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Úvod 

V akademickém roce 2010/2011 došlo ke konfrontaci původních ideálů zakladatelů 

občanského sdružení pro studenty a absolventy oboru Historie na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze s realitou provádění spolkového programu v praxi. Podobně jako 

se dítě v prvních letech svého života učí co je a co již není v jeho bujně se rozvíjejících silách, 

tak i naše občanské sdružení testovalo možnou míru aktivizace členské základny a 

životaschopnost teoretických myšlenek o podobě reálného programu ve studentsko-

aktivistické praxi.  

Prvotní rozmach aktivit v zimním semestru prošel vnitřní krizí v průběhu zkouškového 

období a do letního semestru tak pokračovaly pouze projekty, které prokázaly svoji odolnou 

životaschopnost. V letním semestru se však objevovaly také zcela nové projekty a přicházeli 

noví lidé, kteří doposud do spolkového dění příliš nezasahovali. V průběhu akademického 

roku tak došlo k upevnění stálého aktivního členského jádra, které je schopno vytvářet 

plnohodnotnou spolkovou činnost. Jednotlivé pracovní skupiny, které se vytvořily na počátku 

existence Spolku, se sice částečně přestrukturovaly, ale některé prokázaly živelnou odolnost a 

schopnost reagovat na podněty z členské základny.  
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Činnost sdružení v akademickém roce 2010/2011 

Výpomoc studentům prvních ročníků v říjnu 2010 a ozvěny Seznamovacího kursu 

V návaznosti na úspěšný první ročník Seznamovacího kursu pro studenty prvního ročníku 

oboru Historie v Bílém Potoku pod Smrkem, kterého se účastnilo na padesát studentů, 

pokračoval Spolek v pomoci začínajícím studentům. Kromě účasti členů Spolku na 

informační schůzce pro studenty prvního ročníku, byla na spolkovém emailu zřízena poradna, 

která reagovala na podněty od studentů. Se studijním referentem historických ústavů byly 

řešeny především nesrovnalosti ve studijním informačním systému SIS, které se dařilo 

obratně odstranit. Informační službě pro studenty prvních ročníků se věnovali všichni členové 

Výboru Spolku, přičemž hlavní díl odpovědnosti za řízení studentského poradenství nesl 

Jakub Izdný. Studenti prvních ročníků, kteří se účastnili Seznamovacího kursu, se v nových 

studijních povinnostech orientovali podstatně rychleji než zbytek jejich spolužáků, kterým 

dokázali být také nápomocni při řešení jejich studijních nesnází. Malá skupinka účastníků 

Seznamovacího kursu se také zapojila přímo do samotné spolkové činnosti. 

Řádná volební valná hromada a nové vedení 

Volební valná hromada, která byla svolána v řádném termínu na 13. října 2010, přinesla 

částečnou změnu ve vedení Spolku. Předsednický post obhájil Jaromír Mrňka, který ve svém 

volebním projevu nastínil jasnou vizi směřování Spolku v nadcházejícím období, která by se 

měla opírat o upevnění pozice Spolku ve veřejném prostoru akademické obce Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze a prohloubení spolupráce s ostatními studentskými 

organizacemi na univerzitní a mezinárodní úrovni. Jakuba Izdného na místopředsednické 

pozici vystřídal Richard Cisler, který v předcházejícím období vyvíjel ve Spolku významnou 

činnost. K velké změně ve složení Výboru došlo zvolením studenta prvního ročníku Miloše 

Bělohlávka, který obsadil pozici tajemníka. Dalšími členy Výboru byli zvoleni Jan Mareš, 

který požádal o ponechání možnosti spravovat spolkové finance na pozici pokladníka, a Jakub 

Izdný, který obsadil místo bez portfeje s tím, že se nadále bude věnovat poradní činnosti a 

webu Spolku. 

