Zasedání výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny konané v pátek dne 25.
září 2009 od 10.00 hod. na ÚHSD FF UK Praha.
Přítomni:, prof. E. Kubů doc. J. Englová, doc. J. Šouša, , Dr. J. Hájek, Dr. J. Novotný, Mgr.
K. Pinerová
Omluveni:, prof. E. Maur, Dr. P. Popelka, prof. I. Jakubec, doc. B. Smutný, Dr. J. Dvořák, Dr.
A. Skřivan
Program:
1) Vědecké zasedání Společnosti v Ostravě
2) Předání medailí manželům Teichovým
3) Různé
Ad 1)
Dr. Popelka elektronicky informoval, že termín konání vědeckého zasedání byl po
domluvě s ostravskými kolegy stanoven na 12. listopad 2009. (Jím zaslaný předběžný
program je připojen v závěru tohoto zápisu.)
Výbor SHSD doporučil přehození bodů 1 a 2 navrhovaného programu zasedání tak,
aby první bylo vědecké vystoupení doc. Kladiwy a teprve po něm následovala diskuse o
kongresu IEHA. V posledně zmíněném bodě přislíbili – podle předběžného ústního jednání –
svou účast prof. Kubů a prof. Hlavačka.
Další předmětem jednání byl iniciativní návrh prof. Geršlové. Prof. Jana Geršlová
navrhla výboru SHSD (po předchozí domluvě s kolegy v Ostravě) možnost volně propojit
vědecké zasedání Společnosti s pracovním, nicméně neformálním odborným setkáním nad
problematikou „Podnikatelé, podnikatelstvo a podnikání“. Jako pracovní název setkání prof.
Geršlová navrhla „Jan Becher a ti ostatní“. Jako termín tohoto „kulatého stolu“ navrhla středu
11. listopadu, tj. den před výše uvedenou akcí společnosti. Ze setkání by byl pořízen audio
záznam a výsledky by případně mohly vyjít i v knižní podobě. Pro určitý počet zájemců, kteří
by dorazili na obě akce, by byli ostravští kolegové schopni zajistit nocleh.
Členové výboru ocenili tento návrh a chápou i důvody, které prof. Geršlovou k němu
vedly. V následné diskusi však poukazovali na to, že uprostřed týdne a semestru je pro
pedagogy dosti obtížné uvolnit se na celé dva dny, dále na termínovou kolizi s odborným
seminářem v Praze („Ženy a placená práce…“) a posléze na určitou překotnost a možná i
trochu improvizovanost celé akce. Návrh na jiný termín (např. pátek 13. listopadu) nebyl pro
organizátorku akceptovatelný. Proto výbor prof. Geršlové doporučuje ještě zvážit konání celé
akce, neboť se obává, že vynaložená námaha na její přípravu a organizaci by nebyla
ekvivalentní účasti a výsledku. Dr. Hájek byl pověřen, aby o tomto stanovisku výboru prof.
Geršlovou telefonicky informoval.
Kvůli závažnosti podrobnějšího projednání vědeckého zasedání Společnosti v Ostravě
a velkému počtu omluvených na dnešní schůzi výboru byl další termín zasedání výboru
stanoven již na 16. října 2009.

Ad 2)

Prof. Kubů informoval členy výboru, že předání medaile prof. Alici Teichové bylo ze
zdravotních důvodu odloženo. Podle současné situace k němu v tomto roce již s největší
pravděpodobností nedojde.
Ad 3)
Mgr. Pinerová informovala výbor o nabídce Dr. Jiřího Woitsche na přednášku
s názvem „Hospodářské využití lesa v raném novověku. Lesní řemesla v Čechách v 17. – 19.
století“, která by mohla být přednesena na některém dalším vědeckém semináři Společnosti.
Přednáška by vycházela z jeho nedávno obhájené disertační práce. Nabídka byla oceněna a
akceptována a J. Woitsch bude při organizaci dalšího semináře osloven.
Mgr. Pinerová informovala výbor o svém novém zaměstnání (od poloviny října t.r.) a
o tom, že v důsledku svých nových pracovních povinnosti již nebude moci plně vykonávat
funkci tajemnice Společnosti. Je však ochotná dále zprostředkovávat např. e-mailovou
komunikaci se členy Společnosti. Členové výboru se shodli na tom, že by bylo dobré oslovit
některé z nových doktorandů, kteří by mohli část povinností tajemnice SHSD převzít.
Současně výbor SHSD poděkoval Mgr. Pinerové za dosavadní práci s tím, že její
nabídku na další pomoc při administrativním zajišťování chodu SHSD rád přijímá a bude ji
využívat.

Další termín zasedání výboru Společnosti byl stanoven na pátek 16. října 2009 v 10 hod.
v prostorách ÚHSD FF UK v Celené ulici.
Zapsala: K. Pinerová, dne 30. 9. 09
Doplnil: J. Hájek

Zasedání Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, Ostrava 12. 11. 2009
Místo: Ostravská univerzita
Čas: od 11:00
Program:
1. Vystoupení a diskuse věnované 15. světovému kongresu hospodářských dějin
v Utrechtu
Kontaktováni budou všichni čeští účastníci; vystoupit by měli prof. Myška, prof.
Hlavačka a prof. Kubů (s dvěma posledně jmenovanými je účast ve fázi jednání);
možnost rozšíření řad vystupujících o další zájemce z řad účastníků kongresu
2. Představení projektu Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850 –
1914 (Doc. Kladiwa – Dr. Pokludová)
Občerstvení zajištěno
V případě zájmu je možno program doplnit dle návrhů členů výboru Společnosti.

Petr Popelka

