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Výroční zpráva o činnosti Českého národního komitétu historiků v roce 2011 
 
1.  Ustavující zasedání a volba vedení Českého národního komitétu historiků 
Ustavující zasedání obnoveného Českého národního komitétu historiků se konalo v Praze 
v sídle komitétu v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i, dne 30. května 2011. Jedním 
z hlavních bodů tohoto zasedání byla volba vedení obnoveného ČNKH. Prof. Pánek podle 
stanov národních komitétů jako jeden ze svolavatelů tohoto zasedání a zároveň jako 
předseda předchozího národního komitétu uvedl volbu vedení nového komitétu – předsedy, 
místopředsedy a tajemníka ČNKH. Přítomní členové komitétu poté shodně odhlasovali 
aklamační formu volby nového vedení ČNKH. Na základě návrhů z pléna byl novým 
předsedou ČNKH zvolen prof. PhDr. Petr. Vorel, CSc., děkan Filozofické fakulty Univerzity 
Pardubice, který dlouhodobě patří mezi výrazné profilující osobnosti historické vědy. 
Místopředsedou komitétu byl zvolen Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., z Filozofické fakulty 
Univerzity Ostrava. Tajemníkem Českého národního komitétu historiků byl zvolen Doc. 
PhDr. Jiří Kocian, CSc., z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. v Praze. Kol. Kocian 
není členem komitétu, v diskusi před touto volbou se však přítomní shodli, že dle stanov 
národních komitétů nemusí obligatorně být tajemník členem komitétu. V tomto smyslu proto 
byl navržen na tuto funkci doc. Kocian. Volba jednotlivých funkcionářů komitétu proběhla 
odděleně aklamací. Z jedenácti přítomných členů ČNKH (což činilo potřebnou prostou 
většinu ze 17-členného komitétu)10 členů vyjádřilo souhlas s volbou prof. Vorla na funkci 
předsedy komitétu (prof. Vorel se zdržel hlasování), 10 členů vyjádřilo souhlas s volbou doc. 
Krejčíka na funkci místopředsedy komitétu (doc. Krejčík se zdržel hlasování) a 11 členů 
vyjádřilo souhlas s volbou doc. Kociana na funkci tajemníka komitétu. Prezenční listina 
z ustavujícího zasedání ČNKH je uložena u tajemníka komitétu. 
 
2.   Mezinárodní a domácí spolupráce 
Na zasedání v květnu 2011 se Český národní komitét též zabýval některými otázkami 
mezinárodní a domácí spolupráce komitétu. Prof. Vorel informoval o zastoupení a prezentaci 
českých historiků na XXI. Mezinárodním kongresu historických věd v Amsterdamu (srpen 
2010). Připomněl též o zkušenosti z organizování a pohovořil o výsledcích sekce JOINT 
SESSIONS 10. Trade and Civilization from Ancient Times to Present, Prof. Vorel byl 
organizátorem této sekce. 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 již navrhli 
jako možné společné kongresové téma – Mezi Východem a Západem. Prospěšná se také 
v posledních letech stala úzká součinnost a spolupráce národního komitétu se Sdružením 
historiků ČR a s dalšími historickými společnostmi. Bude proto důležité nadále tuto 
spolupráci rozvíjet i v rámci příprav na kongres v Číně. 
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3.   Příprava české účasti na XXII. Mezinárodním kongresu historických věd v Jinanu  
Na květnovém zasedání 2011 také Český národní komitét historiků jednal o přípravě české 
účasti na XXII. Mezinárodním kongresu historických věd v Jinanu 2015. Prof. Vorel vyzval 
členy komitétu, aby promýšleli a zvažovali i s kolegy na svých pracovištích 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. Český národní komitét historiků byl 
poté v průběhu druhé poloviny roku 2011 oficiálně osloven vedením Mezinárodního komitétu 
historických věd (ICHS – International Committee of Historical Sciences / CISH – Comité 
International des Sciences Historiques) ke spolupráci na přípravě kongresu v Jinanu. Na 
základě dispozic sekretariátu ICHS/CISH, které byly ještě znovu v listopadu a prosinci 2011 
aktualizovány, rozeslalo vedení ČNKH dopis na historická pracoviště v ČR, ve kterém 
informovalo o formě přípravy a formátu zasílání jejich návrhů témat pro kongres v Jinanu 
národnímu komitétu. Formát programové struktury kongresu v Jinanu zůstává stejný jako byl 
na posledních dvou mezinárodních kongresech historických věd v Sydney (2005) a 
v Amsterdamu (2010): hlavní témata, specializovaná témata, kulaté stoly a joint sessions 
(společná sezení). Sekretariát ICHS/CISH upozornil jako na důležité, aby byla navrhovaná 
témata dostatečně rozmanitá a inovativní, aby se pokud možno dotýkala několika světových 
regionů a obzvláště hlavní témata, aby zahrnovala všechna historická časová údobí. Návrhy 
českých zástupců zašle národní komitét na sekretariát ICHS/CISH do 31. ledna 2012. Poté 
budou zveřejněny na jeho webových stránkách www.cish.org. V souladu s rozhodnutími 
generálního shromáždění z Amsterdamu v roce 2010, budou mít poté všichni členové 
ICHS/CISH možnost vyjádřit se k těmto návrhům během jara 2012. Se zřetelem na tyto 
reagence připraví podvýbor ICHS/CISH pro přípravu programu kongresu v Jinanu shrnutí a 
výběr návrhů. O definitivním programu bude rozhodnuto na zasedání Generálního 
shromáždění ICHS/CISH v Budapešti, které je plánováno na 6. až 8. září 2012. 
 