Důležitým krokem k upevnění fungování celého sdružení bylo přijetí Jednacího a 

organizačního řádu, který stanovil přesné funkční podmínky většiny složek spolkové činnosti. 

Byla jím kodifikována řada již existujících zvyklostí organizace spolkového života, které se 

vyvinuly v prvním půlroce existence Spolku. Na základě těchto ustanovení byly na zasedání 

Výboru spolku 26. října 2010 vytvořeny jednotlivé pracovní skupiny a kluby, které vycházely 
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jednak z již existujících pracovních teamů (např. kritický klub), jednak odpovídaly na novou 

poptávku z řad členské základny (např. časopis). Ačkoliv sdružení vyvinulo velkou snahu o 

zapojení co největšího počtu členů do své činnosti, byla tato snaha prozatím neúspěšná. To se 

ostatně projevilo také na kontrolní valné hromadě svolané na 9. března 2011, na níž byla účast 

členské základny nevalná. 

Společenské vyžití 

Základní složkou spolkového programu je vytváření příležitostí pro střetávání studentů oboru 

Historie a jejich vzájemné sbližování. Spolek k tomuto účelu pořádal řadu zajímavých 

kulturních akcí, kterých se mohli účastnit jak členové Spolku, tak široká veřejnost. K pořádání 

podobných aktivit byl užíván především studentský klub K4, který nabízel ideální prostředí 

pro organizování (nejen) kulturního programu.  

Prvním velkým společenským setkáním, které Spolek pro své členy a širokou akademickou 

obec připravil, se stal komponovaný večer pod názvem „Večer s českou historií“ ve 

spolupráci s uměleckou skupinou UMSKUP. Po úvodní recesistické přednášce Matouše 

Turka na téma „Narativní schémata ve výkladu českých dějin“ následovalo divadelní 

představení Česká historie v podání divadelníků z UMSKUPu. Celý večer navštívilo asi 150 

diváků a stal se úspěšným vykročením Spolku do nového akademického roku. 

V zimním semestru akademického roku 2010/2011 se konal také historický běh z hlavní 

budovy FF UK na náměstí Jana Palacha do budovy fakulty v Celetné ulici, který měl 

satirickým způsobem odkazovat k těžkostem studentům při každodenním přemisťování mezi 

dvěma fakultními budovami, především v době konání vánočních a všelikých jiných trhů na 

Staroměstském náměstí. Ve vánočním duchu se nesla Mikulášská besídka konaná v neděli 

5. prosince 2010 ve studentském klubu K4. Kromě zpěvu koled, ochutnávky vánočního 

cukroví a vystoupení improvizovaného spolkového žesťového kvinteta se hřebem celého 

večera stalo vystoupení fakultní balkánské dechovky Frmoll Orchestra. 

Letní semestr přinesl důvod k oslavám u příležitosti prvního výročí konání zakládající valné 

hromady našeho občanského sdružení, které připadlo na 13. května 2011. Organizování 

celého večera ve studentském klubu K4 se ujali studenti prvního ročníku v čele s Annou 

Košátkovou a připravili bohatý program (divadlo a hudební produkci) a občerstvení. V rámci 

večera byly vyhlášeny výsledky tzv. „Historické bojovky“, kterou 14. dubna 2011 formou 

běhu spojeného s plněním nejrůznějších úkolů zorganizovali pro své instruktory frekventanti 

Seznamovacího kursu. Z řad vyučujících společenský večer navštívil zástupce ředitele Ústavu 
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českých dějin FF UK Luboš Velek, proděkan pro vědu Ivan Šedivý a vedoucí Semináře 

českých raně novověkých dějin Marie Koldinská. 

Čtecí semináře a filmový klub 

Příležitost k vzájemnému střetávání měli členové Spolku a ostatní zájemci také při 

pravidelných setkáních čtecích seminářů, které organizoval Richard Cisler, Barbora 

Matiášová a Václav Smyčka. Tato setkání nad metodologicky podnětnými historiografickými 

texty vedla formou vzájemných rozprav začínající studenty historie k náročnější četbě. 

