
Zápis ze schůze Výboru SHSD ČR, konané dne 16. března 2018 od 11h00  

na FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6, místnost T2:A4-205 

 

Přítomni: Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., PhDr. Jan Hájek, CSc., Prof. PhDr. Eduard 

Kubů, CSc., PhDr. Jiří Novotný, CSc., Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří Šouša, 

CSc., Ing. Jan Mikeš, Ph.D., Mgr. Tomáš Konečný 

Omluveni: Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc., PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D., Prof. PhDr. 

Lukáš Fasora, Ph.D., Doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D., Prof. PhDr. Aleš Zářický, 

Ph.D.,  

(dále jsou členky a členové Výboru SHSD ČR uváděni bez titulů) 

 

Program jednání Výboru SHSD ČR: 

1. Všeobecné informace z Výboru SH ČR. Podklady pro Radu vědeckých společností AV ČR 

– vědecká činnost SHSD CR za uplynulé období – Výroční zpráva SHSD ČR za rok 2017. 

Daňové přiznání za rok 2017. Žádost o finanční podporu z RVS pro SHSD ČR na rok 2018. 

2. Příprava jednání Valného shromáždění SHSD ČR na jaře 2018. 

3. Projednání žádosti SHSD ČR o organizování kongresu IEHA v roce 2024.  

4. Účast SHSD ČR na kongresu v Bostonu 2018. 

5. Hospodářské dějiny/Economic History – doplnění čísel k uzavření opožděného vydávání 

časopisu. 

6. Různé. 

 

Průběh jednání Výboru SHSD ČR 

Předsedkyně SHSD ČR, M. Efmertová, přivítala všechny přítomné a poděkovala za jejich čas 

a možnost se jednání Výboru SHSD ČR zúčastnit. Omluvila kolegyně a kolegy, kteří byli 

zaneprázdněni jinými úkoly a nemohli na jednání participovat. Dále představila pana Mgr. 

Tomáše Konečného, doktoranda ÚHSD FF UK, který bude spolupracovat s tajemníkem SHSD 

ČR, s panem Ing. Janem Mikešem, Ph.D. 

  

Ad 1. Všeobecné informace z Výboru SH ČR. Podklady pro Radu vědeckých společností – 

vědecká činnost SHSD ČR za uplynulé období. Daňové přiznání za rok 2017. Žádost o 

finanční podporu z RVS pro SHSD ČR na rok 2018. 

a. M. Efmertová připomněla možnost nominovat studentské práce na Cenu Josefa Šusty, kterou 

udílí Sdružení historiků ČR (SH ČR). E. Kubů se ptal na parametry a omezení pro udílení ceny, 

M. Efmertová odpověděla, že se jedná o významné práce začínajících historiků. Termín podání 

návrhů je průběžný během celého akademického roku a posílají se panu Prof. PhDr. Jiřímu 

Kocianovi, CSc., Ústav soudobých dějin AV ČR, Vlašská 9, Praha 1. 



b. Radě vědeckých společností (RVS), jíž je SHSD ČR od září 2017 členkou, je třeba předložit 

Výroční zprávu SHSD ČR za rok 2017, která shrne odborné aktivity členů společnosti. 

M. Efmertová vyzvala členy společnosti k dodání informací o účasti na konferencích a o 

jejich pořádání, o vydaných publikacích, odborných studiích a vědeckých grantech, jakož 

i o jiné vědecké aktivitě členů, a to do 30. 3. 2018 pro zpracování závěrečné zprávy. 

M. Efmertová dodala, že Ing. Kalistová z RVS uvedla, že dodání výroční zprávy je nezbytné, i 

když SHSD za rok 2017 nečerpala z rady žádné finanční prostředky. 

c. M. Efmertová dále upozornila na nutnost podat daňové přiznání SHSD ČR za rok 2017, 

jehož opis se musí poskytnout i Radě vědeckých společností. Jelikož prof. Kocian poukázal 

30. listopadu 2017 SHSD dar ve výši 37.130,- Kč, určený na překlady textů v rámci sjezdu 

historiků, které se podařilo zafinancovat z jiných zdrojů, je tento dar uveden na účtu společnosti 

a počítá se s ním na financování vydání publikace ve spolupráci s německým VDE. 

