Zápis ze schůze Výboru SHSD ČR dne 31. ledna 2014 od 10h30 na Fakultě
elektrotechnické ČVUT v Praze, Zikova 2, Praha 6
Přítomni: Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (FF UP v Olomouci), PhDr. Jan Hájek, CSc. (HiÚ
AV ČR), Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (ÚHSD FF UK v Praze), Ing. Jan Mikeš (FEL ČVUT
v Praze), PhDr. Jiří Novotný, CSc. (Archiv Národní banky v Praze), doc. JUDr. et PhDr. Jan
Štemberk, PhD. (VŠO Praha)
Omluveni: PhDr. et PaeDr. Jiří Dvořák, PhD. (JČU České Budějovice), Prof. PhDr. Marcela
Efmertová, CSc. (FEL ČVUT v Praze), Doc. Mgr. Lukáš Fasora, PhD. (FF MUNI v Brně)
PhDr. Petr Popelka, PhD. (FF OU v Ostravě), doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. (FF UK v Praze),
Prof. PhDr. Aleš Zářický, CSc. (FF OU v Ostravě)
(dále v zápise jsou všichni uvedeni bez titulu)
Program:
1. Informace o plenárním zasedání SH ČR
2. Volba pokladníka a registrace bankovního konta pro SHSD ČR
3. Plán odborné činnosti na rok 2014
4. Různé
Ad 1. Informace o plenárním zasedání SH ČR
J. Mikeš v zastoupení nemocné M. Efmertové omluvil nepřítomné členy a požádal J. Hájka o
vedení schůze Výboru SHSD ČR. J. Mikeš uskutečnil telefonický hovor s předsedkyní SHSD
ČR s hlasitým odposlechem pro všechny přítomné členy Výboru SHSD ČR. M. Efmertová se
omluvila z neúčasti ze zdravotních důvodů a shrnula body jednání a požádala zástupce
SHSD ČR, pana J. Hájka, o vedení schůze Výboru SHSD ČR.
J. Hájek na základě zápisu ze schůze Výboru Sdružení historiků ČR (SH ČR) ze dne
10. 12. 2013 připomněl vystoupení M. Efmertové, která na plenárním zasedání SH ČR
(SHSD ČR je dlouhodobým kolektivním členem SH ČR s obnovenou účastí na schůzích
výboru SH ČR od ledna 2012) 10. prosince 2013 zhodnotila dosavadní činnost SHSD ČR a
vyzdvihla odborný význam společnosti. J. Hájek dále zmínil velmi podnětný příspěvek
Prof. PhDr. J. Peška, CSc. (Podvod jako vážný problém světové vědy i aktuální české
historiografie), který se zabýval otázkou soudobého oceňování odborných výkonů v historii,
plagiarismem a koherencí historických prací ve vědecké komunitě. Všichni členové Výboru
SHSD ČR projevili zájem o přečtení zmiňované studie a J. Hájek slíbil prověření možného

souhlasu J. Peška s rozesláním studie všem členům Výboru SHSD ČR, případně umístěním
na web SHSD ČR. Práce by měla vyjít ve Věstníku SH ČR.
Ad 2. Volba pokladníka a registrace bankovního konta pro SHSD ČR
J. Hájek informoval o nutnosti zvolit na zasedání Výboru SHSD ČR pokladníka, který by
s účinností od platnosti nových Stanov SHSD ČR spravoval vybírané finanční prostředky.
J. Hájek představil návrh, který vznikl na základě diskuze J. Hájka, M. Efmertové a J. Mikeše
a doporučil pro tuto funkci pana Doc. JUDr. et PhDr. Jana Štemberka, Ph.D. Pan
J. Štemberk připomněl, že nebyl dopředu informován, ale po intervenci všech zúčastněných
s navrhovanou pozicí souhlasil. E. Kubů podnítil diskuzi o volbě vhodného konta, které by
bylo spravovatelné jak elektronicky, tak využívalo podpisového práva minimálně dvou členů.
J. Mikeš reagoval možností využívání elektronického konta, kde jeden z disponentů platbu
navrhuje a druhý ji validuje. Všichni členové souhlasili vhodnou volbou elektronického
bankovního produktu, který bude minimálně finančně nákladný svým provozem.
J. Novotný v této souvislosti zmínil význam kontrolní komise SHSD ČR, která by mohla být
vhodným pomocníkem ve finančních otázkách. J Hájek však korigoval její význam v kontrole
prováděných finančních operacích a tudíž musí být vyňata z přímého rozhodování o využití
finančních prostředků.
J. Hájek požádal přítomné členy, aby hlasováním potvrdili mandát pokladníka, panu
J. Štemberkovi a aby disponujícími osobami byli dva členové SHSD ČR za administrativní
stránku (navržen J. Štemberk a J. Mikeš) a dva za odbornou (M. Efmertová a J. Hájek).
Všichni přítomní členové se vyjádřili pro zmiňovanou volbu. Z důvodu rozhodujícího hlasu
nadpoloviční většiny členů Výboru SHSD ČR byla v této otázce hlasitým odposlechem
kontaktována i paní M. Efmertová, která rovněž s návrhem souhlasila. J. Hájek doporučil
v této otázce oslovit i ostatní členy Výboru SHSD ČR per rollam. J. Mikeš zmínil nutnost
uzavřít otázku bankovního účtu v co možná nejkratším čase. Bylo dohodnuto vybrat
bankovní institut a vhodné konto do konce února 2014.
Ad 3. Plán odborné činnosti na rok 2014
J. Hájek zmínil aktivitu POSTER 2014, o níž informovala M. Efmertová v pozvánce na
současnou schůzi Výboru SHSD ČR a která je dostupná se všemi informacemi a
podmínkami účasti na webové stránce: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2014/

