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Úvod
Ondřej Crhák 

Spolek studentů historie FF UK překonal svůj sedmý rok existence bez jakýchkoli obtíží. Z počátku roku se zdá-

lo, že se zřejmě nepodaří zaktivizovat první ročník a Spolek tak přijde o jednu generaci studentů.  Zřejmě díky 

tomu, že se členkou výboru stala studentka prvního ročníku Hedvika Klímová, se alespoň několik studentů  

a studentek z jejího ročníku aktivně zapojilo do spolkové činnosti.

 Výbor nadále sledoval již nastavený trend elektronizace agendy. Tento proces dospěl do své závěrečné 

fáze, kdy organizace získala emaily s vlastní doménou od společnosti Google, což znamenalo i zisk vlastního 

online úložiště. 

 Samotná činnost spolku rovněž navazovala na minulý rok. Všechny akce probíhaly po všech stránkách 

bezproblémově. Nicméně letošní rok přinesl otázku, zda se dále věnovat formátu tzv. přednáškových dní. 

Ukazuje se, že mezi mladšími studenty polevuje zájem o vlastní obor, potažmo o odborné akce mimo vlastní 

studium. Následující akademický rok ukáže, zda bude tato situace pokračovat. 
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Finance
Marta Harasimowicz

Tato výroční zpráva zaznamenává hotovostní a bezhotovostní pohyby v období od 6. 10. 2016 do 11. 10. 

2017. K 6. 10. 2016 činil zůstatek na účtu 51 993,00 Kč. Zůstatek v pohotovostní pokladně k témuž datu činil 

11 983,00 Kč.

 Celkem za uvedené období tvořily výdaje Spolku 114 191,30 Kč. Největší položku mezi výdaji tvoří 

náklady na organizaci seznamovacího kurz 2017. Zároveň cena kurzu v přepočtu na jednoho účastníka byla  

i v letošním roce stanovena tak, aby pokryla celou cenu za jízdné a ubytování, celková účetní bilance sezna-

movacího kurzu je tak pozitivní. Druhou největší položku tvoří náklady spojené s organizací veřejných akcí, 

jejichž nejpodstatnější složkou byl i letos tisk materiálů. 

 Náklady na vydání časopisu Obscura činily v uplynulém akademickém roce 7 187,00 Kč. Z toho cca  

50 % bylo pokryto z grantu získaného v rámci projektového řízení Studentské rady Studentského fondu FF 

UK, který Spolek obdržel ještě v akademickém roce 2015/ 2016; dále 1 548,00 Kč bylo vybráno na solidárních 

příspěvcích v průběhu distribuce časopisu. Celkově tedy Spolek dotoval Obscuru částkou 2 139,00 Kč.

Poměrně podstatný výdaj dále tvořilo občerstvení na 7. narozeniny Spolku. Z mimořádných výdajů lze uvést 

nákup potřeb pro pořádání veřejných akcí (džbány, skleničky, jmenovky) a náklady na výrobu propagačních 

placek. Částku 2 500,00 Kč uvolnil Spolek jako odměnu pro organizátora přípravných kurzů 2016.

 Mezi příjmy tvoří největší položku účastnické poplatky za seznamovací kurz, které ovšem, jak jsme již 

řekli, vesměs posloužily na uhrazení výdajů spojených s jeho organizaci. Druhou největší položku tvoří mimo-

řádný členský příspěvek, jenž vychází z účelového stipendia poskytnutého FF UK na organizaci přípravných 

kurzů organizátorovi kurzů. 

 Celkový obrat výrazně ovlivnila skutečnost, že přeplatek za dopravu na seznamovací kurz 2016 ve výši 

8 009,00 Kč byl na účet Spolku vracen až v tomto zúčtovacím období. Řádné členské příspěvky vybrané za 

akademický rok 2016/ 2017 činí 1 950,00 Kč. Dále bylo v průběhu veřejných akcí vybráno 5 275,00 Kč v rámci 

solidárních příspěvků, které mají především pokrýt náklady na výrobu propagačních předmětů Spolku. V le-

tošním projektovém řízení Studentské rady Studentského fondu FF UK získal Spolek grant ve výši 3000,00 Kč, 

ze kterého bude částečně pokryt tisk dalšího čísla časopisu Obscura. Souhrn výnosů za celé zúčtovací období 

činí 133 710,00 Kč.

