Zasedání výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny konané v pátek dne 22. února
2008 od 10.00 hod. na ÚHSD FF UK Praha.
Přítomni: prof. I. Jakubec, doc. J. Englová, doc. J. Šouša, dr. J. Dvořák, dr. J. Hájek, dr. P.
Popelka, Mgr. K. Pinerová
Omluveni: prof. E. Kubů, prof. E. Maur, doc. M. Sekanina, doc. B. Smutný, dr. J. Novotný,
dr. A. Skřivan
Program:
1) Koncept dopisu Radě vlády pro výzkum a vývoj
2) Webové stránky
3) Zhodnocení vědeckého zasedání 17.1.2008 + Bulletin
4) Organizace dalšího vědeckého zasedání
Ad 1)
Podle upozornění prof. Jakubce na okolnost, že Rada vlády vytváří nový seznam pozitivně
hodnocených časopisů, byl vytvořen koncept odpovědi dopisu Radě vlády pro výzkum a
vývoj, který bude obsahovat: návrh na oslovení konkrétních redakčních rad od RVV, které
reprezentují obor sociální a hospodářských dějin, např: Economic History, Ekonomická revue,
WISOHIM a další. Zároveň má být opět upozorněno na to, aby hodnocení bylo transparentní
a aby pro splnění požadavků pro vědecký recenzovaný časopis bylo ustanoveno přechodné
období trvající minimálně půl roku. Dr. Dvořák pošle členům výboru návrh k doplnění do 29.
2. 2008 a poté bude v konečném znění doporučeně odeslán na Úřad vlády ČR Radě vlády pro
výzkum a vývoj – RNDr. Marek Blažka – Sekretář RVV, ředitel odboru výzkumu, vývoje a
inovací Úřadu vlády ČR (e-mail: blazka@vlada.cz).
Ad 2)
Dr. Popelka představil návrh Ostravské univerzity na sponzorování webových stránek
Společnosti – Společnost HSD by tak měla své vlastní stránky, s vlastní adresou, správcem by
byla Ostravská univerzita. Návrh se setkal s pozitivním ohlasem všech přítomných. Dr.
Popelka se zavázal zjistit další potřebné informace a nutnosti důležité k zařízení webových
stránek Společnosti. Bylo dohodnuto, že do příštího zasedání výboru si členové promyslí
strukturu stránek. Doposud bylo navrhnuto: jména a e-mailové adresy na členy výboru SHSD,
Bulletin SHSD, zápisy výboru, kolonka Aktuální s upozorněními na různorodé akce, obsahy
časopisů WISOHIM, Economic History, Ekonomická revue atd., linky na příbuzné instituce
atd. Důležitou součástí bude i Archiv SHSD. Jednotlivá pracoviště by zároveň na svých
webových stránkách mohla odkazovat na stránky SHSD. Termín možného zkušebního
uvedení do provozu byl předběžně stanoven po prázdninách 2008.
Ad 3)
Vzhledem k tomu, že poslané příspěvky od dr. Tajovského a dr. Jemelky – přednášejících na
vědeckém zasedání Společnosti HSD dne 17. 1. 2008 – jsou dost obsáhlé, bylo ujednáno, že
příspěvek od dr. Jemelky bude vytisknut v prvním čísle a příspěvek od dr. Tajovského bude
uveřejněn v druhém čísle Bulletinu 2008. Zároveň bude v každém čísle uveřejněna oznámení
a pozvánky k aktuálním konferencím.

Ad 4)
Další termín vědeckého zasedání Společnosti HSD byl předběžně stanoven na čtvrtek 22.
nebo na 29. května 2008. Jako aktivní účastníci byli navrženi: Jana Frydryšková (ÚHSD – FF
UK)– Marshallův plán v Československu; PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. (Filozofický ústav
AV ČR) – meziválečný Zlín – urbanistický přerod malého městečka, demografická analýza
města (P. Popelka). Jako náhradníci byli stanoveni: Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. (Zemský archiv
Opava) – Nobilizace za Karla VI., Klára Pinerová (ÚHSD – FF UK) – Československé
vězeňství v 50. letech 20. století.
Úkoly do příštího zasedání:
1) Vypracovat a poslat odpověď Radě vlády pro výzkum a vývoj
2) Rozmyslet si strukturu webových stránek Společnosti
3) Zajistit místnost pro další vědecké zasedání SHSD
4) Oslovit přispěvatele na vědecké zasedání
Příští termín zasedání výboru byl stanoven na pátek 11. 4. 2008
Praha 24. 2. 2008
Zapsala: K. Pinerová

