
Zasedání výboru Společnost pro  hospodářské a sociální dějiny 

konané dne 16. dubna 2010 

 

 

Přítomni: dr. J. Dvořák, doc. J. Englová, dr. J. Hájek, prof. E. Maur, doc. B. Smutný, 

dr. P. Popelka.  

 

Ostatní omluveni. 

 

Program: 

a) Příprava programu vědeckého zasedání Společnosti na 20. 5. 2010 a na říjen 2010; 

b) Příprava internetových stránek Společnosti; 

c) Různé. 

 

V úvodu zasedání Dr. J. Dvořák přivítal přítomné a omluvil nepřítomné. 

 

Poté poblahopřál dlouholeté člence výboru doc. dr. Janě Englová, CSc. k nadcházejícímu 

významnému životnímu jubileu. Členové výboru se k jeho přání připojili a popřáli jmenované 

kromě jiného i to, aby jí její pracovní elán a energie vydržely i do dalších let. 

 

Ad a) 

 Dr. J. Dvořák připomenul, že původně plánované datum vědeckého zasedání Společnosti, 

určené na čtvrtek 13. května t. r., bylo z důvodů termínové kolize s konferencí v Uherském 

Hradišti (koná se ve dnech 12. - 13. 5. 2010) posunuto o jeden týden, tj. na čtvrtek 20. 

května. Doba zůstává stejná, tj. 10.00 - 14.00 hod., číslo místnosti v hlavní budově FF UK 

Praha bude upřesněno dodatečně dle výsledku jednání prof. I. Jakubce.  

Pokud jde o odbornou náplň zasedání, byl požádán pan prof. E. Maur, aby oslovil paní 

kolegyně Danu Stefanovou a Alici Velkovou. V případě, že by zmíněné kolegyně nemohly 

vystoupit, bude jejich přednáška přesunuta na podzim a pro květnové zasedání bude zajištěna 

druhá varianta. Ta by spočívala v prezentaci nedávno vyšlé obsáhlé knihy Václava Průchy 

(a kolektivu) Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl, Období 1945-

1992 (Brno 2009). Druhým bodem by měla být shrnující a hodnotící informace o mezinárodním 

sympóziu „Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Ostmitteleuropa“, kterou by přednesl 

člen výboru prof. E. Kubů. V záloze zůstává vystoupení dr. Jiří Woitsche o hospodářském 

využívání lesa v 18. a 19. stol. 

Další odborné zasedání SHSD je předběžně plánováno na říjen 2010. Jeho náplní 

budou vystoupení neuskutečněná v květnu. Výhledově bude požádán prof. Roman Holec 

z Bratislavy, zda by nevystoupil na zasedání Společnosti plánované na únor 2011 

s přednáškou na jím vybrané téma (provede J. Dvořák v Uherském Hradišti osobně). 

 

Ad b) 

Příprava internetových stránek Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny byla 

spojená s otázkou, kterou z možných variant výbor SHSD nakonec definitivně zvolí. Problém 

byl přítomnými členy výboru pečlivě prodiskutován a probrán. Nakonec byla dána zelená té 

variantě, že webové stránky Společnosti budou připojeny k webu ÚHSD FF UK Praha 

(jednání Pullmann – Jakubec, Hájek). Zdůrazněna byla potřeba zajištění pravidelného 

aktualizování stránek Společnosti zřizovatelem (správcem), a to dle momentální potřeby 

Společnosti, minimálně však jednou za tři měsíce. Zároveň bylo v osobní přítomnosti dr. Petra 

Popelky poděkováno jemu i všem z Ostravy (FF OU), kteří se touto problematikou již 

předběžně zabývali a připravili materiály, na něž se bude moci v dalších přípravách navázat. 



Pokud jde o obsah a náplň webových stránek SHSD ČR, neměla by např. chybět 

stručná historie Společnosti (poprosit prof. Z. Jindru, prof. V. Průchu, dr. F. Dudka a dr. J. 

