
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci
k 100. výročí založení Československé republiky, 

která je pořádána v rámci akce „Oslavme společné století“.

SPOLUPOŘADATELÉ PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Příspěvky na této mezioborové konferenci by měly být zaměřené na dějiny vědy a techniky
 hospodářské dějiny, historii architektury, stavitelství, designu a dalších. 

INVENCE VE SLUŽBÁCH ČESKOSLOVENSKÉHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
 A PRŮMYSLOVÉ VÝROBY V LETECH 1918–1992

ve dnech 28.–30. listopadu 2018 
v Praze v Ballingově sále v Národní technické knihovně v Praze 6 – Dejvicích 



Zahraniční obchod je jedním ze základních faktorů ekonomické stability a hospodářské-
ho růstu Československa od jeho vzniku do současnosti. Předimenzovaná průmyslová kapa-
cita zděděná z dob Rakousko-Uherska, která byla v rozporu s absorpční kapacitou vnitřního 
trhu, předurčila nutnost včleňování nového státu do mezinárodních hospodářských vztahů 
a do mezinárodní dělby práce. Československo bylo vázáno k mezinárodnímu trhu i nezbyt-
ností dovozu surovin, na které bylo s výjimkou zásob uhlí chudé. Potýkalo se s množstvím 
dalších problémů, ať již nevyrovnaností odvětvové struktury průmyslu, či jeho nižší technic-
ko- technologickou vyspělostí ve srovnání s nejpokročilejšími světovými ekonomikami. Trva-
lým problémem byla podkapitalizovanost průmyslu a ekonomiky jako celku. Adaptace na 
mezinárodní trhy nebyla snadná a  nemohla se realizovat v krátkém časovém úseku. Vliv 
na ní měly vnitropolitické i mezinárodní faktory, dramaticky se měnící napříč 20. stoletím, ať 
již se jednalo o faktory vojensko-strategické, politické, sociální a kulturní. Zásadních změn 
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se vývoz dočkal v souvislosti s druhou světovou válkou, poválečnou obnovou a s vřazením 
Československa do sovětského velmocenského bloku. Poslední, téměř komplexní redefinici 
zahraničního obchodu, hospodářské politiky a orientace průmyslu, přinesla polistopadová 
hospodářská transformace.

 Proponovaná konference si klade za cíl zkoumat proměny zahraničního obchodu a stra-
tegické chování firem v korelaci s technicko-technologickými změnami a politickými, sociál-
ními a kulturními realitami střední Evropy, resp. světa, jakož i proměnami vývoje trhu daný-
mi krizovými předěly 20. století počínaje velkou hospodářskou krizí, přes krize 70. a 80. let 
a konče krizí transformační. Na pozadí tohoto dynamického vývoje se zrcadlí mnohdy pohnu-
té osudy jednotlivých firem a podniků. Některé z nich dosáhly velkých úspěchů, např. exklusiv-
ní firemní značky Baťa, Škoda, Poldi, řada dalších však nedokázala obstát a padla v ostrém 
boji se zahraniční konkurencí, či v boji s vlastní slabostí a manažerskou nedostatečností. 

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Konference se bude konat v Ballingově sále v prostorách Národní technické knihovny, Tech-
nická 2710/6, Praha 6 – Dejvice (v blízkosti metra A, stanice Dejvická)

Ubytování a stravování si každý účastník hradí sám. 

Počet příspěvků je omezený, přihlášky, prosím, posílejte včas. 

V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací, je možné poslat náhradníka.

Vybrané příspěvky z konference budou zařazeny do připravovaného sborníku. 

Pořadí jednotlivých tematických bloků bude upřesněno dle zaslaných příspěvků.

Odborní garanti konference si vyhrazují právo rozhodnout o zařazení příspěvku do programu 
konference i sborníku. Zařazení/nezařazení Vašeho příspěvku potvrdíme na Vámi uvedený 
e-mailový kontakt.

Případné změny, či doplnění informací budou všem účastníkům zaslány v dostatečném ča-
sovém předstihu.

Přihlášky na konferenci a příspěvky posílejte na adresu milos.horejs@ntm.cz.

Bližší informace o konečném programu, technických možnostech prezentace a dalších or-
ganizačních záležitostech budou součástí následné elektronické korespondence s přihláše-
nými účastníky.

Maximální délka prezentace je 20 minut.

Příspěvky mohou být proneseny v českém a anglickém jazyce. Tlumočení bude zajištěno.

KONFERENČNÍ POPLATKY

Konferenční poplatek činí 500 Kč pro účastníky a zahrnuje občerstvení během konference 
a účast na společenském večeru. 

Snížené vstupné pro studenty/důchodce činí 250 Kč (toto vstupné nezahrnuje účast na 
společenském večeru). 

Jednodenní vstupné činí 200 Kč.

Poplatky lze uhradit na účet: 34337111/0710 [pro zahraniční platby BIC (SWIFT): 
CNBACZPP, IBAN: CZ27 0710 0000 0000 3433 7111]. Uveďte variabilní symbol 28112018 
a vaše jméno a příjmení do textové zprávy pro příjemce. 

Poplatek bude možno uhradit i na místě v hotovosti před zahájením konference.

Členové Asociace muzeí a galerií mají vstup zdarma.

Pro studenty FF UK po předložení platného průkazu studenta, je vstup na přednášky zdarma 
(nevztahuje se na občerstvení během konference a společenský večer). 

Konferenční poplatek neplatí pro přihlášené přispěvatele konference. 


