Zápis ze zasedání Českého národního komitétu historiků konaného dne 4. 12. 2008 v Ústavu pro
soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. v Praze
Přítomni: M. Hrubá, Z. Jirásek, J. Kocian, M. Lenderová, J. Pánek, O. Tůma, P. Vorel, J.
Vykoukal
Omluveni: M. Bláhová, V. Bůžek, M. Hlavačka, L. Jan, T. Krejčík, J. Kumpera, K. Müller, S.
Raková, E. Šimek
Program zasedání:
1. Mezinárodní komitét historických věd (CISH/ICHS) - organizace a program XXI.
Mezinárodního kongresu historických věd v Amsterodamu 2010
2. ČNKH a příprava české účasti na XXI. MKHV v roce 2008
3. Česká sekce na 47. sjezdu německých historiků (Drážďany, září 2008)
4. Nominace kandidátů pro volby do výboru Sdružení historiků ČR (leden 2009)
5. Různé
1., 2. Zasedání zahájil předseda Českého národního komitétu historiků prof. PhDr. Jaroslav Pánek,
DrSc. Navrhl spojit dva první body programu k tématu XXI. Mezinárodního kongresu historických
věd v Amsterodamu 2010. V úvodu informoval o důležitých zprávách, které rozesílali organizátoři
amsterdamského kongresu zástupcům národních komitétů a přidružených organizací během roku
2008. V říjnu 2008 byl rozeslán a zveřejněn generálním sekretariátem Mezinárodního komitétu
historických věd (ICHS/CISH) program kongresu v Amsterdamu a informace, které se týkají
registrace a přípravy jednotlivých kongresových sekcí. Program kongresu obsahuje definitivní počet a
tématickou sestavu jednotlivých sekcí. Organizátory kongresu byl také stanoven termín uzávěrky
registrace, a to formou on-line registrace ke dni 1. února 2009. Tento termín se týká všech
aktivních účastníků – organizátorů, referentů, debatujících a diskutantů. Registraci je možné provést
na webové stránce amsterdamského kongresu www.ichs2010.org (přístup je možný též přes webovou
stránku ICSH/CISH www.cish.org) a poté je třeba zvolit možnost register . Výbor pro uspořádání
amsterdamského kongresu postoupí návrhy přihlášené na této stránce organizátorům jednotlivých
sekcí. Ti budou mít rozhodující slovo zejména při výběru diskutantů a sdělí potom žadatelům svá
rozhodnutí.
V souvislosti se stanovením definitivního počtu jednotlivých programových sekcí, pokračoval
prof. Pánek, je třeba konstatovat, že nebyly naplněny závěry deklarované zástupci generálního
sekretariátu ICSH/CISH na generálním shromáždění v Pekingu v září 2007, a to z hlediska
předpokládaného širšího proporcionálního teritoriálního či národního nebo genderového zastoupení.
Tyto závěry dávaly jednotlivým národním komitétům a přidruženým organizacím větší možnost
zapojit se do organizačních a programových příprav. Převahu mezi organizátory sekcí a garanty jejich
programů mají opět zejména zástupci USA, Velké Británie a některých států západní Evropy.
Východoevropské zastoupení lze pokládat za slabé. I tradiční historiografické „velmoci“ této geosféry
- Rusko a Polsko - získaly velmi malé zastoupení. Také ČR má pouze jedno zastoupení, byť do
Pekingu zasílala pět návrhů, z nichž byly dva do konečného programového výběru sekcí schváleny.
Prof. Pánek připomněl, že se jednalo 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). V závěrečném hlasování bylo na generálním
shromáždění ICHS/CISH v Pekingu schváleno s Polským národním 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.
