Zápis z plenárního zasedání členů Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny
(SHSD) konané dne 2. listopadu 2012 od 10h30 na Vyšší odborné a střední
průmyslové škole elektrotechnické Františka Křižíka, Na Příkopě 16, Praha 1 (aula)
Přítomni: viz přiložená prezenční listina
PROGRAM:
1. Úvodní slovo
2. Udělení Šustovy ceny panu Mgr. Aleši Maternovi z Ostravské univerzity za odbornou
studii Lodní výroba Vítkovických železáren pro rakousko-uherské námořnictvo 18911914 – přednesení příspěvku
3. Informace o kongresu IEHA ve Stellenbosch
4. Představení referátů z kongresu IEHA ve Stellenbosch
5. Internetová stránka SHSD
6. Otázka placeného členství SHSD
7. Různé
Ad 1.
M. Efmertová přivítala všechny účastníky plenárního zasedání SHSD a v úvodním projevu
charakterizovala vývoj SHSD s mezníky ve 30. letech 20. století (B. Mendl) a v 60. letech 20.
století (vznik Komise pro hospodářské dějiny, založené Arnoštem Klímou). V březnu roku 1990
se komise změnila na dobrovolné sdružení zájemců o tento multidisciplinární obor. Sdružení
později začalo pracovat jako Společnost pro hospodářské dějiny a v roce 1994 díky prof.
Václavu Průchovi se uplatnila v mezinárodním prostředí, neboť prof. V. Průcha se stal členem
výkonného výboru International Economic History Association (IEHA – Mezinárodní asociace
hospodářských společností). Na jaře roku 2000 byla společnost rozšířena o sociální dějiny a její
název byl upraven do současné podoby na Společnost pro hospodářské a sociální dějiny
(SHSD). Od ledna 2000 je SHSD také kolektivní členkou Sdružení historiků ČR – Klubu
historiků. SHSD má členskou základnu v jednotlivých specialistech a v odbornících z různých
společenskovědních institucí, kteří se zabývají nejen hospodářskými a sociálními dějinami, ale
také historií techniky a vědy, historickou geografií a dalšími příbuznými obory. Zájmem SHSD je
významně se uplatnit nejen v domácí odborné komunitě, ale zároveň významně se účastnit
v mezinárodních vědeckých společnostech. Proto je cílem činnosti současného výboru získat
organizování některého z příštích kongresů IEHA v ČR.
Ad 2.
Vědecká tajemnice Sdružení historiků ČR – Klubu historiků, paní doc. PhDr. Dana Musilová,
CSc. předala diplom k Šustově ceně panu Mgr. Aleši Maternovi z Ostravské univerzity za
odbornou studii Lodní výroba Vítkovických železáren pro rakousko-uherské námořnictvo 1891–
1914. Mgr. Aleš Materna poté představil na základě powerpointu svůj oceněný příspěvek.
V diskuzi vystoupili prof. Zdeněk Jindra a prof. Václav Průcha, kteří se zajímali o strukturu práce,
archivní materiály a o publikování práce. Prof. Zdeněk Jindra dále upozornil na spojitost s
plzeňskou Škodovkou a s Kruppovými závody, k jejichž vývoji vyšla jeho práce (JINDRA,

Zdeněk. Když Krupp byl "dělovým králem". Fa Friedrich Krupp/Essen od založení ocelárny po
rozšíření ve zbrojovku a koncern /1811–počátek 90. let 19. století/. Praha: Karolinum, 2009. 640
s. ISBN 978-80-246-1591-2).
Ad 3.
Prof. Eduard Kubů představil jednání letošního mezinárodního kongresu IEHA v Stellenbosch
(Jihoafrická republika), který se konal 9.–13. července 2012. Prof. Eduard Kubů komplexně
charakterizoval organizaci a vědecká zasedání mezinárodního kongresu IEHA. Uvedl, že
jednání se odehrávala v prostředí kampusu univerzity ve Stellenbosch a že organizace ve
srovnání s evropskými kongresy měla odlišnou charakteristiku. Dále uvedl názvy jednotlivých
referátů českých zástupců. (T. Cvrček: The Spread of Steam Power: How Neighbors Mattered,
A. Doležalová: Continuity and Discontinuity in the Czech and Slovak Historiographies, E. Kubů:
Czech and German cooperatives in Bohemian Lands in the comparative perspective to 1948, H.
Šústková: Why should We Be Organized? Women Workers at the Turn of the 19th and 20th
Centuries in the Czech Lands, P. Vorel: European merchant trading firms and the export of the
precious metals from the Kingdom of Bohemia during the 16th century).
Dále prof. E. Kubů, který byl výborem SHSD delegován, aby zastupoval na kongresu vedení
SHSD, informoval o své účasti na generálním zasedání IEHA, kde společně s H. Šústkovou
prezentovali zájem SHSD o organizaci některého z následujících kongresů IEHA v ČR.