d. M. Efmertová informovala Výbor SHSD ČR o chystané Valné hromadě Sdružení historiků 

ČR, která se bude konat 26. 4. 2018. Mezi body jednání patří úprava stanov s ohledem na Český 

národní komitét historie, jehož činnost je třeba spojit se SH ČR, aby mohlo pokračovat 

financování zahraničních členství a aktivit z AV ČR. 

e. M. Efmertová informovala, že pro rok 2019 již může SHSD ČR žádat o dotaci na vydávání 

vlastního vědeckého časopisu z fondů RVS. Žádost je třeba poslat RVS před prázdninami. 

f. M. Efmertová a J. Mikeš seznámili výbor s finanční situací SHSD, kdy na účtu u Fio banky 

č. 2400694768/2010 je k 16. 3. 2018 uveden zůstatek 58.183,-Kč. 

g. Tajemník SHSD ČR, J. Mikeš, informoval o nutnosti upozornit členy na úhradu 

členského příspěvku za rok 2017 i za rok 2018. Upozornil na potenciální problém 

neaktuálních e-mailových kontaktů v rámci databáze členů, kteří často dlouhodobě 

nekomunikují a neplatí příspěvky. Navrhl, aby se členům výzva k zaplacení zaslala poštou. 

h. J. Hájek podpořil návrh na poštovní kontaktování členů společnosti, přičemž navrhl rozeslat 

dopis s výzvou společně s pozváním na Valné shromáždění SHSD ČR a také spojit jeho termín 

s úhradou poplatků. 

d. Pokladník SHSD ČR, J. Štemberk, byl pověřen zpracováním daňového přiznání SHSD 

ČR za rok 2017 a také výběrem členských příspěvků za rok 2017 a 2018. M. Efmertová 

podotkla, že výsledky hospodaření SHSD ČR jsou součástí Výroční zprávy SHSD ČR a musí 

být tudíž předány Radě vědeckých společností. 

 

Ad 2. Příprava jednání Valného shromáždění SHSD ČR na jaře 2018. 

a. M. Efmertová navrhla svolat plenární zasedání SHSD v blízkosti termínu valné hromady 

Sdružení historiků ČR, ideálně na pátek 27. 4. 2018. Po diskuzi členů výborů byly jako 

předběžné termíny plenárního zasedání navrženy též pátky 11. nebo 17. května. 

Definitivní termín se přizpůsobí možnostem volného sálu k jednání SHSD ČR buď na 

FEL ČVUT v Praze, nebo v NTM. 



b. V rámci plenárního zasedání navrhla M. Efmertová jako úvodní přednášku dizertační projekt 

pana Ing. et Mgr. Zbyňka Nikela z CDSP HT na ČVUT věnovaný společnosti Jana Jaroslava 

Pály na výrobu baterií ve Slaném. Návrh byl přijat a M. Efmertová pověřena projednáním 

účasti pana Z. Nikela na Valném shromáždění SHSD ČR. 

c. K další odborné části Valného shromáždění SHSD ČR bude patřit představení nových 

publikací v oboru. J. Šouša a E. Kubů byli pověřeni představením výstupu z projektu agrárních 

dějin za války, P. Popelka a A. Zářecký by měli prezentovat vydané paměti prof. Milana Myšky 

a případné další publikace z produkce Ostravské univerzity. J. Šouša a P. Popelka byli 

pověřeni zajištěním těchto presentací. 

d. M. Efmertová vznesla k zvážení možnost zařazení druhého referátu k plenární schůzi, 

nicméně J. Hájek dodal, že z časových důvodů je vhodnější pouze jeden referát, jelikož je třeba 

v programu počítat i se sérií administrativních sdělení. 