 V nejbližší době lze očekávat především významnější výdaje spojené s organizací mezinárodní konfe-

rence Za obzory revoluce v Rusku, dále pak s vydáním dalších čísel Obscury. Zároveň lze očekávat i výraznější 

příjem související s chystanou výzvou členstvu ohledně uhrazení řádných členských příspěvků.

Ke dni 11. 10. 2017 činil zůstatek na bankovním účtu Spolku 70 964,60 Kč. V hotovostní pokladně se nachá-

zelo 12 530,00 Kč. 
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Výdaje

cestovné 200,00 Kč

občerstvení na valné hromadě v říjnu 2016 323,90 Kč

úrok z prodlení úhrady daňových povinností za rok 2011 330,00 Kč

jmenovky 384,00 Kč

vrácení – seznamovací kurz 2017 540,00 Kč

razítka 1 101,00 Kč

placky 1 500,00 Kč

nádobí 2 096,00 Kč

odměna pro organizátora přípravných kurzů 2016 2 500,00 Kč

vrácení – seznamovací kurz 2016 2 970,00 Kč

narozeniny Spolku 4 789,00 Kč

Obscura 7 187,00 Kč

organizace veřejných akcí 7 819,40 Kč

seznamovací kurz 2017 82 451,00 Kč

CELKEM 114 191,30 Kč

Výnosy

Obscura 1 548,00 Kč

členské příspěvky 1 950,00 Kč

projektové řízení SR 3 000,00 Kč

přeplatek za dopravu – seznamovací kurz 2017 5 208,00 Kč

vybráno na akcích 5 275,00 Kč

přeplatek za dopravu – seznamovací kurz 2016 8 009,00 Kč

mimořádné členské příspěvky 31 050,00 Kč

seznamovací kurz 2017 77 670,00 Kč

CELKEM 133 710,00 Kč

Současný stav

hotovostní pokladna 12 530,00 Kč

bankovní účet 70 964,60 Kč

CELKEM 83 494,60 Kč

Shrnutí

stav k 5. 10. 2016 63 976,00 Kč

suma příjmů 133 710,00 Kč

suma výdajů -114 191,30 Kč

suma celkem 19 518,70 Kč

stav k 11. 10. 2017 83 494,60 Kč
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Vztahy s fakultou a historickými ústavy
Ondřej Crhák 

 Tento akademický rok přinesl další rozvoj vztahů s vedením Filozofické fakulty. Přes běžné styky s Odd-

ělením příjímacího řízení a vnějších vztahů, začal spolek aktivně jednat i s děkankou fakulty. Tento stav nastal 

díky přípravě konference „Za obzory revoluce v Rusku“, která je plánovaná na začátek listopadu 2017. Konfer-

ence přinesla sama o sobě do vztahů s fakultou nový rozměr tím, že se jedná o jednu z největších spolkových 

akcí vůbec, na které fakulta finančně participuje. Zároveň je nutné zdůraznit, že v širším kontextu se jedná  

i rozvoj spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů.

 Vztahy s historickými ústavy pokračovaly již v nastavené pozitivní formě. Ústavy nadále vycházely 

Spolku vstříc v poskytování učeben pro jeho akce. Díky dobrým vztahům na osobní rovině mezi členy výbo-

ru a některými řediteli se ze Spolku stává nejenom realita, kterou musí ústavy přijmout, ale plnohodnotný 

partner. Jediný problém nastal ve věci přípravných kurzů, kdy se ukázalo, že někteří ředitelé v obecné rovině 

nepodporují přípravu uchazečů na příjímací řízení. I přes tento drobný zádrhel kurzy bez problému probíhaly 

a dostaly i prostor pro vlastní prezentaci na dni otevřených dveří během představení oboru Historie.