Prof. E. Kubů také zdůraznil, že by bylo vhodné, aby plénum SHSD mohlo vyslechnout všechny
přednesené referáty českých účastníků na mezinárodní konferenci IEHA ve Stellenbosch.
Ad 4.
Vzhledem k tomu, že v čase vymezeném pro bod 4 nebyla přítomná paní doc. A. Doležalová,
která měla přednést svůj příspěvek ze Stellenbosch, bylo rozhodnuto zajistit náhradní možnost
prezentace příspěvků českých hospodářských historiků na kongresu.
Doc. A. Doležalová se na plenární zasedání SHSD dostavila později a oznámila, že za tímto
účelem (představení všech českých příspěvku ve Stellenbosch) zorganizuje zvláštní workshop,
který se uskuteční dne 14. 12. 2012 na VŠE v Praze [http://shsd.cz/aktualita.php?ozvenystellenbosche&s=]
Ad 5.
M. Efmertová vyzvala pana J. Mikeše, aby seznámil plenární zasedání SHSD s výsledkem
mnohých jednání výboru SHSD o podobě internetové stránky SHSD.
Ing. J. Mikeš poděkoval místopředsedovi SHSD, panu PhDr. Janu Hájkovi, CSc., který se
zasadil o to, aby z prostředků Nadačního fondu Albína Bráfa bylo zajištěno zakoupení domény
s názvem SHSD a hostingu internetové stránky společnosti, která je umístěna pod
www.shsd.cz.
Jan Mikeš dále představil strukturu internetové stránky SHSD, která se bude sestávat z Hlavní
domovské části a jednotlivých odkazů k činnosti SHSD. Stránka bude obsahovat aktuální

informace z života SHSD a na stránce se objeví postupně i digitalizované archivní materiály
z činnosti SHSD. V této souvislosti J. Mikeš vyzval plénum, aby na emailovou adresu
shsd@email.cz členové SHSD zasílali aktuální regionální informace o své činnosti, které budou
vystaveny na stránce www.shsd.cz.
Stránky SHSD zatím fungují v provizorním režimu, neboť neproběhla digitalizace všech
materiálů a neboť členové SHSD zatím neposlali žádné informace o sobě a o své odborné
činnosti.
Ad 6.
V otázce placeného členství SHSD vyzvala M. Efmertová pana doc. JUDr. et PhDr. Jana
Štemberka, PhD., aby přednesl právní představu o vytvoření samostatného subjektu SHSD a o
možnostech placeného členství. J. Štemberk uvedl, že SHSD může být registrována jako
dobrovolné občanské sdružení. Dále sdělil, že pro tento status bude potřeba revidovat současné
stanovy SHSD a zakomponovat do nich právní subjektivitu. Tato otázka bude připravena na
výboru SHSD a rozeslána per rollam všem registrovaným členům SHSD k diskuzi, aby na
dalším plenárním zasedání SHSD na jaře 2013 mohly být revidované stanovy závazně přijaty.
M. Efmertová požádala plenární zasedání SHSD o hlasování k přijetí placeného členství. Z 23
přítomných členů SHSD bylo pro placené členství 22 a proti 1, nikdo se nezdržel. Placené
členství bylo tedy přijato, o jeho konkrétní výši bude jednat výbor SHSD a výsledky svého
jednání přednese na další plenární schůzi SHSD, kde je předloží členstvu ke schválení.
Ad 7.
M. Efmertová a J. Mikeš připomněli důležité kontaktní adresy SHSD: www.shsd.cz,
shsd@email.cz a korespondenční adresu SHSD: M. Efmertová FEL ČVUT v Praze, Technická
2, 166 27, Praha 6.
V závěrečné diskuzi vystoupil doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc., a představil konference
s tématikou sociální a historické geografie, které pravidelně pořádá Přírodovědecká fakulta UK
v Praze. Nejbližší z těchto konferencí proběhne 30. ledna 2013 na PřF UK na Albertově.
Bude zaměřena na Krajinu v digitálním světě. Doc. Leoš Jeleček dále informoval o Edici
Geographica České geografické společnosti (1894), v níž např. vyšla publikace: BIČÍK, Ivan a
kol. Vývoj využití ploch v Česku. Vyd. 1. Praha: Česká geografická společnost, 2010. 250 s.
Geographica; sv. 3. ISBN 978-80-904521-3-8. [http://geography.cz/geographica/ivan-bicik-a-kolvyvoj-vyuziti-ploch-v-cesku-47/]
Prof. V. Průcha informoval o předání vlastních materiálů do Národního archivu v Praze a přislíbil
pomoc s podklady pro digitalizaci.
Schůze výboru SHSD se bude konat 25. 1. 2013 v 10h30 na FEL ČVUT v Praze, Zikova 2,
Praha 6, 1. patro.
Zapsal: J. Mikeš, 11. 1. 2013
Schválili: M. Efmertová (předsedkyně SHSD), J. Hájek (místopředseda SHSD),14. 1. 2013

