Zápis ze schůze výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny,
konané dne 20. ledna 2012 na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze,
Celetná 20, Praha 1
Přítomni: PhDr. Jiří Dvořák, CSc. (JČU České Budějovice), PhDr. Jan Hájek, CSc. (HiÚ AV
ČR), doc. JUDR. et PhDr. Jan Štemberk, PhD. (VŠO Praha), Prof. PhDr. Marcela Efmertová,
CSc. (FEL ČVUT v Praze), Ing. Jan Mikeš (FEL ČVUT v Praze), PhDr. Petr Popelka, PhD.
(FF OU v Ostravě), Prof. PhDr. Aleš Zářický, CSc. (FF OU v Ostravě)
Omluveni: Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (FF UP v Olomouci), Prof. PhDr. Eduard Kubů,
CSc. (ÚHSD FF UK v Praze), Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. (FF UK v Praze), Doc. Mgr. Lukáš
Fasora, PhD. (FF MUNI v Brně)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní slovo pana PhDr. Jiřího Dvořáka, CSc.
Volba nového předsedy SHSD
Diskuse nad webovými stránkami SHSD
Příprava pracovního programu SHSD v roce 2012
Různé

Ad 1
Pan PhDr. Jiří Dvořák, CSc. zahájil schůzi nově zvoleného výboru SHSD. Omluvil pány Prof.
E. Kubů (rodinné záležitosti) a Doc. J. Šoušu (lékařské vyšetření) a paní prof. J. Burešovou.
Zároveň sdělil, že není přítomen pan PhDr. Jiří Novotný, který byl zvolen jako náhradník,
a pan Doc. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. z FF MUNI v Brně.
Poté J. Dvořák stručně zrekapituloval výsledky voleb do nového výboru ze dne 11. listopadu
2011. Jejich výsledky jsou (jména bez titulů a institucí, seřazeno dle platných obdržených
hlasů, uvedených připojenou číslovkou):
Čl. výboru:

Náhradníci:

pražská „kurie“
Jan Hájek
Jiří Šouša
Marcela Efmertová
Eduard Kubů
Jan Šemberk

23
14
13
13
13

Jiří Novotný

12

mimopražská „kurie“
Jiří Dvořák
Petr Popelka
Lukáš Fasora
Jana Burešová

20
16
13
12

Aleš Zářický

10

(Další výsledky: v Praze – J. Woitsch 9, B. Brom 7, A. Doležalová 7, P. Vošahlíková 6,
M. Hořejš 5, J. Kuvert 4; mimo Prahu – J. Koumar 8, P. Grupách 7, M. Kohárová 7,
I. Korbelářová 6).
J. Dvořák stručně zopakoval i závěry krátké informativní schůzky nového výboru, jež se
uskutečnila vzápětí po volbách.
Dále vystoupil s tím, že by rád předal funkci předsedy SHSD a že se necítí dále v této funkci
pokračovat. Navrhl tak, aby se výbor věnoval volbě nového předsedy SHSD.
Ad 2
Pan PhDr. Jiří Dvořák, CSc. navrhl zvolit pana PhDr. Jana Hájka, CSc. předsedou SHSD,
pokud s návrhem bude souhlasit. Zároveň se vrátil k dopisu pana Doc. J. Šouši, kterým

