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Předkové a Potomci státně socialistických elit:
osudy rodin v českých zemích v dlouhém 20. století

15. 2. 2023 od 10:00 do 17:00

Místo konání: konferenční centrum husova 4a, Praha 1
 

Česká společnost prošla od konce 19. století do současnosti celou řadou proměn. Procesy 
modernizace a politických změn způsobily hluboké proměny sociálního postavení českých 
rodin. Budování státního socialismu po roce 1945 vytvořilo celou řadu úspěšných kariér ne-
jen v politice, ale i ve vědě či v kultuře. elity státního socialismu se rekrutovaly z celé řady 
různých společenských prostředí a zisk významného postavení v době diktatury ksČ zase 
ovlivnil směřování jejich potomků. téma historických zkušeností českých elitních „komunis-
tických“ rodin je v historiografii poměrně opomíjené, nicméně v současnosti stále více vystu-
pující do popředí. V posledních letech byly s velkým ohlasem publikovány monografie např. 
Zdeňka nejedlého, Gustáva husáka, laco novomeského nebo luisy landové Štychové. 
 Z  jakého rodinného a sociálního prostředí pocházely tzv. státně socialistické elity a  jak 
státně socialistické elity ovlivnily životní dráhy generací svých potomků? jaká probíhala 
v případě sledovaných rodin prostorová mobilita (centrum-periferie, emigrace, návraty)? na-
kolik byla v rodinných životních drahách významná otázka majetku? jaký význam měly pro 
tyto rodiny sítě vztahů (tzv. sociální kapitál)? jak v rodině fungoval přenos tzv. kapitálu kul-
turního? jak se v životních drahách těchto rodin projevoval gender, případně etnická pří-
slušnost? jak vypadají velké politické zvraty let 1968 a 1989 optikou potomků státně socia-
listických elit? na kolokviu vystoupí autoři nedávno publikovaných nebo připravovaných 
 biografií veřejně činných osobností aktivních jako spolutvůrci státně socialistické diktatury, 
o jejichž rodinách a potomcích existují podstatné informace.

Zakladatelská generace
10:00 – 11:30
Jiří křesťan: Vždy v první řadě? Předkové a potomci Zdeňka Nejedlého. O křehké velikosti 
a veliké křehkosti
stanislav holubec: Luisa Landová Štychová a její složitá rodina
Jakub vrba: Kar(e)l Kreibich mezi těsným domovem a širým světem

Československý stalinismus a Jeho oběti
12:30 – 14:30
marián loži: Stalinův nejlepší československý žák: Gottwaldova pozice po únoru 1948
Jan chadima: Rudolf Slánský: jeho rodina v soukolí antisemitismu a represí
Zdeněk doskočil: Rodinné a politické vazby Ladislava Novomeského
milan bárta: Josef Pavel: Josef Pavel – od prominenta k nepříteli režimu

Poststalinismus a normaliZace
15:00 – 17:00
martin Potůček: Chci očistit sebe i jiné: Jarmila Potůčková Taussigová
michal macháček: Velmi křehké vztahy: Rodinná pouta a paměť na prezidenta 
zapomnění
lukáš cvrček: Vzorový proletář Jozef Lenárt
milena bartlová: Budínovi a Mlynářovi: Moji předkové a já jako potomek


