
Zápis ze schůze výboru SHSD konané dne 2. března 2012 od 10h30 

na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, Zikova 2, Praha 6 

Přítomni: Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (FF UP v Olomouci), PhDr. Jiří Dvořák, CSc. 
(JČU České Budějovice), Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (FEL ČVUT v Praze), doc. 
Mgr. Lukáš Fasora, PhD. (FF MUNI v Brně), PhDr. Jan Hájek, CSc. (HiÚ AV ČR), Prof. 
PhDr. Eduard Kubů, CSc. (ÚHSD FF UK v Praze), Ing. Jan Mikeš (FEL ČVUT v Praze), 
PhDr. Jiří Novotný, CSc. (Archiv Národní banky v Praze), PhDr. Petr Popelka, PhD. (FF OU 
v Ostravě), doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. (FF UK v Praze), doc. JUDr. et PhDr. Jan Štemberk, 
PhD. (VŠO Praha)  
 
Omluveni: Prof. PhDr. Aleš Zářický, CSc. (FF OU v Ostravě) 
 

(dále v zápise všichni uvedeni bez titulů) 

PROGRAM: 

1. Vystoupení Pavla Šušáka z CZECH-IN s.r.o.  

2. Návrh webových stránek SHSD a otázky jejich zprovoznění – informace 

M. Efmertová, J. Mikeš, J. Hájek 

3. Informace o konferencích – CEFRES Prague (duben 2012), POSTER 2012 FEL 

ČVUT v Praze (květen 2012), Fenomén ČKD (září 2012), Elektrotechnický skanzen 

Šlovice (září 2012) – M. Efmertová 

4. Příprava setkání členské základny SHSD v rámci soutěže POSTER 2012 FEL ČVUT 

v Praze dne 17. května 2012 – vystoupení doktorandů na členské schůzi SHSD a 

stanovení diskusních okruhů pro členskou schůzi 

5. Otázka placeného členství SHSD 

6. Různé 

Ad 1. 

Pan Pavel Šušák, project development manager z firmy CZECH-IN s.r.o., představil 

možnosti organizace mezinárodní konference – světového kongresu hospodářských dějin 

v Praze, o níž SHSD případně uvažuje pro některý z budoucích termínů kongresu (nejdříve 

rok 2018). Ve své presentaci spolu s kolegou vysvětlili způsoby prvního a druhého cirkuláře 

přihlášek ke konferenci, formy registrace, ubytování, stravování a organizování 

konferenčních jednání i doprovodného konferenčního programu. Uvedl, že Praha je 

kongresovou destinací, která je v současnosti vyhledávaná pro svou dostupnost a široké 

manažerské možnosti nabídky pro organizování kongresů. Firma CZECH-IN zajišťuje „na 

klíč“ konferenční jednání velkých vědeckých setkání za dopředu stanovené garantované 

ceny především v oblasti ubytování a nasmlouvání jednacích prostor, které jsou nejnižší 

v daném segmentu. V předvedené presentaci pan Šušák ukázal formu oslovení zahraničních 

partnerů a sestavení nabídky pro SHSD (příslušná prezentace v *.ppt formátu a další 

písemné materiály firmy CZECH-IN jsou součástí přílohy tohoto zápisu). 

V diskuzi vystoupil E. Kubů, který se dotazoval na finanční upřesnění cen vzhledem k inflaci 

a hospodářsko-sociálním změnám, které vzhledem k několikaletému výhledu případného 

konání kongresu nelze vyloučit. Pan Šušák odpověděl, že nelze ceny zcela garantovat, ale 

že jeho firma vychází z dopředu předjednaných možností, které se snaží udržovat 

v přijatelné cenové hladině. M. Efmerová se zeptala na honorář z takovéto velké akce pro 



firmu CZECH-IN. Pan Šušák dopověděl, že v ČR jsou v oboru kongresové turistiky dvě 

hlavní firmy, které se snaží udržovat ceny za organizaci konferencí na cca 10% z celkové 

ceny organizace kongresu. Po zodpovězení několika dalších drobnějších dotazů zástupci fy 

CZECH-IN ukončili své vystoupení a dalšího jednání výboru se již neúčastnili. 

Ad 2. 

M. Efmertová shrnula dosavadní práci na webových stránkách. Kladně hodnotila moment, že 

bylo možno předem dohodnout v úzkém kruhu (M. Efmertová, J. Hájek, J. Mikeš) možnosti 

diskutovaných stránek a připravit tak hlavní problémové okruhy, které budou předneseny na 

schůzi výboru SHSD. Upozornila především na nutnost registrace domény, na vlastní 

zhotovení webových stránek a na zajištění jejich správy. Zároveň uvedla, že je třeba stanovit 

základní strukturu stránek. Předala slovo J. Mikešovi k představení technických zákonitostí 

webových stránek.  

