
Zápis ze zasedání Výboru SHSD ČR, který se konal 7. dubna 2016 od 10h30  

na FEL ČVUT v Praze 

 

Přítomni: Prof. PhDr. M. Efmertová, CSc., PhDr. Jan Hájek, CSc., Doc. PhDr. Jiří Dvořák, 

CSc., PhDr. Jiří Novotný, CSc., Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc., Doc. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D., 

Ing. Jan Mikeš, Ph.D. 

 

Omluveni: Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc., Doc. PhDr. Lukáš Fasora, Ph.D., Prof. PhDr. 

Eduard Kubů, CSc., Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 

 

Jména členů výboru SHSD ČR jsou dále uváděna bez titulů. 

 

Předsedkyně SHSD ČR, Marcela Efmertová, přivítala členy Výboru SHSD ČR a poděkovala 

za jejich účast. Přednesla omluvu olomouckých, ostravských a brněnských kolegů, kteří se 

nemohli jednání zúčastnit z pracovních důvodů, a omluvu pana Eduarda Kubů, který měl výuku 

na FF UK v Praze (viz presenční listina). M. Efmertová přednesla návrh programu jednání 

Výboru SHSD ČR se sloučením bodů 1. a 4. Program jednání Výboru SHSD ČR byl schválen. 

 

PROGRAM:  

 

1. Činnost SHSD ČR v roce 2016.  

2. Dopis pro Radu vědeckých společností České republiky – žádost o členství  

3. Informace o schůzi výboru SH ČR  

4. Příprava plenárního zasedání SHSD ČR, určení data a obsahu jednání.  

5. Informace o platbách členských příspěvků.  

6. Různé. 

 

Průběh jednání: 

 

Ad Sloučené body 1. Činnost SHSD ČR v roce 2016 a 4 Příprava plenárního zasedání SHSD 

ČR, určení data a obsahu jednání. 

 

Činnost Výboru SHSD ČR se zaměřuje především na přípravu vědeckých setkání pro členy 

SHSD ČR. Nejbližší vědecké zasedání SHSD ČR se bude konat ve čtvrtek 19. května 2016 od 

10h30 v Praze (místo zasedání bude upřesněno, probíhá jednání s NZM, Kostelní, Praha 7) a 

bude věnováno potravinářské problematice v českých zemích, konkrétně pivovarnictví či 

formování elit v potravinářství ve 20. letech 20. století. Jako mluvčí budou osloveni následující 

kolegové: 

 

PhDr. Radoslav Daněk, který v roce 2014 na Ostravské univerzitě vydal práci: Ostravské 

pivovarnictví v éře kapitalismu. Přeměna tradiční řemeslné malovýroby v moderní 

průmyslovou velkovýrobu (1830-1948). 

Uvedená práce se věnovala ostravskému trhu s pivem, který z velké části ovládal měšťanský, 

později Strassmannův pivovar, a to nejen proto, že až do konce 19. století neměl na Ostravsku 

vážnější konkurenci, ale také proto, že tomu nahrávala sociální skladba tamějších hostinských 

a výčepníků. Samotný Markus Strassmann měl jednak s ostravskými hostinskými a výčepníky 

úzké kontakty - částí svého podnikání ostatně dlouhodobě patřil mezi ně - a jednak jej s nimi 

pojil etnický původ i jazykově kulturní orientace. 

 

Potvrzení/nepotvrzení participace na vědeckém zasedání zajistí do 20. 4. 16 – Jan Hájek 



Mgr. Martin Minařík, který v roce 2010 na FF UK v Praze obhájil bakalářskou práci s názvem 

Akcionářský pivovar na Smíchově v letech 1869-1918.  

Práce analyzovala mechanismy fungování podniku, hospodářské výsledky, technologickou 

úroveň a snažila se postihnout celkový význam smíchovského pivovaru pro vývoj pivovarského 

průmyslu a ekonomiky českých zemí. Pozornost byla věnována také podnikatelské strategii 

podniku a podnikatelské mentalitě akcionářů a managementu, které zkoumá na základě přístupu 

akcionářů a vedení k investicím, modernizacím, rozdělení zisku, nástrojům úvěrování a podpoře 

odbytu. Práce poskytuje příklad podnikání české společnosti druhé poloviny 19. století. 

 

Potvrzení/nepotvrzení participace na vědeckém zasedání zajistí do 20. 4. 16 – Eduard Kubů 

(již zajištěno, mluvčí souhlasí s účastí na zasedání 19.5.2016)  

 

Mgr. Marcela Starcová, Ph.D., která v roce 2007 publikovala stať Formování elit v obchodu 

s potravinami v Praze ve dvacátých letech 20. století. (In: Moderní podnikatelské elity. Metody 

a perspektivy bádání. Praha 2007, s. 373-386). 

 

Potvrzení/nepotvrzení participace na vědeckém zasedání zajistí do 20. 4. 16 – M. 