Podobně důležitou příležitostí k setkávání se staly filmové kluby pod taktovkou Jakuba 

Izdného, který studentům historie a nejen jim prezentoval po celý akademický rok zajímavé 

filmy, uvedené odbornou přednáškou k tématu. 

Společenská kritika 

Dalším a nikoliv méně důležitým úkolem, který si Spolek vytknul plnit ve veřejném prostoru 

již ve svých stanovách, je vytváření kritického prostředí k diskuzi o historii a s ní 

souvisejících tématech. K naplňování tohoto úkolu Spolku sloužily zejména pravidelné 

debatní večery pod hlavičkou tzv. Kritického klubu. Pracovní tým, jehož jádro tvořili 

především Jan Mareš, Zbyněk Machát a Vít Strobach připravil na zimní semestr celkem tři 

debatní večery s tematikou Boloňského systému, Proměn výuky historie a Uplatnění 

absolventů historie. V letním semestru, kdy se tento tým rozšířil o Richarda Cislera, Jana 

Grubera a Kristinu Andělovou, se podařilo připravit k diskuzi témata Didaktika dějepisu, 

Politizace paměti a Nakladatelská a překladatelská politika. Kritický klub se snažil reagovat 

na aktuální společenské dění a přinášet společensky diskursivní témata, která efektivně střídal 

s tématy zaměřenými na prostředí studijního a akademického oboru historie. Během prvního 

roku své činnosti se podařilo připravit řadu velmi podnětných diskuzí, na kterých zazněly 

hlasy akademické veřejnosti a významných odborníků na daná témata. Pracovní tým, který 

diskuze během roku připravoval, si postupně vytvořil funkční systém připravování 

jednotlivých témat a získal významné zkušenosti při komunikaci a organizaci s jednotlivými 

řečníky především z akademické sféry. Pokud bychom měli jmenovat nejúspěšnější večery, 

tak k nim bezpochyby patřil ten s tematikou Boloňského systému a Politizace paměti, o čemž 

svědčila i účast široké akademické veřejnosti mimo samotný obor Historie. 

Spolek mimo pořádání pravidelných debatních večerů spolupracoval se Studentskou komorou 

Rady vysokých škol a Studentskou radou SF FF UK na sérii debat nad připravovaným 

věcným záměrem nového zákona o vysokých školách, který by měl zásadním způsobem 
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změnit systém terciárního vzdělávání v ČR bez adekvátní celospolečenské diskuze, kterou se 

Spolek snažil podnítit. V Museu Kampa se 26. dubna 2011 sešli k představení Pracovního 

návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách děkan FF UK Michal Stehlík, 

místopředseda AS FF UK a člen předsednictva AS UK Samuel Zajíček a člen AS FF UK 

Jan Sládek. Po podrobném seznámení se zněním pracovního návrhu měli studenti FF UK 

možnost zúčastnit se debaty o věcném záměru se zástupcem MŠMT Jiřím Nantlem, kterou 

Spolek organizoval opět ve spolupráci se Studentskou radou SF FF UK. Debaty se 26. května 

2011 zúčastnil na hlavní budově FF UK jako zástupce soukromých vysokých škol Petr Kolář 

z Univerzity Jana Ámose Komenského s.r.o., za veřejné vysoké školy Pavel Ripka z FEL 

ČVUT a jako zástupce studentstva Miroslav Jašurek ze Studentské komory Rady vysokých 

škol. 

Spolek organizoval 15. září 2011 malou sekci na X. sjezdu českých historiků, který se 

tentokrát konal v Ostravě. Tématem se stal „Současný studentský život a aktivismus“. 

