
Vědecká konference, pořádaná Národním tech-
nickým muzeem ke stejnojmenné výstavě „Dikta-
tura v technice“ si klade za cíl obohatit dosavadní 
zkoumání československých dějin let 1939–1989 
o propojení politických dějin s otázkami technic-
kého vývoje a jeho širších společenských a hospo-
dářských dopadů. Vedle rekapitulace současného 

3. Jak se politický vývoj v Československu či ve 
světě projevoval na technickém vývoji a aplikaci? 
Jaké byly dopady politických událostí a zásahů na 
utváření vědy a techniky v Československu? 

4. Jak se stále větší využívání technologických 
novinek projevovalo v každodenním politickém, 
společenském a hospodářském životě v Českoslo-
vensku let 1939–1989? Jakým způsobem byla re-
flektována jeho spojitost s politickým zřízením?

5. Jak se politický, hospodářský či společenský 
vývoj zpětně projevoval na vývoji vědy a techni-
ky? Jak určité faktory a události ovlivňovaly vyu-
žívání či vývoj v technice?

Vítány budou příspěvky nejen obecné povahy, ale 
zejména vystoupení týkající se osudů konkrétních 
osob, strojů či výrobců. Konference je otevřená 
studentským příspěvkům.

Organizační výbor se těší na vaše příspěvky. Při-
hlášku a anotaci prosíme zašlete do 30. 9. 2019 na  
e-mail tomas.konecny@ntm.cz. O případném přijetí 
příspěvku budete vyrozuměni do 7. 10. 2019.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si vás pozvat na vědeckou konferenci, 
pořádanou ve dnech 12.–13. 11. 2019 k 30. výročí od sametové revoluce 

jako doprovodný program k výstavě Národního technického muzea

Diktatura v technice
příběhy, osobnosti a instituce v kontextu politického, hospodářského a společenského vývoje Československa v letech 1939–1989

poznání by konference ráda přispěla k porozumě-
ní role, jakou hrála technika ve sledovaném obdo-
bí, a to jak v každodenním životě, tak v utváření 
a proměně politického zřízení. Díky propojení jed-
notlivých historických disciplín s otázkami mate-
riální kultury může konference přinést nové pod-
něty a směry bádání.

Příspěvky na této mezioborové konferenci by měly 
být zaměřeny především na oblast dějin vědy 
a techniky a hospodářské a sociální dějiny v období 
1939–1989, ideálně na pozadí politických událostí 
či konkrétních osudů. Preferovány budou zejména 
příspěvky věnující se následujícím otázkám:

1. Jakým způsobem technický vývoj v letech 
1939–1989 napomáhal fungování režimu? Jak byl 
případně využíván jeho odpůrci?

2. Jakým způsobem se vládnoucí režim či opozice 
pokoušeli využít techniky k prosazování svých 
cílů? Jaká očekávání si spojovali s využíváním 
techniky a jejím pokrokem a nakolik byla jejich 
očekávání naplněna?
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