Zasedání výboru Společnost pro hospodářské a sociální dějiny
konané dne 12. února 2010
Přítomni: doc. J. Englová, dr. J. Hájek, prof. I. Jakubec, prof. E. Maur, doc. A. Skřivan, dr. J.
Dvořák
Ostatní omluveni.
Program:
a) příprava internetových stránek Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny , otázka,
jakou z možných variant Výbor SHSD Česka nakonec zvolí?
b) různé.
ad a)
Dr. Dvořák přečetl dopis dr. P. Popelky, který v něm shrnul výsledky svého předchozí
velice pečlivého jednání při přípravě internetových stránek:
„Situace je následující:
Samotné vytvoření stránek by nemělo být problémem, oslovení informatici jejich vyhotovení
odhadují na 5 000 - 10.000 Kč v závislosti na jejich náročnosti. Financování výstavby stránek
by snad mohla zajistit naše univerzita s přispěním Nadace Albína Bráfa (návrh J. Hájka).
Musíme se však rozhodnout, zda je umístíme na běžný placený server nebo na server některé
z institucí.
Varianta A - umístění na placený server - vedle výše uvedeného pořizovacích nákladů roční
náklady na provoz cca 1500 - 2000 Kč. Další možné výdaje spojeny s případnou další
úpravou stránek.
Varianta B - umístění na serveru instituce (univerzity, akademie věd apod.) - vedle
pořizovacích nákladů by mohl být provoz stránek buď zcela bezplatný, nebo jen s
minimálními výdaji. Měli bychom zde po dohodě zajištěnou základní správu a kapacitu.
V případě varianty B mohu celou věc zajistit na naší univerzitě, avšak v tom případě by
stránky nebyly zcela samostatné (např. www.shsd.cz), ale fungovaly by jako samostatná sekce
pod filozofickou fakultou OU (např.http://ff.osu.cz/shsd). Stejně tak by to možná šlo domluvit
s informatiky akademie věd, ale to bych poprosil, zda někdo z Vás zjistí...
Musíme tedy rozhodnout jakou cestou jít - buď stránky navážeme na server instituce (pak
bude správa a fungování téměř bezplatná), nebo budeme platit místo na běžném placeném
serveru, ale budeme mít vlastní samostatné stránky.“
Po přečtení dopisu se rozproudila podnětná diskuze, ve které postupně pohovořili všichni
přítomní! Bohužel, nestihnul jsem vše pořádně a věcně správně zaznamenat, proto prezentuji
jen závěry, na kterých se všichni přítomní celkem plně a věcně dohodli.
Společnost by měla preferovat nejdříve samostatné stránky!
Přitom je ale nezbytně nutné sledovat obě nastolené linie: jednak u univerzit, ať již formou
http://ff.osu.cz/shsd; nebo http://ff.cuni.cz/shsd;
jednak u Akademie věd ČR http://cas.shsd.cz/, která za naší Společnost také platí členské
příspěvky.

Úkol pro prof. Jakubce a pro dr. Hájka je zjistit výše uvedené možnosti, nutno také ještě
zjistit: A) Vytvoření webových stránek?
B) Server – kolik by na kterém stála potřebná aktualizace?
V pátek 19.2.2010 mi volal radostnou zprávu prof. dr. Ivan Jakubec, CSc, který mi oznámil,
že jeho domovské pracoviště, ÚHSD FF UK Praha, po dohodě s panem ředitelem PhDr.
Michalem Pullmannem, Ph.D., se Ústav HSD FF UK uvazuje k vytvoření a k zajištění chodu
uvažovaných webových stránek SHSD Česka.
Ad b)
Do bodu Různé: Termín zasedání Společnosti věnovaný vybrané přednášce (oslovit: Jiří
Woitsch, Alice Velková, Dana Stefanová a případně vše spojit s prezentací knihy Václava
Průchy: PRŮCHA, V. a kolektiv, Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992,
2. díl, Období 1945-1992, Brno 2009) v Praze na FF UK ve čtvrtek dne 13. května 2010
v době od 10,00 – 13,00 hod. v místnosti 201 (pozor, termínově ovšem koliduje s. Uherským
Hradištěm, které je 12.-13.5.2010!!!).
Dále: V úterý 16.3.2010 přednáší prof. LIESMANN v největší aule; Pro předběžnou
informaci: V pátek a v sobotu 23. a 24.4.2010 organizují prof. E. Kubů a doc. J. Šouša akci
věnovanou Agrarismu.
Dr. J. Hájek seznámil přítomné s výsledky svého jednání ohledně zaplacení nedoplatků naší
Společnosti za roky 2006-2009 v sumě 1.000 CHF, kdy po jeho úspěšném jednání byla dlužná
částka IHEA zaplacena, což všichni přítomní patřičně ocenili.
Opět se ukázala nutnost dořešit post tajemníka Společnosti vzniklého vzhledem k novému
zaměstnání se Mgr. K. Pinerová, která se již nebude moci plně věnovat svým povinnostem
tajemnice výboru Společnosti! Stále platí, že členové výboru z Ústavu hospodářských a
sociálních dějin FF UK se znovu zamyslí nad možností postupného vytipování vhodné osoby
(zejména mezi interními doktorandy ÚHSD), která by mohla Mgr. Pinerové pomoci v její
funkci.
Zbývá ještě dohodnout datum příštího zasedání Výboru SHSD Česka, dr. Dvořák navrhl
spojit to s pátkem 23.4.2010!
Zapsal: Jiří Dvořák,
kontrolu provedli: Ivan Jakubec a Jan Hájek
Praha, 15.2. 2010, aktualizace 24.2.2010
Bohužel můj e-mail z 22.2.2010 asi Vám neodešel!!! Za toto se všem moc omlouvám, ale
občas mi tu můj PC zazlobí a zjistím to až v dalších dnech! Děkuji Vám za Vaše laskavé
pochopení!

