Jednání Výboru SHSD ČR dne 12. ledna 2022
Jednání Výboru SHSD ČR probíhalo distanční formou prostřednictvím
platformy Google Meet od 10h00

Přítomni: prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., prof. PhDr. Ivan
Jakubec, CSc., PhDr. Jan Hájek, CSc., PhDr. Michaela Závodná, Ph.D.
Nepřítomni: PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc., Ing. Jan Mikeš, Ph.D., doc.
PhDr. Jiří Šouša, CSc., PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D., prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
(dále jsou všichni jednající uváděni bez titulů)

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Účast na odložených sjezdech.
2. Účast na 12. sjezdu historiků v Ústí nad Labem.
3. Práce na číslech časopisu Hospodářské dějiny – Economic History
4. Finanční podpora z RVS a odevzdání vyúčtování do 14.1.2022
5. Různé.
Předsedkyně SHSD ČR, M. Efmertová, přivítala přítomné a poděkovala za jejich účast na jednání Výboru
SHSD ČR, které se konalo on-line. Technické zabezpečení přenosu on-line zajistil Jan Mikeš.

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

Ad 1. Účast na odložených sjezdech.
M. Efmertová informovala o plánovaném 23. sjezdu historiků v Poznani. Původní termín akce byl
plánován v roce 2019, avšak kvůli pandemii C19 byl dvakrát přeložen s konečným datem 21.–27. srpna
2022. V rámci pré-table ronde, který se konal v listopadu 2019, byla sekce ze strany českých účastníků
v podstatě připravena na základě referátů M. Hlavačky a M. Efmertové.
Další odložený kongres je WEHC-IEHA v Paříži (25.–29. června 2022), do jeho programu téma
navrhované SHSD ČR nebylo přijato. SHSD ČR však zaslalo výkonnému výboru IEHA Bid Book s žádostí
o možné organizování příštího kongresu WEHC-IEHA v Ostravě v roce 2025.

Ad 2. Účast na 12. sjezdu historiků v Ústí nad Labem.
Dále M. Efmertová informovala o přípravách 12. sjezdu historiků ČR, který se bude konat ve dnech
22. – 25. září 2022 pod patronací děkanky FF UJEP v Ústí nad Labem, paní prof. PhDr. Michaely Hrubé,
Ph.D. Sjezd se zatím vyznačuje lepší organizací než předchozí, konaný v Olomouci. Bylo vybráno menší
množství panelů, cca 40, a byl mezi ně zařazen i panel SHSD ČR – P39 - Hospodářské dějiny v 21. století:
Směřování a vize oboru. M. Hlavačka sdělil, že na kongresu bude mít vlastní kulatý stůl a přednese

jeden z hlavních referátů na téma Etické problémy práce historika v období posledních 30 let.
Přihlašování do kongresových jednání již probíhá na https://historieusti2022.ujep.cz/
M. Závodná upozornila na skutečnost, že v podobném termínu se koná evropská konference
v Antverpách, kterého se plánuje zúčastnit většina historiků z Ostravské univerzity. Jedná se
o 15th Conference of the European Association of Urban History – Inequality and the City
(https://www.uantwerpen.be/en/conferences/eauh2022/), konaný ve dnech 31. 8. – 3. 9. 2022.
Ad. 3. Práce na číslech časopisu Hospodářské dějiny – Economic History.
Jan Hájek uvedl, že poslední tři vydaná čísla již byla distribuována a že čísla za rok 2021 jsou připravena
do tisku. Druhé číslo tohoto ročníku je věnované třem zasloužilým historikům, profesorům Jindrovi
a Průchovi a dr. Lacinovi.
SHSD dostala na tento rok dotaci ve výši 120 tisíc korun, která však pokryje náklady jen do maximální
výše 70 %. Obdržení této částky však společnost zároveň zavazuje k získání financí z jiných zdrojů.
Z ročníku 2020 jsou už rozdané autorské i povinné výtisky, další byly odeslány institucím, které o ně
požádaly. Byl vysloven i návrh na oslovení institucí s nabídkou odprodeje čísel, která by vynesla finanční
zdroje pro další čísla časopisu. V této souvislosti byl konzultován doc. Jan Štemberk, který J. Hájkovi
sdělil, že výtěžek podobného charakteru nepodléhá vzhledem ke statutu SHSD zdanění.
M. Efmertová navrhla spolu s I. Jakubcem převzetí dozoru nad jedním číslem časopisu za účelem
urychlení vydání. Jednalo by se o číslo z pařížského kongresu z roku 2019 nebo o číslo s články studentů
a doktorandů.
J. Hájek informoval o možnosti dalšího urychlení dohnání vydavatelského skluzu tím, že by se po
domluvě se sazečem jednotlivá čísla odesílala k tisku po částech a sázela průběžně. Je to otázka pro
redakční radu časopisu.

Ad 4. Finanční podpora z RVS a odevzdání vyúčtovaní do 14. 1. 2022.
M. Efmertová ještě jednou podala informaci o dotaci RVS pro SHSD ČR, kterou zmínil i J. Hájek v bodě
3. Dále informovala, že se v minulém roce vzhledem k vysvětlujícímu dopisu členské základně z dubna
2021 vybralo více členských poplatků, což se však nebude opakovat v tomto roce. I tak zůstává velký
nepoměr mezi platícími a přihlášenými členy SHSD. Neplatícím bude doručena ještě jedna výzva
s termínem do poloviny roku 2022. V týdnu předcházejícímu jednání Výboru taky proběhla nezávislá
kontrola financování SHSD, která shledala všechny náležitosti, včetně dotací, v pořádku.

Ad 5. Různé.
M. Efmertová tradičně zopakovala výzvu k zasílaní informací o odborné činnosti na pracovištích členů
SHSD, které je nutné zveřejňovat na webových stránkách SHSD. J. Hájek se k této výzvě připojil s tím,
že informace o nově vydávané literatuře je možné publikovat v časopisu HD–EH. I. Jakubec informoval
o sympoziu, které na téma družstevnictví v spolupráci s NZM organizuje E. Kubů. Informace o této akci
už jsou zveřejněny na webových stránkách – www.shsd.cz M. Hlavačka sdělil, že jako výstup z projektu,
na kterém se podílel, byl vytvořen portál Lanna a vznikla aplikace http://www.klubecb.cz/aktualne/lanna-et-lanna-interdisciplinarni-vedecka-konference-praha-2021

Jednání Výboru SHSD ČR bylo následně ukončeno v 11h45. Další zasedání Výboru SHSD ČR bude
oznámeno hromadným e-mailem.
Zapsal: Martin D. Hrtus, 17. ledna 2022
Doplnila: M. Efmertová, 31. ledna 2022
Výbor SHSD ČR zápis schválil per rollam dne:

