
Zápis ze zasedání Českého národního komitétu historiků konaného dne 16. 2. 2007 v Ústavu pro 
soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. v Praze

Přítomni: Bláhová Marie, Bůžek Václav, Hlavačka Milan, Kocian Jiří, Krejčík Tomáš, Kumpera Jan, 
Müller Karel, Pánek Jaroslav, Raková Svatava, Šimek Eduard, Tůma Oldřich, Vorel Petr, Vykoukal 
Jiří

Omluveni: Hrubá Michaela, Jan Libor, Jirásek Zdeněk, Lenderová Milena

1. Jednání uvedl a přítomné uvítal PhDr. Oldřich Tůma, ředitel hostitelské instituce – Ústavu pro 
soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

2. Zasedání zahájil a řídil člen Českého národního komitétu historiků a předseda Sdružení historiků 
ČR prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Uvedl, že toto shromáždění je prvním zasedáním nově zvoleného 
národního komitétu historiků. Připomněl, že funkční období předešlého ČNKH skončilo v roce 2006 a 
podle stanov národních komitétů oslovil výbor SH ČR v témže roce kandidáty do nového ČNKH. Na 
základě příslušného postupu sestavil výbor SH ČR nominační návrh členů nového ČNKH, který 
předložil ke schválení předsednictvu Rady pro zahraniční styky AV ČR, která je zřizovatelem 
národních komitétů. V lednu roku 2007 sdělil dopisem předseda Rady pro zahraniční styky AV ČR, že 
po projednání uvedeného nominačního návrhu touto radou, byli všichni navržení jmenováni členy 
ČNKH. Dále prof. Vorel uvedl, že podle stanov jako člen komitétu a zároveň jako předseda SH ČR, 
byl pověřen předsednictvem odstupujícího národního komitétu, aby zahájil první zasedání nového
komitétu, představil členy nového ČNKH a řídil volbu předsednictva ČNKH. Po představení členů 
nového komitétu požádal přítomné o návrhy jmen pro funkce předsedy, místopředsedy a tajemníka 
ČNKH. Navrženi byli – prof. Jaroslav Pánek na funkci předsedy, prof. Zdeněk Jirásek na funkci 
místopředsedy a doc. Jiří Kocian na funkci tajemníka ČNKH. Prof. Vorel navrhl provést volbu 
předsednictva ČNKH en bloc veřejným hlasováním, tento návrh byl všemi přítomnými odhlasováním 
přijat. Ze 13 přítomných členů ČNKH (čtyři členové se řádně omluvili) byl předložený návrh schválen 
11 hlasy pro, 2 přítomní členové se zdrželi hlasování (J. Pánek, J. Kocian). Poté prof. Vorel 
poblahopřál jménem svým i jménem členů ČNKH nově zvoleným funkcionářům a předal slovo i 
řízení schůze předsedovi ČNKH prof. Jaroslavu Pánkovi.

