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Úvod 

Akademický rok 2009/2010 byl pro občanské sdružení Spolek studentů historie 
FF UK výjimečný nejen z titulu prvního roku, ve kterém působilo. Jednalo se především o 
akademický rok v pravdě volební. Postupně se vyměnilo vedení všech tří ústavů zajišťujících 
výuku historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, proběhly volby do akademického 
senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a v závěru letního semestru také volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební atmosféra slibující celou řadu lepších či 
horších změn možná také přispěla k založení občanského sdružení pro studenty oboru 
Historie, protože všechno volební nadšení je vždy provázeno také deziluzí z toho, zda tato 
cesta vůbec může vést k nějakým zásadním změnám. 

Zkrácené volební období, ve kterém nakonec působil zakládající valnou hromadou 
zvolený Výbor, se neslo především snahou o upevnění vnitřní organizace sdružení, zahájení 
soustavné činnosti při přípravě vlastních spolkových aktivit a etablování sdružení mezi 
studenty a také u vedení historických ústavů. Již na počátku působení se sdružení podařilo 
shromáždit dostatečné množství lidí, kteří vytvořili aktivní členskou základnu, která je 
ochotná se podílet na vytváření a udržování aktivit sdružení a tvoří jednu z nejpodstatnějších 
složek spolkové činnosti. Navzdory tomu, že většinu volebního období zabíraly prázdniny, 
kdy je se studenty těžké provádět jakoukoliv aktivitu, podařilo se vytvořit nosný program 
činnosti sdružení na nadcházející akademický rok. 

Po založení Spolku došlo především k založení jednotlivých pracovních skupin, které 
měly vytvořit jádro vlastní činnosti sdružení na nadcházející akademický rok. Jednou 
z prvních akcí, kterou bylo potřeba uspořádat již v září 2010, byly informační schůzky, 
konané v rámci zápisu studentů do prvních ročníků, které vytvořily zázemí pro konání 
Seznamovacího kursu. Mimo tyto studentské aktivity se konala též schůzka s řediteli 
historických ústavů, které měla sloužit především k představení plánovaných aktivit Spolku 
na AR 2010/2011. 
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Činnost sdružení v akademickém roce 2009/2010 

Založení Spolku studentů historie FF UK, o. s. 

Po dlouhodobém scházení a přemýšlení, jakým způsobem přispět k rozvoji kritické 
diskuze na oboru Historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, se poměrně různorodá 
skupina studentů tohoto oboru rozhodla založit občanské sdružení. Hlavní intencí bylo 
vytvořit platformu pro střetávání studentů jednoho z největších oborů na FF UK, která by 
umožnila překonat roztříštěnost, sjednotit studenty a artikulovat jejich společné zájmy.  

Přípravný výbor ve složení Kristina Andělová (Bc./HIS), PhDr. Lukáš Borovička 
(PhD./ČJL), Richard Cisler (Bc./HIS), Václav Janoščík (NMgr./HIS, FIL), Mgr. Zbyněk 
Machát (Mgr./HIS), Jan Mareš (Bc./HIS), Jaromír Mrňka (Bc./HIS) a Mgr. Vít Strobach 
(PhD./HIS) se rozhodl uspořádat zakládající valnou hromadu ještě těsně před začátkem 
letního zkouškového období akademického roku 2009/2010, aby mělo sdružení dostatek času 
připravit přes letní prázdniny program činnosti na nadcházející období. 

Spolek studentů historie FF UK byl zaregistrován Ministerstvem Vnitra ČR dne 
6. května 2010 a zakládající valná hromada byla svolána na večerní hodiny dne 13. května. 
Úvodního slova se kromě členů přípravného výboru ujal také zástupce ředitele Ústavu 
českých dějin dr. Luboš Velek, který se zaměřil především na osudy podobných iniciativ 
v minulosti oboru Historie. Sdružení získalo prvních 38 řádných členů a zvolilo své orgány 
pro nadcházející zkrácené volební období do října 2010. Předsedou byl zvolen Jaromír 
Mrňka, student bakalářského cyklu studia Historie a předseda přípravného výboru sdružení, 
který vystoupil s programem etablování sdružení mezi studenty a vyučujícími oboru Historie. 
Místopředsedou se stal Jakub Izdný, student navazujícího magisterského studia. Dalšími členy 
Výboru sdružení se stali Jan Mareš a Kristina Andělová, oba studenti bakalářského cyklu, a 
Vít Strobach, student postgraduálního cyklu studia Historie. 

