Zápis z jednání Výboru SHSD ČR dne 23. 7. 2020 od 13h00
na FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6, místnost č. 7
Přítomni: Prof. PhDr. Marcela Efmertová, Prof. PhDr. Ludovít Hallon, DrSc., PhDr. Jan Hájek, CSc.,
Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc., Ing. Jan Mikeš, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří
Šouša, CSc., PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Omluveni: Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., Mgr. Michaela Závodná,
Ph.D.
Dále všichni uváděni bez titulů.
Program jednání:
1. Zářijový workshop ÚHSD FF UK.
2. Konečná příprava sekce SHSD CR pro kongres WEHC 2021 (přesunut na rok 2022).
3. Příprava Bid Booku se žádostí o organizování následného kongresu IEHA/WEHC v ČR.
4. Příprava Valného shromáždění SHSD ČR.
5. Zprávy o přípravách jednotlivých čísel časopisu Hospodářské dějiny/Economic History (HD/EH).
6. Různé.
M. Efmertová přivítala všechny přítomné, poděkovala za hojnou účast na jednání Výboru SHSD ČR
i v těžkých podmínkách nákazy COVID19. Přítomní se dohodli na hygienických pravidlech jednání,
rozestupech sezení, formě pohoštění a na odložení roušek proti pandemii COVID19 v rámci interního
zasedání Výboru SHSD ČR s předpokladem delšího jednání.

Průběh jednání:
Ad 1) Zářijový workshop ÚHSD FF UK.
M. Efmertová uvedla, že je na dny 24.–25. 9. 2020 z jara kvůli pandemii COVID19 přesunut a připraven
program workshopu ÚHSD ČR a SHSD ČR s názvem Dějiny podnikání ve střední Evropě devatenáctého
a dvacátého století, kterého se účastní převážná většina členů a členek SHSD ČR. Konstatovala, že
workshop svou organizací a počtem účastníků se stal spíše konferencí. Výsledky z jednání budou
publikovány v časopise SHSD ČR Hospodářské dějiny/Economic History (HD/EH). Účastníci workshopu
již byli dopředu upozorněni spolu se zaslanými pokyny pro autory časopisu, že je třeba včas zaslat
příspěvky, aby mohly projít recenzním řízením v rámci odborného časopisu. M. Efmertová požádala
E. Kubů a B. Štolleovou o bližší informace.
E. Kubů uvedl, že se podařilo zajistit pěknou místnost pro jednání workshopu a že nelze navýšit počet
účastníků, ani jako posluchačů. Budou pouze osloveni participanti k moderování jednotlivých částí
workshopu a bude nezbytná přesnost pro dodržení časového vymezení jednotlivých bloků.
Předpokladem je, že workshop naplní celá tři čísla HD/EH. Všichni participanti chtějí své příspěvky
publikovat a nebude čas na dlouhou přípravu textů, musí se prezentovat jenom nové věci.
B. Štolleová řekla, že v době konání workshopu je třeba, aby většina textů již byla dopředu připravena
a odevzdána, což je pro historické obory netypické, ale v současné situaci nutné.

