
Zápis z jednání Výboru SHSD ČR dne 7. listopadu 2016 od 14h30  

na FEL ČVUT v Praze, místnost T2:80 

 

 

Přítomni: Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc., PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, CSc., Prof. PhD. Marcela 

Efmertová, CSc., Prof. PhDr. Lukáš Fasora, CSc., PhDr. Jan Hájek, CSc., Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc., 

Ing. Jan Mikeš, Ph.D., PhDr. Jiří Novotný, CSc., Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří Šouša, 

CSc., PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D., Mgr. Michaela Závodná, Ph.D., Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 

Omluveni: 

(dále všichni uváděni bez titulů) 

 

Marcela Efmertová, předsedkyně SHSD ČR, přivítala přítomné a uvedla program dnešního jednání 

výboru SHSD ČR. 

 

Program jednání: 

1) IEHA – kongres 2021 v ČR. Zaslání dopisu ke kandidatuře organizace kongresu v ČR. 

2) Sjezd historiků v Olomouci v září 2017 – organizace části sjezdu pro SHSD ČR (panely a 

postery). 

3) Příprava Valného shromáždění ČR na rok 2017 (určení data a obsahu jednání – zajištění 

referátů). 

4) Informace o platbách členských příspěvků. 

5) Nové podání přihlášky do Rady vědeckých společností při AV ČR. 

6) Různé. 

 

Průběh jednání: 

Ad 1) IEHA – kongres 2021 v ČR. Zaslání dopisu ke kandidatuře organizace kongresu v ČR. 

M. Efmertová informovala, že jménem výboru SHSD ČR zaslala informativní dopis tajemníku IEHA, 

prof. Jari Elorantovi, že SHSD ČR předloží Bid Book pro organizaci následné konference IEHA-WEHC 

v ČR. Eloranta odpověděl, že jsou přijímány návrhy pro organizaci budoucího kongresu a že výbor IEHA 

stanoví konsultanta, který navštíví vybrané země, aby posoudil jejich způsobilost pro organizaci 

kongresu WEHC. Pro střední Evropu je určena paní prof. Kunz-Fickert z Mexika. Pokud budeme vybráni, 

je třeba zajistit přijetí a ubytování prof. Kunz-Fickert v Ostravě (zajistí A. Zářický a M. Závodná). 

 

Ad 2) Sjezd historiků v Olomouci v září 2017 – organizace části sjezdu pro SHSD ČR (panely a postery). 

M. Efmertová uvedla, že se zúčastnila jednání výboru Sdružení historiků ČR (SH ČR), které participuje 

na organizaci 11. sjezdu historiků v Olomouci v září 2017. Bylo uvedeno, že již fungují webové stránky 



kongresu – http://historieolomouc.upol.cz M. Efmertová je členkou organizačního výboru kongresu za 

SH ČR. 

M. Efmertová uvedla, že získala pro SHSD ČR jeden celý den ČT 14. 09. 2017 pro obor hospodářských 

a sociálních dějin historie techniky – H02 – dopoledne hlavní jednání a odpoledne jednání v panelech 

a posterech. Cílem je stanovit téma. Ve výboru proběhla živá diskuse, která vyústila v návrh sekce SHSD 

ČR: Společnost v sítích – ekonomické, technické a sociální vazby a komunikační toky. S referáty se 

zúčastní: 