Hájka o zachycení jejího vývoje od 60. let 20. století), dále je možné dávat na web Informační 

bulletin Společnosti, rovněž recenze, zprávy a oznámení o budoucích i již proběhlých akcích, 

obsahy důležitých časopisů (zejména Hospodářských dějin – Economic History a WISOHIMu), 

atd. atd. Důležitá je struktura stránek, která bude pevná a relativně neměnná, konkrétní obsah 

ale bude možno dle momentální potřeby Společnosti pružně měnit a inovovat. V případě 

předávání informací pro stránky Společnosti je zatím možné kontaktovat dr. J. Hájka a dr. 

P. Popelku, kteří postupně připraví podklady pro spuštění webových stránek. Konkrétní 

elektronická adresa stránek bude ještě upřesněna (např. http://ff.cuni.cz/shsd). 

 

Ad c) 

Výbor vzal na vědomí, že v pátek a v sobotu 23. a 24. 4. 2010 organizují prof. E. Kubů 

a doc. J. Šouša mezinárodní sympózium pod názvem Agrarismus und Agrareliten in 

Mittel- und Ostmitteleuropa. Jednací řečí je němčina a angličtina. Akce probíhá po oba dny 

od 9. do 18. hod. s polední přestávkou. 

Dr. J. Hájek informoval výbor o tom, že se na něj obrátili zástupci agentury Prague 

Convention Bureau (Helena Hradilová a Brett Ira) a společnosti Czech-In s.r.o. (Pavel Šušák) 

ohledně možnosti organizování světového kongresu IEHA v r. 2015, event. v r. 2018 v Praze. 

Při tomto prvním kontaktu je dr. Hájek upozornil, že naše Společnost je relativně malá na to, 

aby mohla zmíněnou světovou akci uspořádat. Poukázal i na skutečnost, že poslední dva 

světové kongresy se uskutečnily v Evropě, takže je vysoce pravděpodobné, že jako další místa 

konání budou výborem IEHA preferovány spíše mimoevropské lokality. 

Dr. J. Hájek seznámil výbor se skutečností, že RVVI Úřadu vlády ČR (jménem 

ředitele dr. M. Blažky) vybrala časopis Hospodářské dějiny – Economic History pro kontrolu 

posudků na uveřejněné studie. Výbor byl ujištěn, že všechny požadované materiály, tj. kopie 

posudků a nejnovější čísla časopisu, byly předány zmíněnému Úřadu v požadovaném termínu. 

Dr. J. Dvořák informoval přítomné členy výboru SHSD ČR, že v Uherském Hradišti 

se ve dnech 12. - 13. 5. 2010 koná pod patronací Slováckého muzea (organizátorka dr. 

B. Rašticová) mezinárodní konference pod názvem: Agrární strana a její zájmové, družstevní 

a peněžní organizace. Spolupořadateli konference jsou Historický ústav AV ČR, v.v.i., 

pobočka Brno, dále Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha, a také Odborový svaz 

pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy – Asociace samostatných odborů, Praha. 
 Výbor Společnosti v krátké diskusi odsoudil mediální, odborně nepodloženou štvanici 

na nového ředitele Ústavu pro výzkum totalitních režimů dr. Jiřího Pernese. Svým členům 

doporučil připojit podpis ke kolujícím protestním peticím individuálně dle vlastního uvážení. 

 

Bohužel stále se nepodařilo dořešit post tajemníka Společnosti. Jak bylo konstatováno 

na minulých schůzkách, Mgr. K. Pinerová se z důvodu nového zaměstnání již nemůže plně 

věnovat svým povinnostem tajemnice výboru Společnosti. Stále platí apel na členy výboru 

z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, aby se znovu zamysleli nad možností 

postupného vytipování vhodné osoby (zejména mezi interními doktorandy ÚHSD), která by 

mohla Mgr. Pinerové pomoci v její funkci.  

 

Posledním bodem bylo domluvení data příští schůzky výboru SHSD. Dr. J. Dvořák 

navrhl spojit ji s vědeckým zasedáním Společnosti ve čtvrtek 20. května 2010. Návrh byl 

přijat, výbor by se měl krátce sejít po hlavním programu zasedání. 

 

Zapsal: Jiří Dvořák, 

kontrolu provedl: Jan Hájek 

http://ff.cuni.cz/shsd