omlouval svou neúčast na jednání. Doc. J. Šouša se v post scriptum vyjádřil, že pokud
nebude pokračovat na předsednickém místě J. Dvořák, jediným možným kandidátem na tuto
pozici je dle jeho názoru pan PhDr. Jan Hájek, CSc.
J. Dvořák dále navrhl, aby příští vedení výboru SHSD nebylo omezeno pouze na osobu
předsedy, ale že by bylo dobré a z hlediska případné zástupnosti výhodné doplnit post
předsedy SHSD funkcí místopředsedy.
Pan PhDr. Jan Hájek, CSc. podpořil návrh J. Dvořáka na zřízení funkce místopředsedy. Svoji
nominaci na předsedu pak s díky odmítl. Zdůvodnil to jednak osobními a zdravotními
důvody, jednak i tím, že podle jeho názoru by v čele Společnosti měla stát nová tvář, která
by činnost Společnosti, jež v posledních letech podle jeho názoru možná poněkud ustrnula,
více oživila a vyvedla ji ze zaběhaných kolejí. Současně ale připustil potřebu jisté návaznosti
a pracovní kontinuity s prací předchozího výboru.
Na názor pana PhDr. J. Hájka, CSc. navázal pan PhDr. Jiří Dvořák, CSc. a navrhl do funkce
předsedkyně Prof. Marcelu Efmertovou z FEL ČVUT v Praze. Návrh podpořil pan Dr.
J. Štemberk, Dr. J Hájek i Dr. P. Popelka. M. Efmertová uvedla, že by viděla vhodnou
spolupráci s panem tajemníkem Ing. Janem Mikešem, který působí na stejné fakultě (FEL
ČVUT v Praze), ale že si nedovede představit svou činnost bez úzké spolupráce s panem
PhDr. J. Hájkem, CSc., kterého navrhla na místopředsedu SHSD. PhDr. J. Hájek s tímto
návrhem souhlasil, avšak vyslovil námitku v tom smyslu, že podle jeho názoru by obě
vedoucí funkce ve výboru měly být rozděleny paritně mezi pražské a mimopražské členy.
Navržené složení (prof. M. Efmertová – předsedkyně, dr. J. Hájek – místopředseda) tento
model porušuje a v „pragocentrickém“ duchu znevýhodňuje mimopražské kolegy. Proto je
požádal o vyslovení názoru.
Všichni přítomní mimopražští kolegové se pak k tomuto náhledu vyjádřili v tom smyslu, že
netrvají na bezpodmínečném zastoupení mimopražských členů ve vedení výboru a oba
navržené kandidáty podpořili. V následné volbě byla zvolena za předsedkyni M. Efmertová 5
hlasy, sama se volby zdržela, nikdo nebyl proti, a za místopředsedu J. Hájek 5 hlasy, sám se
volby zdržel, nikdo nebyl proti. Předsedkyně i místopředseda SHSD tím byli zvoleni. Oba
zvolení poděkovali novému výboru za svou volbu a dále vyjádřili uznání panu PhDr. Jiřímu
Dvořákovi, CSc. za jeho dosavadní obětavou, dlouholetou a úspěšnou předsednickou
činnost a vyslovili díky i jím vedenému dosavadnímu výboru.
Ad 3
Další část schůze byla věnována tvorbě webových stránek SHSD. O jejich současné situaci
promluvil Dr. J. Hájek, který shrnul, že stránky byly ve výstavbě, ale jejich zprovoznění se
z různých příčin nezrealizovalo. Uvedl, že existuje jistá možnost získat finanční prostředky na
jejich vytvoření. Náklady na provoz stránek by mohly být hrazeny z Nadačního fondu Albína
Bráfa.
M. Efmertová uvedla, že je třeba stránky připravit a uvést do provozu co nejdříve, zajistit, aby
při vyhledávání problematiky hospodářských a sociálních dějin se objevil odkaz na SHSD na
webu jako jeden z prvních. Z dosavadní zkušeností uvedla, že je třeba přemýšlet o tom,
které pracoviště bude stránky spravovat. J. Mikeš doporučil, aby stránky nebyly
institucionálně závislé. Během diskuse, do níž se zapojili všichni přítomní, vyšlo najevo, že
i přítomní členové výboru souhlasí s názorem J. Mikeše. Přípravou stránek byl pověřen
tajemník SHSD pan Ing. Jan Mikeš. Výbor se dohodl, že za tímto účelem (stanovení
struktury www stránek) se sejdou M. Efmertová, J. Hájek a J. Mikeš dne 30. 1. 2012
v odpoledních hodinách. Jejich návrhy budou předloženy k diskusi a schválení na další
schůzi výboru.

Ad 4
Všichni členové výboru diskutovali možnosti programu činnosti SHSD v roce 2012. Prof.
Zářický se omluvil za nepřítomnost svou a prof. M. Myšky na plenární schůzi SHSD 11.
listopadu 2011 a současně nabídl uskutečnění své přednášky v libovolném náhradním
termínu. Mezi dalšími návrhy byl zmíněn seminář k 150. výročí založení ČKD v Praze v NTM.
Výbor se nakonec rozhodl využít nabídky M. Efmertové zúčastnit se jako odborný partner
Mezinárodní studentské a doktorské soutěže POSTER 2012 na FEL ČVUT v Praze v sekci
History of Science. J. Hájek vyzdvihl novost této akce, kde se SHSD může seznámit
s pracemi studentů a doktorandů a kde SHSD bude moci vyřešit i své další organizační a
programové otázky. Tento návrh byl přijat s tím, že soutěž bude obeslána i studenty a
doktorandy z mimopražských pracovišť. Uzávěrka soutěže je 17. 3. 2012, vlastní soutěž ve
čtvrtek 17. 5. 2012 na FEL ČVUT v Praze. Dále byl připomenut M. Efmertovou seminář
v CEFRES o vývoji jaderných elektráren na začátku dubna 2012, J. Mikešem setkání
s Jindřichem Kolbenem ve Šlovicích v září 2012. J. Hájek připomenul i nutnost účasti
zástupců SHSD na mezinárodních konferencích a na kongresech mezinárodní společnosti
pro hospodářské dějiny (IEHA). Další program SHSD po soutěži POSTER FEL ČVUT
v Praze bude upřesněn na dalších schůzích výboru a členové SHSD o něm budou
informováni na připravovaných webových stránkách a e-maily.
Ad 5
Diskutoval se jednací den pro schůze výboru SHSD. Všichni přítomní se shodli na
pokračování tradice v pátečních setkáváních. Příští schůze výboru se uskuteční 2. března
2012 v 10:30 h. na FEL ČVUT v Praze (Zikova 2, Praha 6, 1. patro vlevo, místnost Z2:B1230). Členové výboru budou o schůzi ještě informováni e-mailem.
Zapsal: Ing. Jan Mikeš, tajemník SHSD
Schválili: M. Efmertová, předsedkyně SHSD, J. Hájek, místopředseda SHSD

