
Jednání Výboru SHSD ČR dne 24. 2. 2020 od 14h00 

na FEL ČVUT v Praze, místnost č. 80 

 

Přítomni: Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., PhDr. Jan Hájek, CSc., 

Prof. PhDr. L´udovít Hallon, DrSc., Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc., Ing. Jan Mikeš, Ph.D. (odešel z jednání 

kvůli kontrole projektu TA ČR), Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc., Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. 

Omluveni: Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D., PhDr. Prof. PhDr. Aleš 

Zářický, Ph.D. 

Hosté: Bc. Martin Dominik Hrtus (student ÚHSD FF UK), PhDr. Michal Ďurčo, Ph.D. (Historický ústav 

SAV, Bratislava)  

(Dále všichni uváděni bez titulů). 

 

Program jednání Výboru SHSD ČR 

 

1. Roční zpráva o činnosti SHSD ČR za rok 2019 pro RVS a pro VS SHSD ČR. 

2. Přihlášení sekce za SHSD ČR na WEHC (kongres IEHA) Paris 2021. 

3. Příprava jarního VS SHSD ČR. 

4. HD/EH – zprávy šéfredaktora, pana PhDr. Jana Hájka, CSc.  

5. Informace ze Sdružení historiků (Pekařovo výročí). 

6. Různé. 

 

Průběh jednání Výboru SHSD ČR 

M. Efmertová přivítala všechny přítomné a poděkovala za jejich hojnou účast. Omluvila zároveň 

z pracovních důvodů tři nepřítomné členy Výboru SHSD ČR (Hlavačka, Štolleová, Zářický). Představila 

také pana Bc. Martina Dominika Hrtuse, který je magisterským studentem ÚHSD FF UK 

a spolupracovníkem Historické laboratoře (elektro)techniky na FEL ČVUT v Praze. Pan Hrtus byl 

požádán o zápis z jednání Výboru SHSD ČR. 

 

Ad 1. Roční zpráva o činnosti SHSD ČR za rok 2019 pro RVS a pro VS SHSD ČR. 

a) M. Efmertová, předsedkyně SHSD ČR, informovala o přípravě zprávy o činnosti SHSD ČR za rok 

2019 pro Radu vědeckých společností (RVS). Uvedla, že zpráva pro RVS je velmi strukturovaná 

a že je těžké zaznamenat tam všechny práce členek a členů SHSD ČR. Proto volila způsob 

vložení všech dostupných informací o výstupech členek a členů SHSD ČR za rok 2019 

v přehledovém textu do úvodní části webové stránky RVS, kde se pojednává o SHSD ČR. Tímto 

způsobem již byla do systému RVS nahrána i zpráva za rok 2018. V hlavní části zprávy pro RVS 

jsou uvedeny dva profilující časopisy SHSD ČR, a to Hospodářské dějiny/Economic History 

a Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History 



Papers, ostatní časopisy, kde členky a členové tvoří část redakčních nebo vědeckých rad 

odborných periodik jsou v soupisu vedeny buď jako hlavní, nebo vedlejší. Dále jsou uvedeny 

monografie, kapitoly v monografiích, příspěvky do sborníků a časopisů, konference, projekty, 

ocenění vědeckou komunitou, práce pro střední a základní školy a další informace. Vzhledem 

k tomu, že pro vznik takové zprávy pro RVS je třeba velké množství podkladů, vytvoří 

M. Efmertová otisky stránek RVS s požadovanými informacemi a rozešle je členům a členkám 

Výboru SHSD ČR, aby pro příští rok bylo zřejmé, jaké informace je třeba pro zprávu na 

jednotlivých pracovištích sbírat.  

 

b) Dále M. Efmertová uvedla, že v brzké době se musí sejít Revizní komise SHSD ČR, která prověří 

hospodářské zázemí SHSD ČR za rok 2019 a platby členských poplatků (400,- Kč řádní členové, 

200,- Kč seniorští členové a studenti a 1000,- Kč kolektivní členové SHSD ČR). SHSD ČR jako člen 

IEHA platí členské poplatky do této mezinárodní organizace každý rok ve výši cca 200 Euro.  

