
 
Tisková zpráva č.1 

Konference Habsburská monarchie, císař František Josef I. a 

křesťansko-muslimské vztahy 

Praha, 14. listopadu 2016 – Dne 23. listopadu 2016 proběhne na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy konference na téma Habsburská monarchie, císař František Josef I. a 

křesťansko-muslimské vztahy. Pořadateli jsou pracovníci Katedry dějin a didaktiky 

dějepisu Pedagogické fakulty UK a Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. 

Konference se bude konat na Katedře dějin a didaktiky dějepisu v učebně S210 od 9:00 do 

17:00.  

Konference Habsburská monarchie, císař František Josef I. a křesťansko-muslimské vztahy byla 

svolána k příležitosti stého výročí úmrtí tohoto významného mocnáře. Pořadatelé se chtějí 

zaměřit na vztahy rakouské a rakousko-uherské politiky k Balkánu, zejména z pohledu záboru 

Bosny a Hercegoviny v roce 1878 a následného vyhlášení islámu jednou z oficiálních konfesí 

rakousko-uherské říše Františkem Josefem I. „Rakousko-uherská správa znamenala pro Bosnu a 

Hercegovinu počátek rozsáhlého modernizačního procesu, jehož důsledkem bylo mimo jiné 

stýkání a potýkání se s islámskou kulturou. Souběžně probíhal v rámci zahraniční politiky vývoj, 

na jehož konci stanuli dva odvěcí rivalové, Habsburkové a Osmané, ve společném táboře za první 

světové války,“ řekl k tomu prof. Vít Vlnas, jeden z organizátorů setkání.   

Ú c astní ky konference budou zají mat podoby kr esťansko-muslimsky ch vztahu  dany ch specifickou 

historickou situací  rakousko-uherske ho mocna r ství  a pozdní  osmanske  vla dy. Konference se 

bude take  ve novat poc a tku m kvalifikovane js í ho ve decke ho pozna va ní  isla mu v rakousko-

uherske m impe riu v te to dobe . Pozornost bude zame r ena na odraz Muhammadova poselství , od 

be z ny ch všednodenních dojmů až po oblasti politiky, vojenství či výtvarného umění. 

Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Toma s  Bederka, vedoucí  odde lení  vne js í ch vztahu  PedF ÚK 

tomas.bederka@pedf.cuni.cz 

+420 607 860 106 

 

mailto:tomas.bederka@pedf.cuni.cz


 
Poznámky pro editory: 

Organiza tor i konference 

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. se zaby va  de jinami prvotní  sta tnosti klí nopisne  jihoza padní  

Asie, da le de jinami druhotne  sta tnosti v c esky ch zemí ch rane ho str edove ku a styky c esky ch zemí  

v období  str edove ku. Pu sobí  na Filozoficke  fakulte  Za padoc eske  univerzity v Plzni, za roven  

pr edna s í  na Pedagogicke  fakulte  Úniverzity Karlovy. 

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. se specializuje na isla m a jeho mystiku, da le na de jiny a kulturu 

Blí zke ho vy chodu, str edove ke  isla mske  S pane lsko, vztah Evropy a isla mske ho kulturní ho okruhu. 

Systematicky se ve nuje antropologii isla mu. Pu sobí  na Katedr e blí zkovy chodní ch studií  

Za padoc eske  univerzity v Plzni. 

PhDr. Jiří Rak, Ph.D. se ve nuje na období  19. století , zejme na na pozdní  habsburskou monarchii 

a c eske  na rodní  obrození . Ve nuje se take  demytizaci c esky ch de jin, historicke  reflexi a 

interpretaci de jin. V souc asnosti pr edna s í  na Institutu mezina rodní ch studií  Fakulty socia lní ch 

ve d Úniverzity Karlovy. 

doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. se specializuje na česko-francouzské vztahy, dále na dějiny 

školství a vzdělanosti a na kulturní, sociální a politické dějiny 19. a 20. století. Od roku 2013 je 

pověřen vedením Katedry dějin a didaktiky dějepisu na Pedagogické fakultě Úniverzity Karlovy, 

působí také ve Francouzském ústavu pro výzkum ve společenských vědách v Praze. 

Prof. PhDr. Vít Vlnas, PhD. se zaby va  novodobými dějinami, výtvarným uměním a kulturními 

dějinami 16. – 19. století. Od roku 1987 působí v Národní galerii, zároveň přednáší dějiny 16. až 

19. století na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty ÚK. 

 
 

 

 

 

 


