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Občanské společnost a historiografie aneb nekonečné hledání definice a obsahu 

Prof. Milan Hlavačka 

historik působící na FF UK Praha a v Historickém ústavu AV ČR.  Specializuje se na politické, 
sociální a hospodářské dějiny habsburské monarchie a na dějiny dopravy  
 

Koncept občanské společnosti je pro historiky stále nepropracovaný, špatně uchopitelný, téměř 

bezbřehý a ve svých závěrech mnohoznačný. Tušíme, že s občanskou společností souvisí vysoká 

míra sebereflexe, sebeorganizace a autoreferenčních schopností, tedy nezávislosti na 

pozemských (stát, církev) i nadpozemských autoritách (Bůh). Především sociologové a 

politologové vypracovali velké množství definic a pojetí, které málokdy pomáhají historikům ke 

konkrétnímu uchopení historické materie. Účelem příspěvku bude nabídnout (své) řešení tohoto 

problému, respektive bude se zabývat tím, jakým konkrétním obsahem může historik 

naplnit přemýšlení o vzniku a formování občanské společnosti ve středoevropském prostoru 19. 

století. Bude to tedy referát o hledání vhodných pramenů a možné interpretací těchto pramenů. 

 

Národní stát jako specifický evropský fenomén 

Prof. Miroslav Hroch 

historik a vysokoškolský učitel (FHS UK Praha), mezinárodně uznávaný odborník na 

problematiku formování moderních národů 

 

Národ se formoval jako specificky evropský fenomén v procesu modernizace a jeho pozitivní 

konotace se vyvíjela v návaznosti na specificky evropské myšlenkové proudy od humanismu přes 

reformaci po osvícenství. Identifikace jedince s národem se označovala termínem vlastenectví 

(patriotismus). Teprve v době, kdy většina evropských národů byla plně formována, začala být 

identifikace jedince s národem označována novotvarem nacionalismus, který měl někdy 

pozitivní, většinou však negativní konotaci. Během 20. století se nacionalismus stal součásti 

pojmosloví politiky i společenských věd, které jej aplikovaly nejen na evropské národy, ale také 

na nové útvary, které vznikaly mimo Evropu a prohlašovaly se za „národní“ (ve smyslu 

anglického chápání termínu „nation“). V  důsledku toho se obsah termínu nacionalismus rozšířil i 

na identifikaci jedince s útvary, které se podstatně lišily od evropských národů. V důsledku toho, 

že se jakousi bezmyšlenkovou setrvačností termín nacionalismus v tomto pozměněném 
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globalizovaném smyslu přenesl na rozbor vývoje evropských národů v 19. století, hrozí zpětně 

při jeho používání výrazné zkreslení obrazu evropských dějin.  

 

František Palacký jako Středoevropan 

Prof. Jiří Štaif 

profesor hospodářských a sociálních dějin na FF UK Praha. Věnuje se především dějinám 

společnosti v dlouhém 19. století a dějinám moderní historiografie 

    

Palackého pojetí střední Evropy se utvářelo již v jeho mládí. V letech 1848 – 1849  bylo  vystaveno 

robustnímu revolučnímu tlaku.  Díky němu vytvářel na bázi austroslavismu a austrofederalismu  

vizionářský projekt konstituční habsburské monarchie. Počínal si tak ovšem již jako vůdčí 

reprezentant moderního českého národa;  vycházel proto z českého národního zájmu, jenž 

nemůže limitovat ani zanikající Německý spolek, ani parlamentní snahy po německém národním 

sjednocení ve Frankfurtu nad Mohanem.  Palackého projekt ústavní přestavby habsburské 

monarchie se poměrně rychle ukázal být kolizní s politickými zájmy německého a maďarského 

národního hnutí, které byly nejvlivnějšími hráči ve vyjednávání i přímých konfrontacích o 

budoucí podobu habsburské monarchie. Tato tendence se potvrdila r. 1867 v rakousko-

uherském dualismu, avšak po první a druhé světové válce se obrátila v pravý opak, aniž by se 

však pro střední Evropu našlo nějaké společné řešení ve sféře státní integrace. Bylo tomu tak mj. 

