Zápis ze schůze výboru SHSD konané dne 15. června 2012 od
10h30 na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, Zikova 2, Praha 6
Přítomni: Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (FF UP v Olomouci), Prof. PhDr. Marcela
Efmertová, CSc. (FEL ČVUT v Praze), doc. Mgr. Lukáš Fasora, PhD. (FF MUNI v Brně),
PhDr. Jan Hájek, CSc. (HiÚ AV ČR), Ing. Jan Mikeš (FEL ČVUT v Praze), PhDr. Petr
Popelka, PhD. (FF OU v Ostravě), doc. JUDr. et PhDr. Jan Štemberk, PhD. (VŠO Praha),
Prof. PhDr. Aleš Zářický, CSc. (FF OU v Ostravě)
Omluveni: PhDr. et. PaeDr. Jiří Dvořák, PhD.
Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (ÚHSD FF UK v Praze)

(JČU

České

Budějovice),

Nepřítomni: PhDr. Jiří Novotný, CSc. (Archiv Národní banky v Praze), doc. PhDr. Jiří Šouša,
CSc. (FF UK v Praze)
(dále v zápise jsou všichni uvedeni bez titulů)
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace o kongresu IEHA ve Stellenbosch
Příprava plenárního jednání SHSD v září 2012
Internetová stránka SHSD
Otázka placeného členství SHSD
Různé

Ad 1.
M. Efmertová přivítala členy výboru SHSD. Uvedla, že z jednání výboru SHSD se omlouvají
E. Kubů a J. Dvořák z pracovních důvodů. Poděkovala vedoucímu katedry ekonomiky,
manažerství a humanitních věd FEL ČVUT v Praze, panu doc. Ing. Jaroslavu Knápkovi,
CSc., který podporuje SHSD a umožňuje pravidelná setkání výboru SHSD v prostorách
katedry. Dále se M. Efmertová dotázala, zda jsou připomínky k poslednímu zápisu z jednání
výboru SHSD. Připomínky nebyly žádné a zápis byl výborem SHSD schválen. M. Efmertová
poukázala na důslednost v používání emailu shsd@email.cz a požádala všechny členy
výboru o brzké reagovaní na rozesílané maily s informacemi a potřebnými sděleními
společnosti.
M. Efmertová seznámila členy výboru s dopisem, který odeslala profesoru J. Batenovi
z Univerzity v Tübingen, který je garantem v letošním roce probíhajícího mezinárodního
kongresu IEHA ve Stellenbosch (JAR). Dopis v české mutaci je přílohou zápisu. Zároveň
zdůraznila nutnou spolupráci s IEHA a apelovala na potřebu reprezentovat SHSD právě
v rámci letošního světového kongresu IEHA. Členové SHSD byli e-mailově osloveni (18. 3.
2012 zápisem ze schůze SHSD z 2. 3. 2012 a 4. 5. 2012 opakovaným e-mailem) s žádostí o
sdělení, kdo z nich se zúčastní letošního kongresu IEHA. Návrh na získání těchto informací
vzešel v dubnu 2012 od prof. P. Vorla z Univerzity Pardubice na zasedání Klubu historiků
s cílem lépe zabezpečit pomocí MZV celou českou delegaci ve Stellenbosch. Na mailovou
výzvu zareagovala pouze paní docentka Antonie Doležalová (VŠE v Praze). J. Hájek získal
prostřednictvím A. Zářického kontakt a údaje Dr. Hany Šústkové z Ostravské univerzity,
které budou přeposlány prof. Vorlovi.

