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Čtvrtek 24. 9. 2020 (Císařský sál Karolina, Ovocný trh 2) 

8:30-9:00 Příchod, registrace účastníků 

9:00-9:10 Úvodní slovo  

 

Blok: Metody, metodologie, badatelské přístupy I. 

9:10-9:40 
Eduard Kubů, Barbora Štolleová – Proč dějiny podnikání a „jak“ 

k nim vlastně přistupovat? 

9:40-10:00 Ivan Hlavačka – Dějiny rodinného podnikání v praxi 

10:00-10:20 
Pavel Dufek – Rodinný podnik v područí bankovního koncernu: 
rodinné podnikání prostřednictvím bankovního koncernu? 

10:20-10:40 Diskuse 

10:40-11:00 Přestávka na kávu 

11:00-11:20 
Ľudovít Hallon – Stav, metódy využitia a interpretácia pramennej 
základne hospodárských dejín 19. a 20. storočia na Slovensku 
po roku 1990 

11:20-11:40 
Aleš Zářický – Podnikatelstvo jako předmět historického 
výzkumu a co bylo před tím? 

11:40-12:00 Martin Jemelka – Druhý život systému Baťa 

12:00-12:20 Diskuse 

12:20-13:30 Oběd 

 

Blok: Podnik, podnikatel, podnikání I. 

13:30-13:50 
Ivan Jakubec, Jan Štemberk – Stát v roli podnikatele. Specifika 
státního dopravního podnikání 

13:50-14:10 
Lukáš Fasora – Akademický kapitalismus v plenkách.      
Potenciál a limity podnikatelské činnosti vysokých škol 
v českých zemích 1900–1939 

14:10-14:30 
Marcela Efmertová – Mikrofona bratří Knotkových a její vliv na 
rozvoj podnikání v elektrotechnice především v době mezi 
dvěma světovými válkami 

14:30-15:00 

Eduard Kubů, Jiří Šouša – Podnikání ve službách politické 

strany. Tiskařské a vydavatelské družstvo českých agrárníků 

Novina (1897-1938). Prameny – přístupy – interpretace 

15:00-15:20 Diskuse 

15:20-15:40 Přestávka na kávu 

 

 



Blok: Podnikatelské prostředí I. 

15:40-16:00 

Petr Popelka – Hospodářské společnosti, hospodářský tisk            

a modernizace rurálních oblastí Moravy ve druhé polovině         

19. století 

16:00-16:20 
Svatopluk Herc – Vztah obchodních bank a průmyslu 
v Předlitavsku: Živnostenská banka a Elektrotechnická akciová 
společnost dříve Kolben a spol. v Praze 1898–1914  

16:20-16:40 
Martin D. Hrtus – Záujmové spoločenstvo a jeho vplyv na vývoj 
podnikateľského prostredia regiónu na príklade 
Okresného živnostenského spoločenstva v Čadci 

16:40-17:00 
Martin Mejzr – Gramofony, Edison, fonografy, plotny, válce! 
Počátky „prodeje zvuku“ a etablování gramofonového průmyslu 
v českých zemích 

17:00-17:20 Diskuse 

 

Blok: Prameny I. 

17:30-17:50 
Drahomír Jančík – Co s rodinnými účty? Rub a líc zvyšování 
životní úrovně v 50. letech 20. století  

17:50-18:10 
David Bohdálek – Podnik Koh-i-noor Hardtmuth v období       
1938–1968. Metodologické a heuristické možnosti výzkumu 

18:10-18:30 Diskuse 

Pátek 25. 9. 2020 (Zelená posluchárna, Celetná 20) 

8:30-9:00  Příchod účastníků 

 

Blok: Metody, metodologie, badatelské přístupy II. (ekonometrie) 

9:00-9:20 

Martin Pola – Ekonometrické modelování a možnosti jeho využití 

v hospodářských dějinách při zkoumání hospodaření 

velkostatků 

9:20-9:40 
Tomáš Maier – Možnosti uplatnění ekonometrického modelování 

v historii pivovarského odvětví  

9:40-10:00 
Tomáš Jelínek – Využití databáze vězňů k dějinám terezínského 
ghetta pro dějiny podnikání  

10:00-10:20 
Magdalena Šuterová – Investiční privatizační fondy: podnikání      
v české kuponové privatizaci 

10:20-10:40 Diskuse 

10:40-11:00 Přestávka na kávu 

  



Blok: Podnik, podnikatel, podnikání II. 