Nad celou akcí převzal záštitu Vít Strobach a s příspěvkem za Spolek zde vystoupil Jan Mareš 

(příspěvek Strukturování bakalářského a navazujícího magisterského studia historie v ČR) 

a Pavel Baloun (prezentace spolkové činnosti). Z dalších účastníků se naší malé sekce 

zúčastnili zástupci opravské pobočky Klubu 1872, působící na Filozoficko-přírodovědecké 

fakultě Slezské univerzity v Opavě, a Masarykovi historici z Masarykovy univerzity v Brně. 

Událost, která měla sloužit ke zmapování existence Spolku blízkých studentských aktivit 

v ČR, vedla především ke zjištění, že výhodnější bude orientace Spolku na zahraniční 

spolupráci v rámci ISHA nebo německých tzv. Fachschaftů. 

Představování nových knih 

Po úspěšné prezentaci nové knihy ředitele Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK 

v Praze PhDr. Michala Pullmanna, PhD. „Konec experimentu“: Přestavba a pád komunismu 

v Československu, kterou spolek uspořádal v Knihovně Václava Havla 3. května 2011, byl 

vytvořen základ pro nové spolkové medium „prezentace nových knih z oboru Historie“. 

Tato činnost by měla sloužit k reflexi aktuálního dění v oboru a přinášet členům a ostatním 

studentům Historie aktuální knižní tituly, které zásadním způsobem zasahují do vědeckého 

diskursu. Tomu by mělo být nápomocno také přizvání dalších odborníků z oboru historie 

k pronesení koreferátů a následná moderovaná diskuse. 
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Spolupráce se studentskými organizacemi 

Kromě výše jmenovaných organizací jako Studentská komora Rady vysokých škol a 

Studentský fond FF UK začal během akademického roku 2010/2011 Spolek spolupracovat se 

Studentskou unií Univerzity Karlovy a s Mezinárodní asociací studentů historie ISHA 

(International Students of History Association). Tyto kroky si vyžádaly další úpravy 

formálního fungování Spolku. Zastupováním Spolku ve Studentské unii UK byl pověřen 

místopředseda Spolku, který se jako delegát začal účastnit jejích sněmů a jednání s delegáty. 

Nejpodstatnější událostí akademického roku, kterou SU UK organizuje je bezpochyby 

Studentský jarmark, kterého se zástupci Spolku účastnili ještě mimo členskou základnu 

SU UK. Některé projekty SU UK se staly ovšem terčem kritiky Výboru a Spolku, protože 

neodpovídaly představám o úkolech, které by ve veřejném prostoru měly studentské 

organizace plnit. Takto kritizovanou akcí se stal např. Majáles, který se svým komerčním 

charakterem příliš vzdálil původním ideálům tohoto druhu festivity. Přesto se v rámci činnosti 

v SU UK podařilo Spolku navázat účelná spojenectví např. s projektem tzv. Cunemy, která 

hodlá sdružovat filmové kluby celé Univerzity Karlovy v Praze. 

Rozvíjením spolupráce s Mezinárodní asociací studentů historie ISHA byl pověřen předseda 

Spolku. Mezinárodní asociace nabízí svým členům především možnost účastnit se 

mezinárodních setkání studentů historie, na kterých mají mladí badatelé možnost prezentovat 

své projekty a diskutovat nad nimi v mezinárodním měřítku. Zatím nejvýznamnější událostí 

se v tomto kontextu stala bezpochyby návštěva viceprezidenta této organizace Svena 

Mörsdorfa v Praze. V rámci této návštěvy se konala 16. března 2011 v Knihovně Václava 

Havla prezentace aktivit, na které Sven Mörsdorf poutavým způsobem přiblížil základní sféry 

činnosti a možnosti zapojení, které se českým studentům nabízí. Přes nezájem o tyto aktivity, 

který se odrazil na účasti jen několika členů Spolku, se podařilo vyslat zástupce českého 

prostředí na Výroční konferenci ISHA do chorvatského města Pula. Jednalo se především o 

externí účastníky, kteří nebyli členy Spolku. Spolek byl reprezentován Pavlem Laube a Jiřím 