Členské poplatky členek a členů SHSD ČR je možno zasílat přímo – převodem na účet SHSD 

ČR u Fio banky – č. 2400694768/2010. 

 

Ad 2) Přihlášení sekce za SHSD ČR na WEHC (kongres IEHA) Paris 2021. 

a) Členové výboru Hájek, Hlavačka a Efmertová se sešli před 14 dny k přípravě obsahového 

návrhu pro sekci kongresu WEHC 2021 v Paříži. Text návrhu prezentovala M. Efmertová, která 

zároveň navrhla ještě jedno nepropracované téma – spíše tematický název. O struktuře návrhu 

sekce/sekcí WEHC 2021 jednala s předsedkyní Organizačního výboru WEHC, paní prof. Liliane 

Hilaire-Pérez (Université Paris Diderot), která SHSD ČR doporučila, aby sekce měly výrazné 

celosvětové propojení. Do sekce se předběžně přihlásili zájemci z Japonska a Německa, 

přičemž se počítá i s účastí kolegů ze Slovenska a Belgie. Dne 5. dubna 2020 přijede do Prahy 

prof. André Grelon (EHESS Paris), který bude požádán, aby sekci moderoval. Profesorka 

Efmertová následně k tématu otevřela diskusi.  

Jan Hájek uvedl, že textové znění, které po poradě tří členů výboru koncipoval M. Hlavačka, 

upravil (viz zažlucení v textu, které bude doprovázet zápis) a přidal základní termín pro 

kongres, a to resources a také zvýraznil komparační možnosti návrhu. Zaměření sekce je 

soustředěno na střední Evropu, ale mělo by to být aplikovatelné i na Evropu západní 

a východní.  

M. Efmertová v souvislosti s tím, že SHSD ČR chce kandidovat pro organizátorství WEHC v roce 

2024, uvedla, že bude třeba předložit dva návrhy sekcí a také přípravnou studii k organizaci 

kongresu WEHC v ČR.  

 

b) Eduard Kubů navrhl přidat téma srovnání střední Evropy s jinými autoritativními režimy světa. 

Poznamenává, že přidáním šestého bodu návrhu by se zvětšila možnost klientely na 

publikování a na účast pléna v sekci. E. Kubů byl požádán, aby šestý bod do návrhu 

doformuloval. 

 

c) M. Efmertová navrhuje obsadit sekce dvě, tematicky odlišné, přičemž o zaměření druhé sekce 

požádala L´. Hallona.  

 

Závěr: M. Efmertová rozešle textovou přípravu sekce. E. Kubů doplní šestý bod a L´. Hallon s kolegy ze 

Slovenska připraví obsah druhé sekce. Termín do poloviny března 2020.  



Ad 3) Příprava jarního VS SHSD ČR. 

a) M. Efmertová uvedla, že je třeba začít s přípravou jarního zasedání VS SHSD ČR. Vyzvala 

přítomné, aby se vyjádřili k vhodným termínům shromáždění. Připomněla, že na zasedání 

v odborné části je vhodné přednést 1–2 referáty.  

L´. Hallon bude prezentovat knihu (záměry a obsah) Vzostup a pád hospodárskeho vývoja 

Slovenska 1942–1945, která by měla vyjít před jednáním VS SHSD ČR.  

M. Efmertová zároveň připomněla, že SHSD ČR svým platícím členům distribuuje časopis 

HD/EH. Není však možné ho zasílat poštou, proto bude toto periodikum členům předáno právě 

na jarním zasedání VS.  

V následné diskusi byly navrhované termíny zúženy na 22. 28. a 29. května a na 

4. a 5. června 2020. Zejména červnové termíny se jeví jako nejvhodnější. 

 

b) K otázce referátů se vyjádřila M. Závodná a navrhla doktorandku Mgr. Agátu Kravčíkovou z FF 

Ostravské univerzity, která připravuje disertační práci o dělnickém hnutí s obhajobou časově 

okolo jednání VS SHSD ČR. Referát by mohl přednést i pan doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., 

který měl vystupovat již na posledním jednání VS. Dr. M. Závodná zjistí možnosti svých kolegů 

a bude informovat M. Efmertovou o přednášejících. 