J. Hájek doplnil, že dosud ví o účasti doc. A. Doležalové, prof. E. Kubů, dr. H. Šústkové
z Ostravy a prof. P. Vorla, kteří za ČR jedou na mezinárodní kongres IEHA. Dále uvedl, že
osobně požádal prof. E. Kubů o reprezentaci SHSD na IEHA. O jeho pověření nechala M.
Efmertová hlasovat s jednoznačným souhlasem všech přítomných členů. J. Hájek omluvil
z letošní neúčasti na kongresu sebe ze zdravotních důvodů a M. Efmertovou z pracovních
důvodů.
M. Efmertová sdělila, že by bylo vhodné, aby některý z následujících kongresů zaštítila ČR.
L. Fasora reagoval připomínkou, že bude nutné organizaci takové akce držet při některé z
velkých univerzit a zajistit úzkou spolupráci se všemi ostatními pracovišti. A. Zářický
jednoznačně uvedl, že je schopen zajistit, aby jeden z dalších kongresů IEHA organizovala
Ostravská univerzita participačně se všemi ostatními pracovišti zabývajícími se příbuznými
obory. Výbor diskutoval o možnostech realizovat již kongres v roce 2015. J. Burešová
potvrdila myšlenku A. Zářického, že na přípravu v roce 2015 již není dostatek času a
souhlasila by s participací v roce 2018. M. Efmertová uvedla, že by bylo vhodné připravit
prezentaci o Ostravské univerzitě pro E. Kubů, která by shrnula v bodech naše možnosti. J.
Hájek upřesnil, že by zatím šlo o testovací nabídku, nikoli závazný příslib konání kongresu
v ČR. A. Zářický rozebral úskalí, která musí být při organizaci řešena, a zavázal se
k přípravě presentace o Ostravské univerzitě pro Stellenbosch. Materiály budou předány H.
Šústkovou E. Kubů přímo na místě ve Stellenbosch.
Ad 2.
M. Efmertová zmínila přípravu plenárního zasedání SHSD, které se bude konat 21. 9. 2012.
Vyzvala všechny členy společnosti, aby vytipovali mladé doktorandy, které by bylo vhodné
na zasedání představit a umožnit jim vystoupit s jejich příspěvky. Na základě průběhu
POSTERu2012 sama navrhla, aby se z Ostravy zúčastnila doktorandka M. Závodná, která
se umístila na letošním POSTERu na třetím místě. Z Prahy bude osloven Kryštof Drnek,
doktorand z ÚHSD FF UK Praha. Členové výboru SHSD z Ostravy a z Brna přislíbili pomoc
v zajištění třetího představovaného doktoranda. J. Burešová se v této souvislosti omluvila z
důvodu jiné zahraniční dlouhodobě plánované cesty z účasti na plenárním zasedání. J.
Mikeš položil otázku, zda se členové společnosti sejdou ještě před samotným plenárním
zasedáním. Výbor SHSD sdělil jednomyslně, že plenárnímu zasedání bude předcházet
krátká schůze výboru společnosti. Zároveň se diskutovalo, kde se plenární jednání
uskuteční, zda na půdě FEL ČVUT v Praze nebo v aule Střední průmyslové školy
elektrotechnické Na Příkopech. Tato věc bude dořešena a oznámena v pozvánkách na
plenární jednání.
V této souvislosti vyplynula otázka revize členské základny, která bude oslovena e-mailově a
vybraní starší členové i dopisem, aby se zajistila co největší účast na uvedeném zasedání.
Rozesláním sondáže pro revizi členské základny je pověřen tajemník SHSD J. Mikeš.
Termín realizace je do 25. 6. 2012.
Ad 3.
M. Efmertová se vrátila k schůzi výboru SHSD dne 2. 3. 2012, kdy se nedořešila otázka
členských příspěvků. M. Efmertová otevřela diskusi nad jejich výší a jejich administrativním
zpracováním. J. Mikeš uvedl, že se stále zapomíná na to, že SHSD nemá žádné stanovy a
že by před otázkou placeného členství bylo vhodné tuto otázku řešit. Jinak by mohl být výběr
finančních prostředků v kolizi s právem. V diskusi členové výboru SHSD uvedli, že je třeba
tuto věc řešit na plenárním zasedání a před ním vybrat per rollam vhodné stanovy, které
vzniknou porovnáním stanov Matice moravské (což nabídl L. Fasora a hned zaslal mailem
15. 6. 2012), Klubu historiků (které získá J. Hájek od předsedy Klubu historiků Jiřího
Kociána) a obecných stanov pro společnost (kterou zajistí J. Štemberk). Dále J. Mikeš
rozvinul diskusi, jakou občansko-právní formu by stanovy měly mít. K této věci vystoupil J.

