
Zápis z ustavujícího zasedání obnoveného Českého národního komitétu historiků konaného dne 30. 
5. 2011 v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. v Praze 
 
Přítomni: Bůžek Václav, Hrubá Michaela, Jan Libor, Krejčík Tomáš, Kuklík Jan, Lach Jiří, Musilová Dana, 
                  Ryantová Marie, Šebek František, Vaněk Miroslav, Vorel Petr, Vykoukal Jiří 
 
Omluveni: Drašarová Eva, Hlavačka Milan, Jirásek Zdeněk, Knoz Tomáš, Raková Svatava 
 
Přítomní svolavatelé a přizvaní účastníci: Pánek Jaroslav, Tůma  Oldřich, Kocian Jiří 
 
Program zasedání: 
 
1. Organizační záležitosti.  
2. Volba předsednictva Českého národního komitétu historiků. 
3. Činnost obnoveného Českého národního komitétu historiků. 
4. Různé. 
 
1. Jednání zahájil a přítomné uvítal jménem svolavatelů ustavujícího zasedání prof. PhDr. Jaroslav 
Pánek, DrSc. Připomněl, že funkční období předešlého Českého národního komitétu historiků 
skončilo v roce 2010. Sdělil dále, že podle stanov národních komitétů navrhl a poté oslovil v průběhu 
ledna a února 2011 výbor Sdružení historiků České republiky kandidáty do nového ČNKH. Na základě 
příslušného postupu sestavil výbor SH ČR nominační návrh členů nového ČNKH, který předložil 
v únoru 2011 ke schválení předsednictvu Rady pro zahraniční styky AV ČR, která je zřizovatelem 
národních komitétů. V květnu roku 2011 předseda Rady pro zahraniční styky AV ČR po projednání 
uvedeného nominačního návrhu touto radou, jmenoval všechny navržené členy obnoveného ČNKH.  
 
2. V úvodu následující části zasedání věnované volbě předsednictva Českého národního komitétu 
historiků prof. Pánek uvedl, že podle stanov jako jeden ze svolavatelů a zároveň jako předseda 
předchozího národního komitétu, byl pověřen předsednictvem odstupujícího národního komitétu, 
aby zahájil ustavující zasedání obnoveného komitétu a uvedl volbu předsednictva nového komitétu – 
předsedy, místopředsedy a tajemníka ČNKH. Požádal přítomné, aby se vyjádřili k formě aklamační či 
tajné volby, přítomní shodně odhlasovali aklamační formu volby nového vedení ČNKH.  Prof. Pánek 
dále požádal o návrhy jmen na funkci předsedy národního komitétu historiků. Prof. Bůžek vystoupil 
s návrhem, aby novým předsedou ČNKH byl zvolen prof. PhDr. Petr. Vorel, CSc., děkan Filozofické 
fakulty Univerzity Pardubice a zároveň předseda Sdružení historiků ČR. Zdůvodnil tento návrh 
vynikající vědeckou erudicí a vědecko-organizačními zkušenostmi prof. Vorla , který patří zároveň 
mezi výrazné profilující osobnosti historické vědy.  Nebyl vznesen žádný jiný jmenný návrh na funkci 
předsedy komitétu. Prof. Vorel byl dotázán, zda s tímto návrhem souhlasí, prof. Vorel uvedl, že 
s návrhem na své jmenování na funkci  předsedy ČNKH souhlasí.  Poté proběhla volba aklamací. 
Z jedenácti přítomných členů ČNKH (nadpoloviční většina  z celkového počtu 17 členů komitétu) 10 
vyjádřilo souhlas, jeden člen se hlasování zdržel (prof. Vorel). Prof. Pánek poté blahopřál nově 
zvolenému předsedovi komitétu a popřál mu mnoho úspěchů při vedení komitétu a též všem členům 
komitétu. 
Poté se ujal řízení zasedání nové zvolený předseda prof. Petr Vorel a dále řídil volbu zbývajících 
funkcionářů předsednictva. Prof. Vorel vyzval přítomné, aby navrhli jméno kandidáta na funkci 
místopředsedy komitétu. Dr. Šebek navrhl na tuto funkci Doc. PhDr. Tomáše Krejčíka, CSc., 
z Filozofické fakulty Univerzity Ostrava.  Nebyl vznesen jiný jmenný návrh na funkci místopředsedy 
komitétu. Doc. Krejčík byl dotázán, zda s tímto návrhem souhlasí, dotázaný uvedl, že s návrhem na 
své jmenování na funkci místopředsedy ČNKH souhlasí.  Poté proběhla volba aklamací. Z jedenácti 
přítomných členů ČNKH 10 vyjádřilo souhlas, jeden člen se hlasování zdržel (Doc. Krejčík). Poté prof. 
Vorel vyzval přítomné, aby navrhli jméno kandidáta na funkci tajemníka komitétu, přičemž uvedl, že 
dle stanov národních komitétů nemusí obligatorně být tajemník členem komitétu. Doc. Hrubá 



v tomto smyslu navrhla na tuto funkci Doc. PhDr. Jiřího Kociana, CSc., z Ústavu pro soudobé dějiny AV 
ČR, v.v.i. v Praze.  Nebyl vznesen jiný jmenný návrh na funkci tajemníka komitétu. Doc. Kocian byl 
dotázán, zda s tímto návrhem souhlasí, dotázaný uvedl, že s návrhem na své jmenování na funkci 
tajemníka ČNKH souhlasí.  Poté proběhla volba aklamací. Z jedenácti přítomných členů ČNKH 11 
vyjádřilo souhlas s volbou doc. Kociana na funkci tajemníka komitétu.  
 