1.   
Milan Hlavačka (Historický ústav AV ČR, Oddělení 19. století) 
Family Business History – Disciplína na hraně hospodářských a sociálních dějin  
2.   
PhDr. Jan Hájek, CSc. (Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Centrum pro hospodářské a sociální 
dějiny) 
Fenomén spoření – akcelerátor či brzda sociálně-ekonomického vývoje moderní české společnosti?  
3.   
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. // prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (Ostravská univerzita, Katedra historie 
/ Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU // Historický ústav FF MU Brno) 
Vytváření sociálních sítí, jejich význam a role při utváření moderní společnosti  
 4. 
Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (FF UK, ÚHSD) 
Komunikační, dopravní a cestovní sítě jako podmínka moderní společnosti ve 20. století – I  
5.   
Doc. JUDr. et PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. (Vysoká škola obchodní, Praha) 
Komunikační, dopravní a cestovní sítě jako podmínka moderní společnosti ve 20. století – II.  
6.   
Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. (ČVUT v Praze, Fakulta architektury, Ústav nosných konstrukcí) 
Intelektuální síť na příkladu rozvoje a sdílení poznatků ze stavební mechaniky v dlouhém 19. století. 
7.  
Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. // Ing. Jan Mikeš, Ph.D. (HLE FEL ČVUT v Praze)  
Století sítí v elektrotechnickém světě – koncepty elektrifikace v Československu a v Evropě především 
v průběhu první poloviny 20. století. 
 

Další účast na kongresu bude podle možností v panelech – např. P15 – Dějiny každodennosti: pojmy, 

problémy a perspektivy, P16 – Dějiny ve veřejném prostoru: Proměny institucionální reprezentace 

minulosti, P17 – Dějiny vzdělanosti a vzdělávání v ČR: stav a perspektivy výzkumu aj. 

Z jednání sekce H02 Společnost v sítích – ekonomické, technické a sociální vazby a komunikační toky 

vznikne kolektivní monografie v rámci SHSD ČR v AJ, kterou zajistí FF OSU (M. Závodná). 

 

Ad 3) Příprava Valného shromáždění ČR na rok 2017 (určení data a obsahu jednání – zajištění 

referátů). 

VS SHSD ČR je připravováno na jaro 2017, tematicky zaměřeno na agrární vývoj českých zemí. Referující 

budou navrženi na dalším jednání výboru. 

 

 

http://historieolomouc.upol.cz/
http://historieolomouc.upol.cz/wp-admin/admin-ajax.php?action=get_prispevek_detail&id=2071
http://historieolomouc.upol.cz/wp-admin/admin-ajax.php?action=get_prispevek_detail&id=2028
http://historieolomouc.upol.cz/wp-admin/admin-ajax.php?action=get_prispevek_detail&id=1998
http://historieolomouc.upol.cz/wp-admin/admin-ajax.php?action=get_prispevek_detail&id=2026
http://historieolomouc.upol.cz/wp-admin/admin-ajax.php?action=get_prispevek_detail&id=2569
http://historieolomouc.upol.cz/wp-admin/admin-ajax.php?action=get_prispevek_detail&id=2032


Ad 4) Informace o platbách členských příspěvků. 

J. Mikeš konstatoval, že ani po revizi není platební morálka členstva SHSD ČR dobrá a že členských 

příspěvků bylo zaplaceno málo. M. Efmertová apeluje na členky a členy výboru SHSD ČR, aby 

informovali své spolupracovníky v tomto směru a požádali o zaplacení poplatků za rok 2016 a 2017. 

Upozornila na Stanovy SHSD ČR, podle nichž je třeba poplatky platit vždy k 30. 06. každého roku. 

 

Ad 5) Nové podání přihlášky do Rady vědeckých společností při AV ČR. 

M. Efmertová uvedla, že připravuje představení SHSD ČR pro RVS. Předpokládá, že v tomto roce bude 

RVS usnášeníschopné k přijetí dalších svých členů. Cílem SHSD ČR získat další platformu odborné záštity 

a pomoci, a to vedle Sdružení historiků ČR, i RVS pro pomoc s financováním odborného recenzovaného 

časopisu společnosti – Hospodářských dějin/Economic History. 

 

Ad 6) Různé. 

Diskuse nad publikačními aktivitami členek a členů SHSD ČR. Apelace na členy výboru SHSD ČR a jejich 

prostřednictvím na členstvo SHSD ČR k podávání informací o aktualitách a aktivitách SHSD ČR, které by 

mohly být uvedeny na webových stránkách SHSD ČR. Apelace na placení členských poplatků podle 

Stanov SHSD ČR. 

 

Zapsala: M. Efmertová, dne 7. 11. 2016 

Kontrola: Výbor SHSD ČR, per rollam 


