Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
si dovoluje zvát na
jubilejní X. bienále
mezioborovou konferenci na téma

Jak se u nás podvádělo: za monarchie i za republiky
která se koná ve dnech 26. a 27. dubna 2018
v Kutné Hoře

„Podvodu se dopouští ten, kdo jiného lstivým předstíráním nebo jednáním přivede v omyl ... ať
již se dal k tomu svésti sobectvím, vášní, úmyslem, nebo aby někomu způsobem nezákonným
sjednal prospěch, nebo jakýmkoliv vedlejším úmyslem.“ Vysvětloval princip podvodu
z hlediska právního František Veselý ve svém Všeobecném slovníku právním, vydaném v roce
1900. Nejenom v této době, ale i dlouho před tím a vždycky potom bylo podvodné jednání
literou zákona charakterizováno jako delikt, různě specifikovaný a různě nebezpečný.
Kolektivní paměť společnosti takové jednání sice formálně rovněž považovala za nepatřičné a
škodící oběti i pachateli, ale její vnímání patrně nikdy nebylo tak jednostranné jako definice
právní normy. Ve středoevropském prostoru patřičné průsečíky času a místa zlehčovaly
závažnost podvodů nejrůznějšího typu: ošidit vrchnost mohlo být hrdelním zločinem i
hrdinským činem zároveň; zkrátit stát na jakýchkoliv daních mohlo být projevem materiálního
pragmatismu i společensky oceňovaného principiálního odporu; podvést souseda či kolegu
mohlo být považováno za špatný vtip i za totální neschopnost a lenost pachatele. Soudní spisy,
dobová žurnalistika, prameny osobní povahy všeho druhu i literární zpracování vypovídají
každý po svém o problému, který je nevymýtitelný, ať už jsou protagonisté považováni za
padouchy nebo hrdiny.

Organizátoři předpokládají jednání v následujících tematických okruzích:
- podvod optikou soudních spisů
- podvod vnímáním žurnalistů
- podvod očima jednotlivce
- podvod uchopený uměleckou licencí
- podvod odsuzovaný a podvod obdivovaný
Písemné verze konferenčních příspěvků, odevzdané nejpozději do 31. srpna 2018, budou po
recenzním řízení odpovídajícím způsobem zveřejněny.

Informace ke konferenci:
Termín konání: 26. a 27. dubna 2018
Místo konání: Dačického dům v Kutné Hoře
Délka jednotlivého vystoupení: maximálně 20 minut
Jednací jazyky: čeština, slovenština
Konferenční poplatek: není vybírán
Ubytování: není hrazeno organizátory konference, zajišťuje si každý z účastníků sám
Cestovné: není hrazeno organizátory konference
Termín přihlášení: do 15. října 2017

Kontakt pro zasílání přihlášek a případné další dotazy:
Marie.Mackova@upce.cz
nebo na adresu:
doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.
Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice
Studentská 84
532 10 Pardubice

