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Výroční zpráva o činnosti Českého národního komitétu historiků 
za rok 2015 

 

Úplný název komitétu Český národní komitét historiků 

Název mezinárodní organizace 
Comité international des sciences historiques / International Committee 
of Historical Sciences  

Zkratka mezinárodní organizace CISH/ICHS 

Registrační číslo komitétu1 27  

Adresa webových stránek http://www.cnkh.usd.cas.cz 

Předpokládaná výše členského 
příspěvku na r. 2016 

800,- CHF 

Předpokládaný termín dodání 
faktury za členský příspěvek na 

rok 2016 
květen/červen 2016 

Příspěvek na cestovní náhrady 
na účast na zasedání příslušné 

mezinárodní organizace 

Příspěvek na cestovní náhrady na účast na zasedání příslušné 
mezinárodní organizace nebude v roce 2016 požadován. 

 

Sídlo: 
 
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 
 
Kontakty: 
e-mail:      petr.vorel@upce.cz 
                kocian@usd.cas.cz  
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Složení komitétu k 1. 1. 2016 
 
 
  Funkce v NK Jméno a příjmení (vč.titulů) Pracoviště e-mail 

1. Předseda Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. 
Filozofická fakulta 
Univerzita 
Pardubice 

petr.vorel@upce.cz 

2. Místopředseda Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. 
Filozofická fakulta 
Ostravská 
univerzita  

Tomas.Krejcik@osu.cz 

3. Tajemník Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. 
Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, v. v. i. 

kocian@usd.cas.cz 

4. 

Členové 

Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 

Filozofická fakulta 
Jihočeská 
univerzita v 
Českých 
Budějovicích 

buzek@ff.jcu.cz 

5. PhDr. Eva Drašarová, CSc. Národní archiv Eva.Drasarova@nacr.cz 

6. Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 
Historický ústav AV 
ČR, v. v. i. 

hlavacka@hiu.cas.cz 

7. Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
Filozofická fakulta 
UJEP v Ústí nad 
Labem 

Michaela.Hruba@ujep.cz 

8. Prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. 
Filozofická fakulta 
Masarykova 
univerzita v Brně 

jan@phil.muni.cz 

9. Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 

Filozoficko-
přírodovědecká 
fakulta Slezská 
univerzita v Opavě 

zdenek.jirasek@fpf.slu.cz 

10. Prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D. 
Filozofická fakulta 
Masarykova 
univerzita v Brně 

knoz@phil.muni.cz 

11. Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 
Právnická fakulta 
Univerzita Karlova 
v Praze 

kuklik@prf.cuni.cz 

12. Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. 

Filozofická fakulta 
Univerzita 
Palackého 
v Olomouci 

jiri.lach@upol.cz 

13. Prof. PhDr. Dana Musilová, CSc. 
Filozofická fakulta 
Univerzita Hradec 
Králové 

dana.musilova@uhk.cz 

14.  Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. 
Historický ústav AV 
ČR, v. v. i. 

 

15. Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. 

Filozofická fakulta 
Jihočeská 
univerzita v 
Českých 
Budějovicích 

ryantova@ff.jcu.cz 

16. PhDr. František Šebek 
Východočeské 
muzeum 
v Pardubicích 

frsebek@seznam.cz 
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17. 
Prof. PhDr. et PaedDr. Miroslav Vaněk, 
Ph.D. 

Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, v. v. i. 

vanek@usd.cas.cz 

18. Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 
Fakulta sociálních 
věd Univerzita 
Karlova v Praze 

jiri.vykoukal@post.cz 

 

15. 

Čestní členové 

   

16.    

17.    

18.    

 

 

