
X. sjezd českých historiků 2011, Ostrava 

Program volné sekce „Hranice a identita“  
15. 9. 2011, 9:00-12:00 

 

 

Garant: Prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D. 
Technische Universität Chemnitz 
Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D. 
Filozofický ústav Akadamie věd České republiky 
 

Anotace: Téma hranice se od 90. let 20. stol. profiluje jako významný předmět 
historických a kulturních věd, a to jak v čistě spaciálním, tak i 
symbolickém slova smyslu.  Zdůrazňována je přitom zejm. sociální 
dimenze hranice, která už není vnímána primárně jako geografický 
fakt vykazující specifické sociální konsekvence, nýbrž současně jako 
sociální instituce, která se ustavuje v komplementárním vztahu 
sociálních a spaciálních faktorů. Jako taková na jedné straně ovlivňuje 
modely sociálního jednání a sociální komunikace, na straně druhé je 
modely sociálního jednání v různých kulturně historických kontextech 
sama ustavována. Úkolem sekce je vytvořit prostor pro tematizaci této 
sociální dimenze hranice, zejm. pro tematizaci role, kterou hraje 
kategorie hranice v procesech konstrukce, afirmace, resp. 
problematizace identit a v procesech kulturní imaginace jinakosti. 
Současně by sekce měla být platformou pro odbornou bilanci 
soudobých trendů v historiografickém studiu vymezeného tématu. 

 
Program: 

 

 
Hranice a identita 

09:00-09:15 
 

Lenka Řezníková - Miloš Řezník 
(Technische Universität Chemnitz, Filozofický ústav Akadamie věd 
České republiky) 
Úvodní slovo 

09:15-09:30 Martina Krocová 
(Seminář obecných a komparativních dějin, Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy) 
Hranice jako společenskovědní téma – přístupy a koncepty 

09:30-09:45 Luďa Klusáková 
(Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) 
Hranice a identity v kontextu urbánních studií 

09:45-10:00 Christiane Brenner 
(Collegium Carolinum, München) 
„Země se vrací“. Konstrukce identity v českém diskursu o pohraničí po         
r. 1945 



 
10:00-10:25 

 
Diskuse 
 

10:25-10:35 Přestávka na občerstvení 

10:35-10:50 Matěj Spurný 
(Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) 
Hranice a očista společnosti. Konstrukce společnosti spolehlivých v českém 

pohraničí po druhé světové válce (1945-1955) 

10:50-11:05 Witold Stankowski 
(Instytut Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i 
Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego) 
Inderdisciplinární výzkum identit v tzv. polských kresech meziválečného 
období 

11:05-11:20 Edyta Żyła 
(Instytut Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i 
Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)  
Rozdělená města jako laboratoř evropské integrace 

11:20-11:35 Ondřej Matějka 
(Antikomplex o.s., Praha) 
Hranice, pohraničí, periferie jako příležitost pro vzdělávání 

 
11:35-12:00 

 
Diskuse 

 


