
Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Vybrané aspekty moderních dějin II - Nacifikace veřejného života na 

nových říšských územích, úloha úřadu Stillhaltekommissar Reichenberg 
Typ předmětu Povinně volitelný  doporučený ročník / semestr L 
Rozsah studijního předmětu 14p + 14c hod.  28 kreditů 2 
Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

Zápočet Forma výuky Přednáška, 
cvičení 
 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

Aktivní účast na semináři (cvičení); splnění zadaných úkolů; úspěšně složený test; 
prostudovaná doporučená literatura.  

Garant předmětu PhDr. Markéta Lhotová, PhD. 
Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Přednášející, cvičící 

Vyučující  
Přednášky: PhDr. Markéta Lhotová, PhD. 
Cvičení: PhDr. Markéta Lhotová, PhD. 

Stručná anotace předmětu  
Přednášky:  
Kurz podává přehled o základních tendencích, ovlivňujících politický, hospodářský a sociální vývoj Evropy a světa v 
době od roku 1918 do roku 1945; důraz bude kladen na srovnávání jednotlivých zemí a regionů, osobností a vývojových 
tendencí; opomenuty nebudou ani kulturní souvislosti; třebaže se jedná o kurz obecných dějin, budou zmíněny rovněž 
dějiny meziválečného Československa v kontextu tehdejší Evropy.  
 
Cvičení: 
Studenti budou v rámci výuky seznámeni s řadou písemných, které budou analyzovat, a seznámí se se způsobem 
zpracování získaných poznatků do databází a jejich následnou analýzou.  Na cvičeních budou prezentovat zpracování 
dílčích témat. 
 
Tematické vymezení:  
1/ Úvod, základní pojmy, prameny a literatura 
2/ Úkoly, struktura a vývoj úřadů STIKO ve Vídni a v Liberci, konkurenční organizace  
3/ Způsob řešení jednotlivých typů organizací, základní dokumenty k organizacím 
4/ Rozdíly v činnosti libereckého a vídeňského úřadu, závěrečná zpráva libereckého STIKO 
5/ Aufbaufonds, G. m. b. H, Wien, základní dokumenty likvidace či převodu majetku 
6/ Výsledky procesu nacifikace a snahy o jeho rozšíření na další zabraná území 
7/ Archivní exkurse 
 
Studijní literatura a studijní pomůcky  
Povinná literatura: 

LHOTOVÁ, Markéta (ed.). Likvidace židovských organizací na českém pohraničním území připojeném v říjnu 1938 k 
nacistickému Německu. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, 2015. 
ISBN 978-80-87266-19-9. 

Doporučená literatura: 

DUIZEND-JENSEN, Shoshana. Jüdische Gemeinden, Vereine, Stiftungen und Fonds: „Arisierung“ und Restitution. 
Wien: Oldenbourg, 2004. Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission. Vermögensentzug während 
der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen seit 1945 in Österreich. Band 21/2, 347 s. ISBN 3-7029-0499-9. 

KURAL, Václav a Zdeněk RADVANOVSKÝ et al., „Sudety“ pod hákovým křížem. Dotisk 1. vyd. Ústí nad Labem: 
Albis international, 2002. 548 s., 112 s. fot. příl. ISBN 80-86067-66-1. 

OSTERLOH, Jörg. Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v Říšské župě Sudety 1938-1945. Přeložila Blanka 
PSCHEIDTOVÁ. Praha: Argo, 2010, 774 s. ISBN 978-80-257-0213-0. 

PAWLOWSKY, V., E. LEISCH-PROST a Ch. KLÖSCH. Vereine im Nationalsozialismus: Vermögensentzug durch den 
Stillhaltekommissar für Vereine, Organisationen und Verbände und Aspekte der Restitution in Österreich nach 1945. 



Wien: Oldenbourg , 2004. 611 s. Veröffentlichungen der Österreichschen Historikerkommission. Vermögensentzug 
während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungenseit 1945 in Österreich. Band 21/1, ISBN 3-7029-
0498-0. 

ZIMMERMANN, Volker. Sudetští Němci v nacistickém státě: Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety 
(1938-1945). Přeložil Petr DVOŘÁČEK. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2001, 577 s. ISBN 80-7260-055-9. 

Studijní pomůcky: 
Databáze projektu GA ČR, reg. č. P410-10-2399 „Likvidace židovských organizací na českém pohraničním území 
připojeném v říjnu 1938 k nacistickému Německu“, 2010-2015. 
 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění)  hodin  
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
 

 