3. Prof. Pánek se ujal řízení zasedání a připomněl, že zdárný průběh nominace, jmenování i řádného 
ustavení nového ČNKH má důležitý význam vzhledem k přípravě české účasti na XXI. mezinárodním 
kongresu historických věd v Amsterodamu v roce 2010. Poděkoval za práci minulému komitétu 
zejména místopředsedovi ČNKH prof. Ivo Bartečkovi a tajemníku doc. Kocianovi. Seznámil přítomné 
s dalším programem zasedání ČNKH, jehož hlavními body jsou informace o již zmiňované přípravě 
české účasti na kongresu v Amsterodamu a zprávy a sdělení o další činnosti ČNKH.
Prof. Pánek uvedl, že již na jaře roku 2006 oslovil Mezinárodní komitét historických věd jednotlivé 
národní komitéty a přidružené organizace, aby projednaly a navrhly témata pro jednání kongresu v 
Amsterodamu. ČNKH oslovil proto písemně v průběhu letních měsíců roku 2006 historická pracoviště 
v ČR k vypracování a zaslání tématických návrhů do 30. září 2006. Na základě předchozích zkušeností 
se rozhodl ČNKH znovu oslovit při přípravě témat ke spolupráci blízké partnerské národní komitéty z 
Polska a Slovenska (připomněl účast zástupců komitétů obou zemí prof. Byliny a dr. Kováče na 
zářijovém zasedání ČNKH v roce 2006 v Pardubicích). Na tomto zasedání ČNKH bylo navrženo 
připravit společný návrh s polskými historiky jednoho z hlavních kongresových témat „Proměny 
pramene v 21. Století“. Všechny předložené a zaslané návrhy témat byly v průběhu října 2006 v 
předsednictvu ČNKH projednány a odevzdány v řádném termínu (do 31. 10. 2006) generálnímu 
sekretariátu MKHV v Montrealu.
Prof. Pánek poté připomněl české návrhy témat jednotlivých sekcí pro XXI. světový kongres 
historických věd v Amsterodamu 2010. Do kategorie Hlavních témat byla navržena dvě témata 
„Proměny pramene ve 21. století“ (spolunavrhovatelé Polský národní komitét historiků a Český 
národní komitét historiků) a „Koexistence a konfrontace křesťanského a muslimského světa“
(navrhovatel Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR, dr. Vácslav Babička). Do kategorie 
Specializovaných témat bylo navrženo jedno téma „Církve v moderních společnostech (18.–21. 
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století)“ (navrhovatel Univerzita Palackého Olomouc, prof. Pavel Marek) a do kategorie Kulatých 
stolů byla navržena dvě témata „Obchod a civilizace“ (navrhovatel Univerzita Pardubice, prof. Petr 
Vorel) a „Městská společnost v industriální éře“ (navrhovatel Ostravská univerzita, prof. Nina 
Pavelčíková).
Poté prof. Pánek otevřel debatu k tomuto bodu. Prof. Kumpera vznesl dotaz, zda je známo, jaké 
návrhy byly předloženy z jiných zemí. Prof. Pánek odpověděl, že toto známé není, lze předpokládat 
určitý časový odstup od uzávěrky do oznámení definitivní listiny přihlášených témat, kdy MKHV 
návrhy vyhodnocuje a systemizuje do jednotlivých kategorií i dle obsahu témat. Připomněl, že 
schválení témat i jejich rozdělení do kategorií proběhne na generálním zasedání MKHV v Pekingu v 
roce 2007. Prof. Raková uvedla, zda lze předpokládat větší pravděpodobnost přijetí našich návrhů 
vzhledem k jejich počtu, tento předpoklad prof. Pánek potvrdil. Prof. Vorel zdůraznil, že je třeba již 
předem připravit promyšlený argumentační materiál pro zasedání schvalující témata a včas předem 
oslovit blízké zahraniční partnery buď ke spolupráci či k podpoře návrhů při hlasování a jednat o 
vzájemné reciprocitě. J. Kocian připomněl, že lze i průběžně sledovat informace na webu MKHV, kde 
by sdělení o všech přihlášených tématech navržených od členských organizací MKHV měla být 
zveřejněna. Prof. Pánek poté připomněl pro možné srovnání průběh přípravy k jednání o tématech a 
jejich schválení pro XX. kongres historických věd v Sydney v roce 2005.

4. Tajemník ČNKH J. Kocian podal souhrnnou informaci o aktivitách ČNKH v průběhu roku 2006.

5. Různé: Prof. Pánek připomněl, že v rámci prezentace činnosti ČNKH pro MKHV a na podporu 
přípravy české účasti na kongres v Amsterodamu bude jistě vhodné vykázat mezi připravovanými 
publikačními aktivitami také sborníky s příspěvky přednesenými na IX. sjezdu českých historiků v 
Pardubicích v září 2006. Prof. Vorel upřesnil, že se jedná o vydání čtyř svazků sjezdových sborníků.

6. Prof. Pánek poděkoval přítomným členům ČNKH za účast a za diskusní příspěvky a ukončil 
zasedání.

Praha, 16. 2. 2007 Zapsal: Jiří Kocian, tajemník ČNKH
                                                                                                  www. cnkh. usd. cas. cz
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