Zápis ze zasedání Českého národního komitétu historiků konaného dne 18. 1. 2012 v
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. v Praze
Přítomni: Hlavačka Milan, Knoz Tomáš, Krejčík Tomáš, Kuklík Jan, Musilová Dana, Ryantová Marie,
Šebek František, Vaněk Miroslav, Vorel Petr
Omluveni: Bůžek Václav, Drašarová Eva, Hrubá Michaela, Jan Libor, Jirásek Zdeněk, Lach Jiří, Raková
Svatava, Šebek František, Vykoukal Jiří
Přítomní svolavatelé a přizvaní účastníci: Kocian Jiří
Program zasedání:
1. Informace o průběhu a výsledcích X. sjezdu českých historiků v Ostravě (září 2011)
2. Projednání žádostí o schválení personálního doplnění české části společné Česko-ruské komise
historiků a archivářů
3. Projednání žádostí o schválení nově sestavené České sekce Britsko-česko-slovenského fóra
historiků
4. Informace o zahájení příprav na XXII. Mezinárodní kongres historických věd v čínském
Jinanu 2015.
5. Projednání českých návrhů na témata a organizátory zasedání na kongres v Jinanu 2015.
6. Různé.
1. Jednání zahájil a přítomné uvítal předseda Českého národního komitétu historiků (dále ČNKH)
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. V úvodu zasedání zhodnotil a shrnul průběh X. sjezdu českých historiků
v Ostravě (září 2011). Informoval o přípravě vydání sjezdových materiálů, připomněl, že část těchto
materiálů bude vydána v cizojazyčné verzi v Českém časopise historickém. Dále bude publikován
sjezdový Protokol a další následné publikace s příspěvky z jednotlivých sekcí sjezdu. Upozornil, že
v tomto ohledu bude důležitá součinnost organizátorů sjezdu se Sdružením historiků ČR, které podá
žádost o dotaci na některé sjezdové výstupy k Radě vědeckých společností.
2. Prof. Vorel dále seznámil přítomné s dopisem předsedy české části společné Česko-ruské komise
historiků a archivářů doc. PhDr. Jana Němečka, DSc., z 12. ledna 2012) ve kterém požádal o
projednání a schválení některých personálních změn v Česko-ruské komisi (kopie dopisu přiložena
k zápisu). Doc. Němeček v dopise uvedl, že vzhledem ke skutečnosti, že z komise odešli dva členové –
PhDr. Vácslav Babička a prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., byli na jejich místo navrženi k doplnění
komise PhDr. Jiří Křesťan, CSc. (Národní archiv), PhDr. Jiří Úlovec, (Archivní správa MV ČR) a Mgr.
Zbyněk Vydra, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity Pardubice). Uvedený návrh na personální doplnění
komise byl schválen přítomnými členy ČNKH hlasováním, a to jednomyslně.
3. Prof. Vorel dále seznámil přítomné s dopisem zástupců nově sestavené České sekce Britsko-československého fóra historiků kolegů Doc. PhDr. Martina Kováře, PhD., (Filozofická fakulta UK Praha) a
PhDr. Víta Smetany, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Praha) z 23. listopadu 2012
obsahující žádost o schválení nově sestavené české sekce výše uvedeného fóra (viz v dopise přiložený
jmenný seznam členů sekce) Českým národním komitétem historiků. Český národní komitét historiků
tuto žádost projednal a členové národního komitétu jednomyslně vyslovili souhlas s navrženým
personálním složením sekce.
4. V úvodu následující části zasedání ČNKH prof. Vorel podal informaci o zahájení příprav na XXII.
Mezinárodní kongres historických věd v čínském Jinanu, který se bude konat koncem srpna 2015.
Připomněl odeslání oslovovacího dopisu historickým pracovištím v ČR s informací o zahájení příprav
na mezinárodní kongres v Jinanu se žádostí o spolupráci ve smyslu projednání, přípravy a zaslání
návrhů k tématům programu kongresu v Jinanu národnímu komitétu do 18. ledna 2012. Vyzval proto
přítomné k projednání zaslaných českých návrhů na témata sekcí a organizátory zasedání na kongres.

5. Tajemník ČNKH J. Kocian poté představil přítomným zaslané české návrhy sekcí pro kongres v
Jinanu, připomněl zároveň, že formálně i obsahově se jedná o návrhy vyhovující zcela požadavkům
CISH:
I. Proměny paměti válek, sekce Specialised Themes, organizátoři: prof. PhDr. Milan
Hlavačka, CSc., Doc. PhDr. Jan Němeček, DSc. - oba Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha
II. Přesídlování národů – cílevědomý proces řešení hospodářských a politických problémů
světa, sekce Specialised Themes, organizátor: PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.,
Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha
III. Politika, společnost, občan a moc. Osudy demokracie ve 20. století, sekce Specialised
Themes, organizátor: PhDr. Emil Voráček, DrSc., Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha
IV. Komunikace jako katalyzátor historických událostí a znalostí, sekce Round Table,
organizátoři: Prof. PhDr. Aleš Zářický, PhD., Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. – oba
Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě
V. Evropská reformace jako model revolucí a krizí současného světa, secke Round Table,
organizátor: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha
VI. Změna hodnoty - hodnota změny. Transformující se společnosti v globální perspektivě
očima orální historie, sekce Joint Session, organizátor: Prof. PhDr. et PaeDr. Miroslav
Vaněk, PhD., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha, spoluorganizátor prof. Llona
Mirén, The University of the Basque Country - Euskal Herriko Unibertsitatea, Leioa, Spain
Prof. Vorel uvedl, že se jedná o kvalitně připravené a zpracované návrhy, a že je třeba se poradit o
další podpoře k prosazení a schválení návrhů jako kongresových sekcí. Zdůraznil nezbytnost účasti
pověřených zástupců předsednictva národního komitétu na svolaném zasedání generálního
shromáždění CISH v Budapešti v září 2012, které bude projednávat a schvalovat závěrečnou podobu
programové sestavy sekcí a jejich pověřených organizátorů. Po diskusi k jednotlivým návrhům
vyslovili přítomní členové komitétu jednomyslný souhlas s podáním výše uvedených šesti českých
návrhů sekcí pro kongres v Jinanu k sekretariátu CISH. Předseda ČNKH poté pověřil tajemníka J.
Kociana, připravit odeslání návrhů v příslušné formální podobě sekretariátu CISH v požadovaném
termínu do 25. ledna 2012. Prof. Vorel zároveň připomněl, že byl ještě zaslán jeden návrh od kolegy
dr. Vladimíra Růžka z Archivní správy MV ČR ovšem bez požadované anotace a dalších nezbytných
údajů včetně formátu navržené sekce, po diskusi bylo jednomyslně odsouhlaseno přítomnými
neúplný návrh dr. Růžka vyřadit z dalšího projednávání.
6. Různé - 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, 18. 1. 2012
Zapsal: Jiří Kocian, tajemník ČNKH