 

c) M. Efmertová též požádala o návrhy, kde by se zasedání VS mohlo konat. 

 

Ad 4) HD/EH - zprávy šéfredaktora, pana PhDr. Jana Hájka, CSc. 

a) M. Efmertová předala slovo šefredaktorovi Hospodářských dějin/Economic History (HD/EH), 

panu PhDr. Janu Hájkovi, CSc. Ten uvedl, že se na něj obrátil zástupce organizace EBSCO 

(https://www.ebsco.com/e/cs-cz) s návrhem smlouvy, která pomůže HD/EH se registrovat 

v zahraničních, zejména ve vyhledávačích v USA. J. Hájek představil možnosti EBSCO, uvedl, že 

nabízená smlouva je nevýlučná a je bezplatná. Po diskusi tato iniciativa byla pozitivně přijata 

a pan J. Hájek požádán, aby vbrzku dohodl smlouvu s EBSCO. 

 

b) Dále připomněl, že na předchozích setkáních redakční rady a výboru se přihlásilo několik členů 

SHSD ČR, kteří obsahově zajistí budoucí čísla časopisu, kterými by se vyplnila mezera v jeho 

vydávání. Apeloval na přihlášené, aby vyvinuli v tomto ohledu co nejvyšší úsilí. Do 29. 2. 2020 

plánuje zaslat výboru e-mail s dotazem na stav přípravy čísel a zároveň rozešle informace 

o formální přípravě článků. Domnívá se, že forma stylu a citací by měla zůstat zachována jako 

v předchozích číslech HD/EH, neboť časopis si již v minulosti vytvořil tradici a vhodný vlastní 

citační úzus. Výbor po krátké diskusi souhlasil s dodržením původního stylu a citační normy pro 

články v HD/EH. M. Závodná přislíbila zaslat používané parametry pro texty a citace. 

 

c) Jan Hájek také informoval o procesu hledání vhodné firmy na tisk časopisu a vyzval přítomné 

k získání referencí o vhodných tiskárnách (kontakt na jednu z nich již minule předala 

M. Efmertová). I. Jakubec informoval, že na dvě čísla časopisu, které vzniknou na ÚHSD FF UK 

a které bude zajišťovat on a E. Kubů, se mu podařilo na FF UK sehnat 40 000,- Kč. E. Kubů 

předpokládá, že texty pro „své“ číslo dodá do konce listopadu 2020. L´. Hallon už oslovil autory 

příspěvků a přál by si znát konkrétní termín pro jejich odevzdání. M. Efmertová uvedla, že ji 

budoucí autoři žádají o parametry článků včetně poznámkového aparátu, že jsou připraveni je 

dodat. M. Efmertová uvedla, aby se stanovily přesné parametry textů, které je poté třeba 

https://www.ebsco.com/e/cs-cz


striktně dodržovat. E. Kubů uvedl, že by bylo vhodné tyto parametry sdělit již na workshopu 

ÚHSD FF UK v čase 23.–26. 3. 2020.  

 

Ad 5) Informace ze Sdružení historiků (Pekařovo výročí). 

 

a) M. Efmertová sdělila, že Sdružení historiků ČR (SH ČR, http://www.sdruzenihistoriku.cz/) 

připravuje spolu s Pekařovou společností Českého ráje (https://www.muzeum-

turnov.cz/pekarova-spolecnost-ceskeho-raje/) oslavy 150. výročí narození historika Josefa 

Pekaře, které se budou konat v sobotu 4. dubna 2020 v Libošovicích, v Sobotce a na Kosti. 

Odjezd z Prahy podle počtu zájemců bude buď autobusem z Černého mostu, nebo 

vlastními auty se srazem v Turnově. Do 2. 3. 2020 je třeba dát vědět M. Efmertové e-

mailem nebo telefonicky, kdo z výboru by se chtěl Pekařovských oslav zúčastnit. 

K vystoupení na slavnosti s projevem byl vyzván prof. Petr Vorel a prof. Zdeněk Beneš. 

