
Odlišné jazyky - společné dějiny 
Harmonogram přednášek jarního cyklu  

 
 

19. 02. 2013 Vlasti moravských Čechů a Němců 

v 18.00 hod. Proměny kolektivního vědomí Moravanů v 19. století 
   

Mgr. Milan Řepa, Ph.D. (*1970), vedoucí brněnské pobočky Historického ústavu AV ČR,  

se zabývá dějinami Moravy v 19. století, fenomény patriotismu a nacionalismu a dějinami 
dějepisectví. 

 
26. 02. 2013 Potlačení předchůdci?  
v 18.00 hod. K moravským a slezským kořenům národního socialismu (1848 – 1920) 
 

Dr. phil. Tobias Weger (*1968), vědecký pracovník Spolkového institutu pro kulturu a dějiny 

Němců ve východní Evropě při Univerzitě Oldenburg, se ve své historické práci zaměřuje 
především na české země a Slezsko. 

 
05. 03. 2013 Měšťanstvo a dělnictvo na Moravě 1870-1914 

v 18.00 hod. České a německé cesty konfliktů a spolužití 
 

doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (*1972), pracuje v Historickém ústavu Filozofické fakulty 

MU v Brně, zaměřuje se na období 19. století na Moravě, mj. na problémy sekularizace 
společnosti a obecní samosprávu. 

 
12. 03. 2013 Zavřená hranice 

v 18.00 hod. Československo a židovští uprchlíci po „anšlusu“ Rakouska  
 

Mgr. Michal Frankl, Ph.D. (*1974), vedoucí oddělení pro dějiny šoa v Židovském muzeu 

v Praze, se věnuje českému antisemitismu 19. století a československé uprchlické politice. 

 
19. 03. 2013  Zůstavší Němci v českých zemích v 50. letech 20. století 

v 18.00 hod.  
 

Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. (*1979), pracuje v Ústavu hospodářských a sociálních dějin UK 

v Praze, mj. zakladatel občanského sdružení  Antikomplex, zabývá se sociálními dějinami, 
moderním nacionalismem a multietnicitou v českých zemích 20. století. 

 
26. 03. 2013 Šestkrát smíšené 
v 18.00 hod. Česko-německo-židovské manželství v době nacistické okupace 
 

Benjamin Frommer, Ph.D. (*1969), Department of History, Northwestern University, Illinois 

v USA, jako Associate Professor (docent) přednáší dějiny střední a východní Evropy, mj. 
autor knihy „Národní očista“ o retribuci v poválečném Československu. 

 
 
 



02. 04. 2013 Němečtí antifašisté v českých zemích 1938-1948 
v 18.00 hod.  
 

Mgr. David Kovařík, Ph.D. (*1972), pracuje v brněnské pobočce Ústavu pro soudobé dějiny 

AV ČR, věnuje se česko-německému soužití v českých zemích v první polovině 20. století, 
poválečnému vývoji českého pohraničí nebo dějinám Brna po roce 1945. 

 
09. 04. 2013 Hanebná řeč?  

v 18.00 hod. Otázka němčiny v první Československé republice 
 

Dr. phil. Mirek Němec (*1972), pracuje na Katedře germanistiky UJEP v Ústí nad Labem,  

zabývá se mj. česko-německými kulturními vztahy v 19. a 20. století, dějinami školství – 
např. historií německých středních škol v Československu v letech 1918-1938. 

 
16. 04. 2013 Němci a Češi v období „druhé třicetileté války“ 1914-1945 
v 18.00 hod. 
 

Dr. Otfrid Pustejovsky (*1934), Waakirkchen (SRN), historik, germanista a katolický teolog, 

mj. nositel Umělecké ceny česko-německého porozumění za rok 2011, je autorem četných 
odborných publikací k dějinám českých zemí, ČSR a ČSSR. 

 
23. 04. 2013 Dokončení historického díla? 

v 18.00 hod. Odsun Němců do vnitrozemí v letech 1947 - 1949 
 

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (*1973), pracuje v Historickém ústavu Filozofické fakulty  MU 

v Brně, je vedoucím Centra pro studium moderních dějin a multikulturní společnosti, zabývá 
se mj. německy mluvícím obyvatelstvem v Československu po roce 1945. 

 
30. 04. 2013 Zájezdy do minulosti?  

v 18.00 hod. Jak stesk po domově sbližuje Němce a Čechy 
 

Jun.-Prof. Dr. Sarah Scholl-Schneider (*1978), působí na Univerzitě J. Gutenberga 

v Mohuči, vystudovaná politoložka, slavistka a etnografka se věnuje na poli kulturní 
antropologie mj. problematice migrací ve střední a východní Evropě. 

 
07. 05. 2013 Narozeni v Čechách a na Moravě – skutečně (ne)známí? 

v 18.00 hod. Kořeny a stopy některých známých Němců a Rakušanů v českých zemích 
 

Dr. phil. Wolfgang Schwarz (*1968), vystudovaný politolog a historik se zaměřením na 

zahraniční politiku a diktatury ve 20. století pracuje od r. 2002 jako kulturní referent pro 
české země ve Spolku Adalberta Stiftera v Mnichově. 

 
14. 05. 2013 Společný sport Čechů a Němců - soužití, soutěž, střet 

v 18.00 hod.  
 

Dr. phil. Stefan Zwicker (*1969), působí na univerzitě v Bonnu v Institutu pro historické 

vědy se zaměřením na střední a východní Evropu. Ve své badatelské práci se zaměřuje mj. 
na společnost a sport (zvláště fotbal) nebo mýty a stereotypy ve střední a východní Evropě. 