Zpráva o činnosti Českého národního komitétu historiků v roce 2015 

1.   Zasedání Českého národního komitétu historiků  

V roce 2015 se konala dvě řádná zasedání Českého národního komitétu historiků (dále ČNKH). První 
zasedání se konalo 21. ledna 2015 v sídle ČNKH v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., v Praze. 
Bylo věnováno zejména přípravám českých sekcí přihlášených na XXII. Mezinárodní kongres 
historických věd v čínském Jinanu (23. - 29. 8. 2015). Jednání lednového komitétu se též zúčastnili 
zástupci organizátorů českých a společných panelů pro světový kongres historiků (doc. Jan Němeček, 
Historický ústav AV ČR, v. v. i., a prof. Miroslav Vaněk, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.) a 
představitelka jedné z institucí, které panely garantovaly (prof. Semotanová Eva – ředitelka HÚ AV ČR, 
v. v. i.). Předseda ČNKH prof. Petr Vorel informoval v další části zasedání přítomné o hodnocení 
výsledků vědy a výzkumu v oboru historie, které proběhlo v roce 2014. Charakterizoval blíže hodnocení 
na základě využití programu „Metodika2013“a přiblížil přípravu nového typu hodnocení formou „Pilot 
testing“ v roce 2015 – „IpN Metodika“. ČNKH projednal a schválil žádost prof. Jana Rychlíka, předsedy 
české části společné Česko-slovenské komise historiků, na personální obměny v české části komise. 
Zároveň členové komitétu schválili obdobnou žádost na personální obměny v Česko-ruské komisi 
historiků a archivářů předloženou doc. Janem Němečkem, předsedou české části této komise. Prof. 
Vorel představil první dvě čísla nového mezinárodního vědeckého Časopisu „Comenius – Journal of 
Euro-America Civilisation“(1-2014, 2-2014), jehož vydavatelem je nově založené mezinárodní vědecké 
sdružení Comenius Academic Club, u jehož zrodu byli v New Yorku v USA v roce 2013 američtí a čeští 
odborníci, profesionální historici i specialisté z dalších vědeckých disciplín se zájmem o americkou a 
středoevropskou kulturu, historii, vzdělávání, ale také o ekonomiku či sociálně zdravotní systémy. Prof. 
Vorel zdůraznil, že představený časopis i sdružení Comenius Academic Club chtějí přispět k rozšíření 
oboustranné spolupráce zejména mezi univerzitními a akademickými pracovišti. Zároveň poděkoval za 
podporu, kterou této iniciativě i vydávání časopisu poskytl národní komitét historiků. Tajemník ČNKH J. 
Kocian podal souhrnnou informaci o dalších aktivitách ČNKH v roce 2014. Připomněl spolupráci 
národního komitétu se zástupci Sdružení historiků ČR, a to zejména v oblasti spolupráce s polskými 
kolegy na přípravě a vydání dalších dvou svazků společného česko-polského časopisu Historia 
Slavorum Occidentis, 2013,1(4) a 2(5).  
 
Druhé zasedání ČNKH se konalo v ÚSD AV ČR dne 16. prosince 2015. Bylo věnováno podrobné 
informaci  a diskusi o zkušenostech českých účastníků a organizátorů českých panelů na mezinárodním 
kongresu historických věd v Jinanu i debatě o organizaci a průběhu samotného kongresu. Předseda 
ČNKH prof. Vorel připomněl výrazný organizační a programový podíl českých historiků z akademických 
pracovišť – Historického ústavu a Ústavu pro soudobé dějiny - na přípravě a zabezpečení konání tří 
„českých“ sekcí. V tomto směru ocenil jmenovitě PhDr. Evu Doležalovou, Ph.D. (HÚ AV), organizátorku 
sekce Round Tables 12 „European Reformation as a model for Revolutions and Crises“, doc. PhDr. 
Zlaticu Zudovou-Leškovou, CSc. (HÚ AV), spoluorganizátorku sekce Specialised Themes „Frontiers, 
Massacres and Resettlement of Populations“, a prof. PaedDr et PhDr. Miroslava Vaňka, Ph.D. (ÚSD 
AV), hlavního organizátora panelu "Change of Value - Value of Change. Transforming Societies in 
Global Perspective via Oral History", který se konal v rámci nové speciální kongresové sekce Evening 
Session. Konstatoval, že čeští historici a zvláště historičky na světovém kongresu v Jinanu prokázali, že 
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jsou schopni nalézat podnětná i nová témata a na světovém fóru je přesvědčivě interpretovat. Prof. Vorel 
zároveň upozornil, že byla zpracována i obsáhlá písemná zpráva o světovém kongresu historických věd 
v Jinanu, kterou edičně připravil a zpracoval prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (HÚ AV ČR, v. v. i.), ve 
spolupráci s dalšími českými účastníky tohoto kongresu. Prof. Vorel uvedl, že tato zpráva bude otištěna 
v české i anglické jazykové verzi v Českém časopise historickém v čísle 4/2015, a se souhlasem 
redakce ČČH bude opublikována i ve Zpravodaji Historického klubu (Časopisu Sdružení historiků České 
republiky) v průběhu roku 2016. 
 