4. Publikace 
 
Český časopis historický, 2/2011, Vydává Historický ústav AV ČR, v. v. i. v Praze, 2011. 
 
Český národní komitét historiků se podílel v roce 2011 ve spolupráci s redakcí Českého 
časopisu historického, s Historickým ústavem AV ČR v Praze a s Filozofickou fakultou 
Univerzity Pardubice na vydání svazku ČČH (2/2011), ve kterém byly zveřejněny referáty ze 
sekce Joint Session „Trade and Civilization from Ancient Times to Present“, která se konala 
v rámci zasedání XXI. Mezinárodního kongresu historických věd v srpnu 2010 
v Amsterdamu. Organizátorem této sekce byl prof. Petr Vorel, předseda ČNKH. 
 
5.  Různé 
Fyzickým sídlem Českého národního komitétu historiků nadále zůstává Ústav pro soudobé 
dějiny v Praze 1 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 ICHS/CISH, též obsahuje důležité a aktualizované 
kontakty. Na rok 2011 byl zaplacen členský příspěvek ČNKH na účet CISH ve výši 800,- 
CHF.   
 
 
                                                                                        Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., v. r. 
                                                                                                            předseda 
 
V Praze 12. ledna 2012                                                                                            
 
 
Příloha: Adresář členů Českého národního komitétu historiků 
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Adresář Českého národního komitétu historiků 
(aktualizován k 31. 12. 2011) 
 
Adresa Českého národního komitétu historiků 

Český národní komitét historiků / Czech National Committee of Historians 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, 118 40, Praha 1, Česká republika 
Tel: +420 257 286 362, Fax: + 420 257 531 121 / 
Institute of Contemporary History, Academy of Sciences of the Czech Republic 
9, Vlašská St., CZ-118 40 Prague 1 
Tel: +420-257 286 362; Fax: +420-257 531 121 
e-mail:       petr.vorel@upce.cz 
                 kocian@usd.cas.cz 
website:    http://www.cnkh.usd.cas.cz 
 
Vedení Českého národního komitétu historiků 
 
předseda: 
 
Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. 
Univerzita Pardubice 
Fakulta filozofická 
Studentská 84 
532 10 Pardubice 
petr.vorel@upce.cz 
 
místopředseda: 
 
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. 
Ostravská univerzita 
Filozofická fakulta 
Katedra historie 
Reální 5 
701 03 Ostrava 
Tomas.Krejcik@osu.cz 
 
tajemník: 
 
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (mimo komitét) 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. 
Vlašská 9 
118 40 Praha 1 
e-mail:  kocian@usd.cas.cz 
 
 
Členové Českého národního komitétu historiků: 
 
Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Filozofická fakulta 
Historický ústav 
Branišovská 31a 
370 05 České Budějovice 
buzek@ff.jcu.cz 
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PhDr. Eva Drašarová, CSc. 
ředitelka 
Národní archiv 
Archivní 4/2257 
149 00 Praha 4 – Chodovec  
Eva.Drasarova@nacr.cz 
 
 
Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 
Historický ústav AV ČR, v.v.i. 
Prosecká 76 
190 00 Praha 9 
hlavacka@hiu.cas.cz 
 
 
Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem 
Filozofická fakulta 
České mládeže 8 
400 96 Ústí nad  Labem 
Michaela.Hruba@ujep.cz 
 
 
Prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. 
Masarykova univerzita v Brně 
Filozofická fakulta 
Historický ústav 
Arne Nováka 1 
602 00 Brno 
jan@phil.muni.cz 
 
 
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 
Slezská univerzita v Opavě 
Filozoficko-přírodovědecká fakulta 
Bezručovo nám. 13 
746 01 Opava 
zdenek.jirasek@fpf.slu.cz 
 
 
Prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D. 
Masarykova Univerzita v Brně 
Filozofická fakulta 
Arne Nováka 1 
602 00 Brno 
knoz@phil.muni.cz 
 
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
Univerzita Karlova v Praze 
Právnická fakulta 
Nám. Curieových 7 
116 40 Praha 1 
kuklik@prf.cuni.cz 
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Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D. 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Filozofická fakulta 
Křížkovského 10 
771 80 Olomouc 
jiri.lach@upol.cz 
 
 
Doc. PhDr. Dana Musilová, CSc. 
Univerzita Hradec Králové 
Filozofická fakulta 
Historický ústav 
Rokitanského 62 
500 03 Hradec Králové 
dana.musilova@uhk.cz 
 
 
Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. 
Historický ústav AV ČR, v. v. i. 
Prosecká 76 
190 00 Praha 9 
rakova@hiu.cas.cz 
 
 
Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. 
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 
Filozofická fakulta 
Ústav archivnictví a pomocných věd historických 
Branišovská 31a 
370 05 České Budějovice 
marie.ryantova@tiscali.cz 
ryantova@ff.jcu.cz 
 
 
PhDr. František Šebek 
Východočeské muzeum v Pardubicích 
Zámek č.p. 2 
530 02 Pardubice 
frsebek@seznam.cz 
 
 
Prof. PhDr. et PaeDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. 
Vlašská 9 
118 40 Praha 1 
vanek@usd.cas.cz 
 
 
Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 
Univerzita Karlova v Praze 
Fakulta sociálních věd 
Institut mezinárodních studií 
U Kříže 8 
158 00 Praha 5 – Jinonice 
jiri.vykoukal@post.cz 
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