
Zpráva o činnosti Českého národního komitétu historiků v roce 2002 

 

 Český národní komitét historiků (ČNKH) byl jmenován Radou pro zahraniční styky 

AV ČR 30.1.2002 a dne 5.3.2002 se sešel, aby ustavil své předsednictvo ve složení: prof. 

Jaroslav Pánek (Historický ústav AV ČR) – předseda, doc. Ivo Barteček (Filozofická fakulta 

UP Olomouc) – místopředseda, dr. Jiří Kocian (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) - tajemník.  

 Hlavní pozornost byla v roce 2003 soustředěna na navázání kontaktů s Mezinárodním 

komitétem historických věd a na zapojení do přípravy XX. mezinárodního kongresu 

historických věd, který se bude konat v létě 2005 v Sydney. 

 Tomuto tématu bylo věnováno pracovní zasedání ČNKH, které se konalo 3.4. 2002 

v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze. Na tomto jednání byla zdůrazněna nezbytná 

koordinace postupu s dalšími partnerskými národními komitéty historiků ze sousedních 

středoevropských zemí zejména ze Slovenska, Polska a Maďarska. Bylo připomenuta úspěšná 

činnost předchozího ČNKH vedeného doc. Vilémem  Prečanem a potřeba navázat na 

zkušenosti a úspěchy minulého ČNKH. Členové komitétu podpořili návrh zapojit do 

programových příprav světového kongresu akademická a univerzitní pracoviště. V tom 

smyslu bylo projednána otázka další úzké spolupráce ČNKH s bilaterárními komisemi 

historiků (Česko-slovenská, Česko-slovensko-německá, Česko-polská, Česko-ruská, Česko-

rakouská ad.). Členové ČNKH vyjádřili též podporu další úzké spolupráci se Sdružením 

historiků ČR. Byla připomenuta i důležitá otázka prezentace činnosti a informací o práci 

ČNKH ve spolupráci s předními oborovými periodiky včetně rozšíření této prezentace na 

stránkách Zpravodaje Historického klubu i nové ročenky středoevropských historických 

ústavů Historia Europae Centralis, kterou vydává Historický ústav AV ČR. Zároveň na tomto 

zasedání byla jednomyslně přijata nabídka ředitele Ústavu pro soudobé dějiny dr. Tůmy, aby 

ÚSD byl nadále fyzickým sídlem ČNKH (adresář ČNKH viz příloha).  

 V dubnu 2002 bylo připraveno a následně provedeno předchozím a stávajícím 

tajemníkem ČNKH (doc. Petrem Svobodným a dr. J. Kocianem) řádné předání základní 

dokumentace a materiálů komitétu.   

 Prof. Pánek zastupoval ČNKH na generálním shromáždění Mezinárodního komitétem 

historických věd v Amsterodamu (2.-3.9.), kde probíhalo jednání o sestavení programu 

kongresu v Sydney. Vzhledem k tomu, že generální shromáždění vybíralo z 

asi dvacetinásobného převisu nabídky témat, nebylo možno prosadit jakýkoli český návrh 

samostatně. Předsedovi ČNKH se podařilo dosáhnout dohody o společném postupu 

 



s představiteli Polského, Slovenského a Maďarského národního komitétu historiků, a to v tom 

smyslu, že budou společně prosazovat český námět Dějiny politické kultury ve střední Evropě 

v evropském a světovém kontextu. Tento námět byl skutečně zařazen jako jedno ze 

specializovaných témat na program kongresu s tím, že jednotlivé národní komitéty mají 

možnost ucházet se o podíl na jeho organizování. 

 Vzhledem k tomu, že návrhy na obsazení míst organizátorů a moderátorů bylo třeba 

podat Mezinárodnímu komitétu do 31.12.2002, sešli se představitelé Českého a Polského 

národního komitétu 20.12. ve Varšavě a dohodli se o společném návrhu v tomto smyslu: prof. 

Jaroslav Pánek (ČR) – organizátor, prof. Stanisław Bylina (Polsko) a dr. Miloslav Polívka 

(ČR) – spoluorganizátoři, dr. Dušan Kováč (Slovensko) – moderátor. V prvních měsících 

roku 2003 Mezinárodní komitét historických věd rozhodne o jmenování odborníků pro vedení 

jednotlivých tematických bloků.  

 Pokud skutečně dojde k pověření Českého národního komitétu historiků hlavním 

podílem na organizaci 2. specializovaného tématu na kongresu v Sydney, bude příští období 

činnosti ČNKH věnováno především organizační přípravě této významné prezentace české 

historické vědy na světovém historiografickém fóru. 

 

V Praze dne 17.1. 2003 

 

 

                PhDr. Jiří Kocian, CSc.                            Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. 

                     tajemník ČNKH                                               předseda ČNKH 
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