Zápis ze zasedání Českého národního komitétu historiků
konaného dne 17. 12. 2013 v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. v Praze
Přítomni: Krejčík Tomáš, Lach Jiří, Ryantová Marie, Šebek František, Vorel Petr
Omluveni: Bůžek Václav, Drašarová Eva, Hlavačka Milan, Hrubá Michaela, Jan Libor,
Jirásek Zdeněk, Knoz Tomáš, Kuklík Jan, Musilová Dana, Raková Svatava, Vaněk Miroslav,
Vykoukal Jiří
Přítomní svolavatelé a přizvaní účastníci: Doležalová Eva, Kocian Jiří, Němeček Jan,
Semotanová Eva, Zudová – Lešková Zlatica
Program zasedání:
1. Informace o přípravách české účasti na XXII. Mezinárodní kongres historických věd
v Jinanu 2015.
2. Aplikace hodnocení výsledků výzkumu a vědy.
3. Různé.
1. Jednání zahájil a přítomné uvítal předseda Českého národního komitétu historiků (dále
ČNKH) prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Přivítal též přítomné organizátory českých a společných
panelů pro XXII. Mezinárodní kongres historických věd v Jinanu 2015 (dr. Doležalová Eva,
doc. Němeček Jan, doc. Zudová – Lešková Zlatica – všichni Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Praha) a představitele institucí, kteří panely garantují (prof. Semotanová Eva – ředitelka HÚ
AV ČR, v. v. i. Praha). Prof. Vorel připomněl, že čeští zástupci ve spolupráci s národním
komitétem nadále průběžně dle pokynů sekretariátu Mezinárodního komitétu historických
věd (CISH/ICSH) připravovali v průběhu roku 2013 program tří sekcí pro světový kongres
historických věd v čínském Jinanu či organizovali a pořádali některé přípravné akce. Uvedl,
že se jedná konkrétně o dva panely, které připravují kolegové z Historického ústavu AV ČR,
v. v. i. Do sekce Specialised Themes byl připravován panel „Frontiers, Massacres and
Resettlement of Populations“, jehož hlavním organizátorem byl sekretariátem CISH schválen
Australian National Committee of Historians 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. Prof. Vorel
dále uvedl, že na základě výsledků budapešťského zasedání generálního shromáždění CISH
ze září 2012 byl na jaře 2013 zařazen do nové speciální kongresové sekce Evening Session
panel, který připravují a organizují pod názvem "Change of Value - Value of Change.
Transforming Societies in Global Perspective via Oral History" kolegové z České asociace
Oral history pod vedením prof. PhDr. Miroslava Vaňka, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV
ČR, v. v. i. Praha) ve spolupráci s prof. Mirta Zaida Lobato z University of Buenos Aires,
Argentina. Prof. Vorel dále předal slovo prof. Evě Semotanové, ředitelce HÚ AV ČR. Prof.
Semotanová zdůraznila, že vedení HÚ i zainteresovaní organizátoři příslušných sekcí
věnovali během roku 2013 přípravě kongresových panelů mimořádnou pozornost.
Organizátoři panelu „Frontiers, Massacres and Resettlement of Populations“ uspořádali
v Praze mezinárodní prekonferenci pod názvem „Příčiny, prostředky a důsledky přesídlování
obyvatel ve 20. století“ (Praha, 23.-24. 10. 2013). Dále na rok 2014 připravují další
prekonferenci „Movements of Peoples and Extermination of the Population - Syndrome of
modern History“ (Praha, 11. – 12. 11. 2014). Dr. Doležalová jako organizátorka panelu
„European Reformation as a model for Revolutions and Crises“ připravuje též na rok 2014
prekonferenci „European Reformation as a Model for Revolutions and Crises of today’s
World“ (Praha, 12.-13. 6. 2014). Pro prezentaci na světovém kongresu historiků v Jinanu
připravují kolegové z HÚ řadu tištěných výstupů v anglickém jazyce:
Eva Doležalová a kol., European Reformation as a model for Revolutions and Crises
(Kolektivní monografie); Zlatica Zudová-Lešková a kol., Undaunted by Exile! (To the Victims

of Religious, Political, National and Racial Persecutions in Central Europe between the 16th
and 20th Century); Zlatica Zudová-Lešková – Eva Semotanová a kol., Frontiers, Massacres
and Resettlement of Populations in Cartographic Representation. Case Studies (17th – 20th
Centuries) (Historický atlas); Zlatica Zudová-Lešková a kol., Transfers and Exterminations of
Nations – Syndrome of the Modern History (Kolektivní monografie).
Tajemník ČNKH J. Kocian upozornil dále na některé důležité informace z materiálů
zaslaných sekretariátem CISH. Sekretariát CISH prodloužil lhůtu uzávěrky termínu k
přihlášení příspěvků do sekcí do 31. 12. 2013 (původně byla uzávěrka 30. 11. 2013). Dále
sekretariát CISH upozornil, že během prosince 2013 mají navrhnout organizátoři sekcí jména
komentátorů (diskutantů) svých zasedání generálnímu sekretáři CISH prof. Frankovi s
výjimkou organizátorů sekcí Round Tables. Do 31. ledna 2014 mají poslat organizátoři sekcí
generálnímu tajemníkovi jména přihlášených vystupujících v sekcích. Ze strany sekretariátu
CISH bude provedena poté revize, zda byly splněny důležité požadavky výběru - stanovený
počet účastníků, zastoupení zemí, věková a genderová skladba. Do 15. února 2014 zašlou
organizátoři sekcí generálnímu tajemníkovi CISH návrh definitivního programu sekce. Od 1.
března 2014 by měl být program kongresu zpřístupněn on-line. Do 31. 3. 2015 mají autoři
příspěvků zaslat písemné texty referátů organizátorům sekcí a kongresu.
