
Z á p i s  

ze zasedání výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny konaného dne 3. října 2008 

 

Přítomni: prof. Jakubec, prof. Maur, doc. Englová, doc. Smutný, doc. Šouša, dr. Hájek, 

dr. Novotný, dr. Popelka. 

Ostatní omluveni. 

 

 

Program: 

1) dosavadní činnost výboru a Společnosti; 

2) připravované aktivity výboru a Společnosti; 

3) Různé. 

 

 

Ad 1) 

 Zasedání výboru se nemohl osobně zúčastnit předseda Společnosti dr. J. Dvořák ani 

tajemnice společnosti K. Pinerová (zahraniční stáž), proto dr. Dvořák současně požádal dr. 

Hájka a prof. Jakubce o uspořádání tohoto zasedání. Oba jmenovaní zasedání střídavě vedli. 

V úvodní diskusi bylo stanoveno datum příštího zasedání výboru na pátek 28. listopadu od 

10.00 hod. Jako variantní termín byl navržen pátek 14. listopadu 2008 (prosíme členy výboru, 

aby se k oběma termínům vyjádřili – nejlépe zprávičkou tajemnici K. Pinerové). 

 Dr. Hájek informoval o stavu přípravy dalšího čísla Informačního Bulletinu 

Společnosti a požádal přítomné o dodání drobných příspěvků, zejména do rubriky Literatura, 

Z domácího dění a Kronika. Mezi diskutovanými tématy náplně IB patřila např. informace o 

předání vědecké monografie k jubileu manželů Teichových ve Vídni, či zpráva o úmrtí prof. 

Janáka. 

 Dr. Hájek informoval o stavu přípravy 24 svazku periodika Hospodářské dějiny – 

Economic History. V současně době je obsah čísla v podstatě uzavřen. Číslo by ještě mělo být 

doplněno zprávou (recenzí) o publikaci k výročí Teichových, recenzí dalšího čísla ročenky 

Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK – Prager WISOHIM, příp. dalšími 

drobnějšími příspěvky do oddílu Literatura a Kronika. Dr. Hájek též informoval o některých 

dalších skutečnostech, které vyplynuly z jednání redakční rady HD-EH, např. o užitečnosti 

personálního a obsahového propojení mezi redakcemi Hospodářských dějin (HÚ AV ČR) 

a Prager WISOHIM (ÚHSD F UK), či o návrhu rozšířit okruh odborníků řídících HD-EH 

a zapojit do redakce sborníku i větší počet mimopražských badatelů, a to v rámci nově 

zřízeného orgánu – např. „širší redakční kruh“ či „vědecká rada“ sborníku. 

 Dr. Popelka informoval o situaci v Centru hospodářských a sociálních dějin OU 

z hlediska vybudování a spuštění serveru pro hospodářské a sociální dějiny. Přes některé 

personální problémy se v závěru roku dá očekávat vytvoření definitivní struktury stránek 

Společnosti a následně jejich postupné vyplnění a pokusné spuštění. 

 Doc. Šouša připomněl přítomným včasné odevzdání korektur kolektivní monografie 

o finančních elitách (nakl. Dokořán). 

 Prof. Jakubec uvedl, že redakce Prager WISOHIM zamýšlí transformaci ročenky 

v periodikum (dvě čísla ročně), což by umožnilo tento časopis zařadit do seznamu 

recenzovaných neimpaktovaných časopisů. 

 

Ad 2) 

 Výbor se shodl, že jeho listopadová, schůzka by měla být věnována přípravě dalšího 

vědeckého zasedání Společnosti, které by se mělo uskutečnit v druhé polovině ledna 2009. 

Pro vyplnění odborné části programu tohoto zasedání by mohli být se žádostí o vystoupení 



osloveni kolegové Brňovják (realizace jeho neuskutečněné přednášky pro Společnost, která 

byla plánovaná na květen 2008), dále např. dr. Fasora (zkušenosti z přípravy publikací 

„Člověk na Moravě…“) či dr. Dvořák (smst. publikace o těžbě tuhy v jižních Čechách). 

 

Ad 3) 

 O průběhu zasedání výboru bude informován kol. Dvořák a členům výboru bude 

zaslán zápis ze zasedání (připraví prof. Jakubec a dr. Hájek). 

 Doc. Šouša informoval o společenském průběhu slavnostního předání publikace 

manželům Teichovým v červenci ve Vídní. Výbor vyslovil uznání doc. J. Šoušolvi a prof. 

E. Kubů, kteří měli z české strany rozhodující podíl na vydání zmíněné jubilejní publikace. 

V souvislosti s nadcházejícím životním jubileem prof. Teichové byl prof. Jakubec pověřen 

zjistit stav žádosti o udělení titulu čestný doktor UK A. Teichové. 

 

 

Zapsal: Ivan Jakubec (3. 10. 2008) 

Přehlédl: Jan Hájek (7. 10. 2008) 