 

Vytvoření a činnost pracovních skupin do října 2010 

Na své první veřejné schůzi konané dne 24. května 2010 v Literární kavárně 
v Řetězové se Výbor rozhodl pro zefektivnění své činnosti vytvořit pracovní skupiny, které by 
si rozdělily jednotlivé programové body připravované na říjen 2010 a tvořily tak jádro vlastní 
činnosti sdružení. Činnost každé takové skupiny měla nadále probíhat pod patronací jednoho 
člena Výboru sdružení, který bude zprostředkovávat komunikaci mezi skupinou a vedením 
sdružení.  

Jakub Izdný s Karolínou Srncovou si pod svou patronaci vzali pracovní skupiny 
zajišťující vznik webových stránek sdružení a také internetovou studijní poradnu. Jakubovi se 
sice nepodařilo dodržet termín spuštění funkční webové prezentace do poloviny července 
2010, kdy se počítalo s prvními kontakty Spolku a budoucích studentů prvního ročníku 
Historie, ale již začátkem srpna byl tento deficit napraven. Vzniklá prezentace obsahuje 
důležité informace ke studiu Historie, podané srozumitelným a přístupným způsobem. Na 
tento obsah byl kladen největší důraz a zatím plně dokonale svoji funkci. Do budoucna by se 
měla webová prezentace Spolku napojit na komunitní stránky Studentské rady. 

Čtecí seminář, připravovaný Barborou Matiášovou a Václavem Smyčkou, pod 
vedením Richarda Cislera představoval jednu z nejprogresivnějších pracovních skupin, která 



SSH FF UK, o. s. Výroční zpráva o činnosti za akademický rok 2009/2010 
- 6 - 

měla program své činnosti připravený již v prvních týdnech činnosti sdružení. Hlavní ideou 
jejich činnosti bylo připravit dvousemestrální sérii seminárních setkání pro menší počet 
studentů, na kterých by prostřednictvím kontrolovaného čtení teoreticko-metodologických 
textů vztahujících se k oboru Historie přispívali k pestrosti možností intelektuálního vyžití 
studentů. V současné době již mají hotovou koncepci celého semináře, který by se měl 
zaměřovat na noetiku historické vědy a následně problematiku reprezentace. Měl by být 
zaměřen především pro studenty prvního ročníku studia Historie, přičemž se jistě najdou i 
zájemci z řad starších studentů. 

Kritický klub, kterého se ujali Vít Strobach, Zbyněk Machát a Jan Mareš, se chtěl již 
od počátku zaměřovat na rozvoj kritického prostředí na oboru Historie, a to především snahou 
poukazovat na zajímavá a diskursivní témata. Pro zimní semestr akademického roku 
2010/2011 zatím připravují sérii přednášek nad tématy jako je bolognský proces a kritika 
reforem vysokoškolského vzdělávacího systému, zaměřené se zvláštním důrazem na situaci 
humanitních oborů. Dalšími tématy, která zatím pouze krystalizují, budou reflexe výuky 
Historie na FF UK a beseda na téma uplatnění absolventů oboru Historie na pracovním trhu. 

Jaromír Mrňka, spolu se studentkou historie a logiky Terezou Liepoldovou a 
historikem-divadelníkem Janem Gruberem si vzali pod patronát socializační skupinu, která 
má zajišťovat společenské události, které sdružení více uvedou do povědomí širší fakultní a 
oborové veřejnosti. Již na květnovém zasedání Výboru nadnesla Tereza Liepoldová myšlenku 
uspořádání seznamovacího kurzu pro studenty prvního ročníku oboru Historie. Ten se stal 
nakonec, spolu s  divadelním večerem připravovaným s uměleckou skupinou UMSKUP, 
jedním z hlavních akcí, které mají propagovat Spolek studentů historie. 

Kristina Andělová a student historie a anglistiky-amerikanistiky Matouš Turek se 
rozhodli pro organizování překladového semináře, ve kterém by mohli zájemci z řad studentů 
Historie překládat zajímavé a podnětné zahraniční texty. Tyto texty by mohly poté v rámci 
spolkové databanky textů sloužit dalším členům sdružení při jejich vzdělávacích aktivitách. 
Uvidíme, kam nakonec povede činnost této skupiny. 