E. Kubů uvedl, že je třeba počítat s tím, že oponováno bude vždy celé jedno číslo časopisu, nikoliv
jednotlivé příspěvky a že je třeba recenzenty pro jednotlivé části workshopu dopředu zajistit.
J. Hájek požádal o znovu poslání programu workshopu. Dále uvedl, že je třeba, aby autoři již dopředu
ladili text podle rozeslaných pokynů pro autory.
M. Efmertová uvedla, že jsou s tím většinou velké problémy. Nedodržení požadavků jednotlivými
autory výrazně zdržuje přípravu jednotlivých čísel. Nyní je třeba důrazně na autory příspěvků apelovat,
neboť čísla musí být vydána do konce roku 2020 kvůli finančnímu příspěvku na vydání z FF UK, který
zajistil I. Jakubec a který se tak musí vykázat.
I. Jakubec potvrdil, že i kdyby znovu došlo k problémům s nákazou COVID19, že finance na tři čísla
časopisu musí být vyčerpány do konce roku 2020.
M. Efmertová připomněla, že je důležité, že na workshopu participuje SHSD, neboť akce odpovídá
standardům Rady vědeckých společností, kde je SHSD ČR členem.
E. Kubů se domnívá, že je únosné oponovat bloky vlastními odborníky ze SHSD ČR, kteří budou
přítomni, neboť problematiku znají a vědí, že je třeba práce okolo čísel dokončit včas. Vždy jeden
z oponentů čísla by však měl být z jiného okruhu než SHSD ČR kvůli objektivitě hodnocení prací.
M. Efmertová se vrátila k řazení čísel časopisu, které má být následovné podle garantů a podle okruhů
jednání workshopu:
č. 1/2019 Ivan Jakubec,
č. 2/2019 Eduard Kubů,
č. 1/2020 Barbora Štolleová.
Ad 2) Konečná příprava sekce SHSD ČR pro kongres WEHC 2021 (přesunut na rok 2022).
M. Efmertová uvedla, že ve spolupráci s J. Hájkem a M. Hlavačkou byla připravena sekce pro kongres
WEHC 2021/2022. Sekci je třeba naplnit obsahem a spolu s resumé a krátkými CV účastníků připravit
do konce srpna 2020 k odeslání do Paříže. Dále uvedla, že rozešle Výboru SHSD ČR text sekce
v angličtině s prosbou o doplnění do 20. 8. 2020.
Zatím jsou k dispozici následující údaje o participaci:
*pan prof. Taku Shinohara, Státní univerzita Tokio
*pan prof. Ludovic Laloux, Université polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes), zastupuje Belgii
*M. Efmertová, FEL ČVUT v Praz a Nádia Bitar (Brazílie) – společný příspěvek
*pan prof. M. Hlavačka, HÚ AV ČR a FF UK Praha a pan PhDr. J. Hájek, CSc., Praha – společný
příspěvek
Je třeba získat:
1) název příspěvku,
2) krátké resumé příspěvku,
3) krátké profesní CV (u všech participantů i v případě společného příspěvku).

Ad 3) Příprava Bid Booku se žádostí o organizování následného kongresu IEHA/WEHC v ČR.
M. Efmertová uvedla, že je třeba připravit nový Bid Book k zopakování žádosti o organizaci kongresu
IEHA/WEHC v ČR (s členěním kongresu na část v Praze a Ostravě) v následujícím termínu po jednání
v roce 2022. V této souvislosti požádala všechny členky a členy výboru o okamžitou pomoc
s konečnou přípravou a vytištění Bid Booku, který musí být zaslán do Paříže do 10. 9. 2020.
M. Efmertová rozešle hromadným e-mailem původní Bid Book a požádá o jeho úpravu a doplnění,
především o nové koncipování tam uvedených dopisů:
a) za AV ČR prof. Milan Hlavačka – oslovení ředitele HÚ AV ČR a pokud možno někoho z vedení
AV ČR, aby naši akci podpořil – tj. dva dopisy
b) za FF UK prof. Ivan Jakubec – za ředitele ÚHSD FF UK připraví dopis sám, žádost k děkanovi FF
UK – tj. dva dopisy
c) za OU Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. – oslovení děkana FF OU a pana rektora/prorektora OU,
případně primátora města Ostravy – tj. tři dopisy, připadne prosím o podpůrný dopis od
polských kolegů z jejich Sdružení historiků
d) za ČVUT v Praze – dojedná M. Efmertová – dopisy od děkana FEL a od vedení ČVUT
(rektor/prorektor), zároveň osloví pana prof. J. Kociana jako předsedu SH ČR o jeho
doporučující dopis – tj. tři dopisy
e) za AV SK dr. Ludovít Hallon – oslovení o podpůrný dopis od ředitele pana PhDr. Slavomíra
Micháleka, DrSc., pokud se podaří i od vedení SAV – tj. dva dopisy, případně prosím o podpůrný
dopis od maďarských kolegů z jejich Sdružení historiků.
Vzhledem k časovému dodržení předložení žádostí k IEHA k 10. 9. je třeba vše připravit do
30. 8. 2020. K finalizaci Bid Booku prosí Výbor SHSD ČR ostravské kolegy o úzkou spolupráci
a kontaktování M. Efmertové.

AD 4) Příprava Valného shromáždění SHSD ČR
Podle situace s nákazou COVID19 se počítá s přípravou VS SHSD ČR na přelom října/listopadu 2020.
Jednání o tomto bodu se proto přesouvá na zářijovou schůzi Výboru SHSD ČR. Podle Stanov SHSD ČR
a podle instrukcí Rady vědeckých společností (RVS) je nutné zrealizovat jedno zasedání VS SHSD ČR
ročně.