3. Ve třetí části zasedání zaměřeného na program obnoveného ČNKH připomněl prof. Vorel 
zastoupení a prezentace českých historiků na XXI. Mezinárodním kongresu historických věd 
v Amsterdamu (srpen 2010). Informoval též o zkušenosti z organizování a o výsledcích sekce JOINT 
SESSIONS 10. Trade and Civilization from Ancient Times to Present, Prof. Vorel byl organizátorem 
této sekce. Připomněl též, že referáty z této sekce budou otištěny v mimořádném čísle ČČH. Dále 
prof. Vorel pohovořil o přípravě české účasti na XXII: kongresu historických věd, který se bude konat 
v roce 2015 v čínském Jinanu. Připomněl, že naději na lepší prosazení do kongresového programu  
mají projekty, které vycházejí z mezinárodní spolupráce a získají mezinárodní podporu. V tomto 
smyslu připomněl možnost využít koncepční smluvní spolupráce, kterou navázali v letech 2009-2010 
profesní historická sdružení z ČR, Slovenska a Polska. Bude tak možné využít jako platformy pro 
jednání o této spolupráci nadcházejícího X. sjezdu českých historiků v Ostravě (září 2011), kam jsou 
pozváni zástupci partnerských historických společností. Polští kolegové  navrhli jako možné společné 
kongresové téma – Mezi Východem a Západem. Jako prospěšná se také v posledních letech stala 
úzká součinnost a spolupráce národního komitétu se Sdružením historiků ČR a s dalšími historickými 
společnostmi, bude proto dobré dle prof. Vorla nadále tuto spolupráci rozvíjet i v rámci příprav na 
kongres v Číně .  Prof. Vorel dále řekl, že také kongres v Jinanu zřejmě zachová stávající strukturu 
jednotlivých sekcí – Hlavní témata, specializovaná témata, kulaté stoly, Joint sessions a další formy 
specializovaných oborových zasedání. Prof. Vorel vyzval přítomné, aby promysleli a zvážili možné 
návrhy témat sekcí pro kongres v Číně, která by také mohla zaujmout blízké zahraniční partnery a 
mohla by obstát při výběru v mezinárodní konkurenci. Uvedl také, že v průběhu léta bude 
předsednictvem národního komitétu připraven a rozeslán dopis na domácí historická pracoviště 
s výzvou k přípravě návrhů jednotlivých kongresových témat. V diskusi k tomuto bodu vystoupili 
někteří účastníci s náměty. Doc. Vykoukal upozornil na potřebu zachovat  tématickou i národní 
proporci při přípravě výše uvedeného polského návrhu. Prof. Bůžek připomněl, že bude do 
oslovovacího dopisu na historická pracoviště dobré zdůvodnit, proč  tuto výzvu rozesílá právě ČNKH , 
a jakou má roli při zprostředkování a zajišťování kontaktů domácí historické obce se zahraničními 
partnery i z hlediska přípravy české účasti na světových kongresech historiků. Doc. Lach navrhl oslovit 
ke spolupráci na polském návrhu i finské historiky. Doc. Kocian  uvedl, že vzhledem k předchozí 
zkušenosti z hlediska organizace příprav tématických sekcí pro kongres v Amsterdamu, lze 
předpokládat, že během letních měsíců 2011 rozešle výzvu k přípravě témat pro příští světový 
kongres historiků v Číně i CISH (Mezinárodní komitét historických věd). Tato výzva může být i 
vhodným podkladem při koncipování oslovovacího dopisu domácím historickým pracovištím.  
 
4. V bodu Různé tajemník ČNKH J. Kocian podal souhrnnou informaci o aktivitách ČNKH v průběhu let 
2010 a 2011. Informoval mj. přítomné, že ČNKH  může využívat nadále díky laskavému pochopení 
ředitele  ÚSD pana dr. Tůmy jako své fyzické sídlo Ústav pro soudobé dějiny v Praze ve Vlašské ul. 9, 
kde má také zřízenu vlastní webovou stránku -  www.cnkh.usd.cas.cz .  Tato zprostředkovává řadu 
důležitých informací o činnosti a mezinárodní spolupráci komitétu a CISH, též obsahuje důležité 
kontakty. Doc. Kocian sdělil též, že na rok 2011 byl již zaplacen členský příspěvek ČNKH na účet CISH 
ve výši 800,- CHF.    
 
Praha, 30. 5. 2011 
 
Zapsal: 
Jiří Kocian 
tajemník ČNKH 

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