 

Veřejná kritika zamýšlené reformy vysokoškolského vzdělávání 

Přirozenou charakteristikou každého občanského sdružení je také reakce vůči dění na 
politické scéně, které se bezprostředně dotýká činnosti daného uskupení. Politická 
reprezentace zvolená ve volbách 2010 začala jasně dávat najevo své záměry ve věci reformy 
vysokoškolského vzdělávání, které byly sice zastírány zjednodušující otázkou zavedení 
školného na veřejné vysoké školy, ale přesto sledovaly postupy nastíněné Bílou knihou 
terciárního vzdělávání, které útočily na akademické svobody universitních obcí a byly 
kategoricky odmítnuty akademickou veřejností Univerzity Karlovy. Sdružení, které přijalo za 
jeden ze základních principů své činnosti také obranu akademických svobod, se na zasedání 
Výboru konaném 17. 6. ve studentském klubu K4, rozhodlo podat oficiální stanovisko 
k těmto společenským událostem. Výbor sdružení jako jeho výkonný orgán vydal toto 
prohlášení: 

Výbor SSH FF UK vyjadřuje nesouhlas s návrhem na zavedení školného na českých 
veřejných vysokých školách v připravované podobě. Tímto se připojuje k prohlášení 
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Studentské komory Rady vysokých škol z 15. 6. 2010 a k plánovaným aktivitám iniciativy 
Vzdělání není zboží. 

S tímto prohlášením byli prostřednictvím informačního emailu seznámeni členové 
sdružení. 

 

Informa ční schůzky a Seznamovací kurs pro studenty prvního ročníku Historie 

Ve dnech 6. až 8. září 2010 se konaly na hlavní budově Filozofické fakulty zápisy 
studentů do prvního ročníku bakalářského studia. Bohužel v letošním roce studijní oddělení 
upustilo od zavedeného systému zapisování po jednotlivých oborech a rozhodlo se uspořádat 
zápisy podle abecedního dělení. Sdružení, které nemělo jinou možnost jak kontaktovat 
studenty prvního ročníku, tím byla značně ztížena situace.  

Pod vedením Richarda Cislera, Terezy Liepoldové a Jaromír Mrňky, a za vydatné 
podpory Vojtěcha Bažanta, Jakuba Izdného, Barbory Matiášové, Martina Lišky a Davida 
Pavlorka ze Studentské rady SF FF UK, se nakonec podařilo uspořádat v Historickém 
kabinetu po celou dobu zápisů sérii informačních schůzek, kterých se zúčastnilo cca 70-80 
studentů prvního ročníku oboru Historie. Během 10-30 minutových schůzek byli studenti 
seznámeni se Spolkem studentů historie a jeho připravovanými akcemi, především 
Seznamovacím kursem a Čtecím seminářem. Ačkoliv záleželo na spontánní atmosféře, kterou 
s sebou ta která skupina studentů přinášela, podařilo se vesměs vytvořit příjemné uvítací 
prostředí pro studenty prvního ročníku, ve kterém se mnohdy rozproudila velice zajímavá a 
pro studenty podnětná diskuze. 

Seznamovací kurs v Bílém Potoku pod Smrkem proběhl od 30. 9. do 2. 10. 
v neočekávaně příjemné atmosféře a nevyskytly se žádné závažnější komplikace, které by 
celý pobyt znepříjemnily. Nakonec se podařilo přilákat celkem 44 studentů prvního ročníku, 
což představovalo pro první ročník překvapivě pozitivní ohlas. Pro studenty prvního ročníku 
byly ve vyváženém poměru připraveny různé socializační hry a informace o studiu. Postupně 
se podařilo vytvořit mezi novopečenými spolužáky viditelně dobré a přátelské pouto, které 
napomohlo také uskutečnění plánovaného programu. V pátek proběhla ve večerních hodinách 
také iniciace, kdy byli všichni noví studenti pasováni na studenty historie a složili slavnostní 
slib. Celkové vyznění akce bylo velmi pozitivní a jistě podpoří konání podobných setkání i 
opakovaně v budoucnu.  