proto, že evropské integrační procesy se po r. 1945 posunuly na vyšší úroveň a část střední 

Evropy „spadla“ do mocenské sféry Sovětského svazu. Nicméně se z Palackého myšlení jeví jako 

stále aktuální otázka národní spravedlnosti v moderní, postmoderní a post-postmoderní 

společnosti, její civilizačně přijatelná realizace a tvůrčí hledání perspektivních vztahů mezi 

evropským Západem a evropským Východem.  

 

Demokratizace společnosti a ženská otázka 

Prof. Milena Lenderová 

historička působící na FF Univerzity Pardubice, odbornice na problematiku gender history, dějin 
každodennosti a česko-francouzských kulturních vztahů  
 

Charitativní spolky, obvykle konkrétně zaměřené na určitou sociální nebo profesní skupinu, 

sehrály důležitou roli v genezi ženské emancipace. Instrukce pro zakládání ženských 

dobročinných a prospěšných spolků byly vydány v roce 1816 a po následující půlstoletí bude 

filantropie pro ženu ze středních vrstev představovat jedinou možnost úniku ze striktně 

ohraničeného soukromého prostoru. V českých zemích byly nadto už v době předbřeznové 



filantropické snahy úzce spojeny s národní agitací a vzdělanostním úsilím, a to jak v českém, tak 

německém kulturním a jazykovém prostoru.  Po polovině století přibývalo soukromých institucí 

věnujících se vzdělávání dívek, nicméně typ vzdělání, který nabízely, neotvíral cestu na pracovní 

trh. Skutečným „katalyzátorem“ se stala prusko-rakouská válka, která vedla k prvním 

organizačním počinům dávajícím ženám skutečnou kvalifikaci. Následující desetiletí přinášejí 

první možnosti dívčích maturit a objevují se snahy dosáhnout na univerzitní vzdělání. Vrcholící 

emancipační úsilí má pak podobu politických požadavků, především volání po účasti žen na 

politickém životě.  

 

Apollónův chrám – Chrám přírody 

Prof. Pavel Zatloukal 

historik umění, emeritní ředitel Muzea umění Olomouc, profesor působící na FF Ostravské 

univerzity. Specializuje se na dějiny umění, zvláště pak na architekturu 18. až 20. století 

 

Jednu z vrcholných staveb Lednicko-valtického areálu, někdejšího dominia Liechtensteinů, 

představuje Apollónův chrám na mírném návrší nad Mlýnským rybníkem. Byl vystavěn v letech 

1817–1819 podle návrhu knížecího architekta Josefa Kornhäusela. Jeho reliéfní vlys od sochaře 

Josefa Kliebera je oslavou Apollónského mýtu. Za sloupovým portikem jsou dveře, za nimiž by 

měl následovat interiér svatyně. Podle původní koncepce však po jejich otevření nevkročil 

příchozí do chrámové lodi nýbrž do lůna přírody – chrámem se stala okolní krajina. Sakralizace 

přírody v osvícenském, konkrétně anglickém nebo rousseauovském duchu však nebylo jedinou 

dobově tak výmluvnou symbolickou rovinou této stavby. Jejím vzorem se totiž stal Chrám 

Terpsychoré, jak bylo nazýváno mondénní obydlí pařížské herečky Marie–Madelaine 

Guimardové. Nechala si je vystavět v letech 1770–1772 podle návrhu předního 

francouzského revolučního architekta Claude-Nicolase Ledouxe. U Ledouxova domu byl zase 

jeho základní prvek – exedra – převzatý z římských term. Další replikou Ledouxovy stavby se 

stala městská vodárna v Livornu z let 1827–1842. Sakralizaci profánního a profanaci sakrálního 

provázející zlom epoch kolem roku 1800 je tak možné s pobavením i estetickým zadostiučiněním 

sledovat i na tomto mikropříběhu jedné zajímavé umělecké mutace. 