Štemberk. Navrhl formu občanského sdružení nebo společnosti. Uvedl, že možnosti
prostuduje a zašle předsedkyni SHSD. Členové výboru SHSD budou s informacemi o
stanovách obesláni e-mailem k brzkému posouzení. To musí předcházet plenárnímu
zasedání, kde by již stanovy i forma společnosti byly předloženy plenární k diskusi a ke
schválení.
Ad 4.
M. Efmertová vyzvala J. Mikeše, aby členům výboru SHSD představil webové stránky SHSD.
J. Mikeš před jejich představením zmínil nutnost zpětné vazby členů SHSD v e-mailové
komunikaci a zároveň upozornil na nutnost archivace zpráv prostřednictvím e-mailu:
shsd@email.cz, nikoli přes jednotlivé pracovní e-maily členů výboru SHSD. Členové tuto
informaci jednoznačně odsouhlasili. J. Mikeš poděkoval J. Hájkovi za zakoupenou doménu
www.shsd.cz, rozebral jednotlivé položky na www stránce a zdůraznil, že stránka
představuje pouze zlomek zamýšlených možností, k nimž zatím nebyly shromážděny
podklady. J. Hájek diskutoval otázku historie SHSD. Sestaví pro úvodní stránku stručný
pohled do minulosti SHSD. O hlubší analýzu počátků SHSD v 60. letech požádá starší členy
společnosti a přední historiky hospodářských a sociálních dějin, kteří byli u zakládání
předchůdců SHSD. M. Efmertová upozornila na již vydaný článek prof. Z. Jindry ve sborníku
k 100. výročí narození B. Mendla, kde základní charakteristika vývoje oboru hospodářských
a sociálních dějin je zpracována. Upozornila též na bibliografii oboru z 90. let 20. století,
kterou přeposlala ve formátu pdf. J. Mikešovi pro využití na webovou stránku. J. Mikeš
požádal o dodání podkladů do konce června 2012. J. Hájek slíbil shromáždit původní
čísla Bulletinu SHSD. M. Efmertová otevřela diskusi nad přesunutím Bulletinu do Archivu
stránek. P. Popelka zmínil obtížnost udržení periodika, J. Hájek uvedl, že prakticky Bulletin
SHSD nahradí samotné www stránky společnosti a nezbytnost přejmenovat oddíl Bulletin na
výstižnější pojmenování. Členové výboru navrhli, aby položka Archiv obsahovala odkaz na
původní Bulletin SHSD, kam budou naskenovány jeho jednotlivá vydaná čísla. Zároveň bylo
jednohlasně odsouhlaseno změnit nepříliš výstižný název REFERENCE na vhodnější
PERIODIKA a zrušit pole STUDENT, neboť je zbytečné determinovat materiály použitelné
pouze pro studenty.
J. Mikeš poukázal na potřebu loga SHSD a doporučil jeho získání formou studentské
soutěže. A. Zářický tuto myšlenku přijal a nabídl možnost vypsání soutěže v rámci Ostravské
univerzity. Loga mohou zaslat i členové výboru SHSD. K tomuto zápisu jsou přiloženy návrhy
loga od J. Mikeše.
M. Efmertová a J. Mikeš požádali členy výboru o dodání medailonů (krátký odborný CV se
zdůrazněním odbornosti na cca 10 řádek s podobiznou) včetně webových odkazů na jejich
pracoviště. Termín dodání materiálů je 25. 6. 2012 na e-mail shsd@email.cz
Ad 5.
V různém otevřela M. Efmertová diskusi nad ostatními konferenčními počiny v letošním roce.
J. Burešová zmínila dvě úspěšné agrární konference, na kterých participovala, a o jejichž
konání byli členové SHSD e-mailem informování. M. Efmertová přečetla email paní
profesorky Niny Pavelčíkové (Vedoucí katedry historie, Ostravská univerzita) ze 3. 4. 2012,
která negativně reagovala na konání velkého množství paralelních konferencí během velmi
krátkého času. Šlo o pouhé nedorozumění na základě mailu, neboť tajemník SHSD rozeslal
informace o konferencích všem členům SHSD, na jejichž organizaci se však SHSD
nepodílela. Následnými e-maily se tato věc vysvětlila. M. Efmertová se dotázala výboru
SHSD, zda i nadále bude tajemník rozesílat e-mailem všem členům SHSD informace o
probíhajících aktuálních konferencí. Stanovisko výboru SHSD bylo kladné.

J. Hájek požádal M. Efmertovou, aby zhodnotila průběh 16. studentské mezinárodní soutěže
POSTER 2012, která proběhla dne 17. 5. 2012 na FEL ČVUT v Praze. M. Efmertová
zhodnotila účast 9 soutěžících se zajímavými pracemi z oblasti hospodářských a technických
dějin. Uvedla, že soutěž probíhá v angličtině s posterovou presentací a stala se již tradicí
FEL ČVUT v Praze a že její odborná úroveň je poměrně vysoká. Uvedla, že ráda předává
tuto informaci i mimopražským univerzitám prostřednictvím členů výboru SHSD, aby se jejich
doktorandi mohli v příštím roce též zúčastnit. Jako příklad spolupráce uvedla účast slečny
Závodné z Ostravské univerzity, která se umístila na třetím místě a která bude pozvána na
plenární zasedání SHSD v září 2012.
Zapsal: J. Mikeš, 17. 6. 2012
Schválili: M. Efmertová a J. Hájek, 18. 6. 2012