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

Na základě podnětu, který vzešel od ředitele Ústavu světových dějin FF UK 
doc. Martina Kováře, byla svolána první oficiální schůzka Výboru Spolku studentů historie s 
vedením ústavů zajišťujících studium historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

V odpoledních hodinách dne 21. 9. 2010 se v kubistické kavárně Grand Café Orient 
sešli zástupci Výboru Spolku studentů historie FF UK Jaromír Mrňka, Jakub Izdný a Jan 
Mareš, zástupce aktivní členské základny Spolku Richard Cisler a zástupci vedení 
historických ústavů. Za Ústav českých dějin FF UK se schůzky účastnil zástupce ředitele 
ústavu PhDr. Jan Randák Ph.D., za Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK jeho 
ředitel PhDr. Michal Pullmann Ph.D. a za Ústav světových dějin FF UK jeho ředitel 
doc. PhDr. Martin Kovář Ph.D. a tajemník ústavu PhDr. Jaromír Soukup Ph.D. 
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Po představení celého projektu občanského sdružení studentů a absolventů studia 
historie na FF UK a plánované činnosti na zimní semestr se otevřela oboustranně přínosná 
diskuze o cílech a konkrétní náplni spolupráce Spolku a jednotlivých ústavů. V tomto ohledu 
byl ze strany zástupců Spolku kladen důraz především na etablování občanského sdružení 
v rámci studijního oboru, při kterém by Ústavy mohly napomoct např. propagováním 
spolkové činnosti na jejich internetových stránkách. Zástupci obou stran se shodli na tom, že 
studijní obor historie jakožto jeden z největších na FF UK trpí značnou atomizací studentstva, 
což působí jako nežádoucí důsledek v celorepublikovém měřítku ojedinělé plejády možných 
specializací a studijních zaměření zajišťovaných třemi různými ústavy. Ta je naopak velkou 
devizou studia historie na FF UK, jak zdůraznil především doc. Martin Kovář. Spolek by měl 
napomáhat ke střetávání studentů z různých ročníků a specializací, čímž bude zmírňovat 
negativní vlivy relativní roztříštěnosti oboru a zároveň bude zlepšovat zpětnou vazbu mezi 
studenty a vyučujícími. 

Zástupci vedení ústavů dále uvítali iniciativu směřovanou vůči nastupujícím 
studentům prvních ročníků, především tedy seznamovací kurs, internetovou poradnu a 
konzultační hodiny, ve kterých mohou studenti řešit běžné i zásadní studijní problémy. Dojde 
tak alespoň k částečné eliminaci stále se opakujících dotazů na zcela banální studijní 
záležitosti směřované k vedení ústavů. 

Byla také nadnesena problematika sídla občanského sdružení, které je vedeno pod 
Ústavem českých dějin FF UK. Bohužel budova FF UK nedisponuje dostatečnými 
kapacitami, kde by mohlo být umístěno stále sídlo sdružení. Přesto přislíbili zástupci Ústavu 
českých dějin FF UK a Ústavu světových dějin FF UK, které sídlí na hlavní budově, vyjít 
sdružení co nejvíce vstříc, pokud bude potřeba archivovat materiály vzniklé činností sdružení. 
Na závěr byli všichni přítomní zástupci vedení ústavů pozváni k účasti na nadcházejících 
akcích sdružení, o kterých budou průběžně informováni. 

Zasedání Výboru sdružení 

Výbor Spolku studentů historie FF UK, o. s. se v akademickém roce 2009/2010 sešel 
k zasedání v těchto řádných termínech: 24. 5. 2010 od 19:30 v Literární kavárně Řetězová 
(veřejné zasedání); 17. 6. 2010 od 19:30 ve studentském klubu K4 (veřejné zasedání); 
20. 9. 2010 od 17:30 ve studentském klubu K4 (veřejné zasedání). 

A v těchto mimořádných termínech: 13. 5. 2010 v místnosti č. 200 na hlavní budově 
FF UK (Zakládající valná hromada, neveřejná volební schůzka); 11. 8. 2010 od 19:00 
v Literární kavárně Řetězová (neveřejné prázdninové zasedání; společné zasedání za červenec 
a srpen) 
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Závěr  

Spolku studentů historie se v prvním zkráceném období činnosti Výboru sdružení 
podařilo připravit plán činnosti Spolku na nadcházející akademický rok 2010/2011, upevnit 
svoji vnitřní strukturu, připravit Jednací a organizační řád Sdružení a především proniknout 
do povědomí vyučujících a studentů oboru Historie. Tím byly vytvořeny podmínky pro další 
rozvíjení jeho činnosti v budoucích letech. 