 

Ad 3. Projednání žádosti SHSD ČR o organizování kongresu IEHA v roce 2024.  

a. M. Efmertová dále připomněla problematiku světového kongresu historiků v Poznani a 

angažmá společnosti v mezinárodních strukturách. P. Popelka doporučil provedení analýzy 

postavení SHSD v mezinárodním rámci. Výbor SHSD ČR se následně shodl na nutnosti užšího 

personálního propojení společnosti s mezinárodní komunitou, bez čehož není možné se zapojit 

do organizace mezinárodních aktivit. M. Efmertová následně uvedla, že je nutné začlenit mladší 

členy společnosti do mezinárodních aktivit, hlubší angažmá ze strany výboru zejména 

v anglofonním světě, neboť kontakty do frankofonních a německých oblastí jsou dobře 

zajištěny, a výhledově pro utvoření mezinárodní sekce v rámci SHSD, která by tyto aktivity 

zaštiťovala. J. Hájek pak upozornil na dosavadní absenci mladšího vyprofilovaného kandidáta 

do mezinárodních organizací ze strany SHSD. 

b. V rámci hledání vhodných zástupců SHSD do mezinárodních rad poukázal P. Popelka na 

nedostatek času na tyto aktivity mezi docenty a profesory. M. Efmertová namítla, že argument 

časové vytíženosti není relevantní, neboť působení ve vědeckém prostředí vyžaduje i 

mezinárodní rozměr odborné činnosti. J. Šouša se přikláněl k profilování kandidátů z různých 

center oboru, konkrétně z Ostravy a Prahy, E. Kubů uvedl, že při malých rozměrech české 

vědecké komunity nemá smysl dbát ještě na regionální vyváženost. Pro další jednání v této věci 

bude nutná porada s členy SHSD ČR z MU, OU, UPOL a JU. M. Efmertová a J. Hájek závěrem 

navrhli, aby výbor dále usiloval o kandidatury svých členů do mezinárodních organizací pro 

zajištění generační návaznosti. 

c. Členové Výboru SHSD ČR se shodli na pokračování v úsilí získat pro ČR světový 

kongres IEHA v roce 2024. 

 

Ad 4. Účast SHSD ČR na kongresu v Bostonu 2018. 

a. M. Efmertová informovala výbor o sekci doc. A. Doležalové na kongresu IEHA v Bostonu 

2018 a tázala se členů, zda se chystají účastnit. E. Kubů poukázal na fakt, že panely navrhované 

SHSD (pivovarnictví, elektromobilita) nebyly zařazeny do programu. Výbor následně 



projednal zprávy od doc. A. Doležalové a usnesl se, že její návrh zveřejní mezi členy SHSD 

prostřednictvím e-mailů. 

 

Ad 5. Hospodářské dějiny/Economic History – doplnění čísel k uzavření opožděného 

vydávání časopisu. 

a. Výbor probíral nutnost doplnit dvojí vydání časopisu Hospodářské dějiny/Economic History.  

b. J. Hájek uvedl, že časopis Hospodářské dějiny/Economic History vydává Ostravská 

univerzita, která počítá s vydáním dvou čísel ročně, proto je nutno financovat dotisk starších 

čísel z vlastních zdrojů SHSD ČR. 

c. P. Popelka seznámil výbor s návrhem ze strany Ostravské univerzity, který spočívá v budoucí 

transformaci časopisu na sborník (případně elektronický sborník) s texty v angličtině a s roční 

periodicitou, jehož čísla by se registrovala v rámci Web of Science (u společnosti Thompson-

Reuters). 

d. J. Hájek upozornil, že při transformaci na jednoroční periodicitu by časopis vypadl 

z databáze recenzovaných časopisů a ztratil by právní status časopisu vůbec. 

e. E. Kubů poukázal na komplikace při vydávání cizojazyčného odborného periodika. Vedle 

problematičnosti získávání relevantních vědeckých prací v cizím jazyce by došlo zejména 

k zvýšení nákladů na tvorbu čísla vzhledem k nutnosti akademického jazyka, pro který jsou 

obyčejné překlady neadekvátní. 

f. M. Efmertová připomněla existenci dvojkolejného nastavení časopisu, kdy Hospodářské 

dějiny/Economic History vychází pod Centrem pro hospodářské dějiny OU buď v české, nebo 

v anglické mutaci. Členové Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK upozornili, že i 

sborník ústavu Prager Wisohim… (Prager wirtschafts- und sozialhistorische 

Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers – vědecký recenzovaný časopis, 

který vznikl v roce 1994 jako výlučně cizojazyčné periodikum Ústavu hospodářských a 

sociálních dějin FF UK) je nadále těžko finančně udržitelný. E. Kubů doplnil detaily ohledně 

náročnosti vydávání cizojazyčného časopisu z hlediska vysokých nákladů, které pro SHSD 

budou do budoucna problematické, a uvedl, že je vhodnější zachování českojazyčné varianty 