11:00-11:20 
Jana Švejdová, Radim Ječný – Státní podnikání v Československu 
1918-1928 – důlní průmysl 

11:20-11:40 
Miloš Hořejš – Adolf Weiss–Tessbach a jeho podnikání v prodeji 
motorových vozidel v letech 1927-1931 v Táboře 

11:40-12:00 
Hana Králová – Podnikatelské strategie firmy Waldes. Prameny, 

kladení otázek, přístupy 

12:00-13:15 Oběd 

13:15-13:35 
Adéla Jůnová Macková – Konkurence nebo spolupráce aneb 
strategie československých firem v Íránu  

13:35-13:50 
Daniel Pick – Jak se rodil v Praze holešovický pivovar? 
Analytický pohled 

13:50-14:10 Diskuse 

 

Blok: Prameny II. 

14:20-14:40 
Jan Slavíček – Oficiální statistické prameny z období První 
republiky jako prostředek zkoumání historie družstevnictví  

14:40-15:00 
Lenka Vrchotová – Materiální artefakty firemní kultury jako 
pramen pro studium racionalizace a mechanizace bankovního 
podnikání 

15:00-15:15 
Tereza Konečná – Destinace Jadran. Analýza propagace 
cestování meziválečného období 

15:15-15:30 
Veronika Jungmannová – Obchod růžemi – obchod emocemi. 
Propagace firmy Böhm – Růže – Blatná mezi světovými válkami   

15:30-15:50 Diskuse 

15:50-16:10 Přestávka na kávu 

 

Blok: Podnikatelské prostředí II. 

16:10-16:30 Hana Moravcová – Sonda do hospodářských dějin kreativních 
průmyslů v Československu. Případ filmu 

16:30-16:45 
Prokop Jandek – Výzkum negativních externalit podnikání na 
příkladu dynamitky a chemičky v Zámcích 

16:45-17:00 
Andrea Veverková – Krejčovské listy: periodikum jako pramen 
poznání živnostenského podnikání 

17:00-17:20 
Tomáš Gecko – Imitace a inovace na trhu technologií 
meziválečného Československa 

17:20-17:40 Diskuse 

17:40-18:30 Závěrečné slovo a diskuse 

  



 

Organizátoři děkují všem účastníkům za projevený zájem a za odhodlání připravit příspěvek. 

Prezentace jsou možné a vítané, technické zázemí je zajištěno (notebook, plátno, 

projektor). 

 

Dovolujeme si upozornit, že s ohledem na kapacitní a hygienické aspekty je počet účastníků 

omezen. Akce je určena všem aktivním účastníkům, pasivní účast je možná pouze po 

předchozí domluvě s organizátory. 

 

Pokyny pro odevzdávání příspěvků: 

Příspěvky budou otištěny v recenzovaném časopise Hospodářské dějiny – Economic history. 

Délka příspěvku: 10-15 NS, u témat s globalizujícím záběrem po předchozí dohodě 

s organizátory 20 NS včetně poznámkového aparátu. Tematické dvojčíslo, resp. trojčíslo, 

bude redakčně uzavřeno v bezprostřední návaznosti na konaný workshop, nejzazší termín 

odevzdání je 14. 10. 2020. V uvedeném termínu prosíme o dodání textu, včetně abstraktu, 

resumé a klíčových slov v angličtině nebo němčině. Prosíme o respektování citační normy 

uvedeného časopisu (viz příloha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za organizátory 

Eduard Kubů a Barbora Štolleová (Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK) 

Marcela Efmertová (Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky) 

 

kontakt (i pro zasílání příspěvků) : barbora.stolleova@ff.cuni.cz 

 



 

 