 

b) Připomněla také, že Pekařova společnost Českého ráje uděluje ceny mladým historikům 

a apelovala na zasílání podnětů na texty z oboru hospodářských a sociálních dějin nebo 

historie techniky (viz http://www.sdruzenihistoriku.cz/kategorie/pekar.html). Ceny se 

udělují za vydané monografie pro autory do 35 let. Tuto cenu v nedávné minulosti obdržela 

členka Výboru SHSD ČR, paní Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. 

 

Ad 6) Různé. 

 

a) M. Efmertová uvedla, že byly 6. 12. 2019 na AV ČR uděleny medaile Františka Palackého. 

Tuto cenu získal i člen SHSD ČR, pan prof. PhDr. Petr Vorel, Ph.D. (Univerzita Pardubice). 

Dalším oceněným byl francouzský kolega, pan Alain Soubigou (Sorbonna), a pan 

prof. PhDr. Petr Sommer CSc., DSc., kterému byla udělena medaile De scientia et 

humanitate optime meritis. 

 

b) M. Závodná oznámila, že v Ostravě byla vydána kniha Paul Kupelweiser. Paměti (edice) pod 

vedením Aleše Zářického a nabídla zaslání výtisku. 

 

Informovala také o tom, že ji oslovil dramaturg České televize, pan Ivo Bystričan. Televize 

by chtěla natáčet cyklus dokumentů INDUSTRIE o vývoji průmyslu od konce 19. století do 

současnosti. Jednotlivé aspekty tohoto vývoje by dramaturg chtěl demonstrovat na stále 

funkčních podnicích. Za ostravský region si vybrali Vítkovické železárny. Pan Bystričan 

požádal i o kontakty na další hospodářské historiky. M. Závodná uvedla, že když bude mít 

k dispozici hotový dramaturgický plán, tak ho přepošle členům SHSD ČR. 

Zmínila také, že v Ostravě dokončují k vydání práci Historický proces modernizace. Měla by 

to být dvousvazková publikace, která ale patrně nebude vytištěna do zasedání VS SHSD ČR.  

Informovala i o konferenci Urbanna dějiny, která se bude konat v Ostravě v roce 2022. 

Zatím se řeší základní organizační záležitosti a na podzim tohoto roku by měla být možnost 

přihlásit se. 

 



c) L´. Hallon připomněl přihlášku do SHSD ČR pana PhDr. Michala Ďurča, Ph.D. ze HÚ SAV. 

M. Efmertová uvedla, že pan kolega Ďurčo byl schválen, ale nebylo zatím zasláno potvrzení 

o přijetí za člena SHSD ČR. 

 

d) M. Efmertová připomněla workshop ÚHSD FF UK s názvem Dějiny podnikání ve střední Evropě 

19. a 20. století. S náměty na participaci je možno se hlásit do 29. 2. 2020 na e-mailovou adresu 

barbora.stolleova@ff.cuni.cz (s krátkou anotací a s přípravou 15minutové presentace). 

 

e) M. Efmertová uvedla, že v současnosti není možné přidávat informace na web SHSD ČR 

(http://shsd.fel.cvut.cz/page/program), z důvodu pozastavení webových stránek. 

 

f) M. Závodná požádala o aktualizaci stavu plateb za jednotlivé roky a výšky členských poplatků 

ostravských kolegů. K této žádosti se připojil i L´. Hallon. M. Efmertová zopakovala, že 

standardní členský poplatek je 400,- Kč, studentský a seniorský 200,- Kč a poplatek za 

kolektivního člena je 1 000,- Kč.  

 

g) Jan Hájek poděkoval M. Efmertové za zpracování Roční zprávy 2019 pro RVS a za přípravu 

podkladů pro jednání Výboru SHSD ČR. 

 

M. Efmertová naopak poděkovala všem zúčastněným za podporu a pomoc při sestavování 

zprávy a v průběhu činnosti SHSD ČR. Následně ukončila schůzi Výboru SHSD ČR v 16h30 

a uvedla, že další jednání Výboru SHSD ČR bude oznámeno hromadným e-mailem. 

 

 

Zapsal: Bc. Martin Dominik Hrtus, 24. 2. 2020 

Doplnila: Marcela Efmertová, 25. 2. 2020 

mailto:barbora.stolleova@ff.cuni.cz