Šoukalem. Rozvinutí efektivní spolupráce s ISHA je úkolem dalšího vedení Spolku. 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 

Ve spolupráci s jazykovou školou SF Servis se Spolek zapojil do organizování Přípravným 

kurzů k přijímacím zkouškám na obor Historie. Spolek tak reagoval na výpadek, který byl 

způsoben ukončením tradičních přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, které 

organizovaly původně historické ústavy FF UK. Kvůli nízkému zájmu uchazečů o tyto kurzy, 

které běžně začínaly již během zimního semestru, Spolek avizoval záměr zahájit tyto kursy na 



SSH FF UK, o. s. Výroční zpráva o činnosti za akademický rok 2010/2011 
- 10 - 

každoročním oficiálním Dnu otevřených dveří s tím, že kursy proběhnou v letním semestru.  

Dvakrát do měsíce se od ledna do května 2011 scházelo několik desítek středoškoláků se 

studenty vyšších ročníků oboru Historie FF UK, kteří měli za úkol je připravit k přijímacím 

zkouškám. Dopolední průprava světových dějin a odpolední přednáška k českým dějinám 

připravovali uchazeče postupně především k písemné části přijímací zkoušky, zatímco 

poslední hodina celého kursu byla věnována přípravě na ústní kolo přijímací zkoušky. 

Úspěšnost uchazečů u přijímacích zkoušek dosáhla 60% a Spolek získal důležité finanční 

prostředky na svoji činnost. Z hlediska samotných účastníků patřilo ke slabým stránkám 

celého kursu především jeho časové rozvržení, které působilo v jednotlivých blocích příliš 

informačně hutně. Závěrečné evaluace bohužel neposkytují informace o tom, jaké množství 

účastníků absolvovalo kurs celý, protože se složení frekventantů v průběhu celého kursu 

proměňovalo. 

Letní škola interdisciplinárních přístupů 

Projekt letní školy, který byl navržen na jedné z prvních schůzek s vedením historických 

ústavů ředitelem ÚSD FF UK Martinem Kovářem, nabyl definitivní podobu v přátelské 

debatě na Seznamovacím kursu v Bílém Potoku v roce 2010 a následně během roku prošel 

pozoruhodným vývojem. První snahy o zorganizování spolkové letní školy probíhaly již od 

podzimu roku 2010. Tato etapa, kterou organizoval předseda Jaromír Mrňka, ovšem nebyla 

natolik efektivní, aby z ní vzešel reálný program a činnost, která by mohla vést 

k zorganizování podobného podniku. Když už se zdálo, že je tento projekt beznadějně 

ztracen, byl vzkříšen snahou Martiny Poliakové a Kristiny Andělové na počátku roku 2011. 

Obnovenému pracovnímu týmu se podařilo do počátku letních měsíců vytvořit nosnou 

koncepci pro uskutečnění Letní školy interdisciplinárních přístupů 2011 na téma „Historie a 

paměť“. Společnou snahou se také podařilo získat vysokou finanční dotaci od Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jmenovitě od jejího děkana Michala Stehlíka.  

Letní škola proběhla ve dnech 26. – 28. srpna 2011 na hlavní budově Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze, kdy se v jednotlivých tematických panelech Paměť a čas, Paměť 

a člověk, Paměť a společnost a Paměť a prostor setkalo přes sedm desítek účastníků a na dvě 

desítky přednášejících z celé České republiky i ze Slovenska. Celá událost měla velkou 

odezvu jak mezi účastníky z akademického prostředí, tak mezi studenty a ostatními účastníky 

třídenního přednáškového a seminárního maratonu. Jako zásadní se pro celou akci ukázalo být 

její umístění v prostředí hlavního města Prahy, které je obzvlášť pro mimopražské účastníky 

lákavé. V nadcházejícím ročníku by také bylo dobré propojit příspěvky v panelech letní školy 
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jednotnou linií v podobě společných metodologických otázek, na které by účastníci panelů 

měli ve svém příspěvku odpovědět. Ke zlepšení průběhu jednotlivých panelů by také měla 

sloužit zlepšení funkce moderátorů. V současné době se již pracuje na nadcházejícím ročníku 

souběžně s plánovaným vydáním kolektivní monografie pokrývající tematiku letní školy. 

