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STTIDIA

Karel Konečný

po uspořádáni kongresu společnosti
pro vědy a uměni v červnu 2004 aúspěšném
obhájení tříletéhovýzkumného záměruMŠMT s názvem
Emigrace z českých zemí y novoyěku
na konci téhoŽ roku se badatelský kolektiv Centra pro
československá exilová studia (dále
Centra) v následujícím tříletém období zaměřIna rczpracování
některých norlich úžeji
definovaných rnýzkumných úkolů,zaštítěných finančnípodporou
Grantové agentury ČR
a Filozoflckou fakultou UP v olomouci. oproti předchozímu
období, kterě bylo intenziv_
něji zaměřeno na oblast Rakouska, Šqicarskaa usA,
se v zájmu pracovního
týmu centra

ocitla i íémaíasouvisejícís oblastmi Polska (exil W.
Witose), Jugoslávie (B. Laušman,
Češiv Chorvatsku) a Kanady (českoslovensti vojaci a důstojníci
po roce l948).
Pro období let 2006-2008 je srlim rozsahem avýznamemnejzávažnější
Grantovou

agenturou ČR Prljatý Projekt Kapitoty z dějin československého
rxrirt po druhé světové válce
podaný společně některlými č|eny Centra (prof.
M. Trapl, doc. J. Burešová, prof. I. Barteček) a vedením Československého dokumentačního
středisk avpraze(prof. v. prečan).
za olomouckou stranu je cílem projektu zptacoyat novou akvizici
obsáhlé archivně do_
kumentační sbírky Rady svobodného Československa,
kterou centrum ziskalo y roce
2006 darem od prof. M. Povolného z USA. Uspořádání
unikátní sbírky v rozsahu cca
10 m, na němŽ se PodÍlejítaké studenti historie
a archivnictví, je v současnosti závislé na
dokonČení stěhování vŠech sbírek Centra na nové pracoviště
Katedry historie. Zvtášíní
souČástíProjektuje také detailni výzkum souvislostí pobytu posledniho
předúnorového
PředsedY sociálně demokratické strany B. Laušmana v jugoslávském exilu,
o němžnapsali
prof. M. Trapl a doc. J. Burešová dvě studie.l
Druhý vědeckov'ýzkumný projekt píliatý Grantovou agenturou
čR k exilové proble_
matice má název Podíl českostovenské vojenské emigrace
na úsilío obnovení demokracie
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Br''n-eŠovÁ,Jana-Tnarr, MiloŠ: ,Sl/yesrravský Lítěk
Bohumila Laušmanu do emigrace a jeho nnlý tlopad.
na
rodinu,In: Emigrace. Sbornik historických prací Centra pro
československá exilová studia. olomouc,
UP Olomouc, 2006, s. 59-67.

BunrŠovÁ, Jana-Tupl,

MiloŠJugoslál'ská etapa Lattšmunoya exilLt.In: Sborník
historických prací
Centra pro československá exilová studia II. olomouc,
UP olomouc, 2007, V tisku.
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je doCvF.
v Československtt po tinont ]948. Jeho řešitelem

Hanzlík zUniverziíy obrany

je doc. K. Konečný. V prův Brně. Členem řešitelského kolektiw z olomouckého Centra
dva specializozorganizovány
2007
2006
a
běhu prvního a druhého roku byly v květnu
vané diskuzni semináře v Podivicích, na kterých si zainteresoyani odborníci na oÍázkY
2007
exilu lryměnili svó poznatky a zkušenosti z výzkumu dané problematiky. V květnu
qldal řešitelský kolektiv sbírku dokumentů k uvedenému tématu,2 V listopadu 2007 se
uskutečnila mezinárodní vědecká konference v Brně, ze které vzelde poČátkem roku
2008 sborník referátů. Součástíkonference je uvedení velké panelové uÍstalry obrazových

dokumentů, jejtchž reprodukce členovéřešitelského týmu pořídili během zahranlČních
studijnich cest v USA a Kanadě,
V letech 2006 a2007 se vedení Centra podařilo nayázatna prvotni ediČnítitul z roku
2004 (v podobě Sborníku studentských prací k problematice exilu) a s finanČnía nakladatelskou podporou univerzitních institucí (FF UP a Nakladatelství UP) udržet kontinuitu
vlastního publikačního prostoru. Výsledkem je vydaný sborník osmi studií z roku 2006]
a do tisku připravený sborník devíti studií zroku200].
široká aktivita badatelského kolektir,u Centra se od roku 2004 projevila také aktivní účastína několika domácich i mezinárodních konferencích, publikováním studií ve
sbornícich jiných vědeckých institucí a spolupořádáním výstav.a Z nejdileŽitéjŠÍchkonpoli_
ferencí uveďme účastprof. M. Trapla na konferenci o exilovém pobytu polského
tika W. Witose v československu, konané y roce 2006 v Palkovicích u Frýdku-Místku.
V kolektivním sborníku vydaném y Praze 2005 uveřejnil ředitel Centra prof. M. TraPl
stuďIl polskti etnigrace y Československu5 ay Česko-slovenské historické ročence studii
Tertninologie pojtnů o české,resp. českosloyenskéemigraci či exilu,6
Na základě oboustrannéh o zájmu kulturních pracovníků a historiků z Chorvatska a olomouckého Centra se od roku 2005 stal jedním z prioritních směru ýzkumu prostor bYlvalé
Jugoslávie. podnětem tohoto zájmubylamj. i účastchorvatských hostí na pracovním zasedání Komise pro zahraničníČechy v Olomouci v červnu 2005. Na zasedání bYl na návrh
dosavadního předsedy Komise prof. J. Kořalky zvolen novým předsedou Prof. I. BarteČek,

děkan FF UP a člen vědecko-v,ýzkumného kolektivu Centra. V listopadu 2006 a v říjnu
2007 uskutečnili pracovníci Centra prof. M. Trapl, doc. J. Burešová a dr. A. Skoupý dvě
krátkodobé lýzkumné cesty do Chorvatska a Srbska, z nichž přivezli do Centra mnoho
cenných kontaktů, původníchmateriálů a poznatků. Jedním z konkrétníchrlisledkŮ bilaterální spolupráce s kolegy v Chorvatsku je předložen í rigorózni práce před oborovou
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dokumentů - dit L ). Ed. FrantiŠek Hanzlík,
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Univerzita obrany, Brno 2006.
up oloEmigruc,e. sborník historických prací centra pro československá exilová studia. olomouc,
2006.
mouc,
putovni výstava Exi1 v ČSR 1918-1938, uvedená v Olomouci za přispění Centra v červnu 2006.
1938. Praha
Truq.pl, M\loš: Polskú emigrace v ČeskosklyenskLl. In: Exil v Praze a Československu 19l8-

6

2005. s. 70-78.
In: Česko-slovenská historická ročenka 2005. Brno 2005, s.'73-1'7

1

,

:1

komisí doktorského studťního progIamu na Katedře historie EF UP, kterou v ňjnu 2007
obháj il středoškolský profe sor z D aruv aru V. Herout.
V uvedených letech projevili zájem o účastna výzkumu v dané oblasti také studenti
Katedry historie formou bakalářských a magisters§ých diplomov,ých praci.
doc. PhDr. Karel Koneěný, CSc.
katedra historie
Filozofická fakulta
univerzita palackého
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