 

Muzeum a občanská společnost: střední Evropa 1848–1918  

doc. Pavel Šopák 

historik umění, docent působící FF UP v Olomouci a FPF SU v Opavě. Věnuje se dějinám umění, 

architektury a muzeologie moravsko-slezského prostředí 19. a 20. století 



 

V roce 1848, jejž v celé západní a střední Evropě vyznačují dramatické společenské změny, 

vzniklo v Olomouci živnostenské muzeum. Záhy zaniklo; na tomto nenápadném příkladu se však 

ukazuje, že občanská společnost budoucnosti bude chápat muzejní instituci jako svébytnou 

součást občanského servisu, jako specifickou službu středoevropské společnosti. A jak tento 

olomoucký příklad připomíná, nejinak tomu bude v českých zemích, Moravu a Slezsko 

nevyjímaje.  Aktérem roku 1848 byl i Rudolf Eitelberger von Edelberg, po roce 1850 protagonista 

modernizačních tendencí, které se týkaly školské a kulturní sféry. Po změně politických poměrů, 

daných obnovením ústavnosti v roce 1860, se díky němu v Rakousku prosadil typ 

uměleckoprůmyslového muzea jako servisní instituce občanské společnosti; jako typ, jejž bude 

možné uskutečnit ve všech částech hodnotově heterogenní a civilizačně nestejně vyspělé 

monarchie. Samotný koncept vzorovosti uměleckoprůmyslového muzea sice na konci 19. století 

ztrácel na vitalitě, avšak tento typ muzea se na přelomu století ocitl ve spojitosti s novou ideou: 

brněnský muzejník Julius Leisching byl arbitrem i organizátorem sítě mezi rakouskými 

muzejními institucemi, fungujícími v centrech i na periférii; jemu již nešlo pouze o 

uměleckoprůmyslová muzea, ale také o muzea s retrospektivní tendencí – muzea, která vyjadřují 

potřebu do kodexu kulturních hodnot Středoevropana včlenit specifické lokální tradice a 

zvláštnosti, svědectví patriarchálních časů. Ani léta první světové války, obecně vzato vůči 

muzejní aktivitě nepříznivá, neznamenala jen pokles těchto aktivit: tematizaci patriotismu 

spojenou s dokumentací Světové války vystřídala funkce muzea jako způsobu, jak pomoci 

bližním, a současně jak ukazovat válku v její bezprostřední krutosti.  

 

Škola Otto Wagnera mezi realitou a mýtem 

Prof. Jindřich Vybíral 

historik umění, profesor stojící v čele Katedry dějin umění a estetiky UMPRUM v Praze. Věnuje se 

dějinám české a středoevropské architektury 19. a první poloviny 20. století a metodologii dějin 

umění 19. a 20. století 

 

Speciální škola architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni, kterou vedl v letech 1894–

1912 Otto Wagner, byla jedním z nejmodernějších architektonických učilišť v Evropě. Od jiných 

architektonických „škol“ se odlišovala vyhraněným pojetím architektury založeným na 

Wagnerově modernistickém učení a mimořádně silným vztahem učitele a žáků. Podobně jako 

později Bauhaus, i Wagnerova škola se ještě v době svého fungování stávala mýtem, a ten 

později vstoupil do historických vyprávění. V nich škola figurovala jako líheň géniů, kteří se 



dostávali do nevyhnutelných konfliktů s nechápavým, zaostalým publikem. Tento příspěvek je 

pokusem o revizi jednostranných pohledů modernistické historiografie. Wagnerova škola je 

v něm nahlížena jako diskursivně konstruovaná platforma, při čemž východiskem výkladu nejsou 

jen její sebeprezentace, nýbrž také doklady její kritické recepci. Ukazuje komplexní realitu 

Wagnerovy školy, která byla založená na síti protikladných, k sobě navzájem vztažených 

momentů, jako je modernita versus tradice, originalita versus epigonství, realismus versus 

idealismus, protestní smýšlení versus konformita atd.  