Seznamovací kurs a informační schůzky při zápisech 

Spolku se v letošním roce přes zrazování ze všech možných stran podařilo prosadit pozvánky 

na Seznamovací kurs pro studenty prvních ročníků oboru Historie do obálek, rozesílaných 

přijatým uchazečům na obor Historie v průběhu července 2011. Tento krok posvětil oficiální 

charakter celé akce, což se odrazilo také ve zvýšeném počtu přihlášených účastníků. Přesto se 

v průběhu zářijových zápisů nově přijatých studentů do studia konaly informační schůzky, na 

kterých byli studenti seznamováni s činností Spolku a s nadcházejícím Seznamovacím 

kursem. Celá akce proběhla pod vedením Terezy Liepoldové, Miloše Bělohlávka a Jakuba 

Izdného a za vydatné podpory Davida Pavlorka, Martina Lišky a dalších členů, kterým se 

podařilo vytvořit příjemnou atmosféru pro své začínající spolužáky. 

Již druhý ročník seznamovacího kurzu pro studenty prvního ročníku oborů Historie a Historie 

- Evropská studia proběhl ve dnech 29. 9. - 1. 10. 2011. Do krásného prostředí Jizerských hor, 

kde probíhal, nakonec dorazilo 65 nadšených studentů společně s 15 neméně nadšenými 

instruktory, což je účast pokrývající oproti loňskému roku více než 60% nově přijatého 

ročníku. Pro studenty zde byly připraveny socializační hry i večerní informační schůzky. 

První večer předával studentům informace o studiu studijní referent oboru Historie 

PhDr. Jaroslav Valkoun. Následující den večer proběhla již tradiční iniciace, během které byli 

účastníci pasováni na studenty historie a složili slavnostní slib. Během tří dnů se novopečení 

spolužáci velice dobře socializovali mezi sebou i se studenty vyšších ročníků. Kurz tak splnil 

jeden ze svých hlavních cílů. 

Jednání s řediteli historických ústavů FF UK v Praze (ÚČD, ÚHSD, ÚSD) 

Schůzka mezi novým vedením Spolku a vedením historických ústavů se v zimním semestru 

konala 13. prosince 2010 na půdě ředitelství Ústavu světových dějin FF UK v Praze. 

Se zástupci Spolku se setkal ředitel Ústavu světových dějin FF UK v Praze Martin Kovář a 

ředitel Ústavu českých dějin FF UK v Praze Josef Žemlička. Na programu schůzky byla 

kromě rekapitulace činnosti Spolku v zimním semestru především celá řada nově vytvářených 

projektů, ke kterým Spolek žádal vyjádření vedení ústavů. Jednalo se kromě elektronické 

knihovny a letní školy především o pořádání přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na 
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obor Historie FF UK, které Spolek plánoval zahájit od začátku letního semestru AR 

2010/2011. Po vyjádření souhlasu s pořádáním těchto kursů následovala vášnivá debata o 

návrhu Spolku uspořádat interní evaluace výuky Historie na FF UK v Praze. K tomuto 

projektu získal Spolek dodatečný souhlas všech tří historických ústavů, přičemž realizací 

celého projektu byl pověřen Jaromír Mrňka a Kristina Andělová. 