Ad 5) Zprávy o přípravách jednotlivých čísel časopisu Hospodářské dějiny/Economic History (HD/EH).
Jednotlivá tři čísla k workshopu byla představena v bodě č. 1 dnešního jednání Výboru SHSD ČR.
M. Efmertová vyzvala šéfredaktora HD/EH J. Hájka, zda by mohl výbor informovat o stavu
rozpracovanosti jednotlivých čísel.
J. Hájek uvedl, že všichni garanti na přidělených číslech časopisu pracují a že je reálná šance dohnat
časovou ztrátu ve vydávání do konce roku 2020. Záležet bude na financích a na možnostech tisku.
Číslo pod garancí M Efmertové je hotové, je třeba dokončit sjednocení poznámkového aparátu.
Sestaveno bylo na dvou příspěvcích doktorandů a dvou textech magisterských studentů.

Číslo z jednání kongresu Business history v Paříži 2019 garantuje M. Hlavačka, avšak oslovení
participanti kongresu zatím všechny své příspěvky nezaslali. Po domluvě M. Efmertové a I. Jakubce se
podařilo zajistit texty kolegů z VŠE (prof. A. Skřivan, doktorandi Burianová a Drábek).
Druhá garance M. Hlavačky je z Pre-table ronde – tam bohužel chybí více příspěvků, zejména
zahraničních kolegů (Godelier, Figeac). Chybí i text doktorandky ČVUT v Praze N. Bitar. V případě, že
ho nedodá do září, vyjde číslo bez jejího příspěvku.
Ad 6) Různé.
a) Je nezbytné, aby podklady pro informace uplatňované u RVS získala M. Efmertová do 15. 12.
2020, a to od všech členek a členů Výboru SHSD ČR (publikace, výstavy, konání workshopů,
účast na zahraničních konferencích aj.), jinak nelze elektronický systém RVS vyplňovat. Je to
nezbytné z hlediska udělení dotací pro časopis HD/EH. M. Efmertová rozešle hromadným emailem pokyny ke zpracování těchto podkladů za roky 2019 a 2020.
b) Členské poplatky jsou velkým problémem, jejich splatnost je k 30. 6. v každém kalendářním
roce. Výbor se dohodl na revizi členské základny i podle provedených plateb od roku 2015.
SHSD ČR musí podle Stanov trvat na vybrání členských poplatků, které jsou kontrolovány
RVS, kde každý rok musíme předkládat i revizi hospodaření SHSD ČR. Vzhledem k žádosti
o udělení organizace dalšího kongresu IEHA/WEHC do ČR je nezbytné mít stmelenou členskou
základnu i s nižším počtem členů, ale fungující. Nová pokladnice SHSD ČR, B. Štolleová,
převezme elektronický systém o platbách do 30. 8. 2020 k další činnosti. Výbor se usnesl, že
bude zaslán všem členkám a členům na začátku září 2020 dopis s informací o stavu SHSD ČR
a s žádostí o doplacení členských příspěvků, a to od roku 2015. Návrh dopisu připraví
M. Efmertová a B. Štolleová – bude následně rozeslán per rollam k vyjádření Výboru SHSD ČR.
Platby je možné realizovat bezhotovostně na účet SHSD ČR u FIO Banky v Praze 6 – č. účtu:
2400694768/2010.
c) Na webu SHSD ČR nejsou dlouhodobě (!!!!!) relevantní informace, které je třeba zásadně
aktualizovat a zasílat nové zprávy na e-mail: shsd@email.cz Bez těchto informací bude web
SHSD ČR uzavřen a doména vrácena.
d) M. Efmertová žádá členy a členky Výboru SHSD ČR, aby na její e-maily s organizací jednání
výboru apod. obratem odpovídali, aby bylo možno zajistit včas místnosti k jednání včetně
pohoštění. Žádné další jednání bez těchto odpovědí již nebude na ČVUT zajištěno. Stejně tak
je nezbytné odpovídat na zajišťované exkurze a další akce, bez konkrétních odpovědí nelze
dál pracovat.
Jednání bylo ukončeno v 16h30. Datum dalšího zasedání Výboru SHSD ČR bude oznámeno hromadným
e-mailem s nezbytností odpovědět ohledně přítomnosti na jednání.

Zapsal: Ing. Jan Mikeš, Ph.D., 25. 7. 2020
Kontrola zápisu: Prof. PhDr. M. Efmertová, CSc., předsedkyně SHSD ČR, 2. 8. 2020