J. Mikeš výbor SHSD seznámil s možnostmi získání domény a volby jména domény. Uvedl, 

že je třeba koupit doménu www.shsd.cz na deset let (při kratší době by sice jednorázová 

platba byla nižší, avšak vzhledem k výstižnému názvu domény by bylo dobré pojistit si ji na 

delší dobu). Cena domény na zmíněnou dobu je cca 10.000,- Kč. Následující krátká diskuse 

byla věnována snadnosti dostupnosti domény, možnosti zobrazovat ji jako první při 

vyhledávání hesel z hospodářských a sociálních dějin a časové relaci získání oprávnění ji 

užívat. J. Hájek zhodnotil možnosti platby za nákup domény z prostředků Nadačního fondu 

Albína Bráfa. Poté dala M. Efmertová hlasovat o názvu domény a odsouhlasení částky 

10.000,- Kč k zajištění nákupu domény. Hlasování bylo jednoznačně kladné. M. Efmertová 

požádala J. Hájka, aby zprostředkoval jednání se zmíněným Nadačním fondem ohledně 

finanční pomoci při získání domény www.shsd.cz. 

Dále se jednalo o užívání domény, o vlastní tvorbě webových stránek a jejich umístění na 

web. Cena za roční správu domény na webu je v současnosti požadována cca 30.000,- Kč. 

J. Hájek se vyjádřil v tom smyslu, že do doby, než bude vyřešeno financování Společnosti, 

a jejích webových stránek jiným způsobem (viz bod 5), lze požádat o uhrazení této ceny 

z finančních prostředků Nadačního fondu Albína Bráfa. S touto pomocí lze ale počítat pouze 

pro „rozjezdové období“ webových stránek Společnosti, tj. cca pro nejbližší dva roky. 

M. Efmertová dala hlasovat o využití domény na webu a o žádosti o platbu 30.000,- Kč za 

službu spojenou s umístěním na webu. Hlasování bylo jednoznačně kladné. M. Efmertová 

požádala J. Hájka, aby zprostředkoval jednání se zmíněným Nadačním fondem ohledně 

finanční pomoci při získání ročního užívání www.shsd.cz.  

Další část jednání výboru byla věnována obsáhlé diskusi o obsahu webových stránek. 

Diskuse se zúčastnili všichni přítomní a bylo stanoveno, že webové stránky budou zatím 

statické, jako „logo“ bude užito především grafického záhlaví někdejšího „Informačního 

bulletinu“ s názvem Společnosti, a konečně že bude využívat horizontální a vertikální lištu 

k práci s www.shsd.cz.  

Vertikální lišta bude obsahovat kolonky: ÚVOD (s krátkou charakteristikou SHSD a jejím 

odborným zaměřením), HISTORIE (charakteristika vývoje SHSD), VÝBOR (seznam a 

kontakty na současné i minulé členy výboru SHSD včetně jejich medailonů), PRACOVIŠTĚ 

(stručná charakteristika a link na jednotlivá zúčastněná badatelská i pedagogická pracoviště 

v oblasti hospodářských a sociálních dějin), MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI (kontakty na 

http://www.shsd.cz/
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zahraniční pracoviště příbuzná k činnosti SHSD), ARCHIV (uložení digitalizovaných 

materiálů SHSD). 

Horizontální lišta bude mít kolonky: AKTUALITY, REFERENCE (informace o odborné 

literatuře a periodikách, recenze, Bulletin SHSD – v diskusi vystoupil E. Kubů s nezbytností 

uveřejňovat recenze novinek, J. Štemberk s přáním zachovat elektronickou podobu 

Bulletinu, J. Hájek s návrhem digitalizace a uveřejnění všech dosavadních čísel Buletinu, 

M. Efmertová s přáním zachování tohoto média apod.), STUDENTI - VÝUKA (s linkem na 

odborná a vědecká pracoviště s možností vyhledání informací pro studující oboru, resp. 

informací o výsledcích zadaných studijních úkolů). 

Obsah lišt se bude upřesňovat s jejich vývojem. I když byl tento obsah předmětem poměrně 

obsáhlé diskuse, prosíme členy výboru, aby se ještě jednou – v klidu a s rozvahou – 

zamysleli nad uvedenou kompozicí a případně podali své návrhy na další doplnění, 

vylepšení či zpřesnění připravovaných stránek. J. Mikeš byl poté výborem požádán, aby se 

ujal navržení a spuštění webových stránek SHSD a aby ve spolupráci s J. Hájkem zakoupil 

doménu www.shsd.cz . 

J. Mikeš dále upozornil na nutnost flexibility a časové vstřícnosti nejen členů výboru, ale 

i ostatních členů SHSD při správě webových stránek a dodávání materiálů (článků, recenzí, 

informací, aktualit atd.), neboť je třeba volit takovou strategii stránek, která umožní za 

každých okolností presentovat aktualizované webové informace SHSD. Tuto myšlenku 

podpořil J. Šouša. J. Mikeš dále uvedl, že je třeba, aby jeden z členů výboru nad webovými 

stránkami dohlížel a jednotně zadával nové informace. 