Sice na poslední chvíli, ale přece se podařilo také v letním semestru sjednat na 1. července 

2011 do Kavárny Montmartre v Řetězové ulici schůzku s řediteli všech tří historických ústavů 

zajišťujících výuku oboru Historie na FF UK v Praze. Výbor sdružení ve složení Jaromír 

Mrňka, Richard Cisler, Miloš Bělohlávek, Jan Mareš a Jakub Izdný se setkal s ředitelem 

Ústavu českých dějin FF UK v Praze Josefem Žemličkou a jeho zástupci Janem Randákem a 

Lubošem Velkem a s ředitelem Ústavu světových dějin FF UK v Praze Martinem Kovářem a 

tajemníkem téhož ústavu Jaromírem Soukupem. Ředitel Ústavu hospodářských a sociálních 

dějin FF UK v Praze Michal Pullmann se jednání bohužel nemohl účastnit.  

Po úvodní řeči předsedy Jaromíra Mrňky, ve které zrekapituloval činnost občanského 

sdružení za uplynulý půl rok, během kterého se zástupci Spolku a historických ústavů 

nesetkali, se rozproudila přátelská a živá diskuze dotýkající se zejména změn v akreditacích 

bakalářských a navazujících magisterských programech, které již proběhly, nebo proběhnou 

v nejbližší době. Ředitele zaujala především spolková iniciativa ve věci organizování 

přípravných kursů k přijímacím zkouškám, které všichni přítomní zástupci vyjádřili podporu. 

Po delší diskuzi, která se dotýkala především připravované Letní školy interdisciplinárních 

přístupů, byla zástupcem ředitele ÚČD FF UK Janem Randákem do programu Spolku na 

nadcházející semestr navržena návštěva významného zahraničního historika, která by mohla 

Spolek zviditelnit a pomoci mu dosáhnout na finanční zdroje. Zástupci Spolku byli na závěr 

vyzváni k pokračování v úspěšné činnosti a k podávání průběžných informací o činnosti, jako 

tomu bylo doposud.  

Zasedání Výboru sdružení 

Výbor Spolku studentů historie FF UK, o. s. se v akademickém roce 2010/2011 sešel 

k zasedání v těchto řádných termínech: 26. 10. 2010 ve studentském klubu K4 (veřejné 

zasedání); 24. 11. 2010 v Týnské literární kavárně (veřejné zasedání); 13. 12. 2010 ve 

studentském klubu K4 (neveřejné zasedání); 4. 4. 2011 ve studentském klubu K4 (veřejné 

zasedání); 24. 5. 2011 ve studentském klubu K4; 8. 6. 2011 v kavárně Montmartre; 

20. 9. 2011 ve studentském klubu K4. 
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A v těchto mimořádných termínech: 15. 2. 2011 ve studentském klubu K4 (veřejné zasedání 

za leden a únor; zimní zkouškové období); 19. 3. 2011 (kontrolní valná hromada); 20. 7. 2011 

v literární kavárně v Řetězové ulici (veřejné zasedání za červenec a srpen; letní prázdniny). 

Kvůli krizovému průběhu výborového zasedání 24. května 2011 a následovnému opravnému 

jednání 8. června 2011 došel Výbor k závěru, že se bude k řešení technických záležitostí 

spojených s provozem Spolku scházet vždy před konáním veřejného zasedání, které bude mít 

pouze odlehčenou diskusní podobu. Výzvou, která se přenáší na nadcházející nový Výbor 

sdružení, zůstává snaha o zpřístupnění a zlidštění těchto zasedání, aby byl Spolek schopen 

aktivizovat svoji členskou základnu a zapojit ji do své niterné činnosti. 

Nerealizované projekty 

Na tomto místě bych se rád v krátkosti zmínil o projektech, které se v akademickém roce 

2010/2011 nepodařilo z rozličných důvodů realizovat. Jedná se na prvním místě o spolkový 

časopis. Důvodem ztroskotání tohoto projektu byl jednak nedostatek příspěvků, které by 

mohly tvořit základ jeho pravidelné periodicity, jednak jeho provázanost s dalším 

nerealizovaným projektem, kterým jsou nové spolkové webové stránky. Zdržení tohoto 

projektu bylo způsobeno především problematickou komunikací s Laboratoří výpočetní 

techniky FF UK a designovaným webmasterem těchto stránek. V současné době se počítá 

s přechodem na placenou doménu druhého řádu a s vytvořením webové prezentace externí 

odbornou firmou. K nerealizovaným projektům je třeba připočítat také elektronickou 

knihovnu, která měla členům Spolku prostředkovat zajímavé texty z oboru historie. 

