
 

Zasedání výboru Společnost pro hospodářské a sociální dějiny 

konané dne 3. června 2011 

 

Přítomni: doc. J. Englová, prof. E. Kubů, doc. A. Skřivan, doc. B. Smutný, doc. J. Šouša, dr. 

J. Hájek, dr. J. Novotný, dr. P. Popelka, dr. J. Dvořák.  

Jako milý host se části jednání výboru účastnil pan PhDr. Vlastislav LACINA, CSc. 

 

Omluveni: prof. I. Jakubec, prof. E. Maur. 

 

Program: 

1) Příprava programu vědeckého zasedání Společnosti na 2. polovinu roku 2011; 

2) Příprava Voleb SHSD ČR = kandidátky a kandidátů = zvolení členů nového Výboru 

Společnosti ve spojení s podzimním vědeckým zasedáním na FF UK Praha; 

3) Seznámení se s možností uspořádat světový kongres hospodářských dějin v Praze v r. 2015 

s pomocí nabídky soukromé specializované organizace; 

4) Možnost pozvání zástupce této firmy na jednání Výboru; 

5) Různé. 

 

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

 

Ad 1) 

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

vědeckého zasedání Společnosti, určené pátek 11. listopadu 2011 (od 11 hod. v Hlavní 

budově FF UK Praha). Přednáší pan PhDr. Jakub Kunert, ČNB Praha, přednáška na téma: 

„Evropská asociace pro bankovní a finanční historii“. Následují historici FF OU, pan prof. 

PhDr. Milan Myška, DrSc. a doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan FF OU, 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. 

 

Ad 2) 

Problematika voleb nového výboru SHSD ČR. 

1) doc. dr. Jan Englová, CSc. Rozdělení na dvě kurie 1) Pražští 2) Mimopražští, 

zastoupení obou ústavů; Praha i Ostrava; 

2) dr. J. Hájek otázky volební kandidátky, 1) nutno zachovat kontinuitu členů výboru, 

2) Kritéria, vytvořená z dohody členů výboru, parita i při zachování poměrů hosp. a 

soc. dějin; 3) Chronologické a geografické hledisko a známost člena, 4) institucionální 

hledisko, delegace, volba, dvě kurie 1) Pražští (5) 2) Mimopražští (4), Připsat, že byl 

daný člen přítomen a že souhlasí se svou kandidaturou, pak vlastní volba, vzor 

volebního lístku, kandidátka sestavena do září 2011; 

3) dr. J. Dvořák oznámil, že obdržel rezignace od prof. I. Jakubce, prof. E. Maura; 

4) doc. A. Skřivan návrhy musí proběhnout do konce června 2011; 

5) dr. J. Hájek proběhne zveřejnění prostřednictvím e-mailů, kdo má zájem, forma 

návrhu, 

6) doc. B. Smutný oznámil, že za sebe navrhuje kolegu Fasoru; 

7) Volby v kuriích 5 x 4; 

8) dr. J. Hájek však nastupuje do lázní již od 13.6.2011, proto věc spěchá! 

Ad 3 a 4) 



 1) Dr. J. Dvořák oznamuje záležitost: Pavel Susak | Project Development 

Manager  
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2) Doc. J. Englová, upozorňuje na opatrnost při zadávání (bylo součástí e-mailové 

pozvánky na páteční zasedání Výboru SHSD): "Co se týče možnosti uspořádat světový 

kongres hospodářských dějin v Praze v r. 2015 s pomocí nabídky soukromé 

specializované organizace, byla bych velmi opatrná. Již jednou na to těžce doplatila 

naše Mezinárodní asociace, když pořádání světového kongresu v Seville v r. 1998 bylo 

