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středa 12. listopadu (odpoledne) 
 
15.00–16.00  Prezence 
16.00–16.15  Úvodní slovo pořadatelů 
  
   Blok I. Dosavadní výzkum, perspektivy a metody 
 
 
16.15–18.00  Tomáš Staněk 
   Zamyšlení nad výzkumem poválečných „německých problematik“  
   v českých zemích 
      
   Adrian von Arburg 
   Jak dál v bádání o poválečném postavení německy hovořícího  
   obyvatelstva v českých zemích? Několik úvah. 
    
   Tomáš Dvořák 

Bádání o německy hovořícím obyvatelstvu v poválečném 
Československu a problémy jeho širší kontextualizace  
     

   Otfrid Pustejovsky 
   Vertreibungsforschung zwischen Politik und Wissenschaft  
    
   DISKUSE 
 
 
19.30   Společenský večer v prostorách univerzitního klubu 
   (Rektorát Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí )  

 
 
 čtvrtek 13. listopadu (dopoledne) 

 
    
   Blok II. Regionální výzkumy 
    
9.00–10.30  Václav Kaška 
   Situace německého obyvatelstva po roce 1945 na Žamberecku 
 
   Kateřina Lozoviuková 
   Němci v Liberci po skončení druhé světové války 
    
                                   Jiří Petráš 
   Německy mluvící obyvatelstvo na Českobudějovicku po roce 1945. Stav 
   bádání, prameny, metody a perspektivy. 

                        
                        David Kovařík 
  Němci na Jindřichohradecku po roce 1945     

    
DISKUSE 
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10.30–10.45  přestávka na kávu 
 
10.45–12.15  Martin Markel 
   Jihomoravští Němci po roce 1945 
 
   Tomáš Dvořák 
   Brněnský pochod Němců. Historické paměti a historické (ne)výzkumy 
    
                                   Soňa Gabzdilová 
   Špecifiká postavenia karpatských Nemcov na Slovensku po druhej 
   svetovej vojne (v porovnani so situáciou Nemcov v Čechách a na  
   Morave) 
    
                                   DISKUSE 

 
  

12.15–14.00  přestávka na oběd (oběd účastníků v blízké restauraci) 
  
  

čtvrtek 13. listopadu (odpoledne) 
 
   Blok III. Tradiční a nové aspekty ve výzkumu (1.část) 
 
14.00–15.15  Matěj Spurný 
   „Naši Němci“a počátky socialistické diktatury v ČSR 
 
                                   Milan Olejník 
   Dopad represívnych opatrení na hospodárske postavenie  
   nemeckého obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1945-1947 
 
                                   Adrian von Arburg 
   Problematika návratu „neprávem odsunutých osob“ v projednávání 
   ústředních státních orgánů 
 
   DISKUSE 
 
 
15.15–15.30  přestávka na kávu    
 
15.30–17.00  Petr Sedlák 
   Jmenuji se Emil Beer aneb pokus o životopisné porozumění 
 
   Jiří Němec 
   Němečtí profesoři z českých zemí v hodině porážky 
 
   Ota Kirsch  

Poválečné dědictví německého muzejnictví (na příkladu působení    
Karla Jüttnera v poválečném Mikulově 1945-1959) 

                                  
DISKUSE 
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pátek 13. listopadu (dopoledne)  
 
   Blok III. Tradiční a nové aspekty ve výzkumu (2.část) 
 
9.00–10.30  René Petráš 
   Specifika právního postavení Němců na počátku komunistické éry 
   
   Vladimír Černý 
   Procesy s příslušníky nacistického bezpečnostního aparátu v Brně a 
   jejich osudy v letech 1945-1955 
 
   Sandra Kreisslová 
   Etnická identifikace a jazyk českých Němců na Chomutovsku po roce 
   1945. 
 
   DISKUSE 
 
 
10.30–10.45  přestávka na kávu 
 
 
   Blok IV. Výzkumné projekty a jiné iniciativy – prezentace 

 
 
10.45–11.30  Muzeum vyhnanců a historická stezka na Novobystřicku 
   Monika Horáková a Niklas Perzi 
    

Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení   
druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými 
v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu 
David Kovařík    

 
Migrace a transformace. Sídelní a národnostní politika v českých 
zemích 1945–1951. Dokumenty z českých archivů 

   Adrian von Arburg 
      

 
11.30   Závěrečné slovo a ukončení konference 
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