J Hájek vybídl přítomné členy Výboru SHSD ČR, aby o této mezinárodní studentské a
doktorské konferenci se sekcí History of Science and Technology (POSTER – sekce HS)
podali zprávu na svých pracovištích a distribuovali ji především mezi svými doktorandy
(podmínkou účasti je řádné studium na VŠ).
J. Hájek dále požádal členy Výboru SHSD ČR, aby doporučili možné kandidáty pro
vystoupení na Plenárním zasedání SHSD ČR s předpokládaným termínem květen a červen
2014. V širší diskuzi všichni přítomní zmínili nutnost, aby přednáška byla vedena v širším
kontextu a konvenovala tak nejrůznějšímu odbornému zájmu členů SHSD ČR. J. Hájek
doporučil pro připravovanou přednášku prof. PhDr. Romana Holce, CSc. z Bratislavy,
J. Burešová však upozornila na jeho intenzivní spolupráci s prof. PhDr. Vilémem Prečanem,
CSc. a do jisté míry i velkou časovou zaneprázdněnost. E. Kubů doporučil využívat prací
studentů (magisterského i doktorského studia) a nabídnout jim tak první platformu pro
publikační činnost. Zároveň doporučil využívání kvalitních studentských prací pro vznik
odborného online sborníku, který by mohl být integrován v určité periodicitě na internetových
stránkách SHSD ČR. J. Hájek doporučil rozmyslet si možné náměty pro plán odborné
činnosti do příští schůze SHSD ČR.
J. Kubů doporučil využívání prostředků elektronické komunikace mezi členy Výboru SHSD
ČR, možnost řešit nepravidelně schůze Výboru SHSD ČR prostřednictvím webových
konferencí a redukovat tak nutnost mimopražských členů dojíždět do Prahy.
Všichni zúčastnění členové Výboru SHSD ČR doporučili, aby se elektronicky oslovili
zbývající členové a plánované aktivity se doplnily do poloviny února 2014.
J. Mikeš upozornil spolu s J. Hájkem, J. Burešovou a E. Kubů na nutnost pružné komunikace
prostřednictvím emailu tak, aby se předcházelo situacím, kdy Výbor SHSD ČR není
usnášení schopen a nemůže tedy přijmout závažná rozhodnutí. J. Burešová požádala
E. Kubů, aby rozeslal informaci o plánované konferenci z dějin zemědělství a aby se SHSD
ČR mohlo stát jedním z participantů. E. Kubů slíbil prověření možnosti dodatečného umístění
SHSD ČR mezi spolupracující organizace.
E. Kubů znovu připomněl možnost, aby SHSD ČR vydávalo roční sborník, ve kterém by chtěl
zhodnotit práci doktorandů z doktorských seminářů, které probíhají na nejrůznějších
katedrách vysokých škol orientovaných na hospodářské a sociální dějiny a historii techniky.
E. Kubů je ochoten takový sborník editovat. J. Burešová zmínila nutnost publikovat
v časopisech hodnocených kritérii RVVI a nedávat sborníku přesnou periodicitu. E. Kubů
doporučil, aby sborník měl status kolektivní monografie.

Ad 4. Různé
J. Hájek představil žádost pana PhDr. Marka Matějky o členství v SHSD ČR, přečetl jeho
emailovou korespondenci a nechal všem přítomným členům Výboru SHSD ČR kolovat jeho
přihlášku. Všichni přítomní členové Výboru SHSD ČR o členství pana PhDr. Marka Matějky
hlasovali (J. Burešová, J. Hájek, J. Novotný, J. Štemberk s návrhem souhlasili), E. Kubů se
hlasování zdržel. Z důvodu nízkého počtu členů Výboru SHSD ČR bylo doporučeno požádat
ostatní členy o souhlasné stanovisko per rollam prostřednictvím e-mailu.
J. Mikeš rozešle přihlášku pana PhDr. Marka Matějky prostřednictvím e-mailu ostatním
absentujícím

členům

Výboru

SHSD

ČR.

J.

Novotný

zmínil

dlouholetý

význam

Hospodářských a sociálních dějin na Historickém ústavu AVČR a upozornil spolu
s J. Hájkem na současný trend redukce těchto oborů a převádění na pracoviště mimo
Historický ústav AV ČR. Na závěr omluvil J. Štemberk pana J. Dvořáka ze zasedání Výboru
SHSD ČR z důvodu akutních zdravotních problémů.
Zapsal: J. Mikeš, 31. 1. 2014
Schválili: M. Efmertová a J. Hájek, 1. 2. 2014

