnost studia kultivační 
úlohy prezentoval Kořalka na s. 265. 


