
Zasedání výboru Společnost pro hospodářské a sociální dějiny 

konané dne 25. března 2011 

 

Přítomni: prof. I. Jakubec, prof. E. Kubů, prof. E. Maur, doc. B. Smutný, doc. J. Šouša, dr. J. 

Hájek, dr. J. Novotný, dr. J. Dvořák. 

 

Omluveni: doc. J. Englová, doc. A. Skřivan, dr. P. Popelka. 

 

Program: 

1) Příprava programu zasedání Společnosti na 1. polovinu roku 2011 a na další období roku 

2011; 

2) Oznámení o připravovaných akcích Výboru SHSD Česka; 

3) Oznámení o probíhajících akcích; 

4) Stav příprav internetových stránek Společnosti; 

5) Různé. 

 

V úvodu zasedání dr. J. Dvořák přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomné. Současně 

popřál k životnímu jubileu prof. E. Kubů a k výročí narozenin prof. E. Maura. 

 

Ad 1) 

 V úvodu jednání dr. J. Dvořák připomenul, že je třeba přesně dodržet naplánované datum 

vědeckého zasedání Společnosti, určené bud´ na čtvrtek 2. června 2011 anebo čtvrtek 9. června 

2011 (pokud to nebude možné, tak se termín přesouvá na podzim 2011) a také další období 

roku 2011 (na přelomu října-listopadu). Doba zůstává stejná, tj. od 11.00 do 13.30 hod., číslo 

místnosti v hlavní budově FF UK Praha, nám. J. Palacha 2, bude upřesněno dodatečně dle 

výsledku jednání prorektora UK prof. I. Jakubce. Dále bylo též dohodnuto, že příští schůzka 

Výboru SHSD Česka se sejde buď týž den (2.6.2011 nebo 9.6.2011) po 13,00 hod. 
v místnosti konané přednášky ve hlavní budově FF UK Praha nebo v pátek 3.6.2011 zasedání 

členů Výboru SHSD Česka v budově UK v Celetné 20, v místnosti Ústavu HSD FF UK Praha 

od 10,00 hod. 

Byla oceněna vystoupení na únorovém vědeckém zasedání SHSD Česka, dr. Jiří 

Woitsche o hospodářském využívání lesa v době 18. a 19. stol. s názvem Dějiny lesa“ - 

(„Hospodářské využití lesa v raném novověku. Lesní řemesla v Čechách v 17. – 19. století“) 
a pana prof. Petra Vorla, který se účastnil XXI. kongresu historických věd konaného ve dnech 

22.-28.8.2010 v Amsterodamu (prof. Vorel organizoval sekci zařazenou v rámci session Trade 

and Civilisation). 

Ad 2) 

Další vědecké zasedání by mělo být na podzim 2011 a mělo by být spojeno s volbou 

členů nového Výboru SHSD Česka na další funkční období, což bude spojeno s oslovením 

možných kandidátů a jejich souhlasem s kandidaturou do výboru SHSD! 

Dr. J. Dvořák také informoval přítomné členy výboru SHSD Česka ohledně tématu pana 

prof. Romana Holece z Bratislavy, který přislíbil svou přednášku na podzim r. 2011. Výbor 

SHSD Česka přijal návrh přednášky Dynamitka s tím, že by měla být přednesena až v roce 

2012! 

Ad 3) 

Výbor vyslovil podporu paní doc. Ing. Dr. Antonii Doležalové, Ph.D., organizace a 

otázka české účasti v jižní Africe. 

Bylo dohodnuto, že pan dr. J. Novotný oznámil, že pan PhDr. Jakub Kunert, ČNB Praha, 

si připravil přednášku na téma: „Evropská asociace pro bankovní a finanční historii“. Dr. J. 

Dvořák přislíbil, že se včas domluví s historiky FF OU, panem prof. PhDr. Milanem Myškou, 



DrSc. a doc. PhDr. Alešem Zářickým, Ph.D., toho času děkanem FF OU, o jejich vystoupení 

na vědeckém zasedání Společnosti a s možností seznámit tak přítomné zájemce s výsledky Centra 

pro hospodářské a sociální dějiny, které vzniklo na Filozofické fakultě Ostravské univerzity 

jako excelentní pracoviště s mezinárodně srovnatelnou kvalitou činnosti rozhodnutím rektora 

z dubna 2008. Stalo se tak na základě kladného posouzení projektu "Ekonomické a sociální 

faktory historického procesu modernizace" výběrovou komisí, ustavenou rektorem OU. 

Pan dr. J. Hájek informoval výbor o tom, jak to aktuálně vypadá s vydáváním Bulletinu 

společnosti a vydáváním Hospodářských dějin, kde bude možno uvádět informace ze života 

SHSD Česka, krátké zprávy a recenze o publikacích a konferencích. 

Ad 4) 

Prof. I. Jakubec pohovořil o problematice webových stránek Společnost HSD a také 

o časopisu WISOHIM vydávaného FF UK Praha. 

Ad 5)  

Různé:  

Dr. J. Novotný oznámil, že jako host chtěl přijít pan dr. V. Lacina, CSc., ale že z toho 

nakonec sešlo! 

Prof. E. Maur hovořil o tom, že naše společnost nebyla včas zastoupena na slavnostním 

zasedání HK. Přijat závazek, že se toto na rok 2013 včas napraví! Dr. J. Dvořák oznámil, že 

pozvánku dostal až ve středu večer, když už akce v Praze proběhla! 

