Zápis ze zasedání Českého národního komitétu historiků konaného dne 7. 9. 2006 na
Univerzitě Pardubice v rámci IX. sjezdu českých historiků
Přítomni: Barteček Ivo, Kocian Jiří, Lenderová Milena, Malíř Jiří, Müller Karel, Pánek
Jaroslav, Pešek Jiří, Šimek Eduard, Tůma Oldřich, Vorel Petr
Omluveni: Bláhová Marie, Kaiserová Kristina, Kumpera Jan, Romportlová Marta, Uhlíř
Dušan, Vlnas Vít
Hosté: prof. Stanislav Bylina (Historický ústav PAN Varšava, Polsko), prof. Dušan Kováč
(Slovenská akademie věd Bratislava, Slovensko), prof. Svatava Raková (Historický ústav AV
ČR Praha)
1. Jednání zahájil a přítomné členy komitétu i vzácné hosty uvítal předseda Českého
národního komitétu historiků prof. Jaroslav Pánek.
2. Prof. Pánek v úvodním bodu zasedání upozornil, že v roce 2006 končí čtvrtý rok funkčního
období stávajícího komitétu. Předsednictvo Českého národního komitétu historiků oznámilo
tuto skutečnost písemně předsedovi Sdružení historiků ČR prof. Petru Vorlovi, jako
představiteli instituce, která připravuje a podává návrhy nominací nových členů ČNKH
předsedovi Rady pro zahraniční styky AV ČR, jako představiteli orgánu, který je
zřizovatelem národních komitétů a jmenuje jejich členy. Prof. Pánek též připomněl, že
členové ČNKH mohou kandidovat ve dvou po sobě následujících čtyřletých obdobích, a tato
skutečnost byla také v dopise prof. Vorlovi zohledněna formou připojeného jmenného
seznamu členů komitétu, kteří zde pracovali již ve druhém období po sobě, a těch, kteří zde
působili v prvním funkčním období, a výbor Sdružení historiků by tak mohl zvážit jejich
nominaci i do nového komitétu.
3. Hlavním programovým bodem zasedání ČNKH byly informace a projednání příprav na
XXI. mezinárodní kongres historických věd v Amsterodamu v roce 2010. Prof. Pánek
připomněl, že Český národní komitét historiků byl osloven sekretariátem Mezinárodního
komitétu historických věd (CISH), aby do 31. října 2006 předložil své návrhy témat, které
budou spolu s návrhy ostatních národních komitétů a přidružených komisí podkladem pro
definitivní výběr. Zaslaná témata projedná generální shromáždění CISH, které se bude konat
v roce 2007 v čínském Pekingu a které bude schvalovat program pro XXI. světový kongres
historických věd v Amsterodamu. Tak jako XX. kongres v Sydney v červenci 2005, bude mít
i XXI. kongres konaný v létě 2010 v Amsterodamu také na programu tři hlavní témata, dvacet
specializovaných témat a dvacet pět kulatých stolů. Prof. Pánek informoval přítomné, že
předsednictvo ČNKH se obrátilo s žádostí o přípravu návrhů témat pro nadcházející světový
historický kongres na univerzitní, akademická a další historická pracoviště v České republice,
tak, aby do 30. září 2006 projednala a zaslala předsednictvu ČNKH návrhy hlavních a
specializovaných témat a kulatých stolů.
Prof. Pánek informoval dále přítomné o jednáních o přípravě společného návrhu
hlavního tématu „Proměny pramene v 21. století“, který navrhuje Polský národní komitét
historiků ve spolupráci a s podporou Českého národního komitétu historiků. Východiskem
úvah o organizaci a přípravě hlavního tématu znovu v úzké koordinaci s blízkými
zahraničními partnery byla úspěšná prezentace a realizace specializovaného tématu „Politická
kultura ve střední Evropě v evropském a světovém kontextu, na XX. Světovém kongresu
historických věd v Sydney v roce 2005, kterou společně připravily Český a Polský národní
komitét historiků, podporované partnerskými komitéty ze Slovenska a Maďarska.

K tomuto námětu se v bohaté diskusi vyjádřili jak přítomní členové komitétu, tak i
zahraniční hosté. Prof. Bylina zdůraznil, že dosavadní úspěšná spolupráce Polského
národního komitétu historiků s českým komitétem dává vysokou míru naděje, aby se takové
hlavní téma prosadilo. Je možné využít i osvědčenou zkušenost z pořádání přípravných
konferencí a vydaného sborníku, jako publikačního výstupu. Prof. Pešek uvedl, že
navrhované téma považuje za velmi aktuální. Nabízí diskusi o relevanci edic dokumentů,
otevírá také problém manipulace s dějinami na základě metody a formy využití pramenů.
Prof. Malíř připomněl otázku elektronických médií a nových forem uchování a zpracování
pramenů, dr. Müller vnímá téma jako aktuální též pro archiváře, prof. Lenderová upozornila
na proměnu pramenů osobní povahy, prof. Barteček považuje téma za výrazně
interdisciplinární, dr. Tůma hodnotí téma jako aktuální i z pohledu soudobých dějin, dr.
Šimek připomněl, že se téma týká také proměny pramenů hmotné povahy.
Prof. Bylina a prof. Kováč připomněli význam osobní účasti zástupců
zainteresovaných komitétů na zasedání generálního shromáždění CISH v Pekingu 2007
v zájmu prosazení tématu do programu příštího světového historického kongresu, a to i
z hlediska získání potřebné podpory mezi zástupci dalších národních komitétů. V závěru
debaty oslovil prof. Pánek přítomné členy ČNKH s návrhem, zda souhlasí se zahájením
příprav na podání tohoto společného návrhu - všichní přítomní vyjádřili tomuto návrhu
podporu.
Dalším projednávaným námětem navrženým do programu XXI. světového kongresu
historických věd v Amsterodamu se stal návrh kulatého stolu „Obchod a civilizace“, který
připravil s týmem specialistů z Univerzity Pardubice prof. Petr Vorel.
4. Prof. Dušan Kováč informoval o přípravných jednáních o možnosti zastoupení
středoevropských národních komitétů historiků v generálním sekretariátu CISH.
5. Tajemník ČNKH doc. Jiří Kocian informoval přítomné členy a hosty o spolupráci a
korespondenci ČNKH s Mezinárodním komitétem historických věd. Uvedl, že byla
vypracována zpráva o aktivitách a výstupech ČNKH v roce 2006 a o připravovaných akcích a
publikacích na rok 2007, která byla zaslána sekretariátu ICHS jako podklad informace o práci
ČNKH pro Bulletin CISH za rok 2006. Tajemník ČNKH J. Kocian zaslal též z pověření
komitétu aktualizované údaje o personálním složení ČNKH do sekretariátu MKHV. Byl
zaplacen členský příspěvek ČNKH na rok 2006 sekretariátu Mezinárodního komitétu
historických věd (ICHS) ve výši 800,- CHF.
6. Prof. Pánek poděkoval přítomným za účast a hostitelům z pardubické univerzity za
přípravu zasedání.
Pardubice, 7. 9. 2006

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