Další bod prosincového zasedání ČNKH byl věnován informaci o přípravě na XXIII. mezinárodní kongres 
historických věd v polské Poznani v roce 2020. Prof. Petr Vorel připomněl, že polská historiografie a její 
reprezentant Polský národní komitét historiků oficiálně vystoupily s vlastní kandidaturou na konání 
příštího kongresu (2020) v Poznani až krátce před kongresem v čínském Jinanu, byť tento záměr byl 
zvažován již v průběhu roku 2014 a blízké partnerské národní komitéty včetně českého komitétu o tomto 
záměru byly polskou stranou informovány též s předstihem v roce 2014. Rozhodnutí o tom, že příští 
světový historický kongres se bude v roce 2020 konat v Poznani, tak dle prof. Vorla vcelku logicky 
zapadá do série několika významných úspěchů, kterých se polským historikům podařilo v posledních 
době dosáhnout. Tento nepochybný rozmach polské historiografie a polského historického vědomí v 
dlouhodobé perspektivě i v současnosti vytváří velmi příznivé podmínky také pro historiky z České 
republiky a lze očekávat, že konání příštího světového historického kongresu v těsném sousedství 
výrazně podnítí dle prof. Vorla i zájem o prezentaci výsledků českého historického bádání. V návaznosti 
na to prof. Vorel navrhl zahájit projednávání pracovních návrhů českých sekcí pro poznaňský kongres již 
v roce 2016, a to i návrhy, které by bylo možné předložit jako společná témata ve spolupráci s Polským 
národním komitétem historiků. Navíc, jak prof. Vorel podtrhl, oba národní komitéty provází dlouhodobá a 
nadstandardní spolupráce. V tomto smyslu prof. Vorel navrhl zařadit bod o zahájení příprav české účasti 
na světový kongres v Poznani na plánované jarní zasedání ČNKH (předpokládaný termín v květnu 2016) 
a připravit na toto zasedání komitétu interní harmonogram těchto příprav včetně návrhu na oslovení 
domácích pracovišť k přípravě a zaslání návrhů kongresových témat do Poznaně do konce roku 2016. 
Tajemník ČNKH J. Kocian podal dále na prosincovém zasedání komitétu souhrnnou informaci o dalších 
aktivitách ČNKH v roce 2015. Připomněl zejména spolupráci a jednání zástupců vedení národního 
komitétu a Sdružení historiků ČR v polské Poznani v březnu 2015, a to zejména o spolupráci s polskými 
kolegy na přípravě a vydání dalších svazků česko-polského časopisu Historia Slavorum Occidentis  - 
2014,1(6) a 2014, 2(7), a také o podpoře polské nominace pro kandidaturu Poznaně jako pořadatele 
XXIII. mezinárodního kongresu historických věd v roce 2020. 
 
2. Český národní komitét historiků a jeho podíl na přípravách české účasti na XXII. mezinárodním 
kongresu historických věd v čínském Jinanu (23.- 29.8.2015)  
 