 

 

Zapsal: Jiří Dvořák (25.3.2011, rozesláno v úterý 29.3.2011 po 18 hod.) 

kontrolu provedl: 

 

Prosím všechny účastníky našeho pátečního jednání o jejich laskavé doplnění a upřesnění a 

potom prosím zaslat zpět na mou e-mailovou poštu dvorak@ff.jcu.cz. 

A předem Vám všem moc děkuji za Vaší laskavou pomoc! 

 

Moc se Vám všem omlouvám, ale až dnes jsem zjistil, že to asi zase nemáte, přestože mi to 

opět správně funguje! Srdečně Vás všechny zdraví Váš moc vděčný Jirka Dvořák z ČB! 

 

Vážený pane doktore, 

  

rád bych Vás jménem naší společnosti oslovil ohledně možnosti pořádání kongresu WEHC 

2015 v Praze.  

  

Naše hlavní město kongres doposavad nikdy nehostilo. Proto věřím, že Praha má vzhledem 

k existující úrovni služeb, poloze uprostřed Evropy a všeobecné atraktivitě místa velkou šanci 

uspět proti případným dalším kandidátům a kongres získat. Organizace podobného projektu je 

samozřejmě vždy velice náročná, na druhou stranu však přináší zviditelnění aktivit národní 

asociace, je velkou šancí probudit zájem o danou problematiku mezi širší, nejen bezprostředně 

zainteresovanou či odbornou, veřejností. Získání organizace kongresu podobného rozsahu je 

též velmi prestižní záležitostí, která je schopna přinést domovské asociaci i významný finanční 

obnos pro její další činnost.  

  

Naše agentura se pořádáním mezinárodních kongresů zabývá již od roku 2001. Během této 

doby jsme získali přední postavení na českém trhu a pravidelně organizujeme velké kongresy i 

v zahraničí.  
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V letošním roce jsme pořádali již osm mezinárodních kongresů, mezi nimiž například: FEBS 

2009(http://www.febs2009.org/) pro 2500 delegátů v Praze, EURONANO 

2009(http://www.euronanoforum2009.eu/) pro 1000 delegátů v Praze, nebo  EDTNA 2009 

(http://www.edtna-erca-hamburg2009.com/) v Hamburgu, kterého se účastnilo  1800 

registrovaných delegátů. 

  

Pevně věřím, že naše dlouhodobé zkušenosti s organizací obdobných akcí by byly přínosem ve 

snaze kongres WEHC pro Prahu získat. V případě Vašeho zájmu o pořádání kongresu v Praze 

bychom Vám tak velice rádi nabídli naši plnou podporu pro úspěšné zvládnutí kandidatury. 

  

Zároveň bych Vás rád požádal o možnost telefonického rozhovoru, popřípadě osobního setkání, 

kde bych Vám v krátkosti představil naši společnost a podal Vám potřebné informace 

související s danou problematikou, jak z organizačního, tak finančního hlediska.    

  

Velice děkuji za Váš čas a omlouvám se za případné zdržení, které jsem Vám tímto způsobil. 

  

Pokud by jste měl jakýkoliv dotaz, neváhejte mne prosím kontaktovat. 

  

 S pozdravem a přáním krásného dne, 

 Pavel Šušák 

   

Pavel Susak | Project Development Manager  
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Vysoce vážený pán 

pan Pavel ŠUŠÁK, 

srdečně Vám děkuji za Váš e-mail i za Vaší laskavou nabídku Vaší pomoci pro případ 

možnosti konání WHC 2015 v Praze. Zatím se náš výbor k této problematice přímo 

nevyjádřil, ale Vaše laskavé sdělení oznamuji na příštím zasedání našeho výboru, protože věc 

již spěchá! Až dojdeme k řádnému rozhodnutí, tak se Vám pochopitelně rád a včas ozvu!!! 

Se srdečným přáním všeho nejlepšího Vás zdraví Váš vděčný Jirka Dvořák z ČB. 
 

Vážený pane doktore, 

 Níže v krátkosti rozepisuji standardní postupy při mezinárodních kandidaturách: 

1.    Zajistit záštitu – Historicky ustav + lokálního organizátora – Váš ústav či skupinu 

odborníků 

2.    CZECH-IN připraví celkovou kandidaturu (dle přílohy – zadání – Call for Host), logistické 

řešení, rozpočet, udělá rezervace, zajistí obecné podpory (město, ministerstva apod.) 

3.    Vy (Local organising committee – dále LOC) představí tým zodpovědných osob z odborné 

obce + hlavního odpovědného člověka (Vy?) 

4.    Pokud bude kandidatura akceptovaná, CZECH-IN uhradí náklady za cestu do 

Stellenbosch, South Africa 

5.    LOC a CZECH-IN odprezentují kandidaturu v Stellenbosch, South Africa 
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6.    LOC se podílí na odborném programu, CZECH-IN na sebe přebírá finanční odpovědnost a 

zajišťuje jednotlivé služby 

 V příloze zasílám jednotlivé kroky v projektu. 

 Jsme připraveni tyto body a mnohé další odprezentovat výboru. 

 Budu se těšit na Vaše zprávy. 

 Velice Vám děkuji a přeji hezký večer, 

 Pavel 

 Pavel Susak | Project Development Manager  

 

CZECH-IN s.r.o. | Prague Congress Centre, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, Czech Republic  
Tel: +420 261 174 308 | Fax: +420 261 174 307 | Mob: +420 777 791 253  
E-mail: pavel.susak@czech-in.cz | Web: www.czech-in.cz  

Vážení, nyní Vám toto posílám jako přílohu přímo u textu, protože jsem až nyní zjistil, že nemá 

od Vás žádné odpovědi! Tak to vše spojuji znovu dohromady a prosím Vás o Vaše názory a 

připomínky!!! 
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