Tento projekt by v první řadě mohl sloužit jako benefit pro členy Spolku a jeho uskutečnění 

v budoucnu se mi jeví jako velmi důležité. Podobně důležitým projektem, který vycházel ze 

samotné podstaty cílů činnosti sdružení, byly interní spolkové evaluace oboru Historie 

na FF UK. Základ těchto evaluací byl sice pracně vytvořen, aby byl nakonec tento projekt 

Výborem spolku na neurčito pozastaven. Důležitost obnovení tohoto projektu v budoucnu je 

dle mého názoru více než zřejmá. Z dalších nerealizovaných projektů můžeme zmínit 

například překladový seminář, nebo navázání užší spolupráce s blízkými sekcemi 

Mezinárodní asociace studentů historie ISHA. 
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Závěr  

Spolek poté, co upevnil svoji pozici ve veřejném prostoru i svoji organizační strukturu 

prokázal schopnost vytvářet plnohodnotný studentsko-aktivistický program na oboru Historie, 

který v mnoha ohledech přesahuje standardy, kterých dosahují běžné studentské iniciativy 

nejčastěji v podobě studentských samospráv. Naše sdružení vykazovalo po celý akademický 

rok vůli neupadat do průměrnosti a naopak nacházet cesty k co největšímu oborovému a 

společenskému vlivu. Za nejsilnější stránky spolkové činnosti lze v současné době označit 

především snahu o vytváření kritického prostředí pro celospolečenskou a vnitrooborovou 

kritickou diskuzi. Ta je reprezentována úspěšným projektem tzv. kritických klubů a zejména 

Letní školou interdisciplinárních přístupů. Na druhé straně zde existuje vynikající schopnost 

organizovat odpočinkové volnočasové aktivity pro studenty oboru Historie, které zároveň plní 

socializační funkci. Tato tvář spolkové činnosti je reprezentována úspěšnou sérií filmových 

klubů, veleúspěšným seznamovacím kursem, spolkovými oslavami a částečně také čtecími 

semináři. Aktivita, na kterou Spolek téměř úplně rezignoval (částečně také kvůli ztroskotání 

projektu interních evaluací, které přes odvedenou práci na jejich přípravě nakonec byly 

pozastaveny), ale která by neměla být opomíjena, je reflexe současného stavu studia Historie 

na FF UK v Praze, přinášení obrazu její studentské reflexe a zlepšení vzájemné interakce mezi 

historickými ústavy a samotnými studenty oboru Historie. Na tomto poli se musí Spolek 

v budoucnu více angažovat, pokud chce dostát svým vytčeným cílům. 

Výzvou do nadcházejícího akademického roku 2011/2012 pro Spolek zůstává propojení jeho 

efektivní schopnosti rozpoutávat diskuzi o důležitých společenských a oborových tématech, 

nejlépe za jejich propojení, s jeho socializační aktivitou v rámci oboru Historie na FF UK 

v Praze. Tyto dvě činnosti spolu doposud vzájemně příliš nekorespondují, což oslabuje 

schopnost sdružení aktivizovat širší akademickou veřejnost na oboru Historie. Efektivnější 

aktivizace členské základny, přiblížení spolkové činnosti jejím potřebám a její generační 

oživení jsou důležitými úkoly pro nadcházející období. Vysoká variabilita spolkové činnosti 

bude do budoucna vyžadovat rozšíření aktivní členské základny, zvlášť pokud bude chtít 

Spolek udržet nastavenou vysokou úroveň dosud realizovaného programu. 