2. Prof. Vorel informoval přítomné o iniciativě, která vznikla na základě podnětu Rady vlády
pro vědu a výzkum, aby se zástupci Českého národního komitétu historiků a Sdružení
historiků ČR společně podíleli na přípravě návrhu prováděcího materiálu pro členy
příslušných hodnotitelských panelů GA ČR, který by přesně specifikoval kategorie a typy
posuzovaných historických publikací. Smyslem takového materiálu bude umožnit nejen
přesnější specifikaci ale i kvalifikovanější ohodnocení kvality a přesnější typologizaci
historických monografií a dalších typů publikací. Na historických publikacích se tak může
ověřit, zda oborová komunita historiků jako modelová je schopna se shodnout na přesnějších
a spravedlivějších posuzovacích kritériích. Pokud budou vedení obou profesních orgánů ČNKH a SH ČR – s takovou iniciativou souhlasit, budou oba orgány osloveny, aby jako
instituty zastupující profesní historiky garantovaly a koordinovaly přípravu takového
materiálu. Dle prof. Vorla by se role koordinátora přípravy uvedeného návrhu mohla ujmout
společná komise složená ze zástupců ČNKH a SH ČR. Z provenience této komise tak může
vzniknout primární návrh materiálu, který by poté projednaly příslušné panely GA ČR a
společenskovědní sekce Učené společnosti České republiky. Ověřený výstup by posléze
předaly ČNKH a SH ČR příslušným zástupcům Rady vlády pro vědu a výzkum. V diskusi tuto
iniciativu podpořili doc. Lach, prof. Semotanová, dr. Šebek. Prof. Vorel navrhl, že pracovní
verzi připraveného materiálu by mohli dostat k posouzení vedle členů ČNKH a zástupců SH
ČR též ředitelé historických ústavů AV, jejichž připomínky by mohly být zapracovány do
finální verze, která by měla být během dubna či května 2014 odevzdána na RVVV. Prof.
Vorel zároveň podotkl, že tato iniciativa by zatím byla realizována na úrovni grémií ČNKH a
SH ČR. Prof. Semotanová navrhla ke zvážení, aby tato pracovní komise měla zhruba deset
členů vzhledem k potřebné komunikaci a dělnosti práce na materiálu a aby v ní byli
zastoupení jak zástupci ČNKH a SH ČR, tak i zástupci společenskovědní sekce Učené
společnosti ČR. Prof. Vorel uvedl, že by mohla být počátkem roku 2014 zaslána členům
ČNKH, výboru SH ČR a příslušným oborovým zástupcům Učené společnosti první verze
návrhu na specifikaci a typologizaci monografií a dalších publikací, který by mohl zhruba do
konce dubna 2014 projít požadovanou revizí prostřednictvím zvažované pracovní komise, a
který by mohl být poté předložen zástupcům RVVV. S tímto postupem vyslovili přítomní
účastníci zasedání ČNKH jednomyslný souhlas.
3. Různé
Prof. Vorel předložil přítomným členům ČNKH žádost prof. Jana Rychlíka, předsedy české
části společné Česko-slovenské komise historiků, na personální doplnění české části komise
o nového člena – PhDr. Jaroslava Pažouta, Ph.D., vedoucího katedry historie
z Přírodovědně humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Přítomní
členové ČNKH tuto žádost projednali a jednomyslně hlasováním schválili.

Prof. Vorel dále informoval o žádosti Rady pro zahraniční styky AV ČR, která je zřizovatelem
národních komitétů, projednat, aktualizovat a schválit nový Organizační a jednací řád
Českého národního komitétu historiků dle předloženého vzoru zaslaného RZS AV ČR. Poté
prof. Vorel podrobně informoval o strukturální úpravě modelového organizačního a jednacího
řádu. Ve spolupráci s tajemníkem ČNKH uvedl, že ověří a doplní do upraveného materiálu
některé požadované údaje ze strany Rady pro zahraniční styky AV ČR. Návrh nového a
aktualizovaného Organizačního a jednacího řádu Českého národního komitétu historiků byl
přítomnými členy ČNKH dále projednán a hlasováním jednomyslně přijat a schválen ke dni
17. prosince 2013.
Tajemník ČNKH J. Kocian podal souhrnnou informaci o dalších aktivitách ČNKH v roce
2013. Připomněl spolupráci národního komitétu se zástupci SH ČR a organizátory X. sjezdu
českých historiků v Ostravě na realizaci vydání publikace – Lexikon současných českých
historiků 2010, Ostrava 2012, a ve spolupráci s polskými kolegy na přípravě a vydání dalších
dvou svazků společného česko-polského časopisu Historia Slavorum Occidentis, 2012,1(2) a
2012, 2(3). Též informoval o průběžné aktualizaci webové stránky ČNKH www.cnkh.usd.cas.cz
Prof. Vorel navrhl vzhledem k potřebě dalších příprav k zajištění české účasti na XXII.
Mezinárodním kongresu historických věd v čínském Jinanu 2015 konat příští zasedání
ČNKH již v květnu 2014.
Praha, 17. 12. 2013
Zapsal: Jiří Kocian, tajemník ČNKH