Efmertová 

 

Plenární zasedání SHSD ČR se bude konat na podzim 2016 v Praze. Návrh tematického okruhu 

pro odbornou část zasedání bude diskutován na vědeckém zasedání dne 19. 5. 2016, kde bude 

určeno i přesné datum a místo setkání.  

 

Ad 2. Dopis pro Radu vědeckých společností České republiky – žádost o členství  

 

Výboru SHSD ČR byl předložen dopis s žádostí o členství v Radě vědeckých společností ČR, 

která umožní SHSD ČR širší propojení na obdobné vědecké společnosti a zajistí i možnosti 

podpory různé odborné činnosti SHSD ČR. Textové úpravy dopisu zaslali pánové E. Kubů, J. 

Šouša a P. Popelka a M. Efmertová je předložila výboru k posouzení. Úpravy se týkaly rozsahu 

činnosti SHSD ČR a odborného periodika Hospodářské dějiny-Economic History. Konečnou 

redakci dopisu provedli J. Hájek a M. Efmertová. Dopis bude zaslán 11. 4. 16 doporučeně na 

Radu vědeckých společností (dopis v kopii přiložen k tomuto zápisu). 

 

Ad 3. Informace o schůzi výboru SH ČR  

 

M. Efmertová informovala o schůzi Výboru SH ČR ze dne 9. 3. 16, kde nejdůležitějším bodem 

jednání bylo svolání sjezdu českých historiků do Olomouce ve dnech 15.-17. září 2017. Výbor 

SHSD ČR deklaroval již 17. 6. 2015 Výboru SH ČR, že se sjezdového jednání členové SHSD 

zúčastní a že uvítají, když oboru hospodářských a sociálních dějin bude věnován celý jeden den 

sjezdu. Jednání Výboru SHSD ČR se věnovalo stanovení iniciačního návrhu tématu oboru 

hospodářských a sociálních dějin, který po diskusi všech zúčastněných zní: 

 

"Úloha sítí v modernizující se společnosti. Ekonomické, technické, sociální a společenské 

vazby a komunikační toky." 

 

Uvedené téma bude presentováno za SHSD ČR na další schůzi Výboru SH ČR, která se koná 

ve středu 13. 4. 2016 v hovorně Ústavu soudobých dějin AV ČR, Vlašská 9, Praha 1. Výbor 

SHSD ČR budou zastupovat M. Efmertová (předsedkyně) a J. Hájek (místopředseda). 

 

 



 

Ad 5. Informace o platbách členských příspěvků.  

 

J. Mikeš informoval, že je třeba předat agendu členských poplatků pokladníkovi SHSD ČR, 

panu J. Štemberkovi. Schůzka s předáním pokladny a příslušných materiálů proběhne před 

vědeckým zasedáním SHSD ČR dne 19. 5. 2016. V současné chvíli je na kontě společnosti cca 

15.000,-Kč a příspěvky za rok 2016 musí být vybrány do 30. 6. 2016. Přítomní se dohodli na 

vytvoření jmenovité tabulky s označením plateb za loňský a letošní rok. Přehledná tabulka, 

vyvěšená na webové stránce SHSD ČR, umožní každému členu rychlou kontrolu o platbách 

příspěvků. 

 

Ad 6. Různé. 

 

1. J. Mikeš informoval o úpravách webové stránky SHSD ČR tak, aby byla samoobslužná 

pro každého člena po zalogování na stránku. 

2. M. Efmertová poděkovala panu J. Hájkovi za zaplacení webové domény z Nadačního 

fondu A. Bráfa. J. Mikeš uvedl, že nadále bychom mohli uvažovat o zřízení domény 

pod FEL ČVUT v Praze, kde má SHSD ČR i svou sídelní adresu. Poté by tyto platby 

nebylo nutné provádět. Přítomní se shodli, že tuto možnost pro další kalendářní rok 

využijí. M. Efmertové bylo uloženo zjistit podmínky hostingu na FEL ČVUT v Praze. 

3. L. Fasora zaslal informace o obhájených diplomových pracích na Masarykově 

univerzitě v Brně, na Filozofické fakultě:  

 

Hana Troszoková: Majetkové a sociální poměry měšťanů věnného města v polovině 18. 

století (na příkladu Hradce Králové) http://is.muni.cz/th/361491/ff_m/Troszokova-

DP2015.pdf 

  

Tomáš Zumr: Železnice na Trutnovsku v 19. století, 

http://is.muni.cz/th/342560/ff_m/Magisterska_diplomova_prace.pdf.  

 

Zapsali: M. Efmertová a J. Mikeš, dne 10. 4. 2016 

http://is.muni.cz/th/361491/ff_m/Troszokova-DP2015.pdf
http://is.muni.cz/th/361491/ff_m/Troszokova-DP2015.pdf
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