Zápis z mimořádného zasedání Výboru SHSD ČR,
který se konal 1. února 2017 od 11h
na FEL ČVUT v Praze
Přítomni: Prof. PhDr. M. Efmertová, CSc., PhDr. Jan Hájek, CSc., Prof. PhDr. Eduard Kubů,
CSc., PhDr. Jiří Novotný, CSc., Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc., Ing. Jan Mikeš, Ph.D., Mgr.
Michaela Závodná, Ph.D., Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Omluveni: Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc., PhDr. Jiří Dvořák, CSc., Prof. PhDr. Lukáš
Fasora, Ph.D., Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., Doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D.
Jména členů výboru SHSD ČR jsou dále uváděna bez titulů.
Předsedkyně SHSD ČR, Marcela Efmertová, přivítala členy Výboru SHSD ČR a poděkovala
za jejich účast. Přednesla omluvu několika kolegyně a kolegů, kteří se z pracovních důvodů
mimořádného jednání nemohli zúčastnit.
Program dnešního jednání Výboru SHSD ČR byl schválen s následujícím programem.
PROGRAM:
1. Příprava žádosti o organizování kongresu IEHA v roce 2021 v ČR v Ostravě.
2. Různé.
Průběh jednání:
Ad 1. Příprava žádosti o organizování kongresu IEHA v roce 2021 v ČR v Ostravě
M. Efmertová informovala přítomné členy Výboru SHSD ČR o e-mailu vědeckého tajemníka
IEHA Jari Eloranty, Ph.D z 24. 1. 2017 o zařazení SHSD ČR mezi vážné žadatele o organizaci
světového kongresu IEHA v roce 2021
(citujeme z jeho e-mailu z 24. 1. 2017: Dear organizers, thank you for your letter of interest.
The IEHA will give Czech Republic serious consideration. But, to complete the process, you
would need to prepare a complete bid book like the attached (for Boston). That is due by June
30 of this year (latest). Cordially, Jari Eloranta.).
J. Eloranta spolu s dopisem zaslal Výboru vzorovou návrhovou knihu (bid book: Word
Economic History Congress 2018, Boston, USA), kterou je třeba připravit z naší strany, o
univerzitním místě organizace kongresu v roce 2021. Posledním možným termínem dodání
této publikace je 30. 6. 2017. Vnitřní termín zpracování publikace byl pro SHSD ČR
stanoven na 31. 5. 2017 tak, aby publikace byla odeslána J. Elorantovi před polovinou
června 2017.
K otázce sestavení této publikace diskutovali všichni členové Výboru SHSD ČR. Hlavní
otázkou je struktura uvedené publikace, její obsahové naplnění, rozpočet, doporučující dopisy
a základní údaje o místě konání kongresu v roce 2021.
Členové Výboru SHSD ČR se shodli na následujícím postupu:

a) Návrh odpovědi J. Eloroantovi k jeho dopisu z 24. 1. 2017 s potvrzením přípravy bid
book – kontrola per rollam Výborem SHSD ČR (Efmertová)
b) Příprava doporučujících dopisů:
 jejich projednání a příprava (překlad do AJ) s národními komitéty, vědeckými
společnostmi, Historickým ústavem AV ČR (Efmertová)
 jejich projednání a příprava (překlad do AJ) s rektoráty OSU, VŠB (Zářický),
ČVUT (Efmertová), UK, VŠE, MU Brno, UPOL a s vedením AVČR (Hájek,
Kubů, Šouša), ČNB (Novotný)
 jejich projednání a příprava (překlad do AJ) s oficiálními a politickými
osobnostmi: Prezident ČR, předseda vlády ČR, Ministr zahraničí ČR, Ministr
financí ČR, Primátor Ostravy, Hejtman kraje, polské oficiální osobnosti
(Zařický, Závodná)
 jejich projednání a příprava (překlad do AJ) s partnerskými organizacemi:
Polsko (Zářický), Slovensko (Efmertová)
Ostatní členové Výboru SHSD ČR budou nápomocni veškeré přípravě.
Předpokládaná struktura Bid book:
 Obsah Bid book


Návrh organizace kongresu
 čestný výbor
 organizační výbor
 zahraniční partneři



Pozvání na kongres do střední Evropy – úvodní slovo



Představení SHSD ČR a místa konání kongresu
 informace o vědecké činnosti a vývoji SHSD ČR
 představení Ostravy (genius loci)