Výbor rozhodl, že na příští schůzi bude pokračovat diskuse o webových stránkách tak, aby 

jejich realizace postoupila v průběhu nadcházejících týdnů a měsíců natolik, že by již mohly 

podat členstvu informaci o plenárním zasedání SHSD, jež je plánováno na podzim 2012. 

Ad 3. 

M. Efmertová pozvala členy výboru SHSD na konferenci Jaderná energetika v evropském 

prostoru, která se bude konat 2. 4. 2012 v pražském CEFRESu za účasti francouzských 

kolegů, Ing. D. Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v ČR, 

Václava Bartušky, vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, Ing. Františka Pazdery, 

CSc., náměstka ministra průmyslu a obchodu, historiků a dalších odborníků. Pozvánka bude 

rozeslána z CEFRESu členům výboru a členům SHSD a je také součástí přílohy tohoto 

zápisu. 

Dále se diskutovaly informace o konferenci ve Šlovicích v Elektrotechnickém skanzenu ke 

Kolbenovu výročí (8. – 9. 9. 2012) a Fenomén ČKD v NTM v Praze (25. – 26. 9. 2012). Také 

tyto pozvánky budou včas všem členům SHSD distribuovány. 

Ad 4. 

J. Burešová vystoupila s informací o konferenci k dějinám agrárnictví, která je tradiční a jejíž 

termín 17. 5. 2012 koliduje s termínem POSTERu FEL ČVUT v Praze, na nějž měla být 

sezvána plenární schůze SHSD s vystoupením doktorandů s výsledky jejich výzkumu. 

M. Efmertová objasnila, že na minulé schůzi výboru SHSD nikdo neposkytl informaci 

o termínu konference k dějinám agrárnictví, a proto že bylo navrženo uspořádat plenární 

schůzi ve stejném čase na FEL ČVUT v Praze. Po diskusi k této otázce bylo stanoveno, že 

http://www.shsd.cz/


většina členů SHSD konferenci k dějinám agrárnictví navštěvuje a že je třeba zajistit jiný 

termín pro plenární schůzi SHSD. Ten byl stanoven na 21. 9. 2012 s upřesněním programu 

na příští schůzi výboru SHSD, která se uskuteční v pátek 8. 6. 2012 na FEL ČVUT 

v Praze. 

Ad 5. 

M. Efmertová navrhla vzhledem k rozšiřující se administrativní agendě SHSD zavedení 

členských poplatků, které jsou běžné u všech obdobných společností. Všichni členové 

výboru SHSD s členskými poplatky souhlasili. L. Fasora navrhl jejich výši na 200,- Kč za rok. 

Diskuse se zaměřila na procesní prvek vlastní platby. Jako jisté dočasné provizorium bylo 

navrženo, že příspěvky se zatím mohou skládat jako dary členů SHSD na konto Nadačního 

fondu Albína Bráfa. Další jednání o členských poplatcích byla přesunuta na příští schůzi 

výboru SHSD. 

Ad 6. 

V různém zazněla pouze připomínka kontroly kontaktních poštovních a e-mailových adres 

všech členů SHSD a předání materiálů SHSD k jejich digitalizaci. 

 

Dne 15. 3. 2012 zapsal: J. Mikeš 

Schválili: M. Efmertová (předsedkyně SHSD), J. Hájek (místopředseda SHSD) 

 

Další informace: 

Z titulu kolektivního členství ve Sdružení historiků ČR, jímž naše Společnost disponuje, se 

M. Efmertová a J. Hájek dne 14. 3. zúčastnili zasedání výboru této organizace. Představili 

nové vedení Společnosti a nastínili i některé možnosti těsnější spolupráce mezi oběma 

institucemi. Výbor Sdružení historiků ČR jejich informace s díky přijal a navrhl možnost 

přítomnosti zástupce naší Společnosti na jejich výborových schůzích. M. Efmertová 

a J. Hájek přislíbili účast na příštích sezeních výboru SH ČR s tím, že se dle svých časových 

možností budou na těchto jednáních střídat. 

Na podnět přítomného prof. P. Vorla zástupci naší Společnosti slíbili, že zjistí, kteří členové 

naší Společnosti plánují účast na XVI. světovém kongresu hospodářských dějin začátkem 

července (9.-13.) tohoto roku v jihoafrickém Stellenbosch. (Tato záležitost nám, bohužel, 

vypadla z jednání výboru SHSD.) Je to důležité jednak z důvodů reprezentačních 

(delegování reprezentačních práv naší Společnosti na některého z přímých účastníků), 

jednak z důvodů bezpečnostních (národní komitét historiků se totiž hodlá spojit se 

zastupitelskými orgány ČR v Jihoafrické republice a uvědomit je o přítomnosti konkrétních 

českých historiků v dané oblasti). Proto prosíme členy výboru Společnosti, aby pokud 

možno obratem sdělili tajemníkovi SHSD, kdo z nich (či z jejich kolegů 

v bezprostředním odborném okolí) plánuje cestu do Stellenbosche. (Budeme rádi i za 

nepotvrzené informace, které ověříme.) Předem děkujeme za Vaši spolupráci. 

 

Hájek, Efmertová 


