
Zasedání výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny konané v pátek dne 16. 

ledna 2009 od 10.00 hod. na ÚHSD FF UK Praha. 

 

 

Přítomni: prof. I. Jakubec, prof. E. Kubů, prof. E. Maur, doc. J. Englová, doc. J. Šouša, doc. 

B. Smutný, Dr. J. Dvořák, Dr. A. Skřivan, Dr. P. Popelka, Mgr. K. Pinerová 

 

Host: Prof. V. Průcha 

 

Omluveni: Dr. J. Hájek, Dr. J. Novotný,  

 

Program: 

 

1. Vědecký seminář Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny 29.1.2009 

2. Příprava vědeckých seminářů v roce 2009-2010 

3. Příprava jednání mimo Prahu 

4. Příprava fondu Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny v Národním archivu 

5. Různé 

 

 

Ad 1) 

Mgr. Klára Pinerová výbor informovala, že místnost 201 na hlavní budově FF UK je zařízena, 

Dr. Brnovják a Dr. Fasora souhlasili s aktivní účastí, rozdala členům výboru pozvánku, která 

bude v následujícím týdnu poslána všem členům Společnosti.  

 

Ad 2) 

Doc. J. Englová navrhla kontaktovat prof. dr. Romana Holce (SR - Bratislava) na přednášku 

v lednu roku 2010 věnovanou sociálním dějinám, což dohodne prof. E. Kubů. Prof. Kubů 

informoval výbor o setkání s paní Dr. Stefanovou z Uni Vídeň, která nabídku prezentace na 

semináři Společnosti z časových důvodů a osobní vytíženosti odmítla. Pro vyplnění 

odborného programu vědeckého zasedání Společnosti konaného v květnu nebo na přelomu 

června byl požádán Dr. Jiří Dvořák, ve kterém bude prezentovat svou novou publikaci 

K historii Schwarzenberských tuhových dolů v Černé v Pošumaví (Schwarzbach), Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích 2006. 

 

Ad 3) 

Byla navržena příprava vědeckého zasedání v Ostravě na podzim (předběžně v listopadu) 

roku 2009. Byl dohodnut s Dr. P. Popelkou následující program: 

1) Příspěvek o IX. Světovém kongresu hospodářských historiků v Utrechtu, 

konaného v srpnu roku 2009 

2) Příspěvek o sekci, která byla prezentovaná Ostravskou univerzitou na 

IX. Světovém kongresu  

3) Hlavní příspěvek ze Světového kongresu 

 

Bylo navrženo, aby na listopadovém odborném zasedání vystoupila se svým příspěvkem 

i paní Dr. Stefanová, čímž byl pověřen prof. E. Kubů. 

 

Ad 4) 

Prof. V. Průcha informoval o svých záměrech vytvořit v Národním archívu fond Společnosti 

pro Hospodářské a sociální dějiny. Doc. J. Šouša navrhl, že zprostředkuje setkání Prof. 



Průchy s Mgr. Kahudou z Národního archívu, který pracuje v oddělení fondů nestátní 

provenience a archivních sbírek. Struktura fondu bude navržena po konzultaci s archiváři. 

 

Ad 5) 

a) Dr. Dvořák informoval o odstoupení doc. M. Sekaniny z výboru SHSD. Výbor panu 

doc. M. Sekaninovi poděkoval za jeho činnost. Nástupcem se stal náhradník pan doc. 

B. Smutný. 

b) Prof. I. Jakubec informoval o aktivitách prof. Petra Vorla, který zaslal informace 

o programu připravovaného XXI. kongresu historických věd, který se bude konat 22.-

28.8. 2010 v Amsterodamu. Prof. Vorel organizuje sekci, která je zařazena v rámci 

session Trade and Civilisation. V rámci sekce se uvolnil prostor, který nabízí na 

zvážení o možné spolupráci. Prof. Jakubec tento návrh pošle tajemnici Společnosti, 

která je následně rozešle všem členům výboru. 

c) Výbor diskutoval otázku placení příspěvků mezinárodní organizaci pro hospodářské 

dějiny Akademií věd. Bylo dohodnuto, že Dr. J. Dvořák zašle Dr. J. Hájkovi e-mail, 

aby tuto záležitost ověřil v rámci HiÚ AV ČR Praha. 

d) Další termín setkání výboru SHSD byl předběžně stanoven na březen 2009. 

 

ÚKOLY: 

1) Prof. E. Kubů – oslovit prof. dr. Romana Holce s nabídkou přednášky na vědeckém 

zasedání Společnosti v lednu 2010 a oslovit paní Dr. Stefanovou, zda nemá zájem 

prezentovat své vědecké výsledky v listopadovém vědeckém zasedání v Ostravě. 

2) Doc. J. Šouša – zprostředkovat kontakty mezi Prof. Průchou a Mgr. Kahudou z NA. 

3) Mgr. K. Pinerová – rozeslat pozvánky členům SHSD a rozeslat členům výboru e-mail 

od pana prof. Jakubce. 

4) Dr. J. Dvořák - napsat dopis dr. J. Hájkovi, aby zjistil v jakém stavu je placení 

příspěvků do mezinárodní organizace hospodářských dějin  

 

Zapsala: K. Pinerová 

19.1.2009 