Původní společný návrh polského a českého národního komitétu však získali jako organizátoři
zástupci USA a Velké Británie. Očekávané přizvání ke spolupořádání pro navrženého společného

česko-polského kandidáta na pozici organizátora této sekce, paní prof. Svatavu Rakovou, nebylo též
naplněno. Pro české zástupce je velmi důležité, že do závěrečného programu bylo do zasedání Joint
Sessions vybráno téma „Trade and Civilization from Ancient Times to Present” (původní Obchod a
civilizace), jehož organizátorem byl ustanoven prof. Petr Vorel. Prof. Pánek navrhl, aby ČNKH nadále
plně podpořil, aby se prof. Raková přihlásila do sekce k tématu pramenů jako referentka.
V následné diskusi Prof. Vorel zdůraznil potřebu využít možnosti přihlásit se do programových
sekcí kongresu jako referenti či diskutující. Prof. Jirásek připomněl, že bude dobré vyslat též na
kongres doktorandy a magistry. Dr. Hrubá podotkla, že bude potřebné rozeslat tyto informace na
příslušné fakulty a další historická pracoviště. Prof. Pánek upozornil, že bude třeba požádat
v informačním dopise zástupce jednotlivých pracovišť v ČR, pokud to bude možné, aby informovali
předsednictvo ČNKH, kteří z jejich kolegů se do Amsterdamu přihlásili. Informační dopis připraví a
rozešle počátkem ledna 2009 tajemník ČNKH J. Kocian.
3. Prof. Petr Vorel informoval přítomné o průběhu české sekce na 47. sjezdu německých historiků
v Drážďanech v září 2008 historiků ČR. Sekce byla úspěšná a byla poměrně bohatě navštívena, sice
se nemohl zúčastnit prof. Šmahel, ale jeho příspěvek byl dodán v písemné podobě a přečten. Nyní
bude třeba připravit sborník referátů, k nimž budou připojeny další příspěvky, výsledkem bude sborník
s tématem nové české interpretace česko-německých vztahů. O zařazení dodatečných příspěvků
rozhodne redakční rada ve složení prof. Pešek, prof. Vorel a dále prof. Raková, prof. Pánek a
dr. Tůma. Sborník by měl být vydán ideálně ve spolupráci s německými partnery s využitím různých
finančních zdrojů v roce 2009. Spolupráci při vyhledávání německých partnerů pro účely vydání
sborníku nabídla dr. Hrubá za Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Uvedla též, že UJEP by
mohla být spoluvydavatelem a pomohla by zajistit překladatele.
Prof. Vorel dále informoval o přípravě smlouvy o spolupráci mezi polským a českým sdružením
historiků, která by měla být podepsána v březnu 2009 v Katovicích. Smlouva může být tak výrazným
podnětem i garancí k rozšíření odborné, institucionální i publikační spolupráce mezi polskými a
českými historiky. Budou pořádána pravidelná bienále obou Sdružení (první by se mohlo konat již
v Polsku v roce 2010 u příležitosti výročí bitvy u Grunwaldu – r. 1410 - na téma interdisciplinarity).
Předpokládá se vzájemná pomoc při vydávání a překladech publikací, recenzování knih, účast na
historických sjezdech ad. Vhodné by bylo jistě dohodnout například recenzování Přehledu českých
dějin (Karolinum 2008) v Polsku.
V diskusi navrhl doc. Vykoukal využít podpory pro tuto spolupráci i ze strany Česko-polského
vládního fóra. Prof. Pánek podotkl, že bude možné vydávat i společné dvojjazyčné sborníky.
4. Prof. Vorel informoval přítomné o přípravě valného shromáždění Sdružení historiků ČR 21. ledna
2009, na kterém bude zvolen nový výbor Sdružení. Požádal kolegy z ČNKH o pomoc při výběru a
oslovení kandidátů pro volby do výboru SH ČR a o zaslání případných nominací výboru SH ČR do
10. ledna 2009.
5. Různé: Doc. Kocian podal přítomným přehled o další činnosti ČNKH v roce 2008, zároveň připraví
výroční zprávu za rok 2008 pro Zahraniční odbor AV ČR.
Praha, 4. 12. 2008

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

