
Zápis ze zasedání Českého národního komitétu historiků konaného dne 13. 12. 2012 v 
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. v Praze 
 
Přítomni: Drašarová Eva, Hlavačka Milan, Hrubá Michaela, Knoz Tomáš, Lach Jiří, Musilová Dana, 
Ryantová Marie, Vaněk Miroslav, Vorel Petr 
 
Omluveni: Bůžek Václav, Jan Libor, Jirásek Zdeněk, Krejčík Tomáš, Kuklík Jan, Raková Svatava, 
Šebek František, Vykoukal Jiří 
 
Přítomní svolavatelé a přizvaní účastníci: Doležalová Eva, Kocian Jiří, Němeček Jan, Tůma Oldřich 
 
Program zasedání: 
 
1. Informace o přípravách na XXII. Mezinárodní kongres historických věd v čínském Jinanu 2015 –  
     výsledky zasedání generálního shromáždění CISH/ICSH konaného v září 2012 v  Budapešti.    
2. Společné jednání ČNKH s navrhovateli a organizátory českých návrhů zařazených do  programu 
     sekcí kongresu v Jinanu 2015. 
3. Různé. 
 
1. Jednání zahájil a přítomné uvítal předseda Českého národního komitétu historiků (dále ČNKH) 
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. V úvodu zasedání připomněl a zhodnotil průběh jednání generálního 
shromáždění CISH konaného v září 2012 v Budapešti. Uvedl, že české návrhy sekcí pro XXII. 
Mezinárodní kongres historických věd v čínském Jinanu (2015), připravené, projednané a zaslané 
sekretariátu CISH vedením ČNKH na konci ledna 2012 zaznamenaly úspěch. Z  šesti návrhů byly 
přijaty dva a o možném organizování mezinárodního panelu Oral history bylo úspěšně jednáno na 
budapešťském zasedání CISH. Jedná se konkrétně o dva přijaté návrhy sekcí, které připravili kolegové 
z Historického ústavu AV ČR, v. v. i. Do sekce Specialised Themes byl přijat návrh panelu  
„Frontiers, Massacres and Resettlement of Populations“ (hlavním organizátorem byl schválen 
Australian National Committee of Historian ve spolupráci s ČNKH, respektive s organizátory z HÚ 
AV, kterými jsou PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc., a doc. PhDr. Jan Němeček, DSc.). Do sekce 
Round Tables byl přijat návrh panelu „European Reformation as a model for Revolutions and Crises“, 
jehož navrhovatelkou je PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. Na budapešťském zasedání bylo úspěšně 
jednáno o české organizaci mezinárodního panelu do nové speciální sekce Evening Session, který 
navrhli pod názvem "Change of Value - Value of Change. Transforming Societies in Global 
Perspective via Oral History" a připravili pod vedením prof. PhDr. Miroslava Vaňka, Ph.D. (ÚSD AV 
ČR) kolegové z České asociace Oral history ve spolupráci s prof. Llona  Mirén z The University of the 
Basque Country -  Euskal Herriko Unibertsitatea, Leioa, Španělsko.  
 
2.  Prof. Vorel uvedl, že důležitým bodem zasedání ČNKH je též projednání zahájení přípravy české 
účasti a spolupráce organizátorů, institucionálních garantů, ČNKH a zahraničních partnerů. Proto byli 
pozváni na zasedání komitétu navrhovatelé úspěšných sekcí a ředitelé dvou historických 
akademických ústavů (HÚ AV a ÚSD AV), které garantují odbornou přípravu a organizaci zmíněných 
úspěšných panelů. Prof. Vorel dále uvedl, že bude potřebné, aby se jednotliví organizátoři těchto sekcí 
zkontaktovali se  zahraničními partnery. ČNKH bude nadále nápomocen zejména při zajišťování 
kontaktů s generálním sekretariátem CISH. Prof. Vorel dále informoval, že důležitým bodem 
budapešťského zasedání byla též otázka nezbytného zajištění a garance publikačního výstupu 
z pořádaných sekcí mezinárodního kongresu organizátory sekcí, čemuž jistě může být český národní 
komitét nápomocen (např. lze zvážit navrhnout tyto výstupy do soutěže Česká hlava, jako významné 
mezinárodní vědecké výstupy). Dále prof. Vorel informoval blíže o jednání a korespondenci 
předsednictva  ČNKH, prof. Vaňka a kolegů z  České asociace OH se sekretariátem CISH a s 
předsedkyní CISH paní prof. Marjatou Hietallou ve věci možného zařazení návrhu mezinárodního 
panelu OH na kongres v Jinanu v roce 2015 v rámci sekce Evening Session. Toto jednání, které 
probíhalo během července a srpna 2012, vedlo k zařazení tohoto bodu do diskuse na plenárním 
zasedání generálního shromáždění CISH v Budapešti a k úspěšnému hlasování o zařazení tohoto 
panelu do programu kongresu. V rámci debaty k tomuto bodu uvedl doc. Němeček, že jako 



spoluorganizátoři panelu „Frontiers, Massacres and Resettlement of Populations“ chtějí zahájit 
v nejbližší době spolupráci s australskými kolegy a požádal o pomoc při zprostředkování kontaktů 
vedení ČNKH. Doc. Němeček též informoval o tom, že na kongresový panel do Jinanu chtějí 
kolegové z HÚ AV ČR jako spoluoragizátoři navrhnout čtyři témata referátů. Též doc. Němeček 
uvedl, že přípravě samotné kongresové sekce budou předcházet konání domácího tematického 
workshopu v roce 2013 a organizace mezinárodního workshopu v roce 2014 s pozvanými 
zahraničními účastníky. Případné výstupy z těchto workshopů by mohly být již prezentovány na sekci 
na kongresu v Jinanu. Také dr. Doleželová uvedla, že se v rámci přípravy na kongresovou sekci 
„European Reformation as a model for Revolutions and Crises“ bude zorganizována tématická 
„prekonference“ v roce 2014. Prof. Vaněk uvedl, že již byla zahájena předběžná jednání o organizaci 
panelu "Change of Value - Value of Change. Transforming Societies in Global Perspective via Oral 
History" s kolegy ze Španělska a s dalšími zahraničními partnery.  
  
3.  Různé – prof. Hlavačka navrhl připravit pro kongres v Jinanu přehled aktivit ČNKH za posledních 
dvacet let zejména s ohledem na účast a podíl českého komitétu na organizaci, pořádání a výsledcích 
sekcí na mezinárodních kongresech historických věd; prof. Vorel informoval o aktualitách z hlediska 
organizace a činnosti oborových panelů GA ČR;  tajemník ČNKH J. Kocian podal souhrnnou 
informaci o dalších aktivitách ČNKH v roce 2012, připomněl též průběžnou aktualizaci webové 
stránky ČNKH -  www.cnkh.usd.cas.cz    
 
 
Praha, 13. 12. 2012 
 
Zapsal: Jiří Kocian, tajemník ČNKH 
 

http://www.cnkh.usd.cas.cz/