 

Role politického a nepolitického sdružování při formování občanské společnosti 

Prof. Jiří Malíř 

historik stojící včele Historického ústavu FF MU v Brně. Specializuje se na dějiny politických stran 

v českých zemích a na česko-německé vztahy 

 

Spolky a sdružování vůbec patří bezesporu k důležitým činitelům vzniku a rozvoje občanské 

společnosti ve střední Evropě 19. století. Jejich úloha v tomto procesu však vzhledem k národní a 

sociální diferenciaci obyvatel středoevropského prostoru nebyla jednoduchá ani jednoznačná. 

Přestože se staly dílnou a průpravou občanského a národního uvědomování a školou 

demokracie, některé jevy spolkového života rozvoji občanské společnosti nepřály. Referát by měl 

ukázat, jak různé formy, cíle, aktivity i sociální základna spolků ovlivňovaly efektivitu jejich 

působení ve prospěch občanského uvědomování širokých vrstev obyvatel, a naznačit také úzkou 

souvislost sdružování s dalšími faktory formování občanské společnosti, jako byly politické 

strany, parlamentarismus nebo samospráva. 

 

 

 

Sociální otázka jako klíčové téma 19. století 

Prof. Lukáš Fasora 
historik působící na Historickém ústavu FF MU v Brně. Specializuje se především na 
problematiku výzkumu dějin městské společnosti ve střední Evropě v 18.–20. století 
 

Příspěvek analyzuje vzájemný vztah procesů industrializace, urbanizace, demokratizace a 

sociální homogenity, resp. heterogenity. Autor interpretuje habsburskou monarchii a české 

země jako prostor, ve kterém se specifickým způsobem prolínaly konzervativní, liberální a 

socialistické koncepty řešení sociálních důsledků modernizace společnosti v průběhu 19. století; 

současně vedle optimistických signálů o zvládnutí tzv. sociální otázky existovaly vlivné mocenské 
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struktury, které nebyly s vývojem situace a dosaženým kompromisem spokojeny a na místo 

rozvoje další spolupráce zainteresovaných stran preferovaly mocenské řešení situace – ať již ve 

směru socialistické revoluce nebo ve směru státně-byrokratického kapitalismu s militaristickými 

prvky. Zatímco tedy období 1890–1914 skýtá nemálo důvodů k optimistickému posouzení stavu 

řešení tzv. sociální otázky v Rakousku, období první světové války se ukazuje jako vysoce 

konfliktní a pro hodnotu sociálního smíru jako destrukční.    

 

 

Formování slovenského národa v 19. století  

Prof. Jan Rychlík  

historik působící na FF UK Praha a v Masarykově ústavu a archivu AV ČR.  Přední znalec 

moderních českých a slovenských dějin a vývoje balkánských národů 

Formování slovenského národa probíhalo v 19. století v rámci Uher, kde působila silná tradice 

uherské státnosti. Slovenský národ se emancipoval od Maďarů na základě práva přirozeného, 

které se opíralo o slovenský jazyk. Současně se musel emancipovat také od Čechů, protože zde 

působila jazyková blízkost a vymezit se vůči ostatním slovanským národům. Slovenský národní 

program se v hlavních rysech zformoval už během revoluce 1848-1849. Národně-politická 

koncepce slovenského národa vycházela z tzv. státoprávní teorie slovenského národa. Slováci, 

jako svébytný národ, odlišný od všech národů ostatních (tedy nejen od Maďarů, ale také od 

Čechů) mají právo si na svém etnickém území rozhodovat o svých věcech sami. Slovenská 

identita byla přitom od počátku budována jako nadkonfesijní: Slováci mohli být římští katolíci, 

