
100 let působení KSČ v českých zemích shrne mezinárodní 
konference 
 

Praha 11. května 2021 Komplexní pohled na fenomén československého komunismu nabídne 
mezinárodní konference 100 let od založení KSČ: Dědictví československého komunismu, která se 
koná on-line ve dnech 13. a 19.–21. května 2021. Konferenci pořádají Ústav pro studium totalitních 
režimů a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Živé vysílání i záznamy přednášek najdete na YouTube 
kanále ÚSTR. 

„Konference spojí tradiční historický přístup s perspektivou například sociologickou a politologickou. 
Program se neomezuje na jedno ústřední téma. Vystupující se budou zabývat například mezinárodním 
a vnitropolitickým vývojem, represemi, stejně jako důležitými hospodářskými a společenskými aspekty 
československého komunismu,“ upřesňuje historik a organizátor konference Matěj Bílý z Ústavu pro 
studium totalitních režimů. 

 „Dějiny komunistické strany představují v mnoha ohledech tragickou část nedávné minulosti 
Československa, dotvářely též výrazně představu a poznání o komunismu jako systému a svébytném 
mezinárodním fenoménu zejména ve druhé polovině 20. století,“ dodává Jiří Kocian z Ústavu pro 
soudobé dějiny AV ČR. „Závěrečný den konference proto věnujeme analýze dopadů komunistické 
minulosti na fungování české a slovenské liberální demokracie po roce 1989,“ doplňuje Bílý.  

Konferenci zahájí debata v Knihovně Václava Havla, na níž se Milena Bartlová, Daniel Kroupa, Petr 
Pithart a Jacques Rupnik zamyslí nad otázkou, jakou stopu zanechalo stoleté působení 
komunistického hnutí a komunistické ideologie u nás a jaká je jejich budoucnost. Diskuze se koná on-
line 13. května 2021 od 17 hod, sledovat ji můžete na havelchannel.cz. 

Konference je dále rozdělena do šesti tematických panelů vysílaných on-line ve dnech 19.–21. 
května 2021, které zahrnou mezinárodní, vnitropolitická, bezpečnostní, hospodářská a sociální 
témata napříč časem od první světové války až po současnost. 

Přivítáme také keynote řečnici a řečníky ze zahraničí:  

Libora Oates-Indruchová (Universität Graz) bude mít přednášku na téma Meze myšlenek: cenzura ve 
vědě v normalizačním období a její dědictví, živě 19. května ve 13:30. 

Mark Kramer (Harvard University) představí téma KSČ a Sovětský svaz během krizí ve Východním 
bloku mezi lety 1948 a 1989, živě 20. května ve 13:30. 

Tim Haughton (University of Birmingham) se zamyslí nad dědictvím komunismu u nás v přednášce 
Delší, temnější a jiný, než se očekávalo? Hodnocení vlivu komunismu na českou a slovenskou politiku 
po roce 1989, živě 21. května ve 13:30. 

Web konference: 100letksc.cz, program v PDF  

Konference se koná v češtině a angličtině, simultánní tlumočení je zajištěno. 

Kontakty pro média: 

Darja Čablová, ÚSTR, email: darja.cablova@ustrcr.cz, tel: +420 734 260 341  

Jiří Hlaváček, PR manažer, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., e-mail: hlavacek@usd.cas.cz, tel: 
+420 257 286 359 


