Zápis ze zasedání Českého národního komitétu historiků konaného dne 19. 12. 2007
v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze
Přítomni a omluveni viz Prezenční listina
1. Zasedání zahájil předseda Českého národního komitétu historiků prof. PhDr. Jaroslav
Pánek, DrSc. a informoval o dalším postupu ČNKH z hlediska potřebné konkretizace příprav
české účasti v Amsterdamu. Prof. Pánek společně s prof. Petrem Vorlem podrobně
informovali přítomné o své účasti jako pověřených zástupců ČNKH na zasedání generálního
shromáždění Mezinárodního komitétu historických věd (CISH/ICHS) v Pekingu ve dnech
16.-18. září 2007 v Číně. Na tomto zasedání byla projednána a hlasováním schválena témata
pro jednotlivá zasedání XXI. Světového kongresu historických věd v Amsterodamu (2010).
Oba zástupci ČNKH přijeli s cílem obhájit návrhy pěti tématických zasedání, které
prostřednictvím ČNKH navrhli čeští historici. Jednalo se o dva návrhy do sekce Hlavní
témata (1. Proměny pramene ve 21. století, hlavní navrhovatel Polský národní komitét
historiků, ČNKH jako spolunavrhovatel; 2. Koexistence a konfrontace křesťanského a
muslimského světa), o jeden návrh do sekce Specializovaná témata (Církve v moderních
společnostech (18.-21. století)), a o dva návrhy kulatých stolů (1.Obchod a civilizace, 2.
Městská společnost v industriální éře). Důkladná a dlouhodobá příprava ČNKH na důležité
volební zasedání generálního shromáždění v Pekingu se ukázala jako efektivní a zároveň i
jako velmi úspěšná. Vedle navázání řady nových kontaktů dokázali oba reprezentanti ČNKH
ve svých vystoupeních přesvědčit řadu dalších delegátů o nosnosti a významu českou stranou
navržených kongresových témat pro kongres v Amsterodamu. V závěrečném hlasování bylo
na generálním shromáždění ICHS v Pekingu schváleno s Polským národní komitétem
historiků spolunavržené téma Proměny pramene v 21. století jako Specializované téma č. 3
pod názvem Who Owns History? Sources Past and Present, a navržené téma Kulatého stolu
Obchod a civilizace jako téma nového typu zasedání Joint Sessions pod názvem Trade and
Civilization from Ancient Times to Present. Toto téma pro zasedání v rámci Joint Sessions
bylo odhlasováno za významné podpory a spolupráce zejména jihokorejského národního
komitétu historiků, a dále maďarského, slovenského a rumunského národního komitétu
hsitoriků a také za významné spolupráce s International Economic History Association.
Úspěšný výsledek tohoto jednání potvrdil oprávněnost a důležitost předchozí dlouhodobé
celonárodní diskuse v průběhu roku 2006 a také na IX. sjezdu českých historiků v Pardubicích
v září 2006 a na tuto diskusi navazující přípravy témat a české účasti na kongres v
Amsterodamu, do níž byla zapojena celá řada akademických, univerzitních i dalších
historických pracovišť.
2. Prof. Petr Vorel, který je zároveň předsedou Sdružení historiků ČR, informoval členy
komitétu, že SH ČR byl osloven zástupci německých historiků ke koordinaci přípravy české
spoluúčasti na chystaném 47. sjezdu německých historiků (Drážďany, přelom září a října
2008). Uvedl, že jako zástupce SH ČR již v září 2007 oslovil vedení ČNKH ke koordinaci
přípravy české účasti na sjezdu německých historiků. Tato spolupráce byla během
podzimních měsíců 2007 zahájena a byl také sestaven přípravný výbor ze zástupců vybraných
českých historických pracovišť. Členové ČNKH vyslovili souhlas, aby tato akce byla úzce
koordinována nadále i v roce 2008 s výborem SH ČR.
3. Tajemník ČNKH doc. Kocian informoval v návaznosti na bod 1) jednání, že v říjnu 2007
zaslal generální sekretariát CISH/ICHS jednotlivým národním komitétům historiků a dalším
přidruženým organizacím dopis s příslušnými instrukcemi a seznamem přijatých témat
kongresových sekcí, ve kterém byly tyto členské organizace CISH/ICHS osloveny za účelem
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projednání a zaslání konkrétních návrhů na organizátory, diskutanty a referenty všech typů
zasedání mezinárodního historického kongresu v Amsterodamu v roce 2010, a to do 31. ledna
2008. (Viz též web CISH/ICHS: http://www.cish.org ) Na základě jednání v plénu ČNKH o
dopisu CISH/ICHS rozhodl národní komitét znovu požádat představitele a zástupce českých
historických pracovišť, aby zaslali do 20. ledna 2008 návrhy na organizátory, diskutanty a
referenty kongresových sekcí. Tyto návrhy poté projedná předsednictvo ČNKH a postoupí je
v požadovaném termínu generálnímu sekretariátu CISH/ICHS. Dále podal J. Kocian
souhrnnou informaci o dalších aktivitách ČNKH v průběhu roku 2007 včetně zaplacení
členského příspěvku sekretariátu MKHV na rok 2007.
4. Různé: Prof. Pánek a prof. Vorel připomněli, že ČNKH se podílel na přípravě vydání I.
svazku Protokolu IX. sjezdu českých historiků, Pardubice(6.-8. září 2006).
Praha, 19. 12. 2007

Zapsal: Jiří Kocian, tajemník ČNKH
www.cnkh.usd.cas.cz
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