řečtí katolíci, evangelíci (luteráni) nebo kalvíni, to ale pro jejich identitu nebylo rozhodující. Aby 

byl někdo uznán na Slováka, rozhodující bylo, zda takový člověk ovládá a používá slovenský 

jazyk. Během druhé poloviny 19. století si Slováci dokázali přes všechny překážky, které jim 

kladla do cesty maďarizace, vytvořit úplnou sociální strukturu, tj. měly již alepoň v zárodečné 

formě už všechny sociální třídy a vrstvy. Při vzniku Československa T. G. Masaryk mylně 

předpokládal, že odstraněním politické hranice mezi Čechy a Slováky dojde k jejich postupnému 

sbližování a srůstání. To se ale nestalo: naopak, liberální prostředí Československé republiky po 

roce 1918 velmi rychle umožnilo dotvořit Slováky jako zcela emancipovaný národ odlišný od 

Čechů.  

 

 

Obrazy destrukce středoevropského občana Kafka, Broch, Roth, Mann 



Prof. Jiří Hanuš 

historik působící na Historickém ústavu FF MU v Brně. Odborně se věnuje dějinám 19. století, 

především dějinám historiografie a křesťanství 

 

Autor příspěvku se chce zamyslet nad literárními zobrazeními krize středoevropské kultury, a to 

v souvislosti s rozpadem Rakousko-Uherska jakožto institucionální garance jistého typu 

občanství. Díla uvedených autorů (Franz Kafka, Hermann Broch, Josef Roth, Thomas Mann) 

nepředstavují historické prameny, jejich význam pro historiografii však není zanedbatelný. 

Mohou napomoci pochopit dobovou atmosféru, která přispěla k otřesům ve střední Evropě na 

počátku 20. století, a současně pochopit nostalgii, která provázela zánik multietnického a 

multináboženského státního útvaru, s nímž miliony lidí spojovaly svou občanskou identitu. 

Příspěvek je tedy primárně zaměřen na prozkoumání konkrétních literárních textů v jejich 

vztahu k historiografii a na umělecké ztvárnění rozpadu tradičních středoevropských hodnot, 

společenských struktur i lidských individualit. Jako průvodci při této analýze jsou přizváni 

germanisté Peter Demetz, Rio Preisner a překladatelé uvedených autorů. 

 

Rok 1918: z monarchie do republiky (projevy střetů „starého“ s „novým“) 

Prof. Jana Burešová 

historička působící na FF UP v Olomouci. Specializuje se na dějiny komunistických režimů, dějiny 

zemědělství, společenské postavení žen v první polovině 20. století a na výzkum exilu a emigrace 

 

Doba po skončení první světové války (v mnohém samotnou válkou ovlivněná a v některých 

aspektech urychlená) přinesla do společnosti střední Evropy mnoho změn oproti životu (v 

mnoha oblastech) v podmínkách habsburské monarchie. Všeobecně známé změny v politické 

oblasti (vznik samostatného státu, nové společenské demokratické a politicky pestré pluralitní 

prostředí v podmínkách republiky, moderní ústava atd.) se promítaly i do každodenního života 

obyvatel. Většina obyvatelstva si na řadu nových změn, které se od těch zásadních politických 

změn odvíjely, zvykala těžko. Změny se dotýkaly naprosto všech. Např. velmi napjaté situace 

vyvolávalo odstranění povinné výuky katolického náboženství ve školách, odstranění křížů ze 

školních tříd a další s tím spojené skutečnosti. Nastoupený proces genderové demokratizace, 

potvrzený po formálně právní stránce novou ústavou z roku 1920, vyvolával v 

tradiční společnosti mnoho dramatických situací pří úsilí představitelek (a jejich nemnoha 

mužských podporovatelů) ženského emancipačního hnutí prosadit znění základního zákona do 

faktického společenského fungování a hlavně do „hlav a myslí“ lidí. Referát naznačené 
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skutečnosti rozvede a bude ilustrovat na některých vybraných příkladech na materiálu českých 

zemí. 

 

 

 

 

 