Soubor doporučujících dopisů



Apendixy
 rozmístění jednání kongresu na Ostravské univerzitě
 informace o společenských akcích v rámci kongresu (společný banket,
zasedání Výboru IEHA, Výboru WEHC, Komise pro ocenění doktorských
prací presentovaných na kongresu, kulturní akce)
 informace o fakultativním programu a programu pro doprovodné osoby
 informace o dopravě do Ostravy, informace o městské a místní dopravě
 informace o ubytování
 informace o konferenčních poplatcích
 rozpočet kongresu
 rozšiřující informace (důležitá CV organizátorů)

Ad 2. Různé
a) Paní Doc. PhDr. et Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. požádala dvěma e-maily o vystavení
informace o jejím panelu přijatém na sjezdu historiku v Olomouci 2017 a své sekce
potvrzené z WEHC Boston 2018, pořádané ve spolupráci s profesorem Holcem z
Bratislavy, na webové stránky SHSD ČR. Výbor SHSD ČR její žádost vítá, projednal

ji a přijal závěr, že webové stránky SHSD ČR se ještě upravují (mění do modernější
podoby) a že bude paní docentce nabídnuto uvedení jak panelu, tak její sekce na web
SHSD ČR po oficiálním zveřejnění programu sjezdu v Olomouci 2017 a po druhém
kole výběru sekcí WEHC v červnu 2017 tak, aby informace o Sjezdu českých historiků
v Olomouci 2017 i o WEHC Boston 2018 byla pro členy SHSD ČR komplexní a mohly
být případně presentovány sekce i ostatních českých kolegů, pokud budou přijaty.
b) Další jednání Výboru SHSD ČR k organizaci kongresu IEHA v Ostravě v roce 2021 se
bude konat v úterý 21. 2. 2017 od 14h30 na FEL ČVUT v Praze, Zikova 2, Praha 6,
místnost Z2:B1-230.
Přílohy:
a) návrh odpovědi Výboru IEHA a J. Elorantovi ke kontrole per rollam,
b) 2 návrhy Big booků náhodně vybrané z webových stránek pro porovnání s Bostonem,
c) původní dopis IEHA (2015).
Zapsali: M. Efmertová a J. Mikeš, dne 1. 2. 2017
-------------------------------------------------------------Příloha: a) pracovní návrh dopisu J. Elorantovi (prosím o úpravy v systému změn,
děkuji mef):
V Praze 2. 2. 2017
Vážené členky a vážení členové výboru IEHA – WEHC, milý Jari,
děkujeme za zařazení Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny České republiky (SHSD
ČR) mezi vážné zájemce o organizování Světového kongresu hospodářských dějin v roce
2021. Na dnešním výboru SHSD ČR byl projednán postup přípravy „zvací knihy“ (bid book)
pro kongres 2021 v ČR, v Ostravě. Výsledkem jednání je náš jasný příslib s touto knihou
kandidovat na organizátory kongresu WEHC v roce 2021. K uvedenému termínu knihu
zašleme.
Rádi bychom po cca 35 letech vrátili toto nejvýznamnější setkání hospodářský historiků do
srdce Evropy a po cca 30 letech od společenských revolucí ve střední a východní Evropě
ukázali změny, kterými prošlo nejen vědecké bádání v našem oboru, ale i společnost střední a
východní Evropy. Domníváme se, že toto setkání „západu a východu“ je nanejvýš očekávané
a pro další odborné směřování i nezbytné. Jsme dynamickou oblastí s výrazným vědeckým
potencionálem a byli bychom šťastní, kdyby před vlastním rozhodováním o místě budoucího
kongresu byla možná návštěva Tvoje a dalšího člena výboru IEHA pro vysvětlení místních
specifik a genia loci, kterých již využilo např. letošní Mistrovství Evropy v krasobruslení
nebo každoroční ostravská atletická setkání. Naše pozvání od Ostravské univerzity platí a jak
Výbor SHSD ČR, tak vedení Ostravské univerzity se na Vaši návštěvu těšíme.
Se srdečnými pozdravy za Výbor SHSD ČR a za Ostravskou univerzitu,
ME, předsedkyně SHSD ČR,
JH, místopředseda SHSD ČR,
AZ, děkan FF Ostravské univerzity v Ostravě