španělskými organizátory takovéto agentuře pro pořádání kongresů svěřeno. Ačkoliv 

byl tento kongres pořádán pod záštitou španělského krále, došlo k vytunelování 

finančních prostředků a kongres musel být pak uspořádán náhradně s velkými 

těžkostmi v Madridu. Ukázalo se, že je optimální zárukou, když světový kongres i 

organizačně pořádá univerzitní (příp. akademické) pracoviště. Myslím si, že v 

současnosti ale nemáme pro pořádání kongresu patřičné podmínky. Navrhovanou 

nabídku bych odmítla s poukazem, že s pořádáním světového kongresu v Praze 

počítáme v delším časovém horizontu. Případné další podrobnější informace sdělím 

na příští schůzi našeho výboru. Se srdečným pozdravem Jana Englová" 

3) dr. J. Hájek se vyjádřil k termínu 2015, že 2012 Jižní Afrika, co 2018, osobně 

nevím, nejsme velká obec, otázky organizace, prezentace, nutná sonda u kolegů. 

Jeleček, Chromý, Semotanová (kteří pořádají akci Historická geografie Praha 2012); 

4) prof. E. Kubů, je to otázka počtu delegátů, od 900 až do 1 500 v Utrechtu, 

organizaci nelze dělat bez institucionální podpory, zejména Hlavního města Prahy, zde 

otázka ubytování v hotelích, dále získat záštitu Karlovy univerzity atd., otázka financí 

v řádu 15.-20. milionů Kč., Hotely a jejich včasná rezervace, je nutno počítat s tím, že 

to bude hodně práce, je to šance pro postkomunistickou zemi, je pro pozvání zástupce 

firmy CZECH-In, s.r.o. a vyslechnout její návrh. 

5) dr. J. Hájek souhlasí, že je nutno pozvat zástupce firmy CZECH-In, s.r.o. 

6) dr. J. Dvořák oznamuje, že na pátek 7. října 2011 pozve (na základě současného 

pověření Výboru) na jednání výboru SHSD ČR pana Pavla Šušáka z firmy CZECH-In, 

s.r.o. do Celetné 20. 

 

Ad 5) Různé: 

1) dr. J. Hájek oznámil, že bude o práci Společnosti referovat na Sjezdu historiků v září 

2011 v Ostravě; 

2) oznámil, že časopis Hospodářské dějiny (HD) připravil, č. 1 s pomocí doc. A. 

Skřivana, na HD č. 2 se pracuje; 

3)  Oznámil, že HD aktuálně řeší materiály, proto omezení aktualit, jejich přesun na 

webové stránky; řešení tajemníka Společnosti, kterou byla paní Mgr. Klára Pinerová, 

ale která již nemohla z důvodů pracovních nadále tuto práci již vykonávat; 

4) prof. E. Kubů oznámil, že administrativní práci je nutno konat, ale že se těžko někdo 

schopný sežene, 

5) totéž potvrdil i doc. A. Skřivan, že ani na VŠE Praha nikoho nesežene; 

6) prof. E. Kubů řekl, že zájem o obor je mladých, ale ne již o práci ve Výboru SHSD 

ČR; 

7) možným řešením dle dr. J. Hájka by byla kooptace do výboru či zřízení 3 Kurie na 

tajemníka (dle zájmu); 

8) dr. P. Popelka se ptal, jak dále bude Bulliten Společnosti, který mohou nahradit na 

internetu webové stránky Společnosti; 
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9)  prof. E. Kubů a dr. J. Hájek zatím dočasné řešení, co s tajemníkem; 

10) dr. J. Hájek oznámil, že sdělil paní dr. Trnkové, že ISSN a Bulliten ukončen; 

11) dr. J. Dvořák poděkoval všem přítomným za jejich práci ve Výboru SHSD ČR (Česka) 

za léta 2007-2011, zejména za podporu v jeho práci po úraze ze 29.2.2008, popřál 

všem krásnou dovolenou na zotavenou, za pomoc ohledně budoucí kandidátky na 

Výbor SHSD ČR do konce června 2011 a také popřál úspěšné jednání na Sjezdu 

historiků v září 2011 v Ostravě. 

 

Zapsal: Jiří Dvořák (3.6.2011, rozesláno v pondělí 6.6.2011 po 16,15 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 tímto moc děkuji za Vaší laskavou pomoc! 
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