
Výroční zpráva o činosti Českého národního komitétu historiků v roce 2003 
 
1. Česká účast na celosvětovém XX. mezinárodním kongresu historických věd v Sydney 
2005 
 Hlavním úkolem ČNKH v roce 2003 byla příprava české účasti na celosvětovém XX. 
mezinárodním kongresu historických věd, který se bude konat v červenci 2005 v Sydney. Již 
na Generálním shromáždění Mezinárodního komitétu historických věd (Amsterodam, září 
2002) se českému a polskému komitétu podařilo ve velké mezinárodní konkurenci prosadit 
téma Political Culture in Central Europe in European and Global Context jako jedno ze 
specializovaných témat kongresu. V roce 2003 pověřil Mezinárodní komitét historických věd 
předsedu ČNKH prof. Pánka, aby spolu s představitelem Polského národního komitétu 
historiků prof. Stanisławem Bylinou připravili tuto část kongresového jednání. Za tímto 
účelem předsedové obou komitétů sestavili předběžný seznam účastníků resp. referentů pro 
Sydney, v němž jsou zastoupeny Česko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, 
Slovinsko a USA). Současně po programové a organizační stránce připravovali dvě 
konference, jež se budou roku 2004 konat v ČR a v Polsku a jež umožní prodiskutovat 
dosavadní poznatky o dějinách politické kultury ve středoevropských zemích od středověku 
do konce 20. století a provést jejich komparaci. 
 Vzhledem k náročnosti příprav se na nich spolu s ČNKH podílely Historický ústav 
AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, které vypracovaly projekt společné anglické 
publikace History of Political Culture in Central Europe, která v syntetické podobě shrne 
výsledky bádání v řadě středoevropských zemí. ÚSD AV ČR podal žádost o materiální 
podporu tohoto projektu ke Grantové agentuře ČR; bohužel agentura neshledala tento projekt 
za hodný podpory. Z toho plyne pro oba uvedené ústavy, bez jejichž finanční a organizační 
podpory by ČNKH nemohl záměr uskutečnit, na léta 2004-2005 značná finanční zátěž. Přesto 
je vedení obou ústavů, které má své významné zastoupení v ČNKH, připraveno projekt 
dovést k úspěšnému završení. 
 
2. Zasedání Českého národního komitétu historiků 
 V roce 2003 jednal Český národní komitét historiků na dvou zasedáních - 30. ledna 
2003 a 18. prosince 2003, obě zasedání se konala  v sídle komitétu v Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR v Praze. 

První  - lednové - zasedání věnovalo pozornost přípravám XX. Mezinárodního 
kongresu historických věd v Sydney v roce 2005. Předseda ČNKH Prof. Jaroslav Pánek 
informoval o jednání na generálním shromáždění MKHV v Amsterodamu se zástupci vedení 
polského, slovenského  a maďarského národního komitétu historiků  o podání společného 
středoevropského tématu - „Politická kultura ve střední Evropě od raného novověku do 20. 
století„. Do Varšavy byla svolána za účelem přípravy  porada zástupců zainteresovaných 
komitétů a mezinárodní redakční rada časopisu Historia Europae Centralis, které se 
neúčastnili maďarští a slovenští zástupci. Druhým hlavním bodem lednového jednání byla 
další spolupráce ČNKH s polskými kolegy na sestavení dvou přípravných společných 
konferencí: a) Politická kultura v raném novověku (2004 v ČR), b) Politická kultura v 19. a 
20. st. (2005 v Polsku). Na přípravě konferencí za českou stranu budou participovat 
Historický ústav a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. 

Na druhém - prosincovém - zasedání ČNKH  projednal program mezinárodní 
konference „Politická kultura ve střední Evropě ve středověku a raném novověku“, která se 
bude konat v červnu 2004 v Pardubicích. Předseda ČNKH připravil podrobnou informaci o 
přípravách XX. Mezinárodního kongresu historických věd v Sydney v červenci 2005. ČNKH 
dále projednal zřízení vlastní webové stránky, která bude připravena a průběžně 
aktualizována v Ústavu pro soudobé dějiny. 



 
3.  Mezinárodní spolupráce ČNKH s Mezinárodním komitétem historických věd 
 Tajemník ČNKH dr. Jiří Kocian zaslal z pověření komitétu aktualizované údaje o 
personálním složení ČNKH do sekretariátu MKHV. Byl řádně zaplacen členský příspěvek 
ČNKH za rok 2003 ve spolupráci se Zahraničním odborem AV ČR. ČNKH byl koncem roku 
2003 zaslán Bulletin mezinárodního komitétu, který mj. obsahuje aktualizovaný adresář 
národních komitétů a stručně informuje o jejich činnosti. V rámci těchto informací byly 
publikovány i aktualizované údaje o ČNKH a o jeho aktivitách a organizačních pracech 
v rámci příprav kongresu v Sydney. 
 
 
 
                                                                          Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., v. r. 
                                                                                                  předseda 
                                        
V Praze 19. ledna 2004  
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