časopisu už pro povahu a tradici SHSD coby české vědecké společnosti. Zároveň E. Kubů 

uvedl, že úroveň příspěvků do časopisu poklesla a že časopis by se měl držet odborných 

recenzovaných studií. S tímto poznatkem všichni přítomní souhlasili. 

g. M. Efmertová shrnula diskuzi s tím, že je třeba, aby o dalším vývoji časopisu Hospodářské 

dějiny/Economic History rozhodla jeho vědecká rada ve spolupráci s Výborem SHSD ČR, která 

časopis presentuje jako členský. Dále podotkla, že u cizojazyčných textů je vždy problém jejich 

sjednocení s odborným stylem daného jazyka. Uvedla, že SHSD ČR musí doplnit chybějící 

čísla už kvůli tiskovému zákonu a plnohodnotnosti SHSD ČR v rámci Rady pro vědecké 

společnosti. 

h. Výbor SHSD ČR pověřil J. Hájka projednáním vydání doplňujících dvou čísel 

s Ostravskou univerzitou a informací o souhlasu Výboru SHSD ČR s uvolněním financí 

na jejich brzký dotisk. 



 

Ad 6. Různé. 

a. M. Efmertová uvedla, že Výbor SHSDČR by měl aktivizovat mladší generaci hospodářských 

a sociálních historiků a zapojit je do činnosti společnosti. Dále podotkla, že problém je už ve 

slabé komunikaci členek a členů společnosti navenek, tudíž SHSD ČR nemá potenciál 

oslovovat a získávat nové členy. J. Hájek navázal nutností nejprve aktivizovat členy a zlepšit 

komunikaci v rámci společnosti. M. Efmertová uvedla, že členy SHSD se nestávají ani oboroví 

doktorandi. E. Kubů navrhl, aby SHSD začala s aktivitami pro odbornou veřejnost, např. 

komentované prohlídky a vycházky, návštěvy muzeí a archivů, a obecně s pořádáním akcí pro 

členy. J. Hájek se připojil k návrhu E. Kubů a poukázal na to, že společnost má řadu členů na 

různých pracovištích a může akce pořádané s jejich podporou využít k získávání pozornosti. 

M. Efmertová doplnila oba kolegy tím, že společnost by neměla ve svých aktivitách rezignovat 

na vědeckou stránku posílením pouze popularizace. J. Hájek nastínil potřebu platformy 

umožňující aktivní angažmá členů v rámci společnosti. J. Mikeš navrhl jako základ aktivnější 

oslovování členské základny prostřednictvím e-mailů, ideálně s možnostmi členů informovat 

členskou základnu o možných aktivitách a pravidelně rozesílaným elektronickým bulletinem, 

ideálně v čtvrtletní periodicitě, což ale vyžaduje aktivnější komunikaci s členy. Všichni 

diskutující se k návrhu přiklonili, ale též vyjádřili pochybnosti ohledně udržitelnosti 

pravidelného bulletinu aktivit. 

b. Výchozí formou nové informovanosti může být rozeslání Výroční zprávy SHSD ČR za rok 

2017 členům společně s informací o Valném shromáždění SHSD ČR. M. Efmertová doplnila 

tuto zprávu o výzvu členům k přihlášení se k prezentaci nových publikací pro jednání SHSD. 

c. J. Šouša pozval závěrem členy SHSD ke konferenci k agrárnímu vzdělávání, kterou bude na 

podzim 2018 pořádat Národní zemědělské muzeum, a jež bude spojena s možností prohlédnout 

si sbírky muzea po rekonstrukci budovy. 

d. M. Efmertová informovala Výbor SHSD ČR o odstěhování Historické laboratoře 

(elektro)techniky z historické budovy Kloknerova ústavu do nové budovy ČVUT v ulici 

Jugoslávských partyzánů č. 3, Praha 6, kde se budou konat i další jednání Výboru SHSD ČR. 

e. Zasedání Výboru SHSD ČR bude předcházet Valnému shromáždění SHSD ČR. 

 

Zapsal: Mgr. Tomáš Konečný 

Kontrola: M. Efmertová, předsedkyně SHSD ČR 

V Praze dne 16. 3. 2018 