ČNKH věnoval přípravě české účasti na XXII. mezinárodním kongresu historických věd v Jinanu 
soustavnou pozornost jako hlavní mezinárodní aktivitě a důležité formě spolupráce české historické 
obce s celosvětovou vědeckou komunitou po celé období příprav kongresu v letech 2011-2015. 
Přípravná jednání zahájil již na zasedání ČNKH 30. května 2011. ČNKH byl ve druhé polovině roku 2011 
oficiálně osloven vedením CISH a na základě dispozic sekretariátu CISH, které byly ještě znovu v 
listopadu a prosinci 2011 aktualizovány, rozeslalo vedení ČNKH dopis na historická pracoviště v České 
republice, v němž informovalo o možnosti zasílat návrhy témat pro kongres v Jinanu národnímu 
komitétu. Navržená témata, jež byla národnímu komitétu zaslána, ČNKH důkladně prodiskutoval a 
vyhodnotil na zasedání v Praze 18. ledna 2012. ČNKH měl na zasedání v lednu 2012 k dispozici šest 
původních návrhů kongresových sekcí. Členové ČNKH jednomyslně podpořili závěr, aby výše uvedené 
české návrhy sekcí pro kongres v Jinanu byly zaslány sekretariátu CISH, což vedení ČNKH v 
požadované formální podobě v termínu k 29. lednu 2012 provedlo. O sestavení pracovní verze 
kongresového programu pak jednalo a hlasovalo zasedání generálního shromáždění CISH v Budapešti, 
které se konalo 6.–8. září 2012. Budapešťského zasedání se zúčastnil jako zástupce ČNKH s právem 
hlasovat předseda komitétu Petr Vorel, který na zasedání národního komitétu 13. prosince 2012 podal 
zprávu o jednání generálního shromáždění a o výsledcích hlasování. Profesor Vorel konstatoval, že 
české návrhy sekcí pro jinanský kongres historických věd zaznamenaly výrazný úspěch. Ze šesti návrhů 
byly přijaty dva a navíc zůstala otevřena možnost, že na základě dalších jednání bylo možné reálně 
předpokládat přijetí a zorganizování mezinárodního panelu Oral History, a to v rámci přípravy nového 
typu kongresového panelu večerních zasedání (Evening Sessions), jehož ustavení bylo na 
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budapešťském zasedání za české iniciativy navrženo, úspěšně projednáno a schváleno. Do 
připravovaného kongresového programu byly schváleny a zařazeny dva návrhy sekcí, které připravili 
kolegové z Historického ústavu AV ČR (specializované téma Frontiers, Massacres and Resettlement of 
Populations ve spolupráci Australian Historical Association a ČNKH; kulatý stolu European Reformation 
as a model for Revolutions and Crises). Třetí český návrh, který získal na budapešťském zasedání 
výraznou podporu, byl výše zmíněný panel Change of Value – Value of Change. Transforming Societies 
in Global Perspective via Oral History (organizačním zajištěním panelu byl pověřen Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR). Přípravám české účasti na kongres v Jinanu se ČNKH věnoval v úzké kooperaci s 
organizátory českých panelů nadále v průběhu roku 2013. Výsledky byly shrnuty na zasedání ČNKH dne 
17. prosince 2013, a to znovu za účasti organizátorů českých panelů a představitelů institucí, které 
panely garantovaly. V průběhu roku 2013 došlo k definitivnímu přijetí třetího českého panelu (Oral 
History) do kongresového programu. Aktivity ČNKH na přípravách české účasti na kongresu kulminovaly 
v období 2014–2015. Kolegové z Historického ústavu AV ČR též připravili do tisku a v roce 2015 vydali 
pro prezentaci na kongresu v Jinanu celkem čtyři knihy v anglickém jazyce. Lze konstatovat, že úsilí 
ČNKH přispět k úspěšné přípravě a organizování „českých“ kongresových panelů v čínském Jinanu v 
srpnu 2015 bylo celkově vydařené. Dokladem tohoto tvrzení může být i zájem zahraničních kolegů o 
vystoupení a účast na těchto zasedáních. Ocenění se dostalo českým organizátorům a panelistům 
rovněž ze strany vedení CISH. Na početně navštívené sekci Oral History, pořádané v pondělí 24. srpna 
2015 a věnované úloze orální historie při výzkumu transformačních procesů v současné společnosti, 
vystoupila v diskusi mj. i tehdejší prezidentka CISH Marjatta Hietala z Finska. Odborný přínos a 
tematické zaměření „českých“ panelů znovu ocenili i při neformální diskusi s delegáty ČNKH Marjatta 
Hietala společně s generálním tajemníkem CISH, francouzským historikem Robertem Frankem, na 
druhém zasedání generálního shromáždění CISH v sobotu 29. srpna 2015. Na tomto zasedání byl též 
zvolen nový exekutivní výbor CISH a jako pověření delegáti za ČNKH se tohoto volebního shromážděí 
zúčastnili předseda komitétu prof. Vorel a tajemník ČNKH prof. Kocian.  
 
3. Domácí spolupráce 
 
Nadále pokračovala úzká spolupráce národního komitétu se Sdružením historiků ČR a s dalšími 
vědeckými společnostmi a sdruženími. V roce 2015 byla též aktualizována a doplňována webová 
stránka Českého národního komitétu historiků -  www.cnkh.usd.cas.cz.  Tato zprostředkovává řadu 
důležitých informací o činnosti a mezinárodní spolupráci komitétu, též obsahuje důležité a aktualizované 
kontakty. 
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Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., v. r. 
předseda 
 
V Praze 30. ledna 2016                                                                                            