 Dne 15. 11. 2016 se uskutečnilo již tradiční setkání mezi řediteli historických ústavů a veřejností.  

Diskuze se účastnil prof. Ivan Šedivý (ÚČD), prof. Martin Kovář (ÚSD) a prof. Ivan Jakubec (ÚHSD). Moderování 

se ujal Jakub Izdný. Oproti minulému roku byly otázky od studentů sbírány předem pomocí online formuláře. 

Moderátor s následně z otázek vytvořil okruhy. Prostor pro dotazování z publika byl samozřejmě na akci 

ponechán.  Část dotazů směrovala na Ústav světových dějin a kritizovala i současný stav vypisovaných PVP.   

++V tomto směru lze však pouze vyjádřit naději, že nový ředitel ÚSD prof. Václav Horčička bude v celé prob-

lematice snad více přístupnější. Z celkového hlediska lze konstatovat jistý posun od minulého roku, ale na 

formátu akce stále nutné pracovat.
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Spolupráce se spolky a dalšími organizacemi
Anna Fišerová

Stejně jako v minulých letech jsme pokračovali ve spolupráci i s ostatními spolky z Filozofické fakulty. Na konci 

zimního semestru jsme spolu se spolkem BOK z bohemistiky uspořádali první interdisciplinární bohemis-

ticko-historický pub kvíz, který se konal v našem fakultním bistru. Dále jsme spolu s politologickým spolkem 

POLIS spolupořádali představení knihy Jaroslava Fialy Jak se zbavit Castra. Již tradiční je pak spolupráce se 

Studentskou radou na večerech deskových her DeskoFFky. 

 Kromě studentských spolků jsme navázali spolupráci i s dalšími organizacemi. Na začátku roku se us-

kutečnila historická dílna na téma Dějiny a ironie, na jejíž přípravě jsme spolupracovali s projektem Dějepis  

v 21. století, který působí v oblasti inovace výuky dějepisu na českých školách. V rámci dvou námi pořádaných 

přednáškových dnů jsme pak připravili výstavu plakátů, které nám v případě Obrazů a perspektiv Velké války 

zapůjčil Vojenský historický archiv a u Občanské války ve Španělsku pak Národní archiv České republiky. Part-

nery posledně zmiňované akce pak kromě Národního archivu byli i Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a časopis Dějiny a současnost. 

 V neposlední řadě jsme se opět zúčastnili Studentského Majálesu, který pořádá stejnojmenný spolek, 

festivalu Open Square, který se letos konal v rámci akce Zažít město jinak, či fakultního Dne otevřených dveří.
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Celouniverzitní spolková spolupráce
Anna Kolářová

Studentská unie UK

Krize této organizace táhnoucí se už od minulého akademického roku vedla k praktickému zániku organizace, 

z právnického hlediska však spolek stále existuje. Na podzimním shromáždění se nenašli žádní kandidáti do 

vedení a bylo rozhodnuto o tom, že SUUK nebude vyvíjet činnost až do doby, kdy se takoví kandidáti najdou 

či kdy organizaci vyprší smlouvy. Tradiční studentský jarmark v říjnu 2016 sice ještě proběhl, na začátku aka-

demického roku 2017/2018 však již podobná akce proběhla pod jiným názvem (Meetplace Univerzity Karlo-

vy) a pod jinými organizátory (spolek Studentská Hybernská).

Centrum spolků, studentů a absolventů UK

Na konci června 2016 došlo k zformování nové organizace, kladoucí si za cíl “sdružovat studentské spolky, 

studenty a absolventy Univerzity Karlovy v Praze, a podpořit tak jejich vzájemnou spolupráci a všestranný 

rozvoj” – Centrum spolků, studentů a absolventů Univerzity Karlovy.

 Jejími orgány jsou – předseda, místopředseda, rada, členská schůze, kontrolní komise a rozhodčí 

komise. Podle svých stanov rozlišuje tři druhy členství – spolkové, určené pro spolky, činné, určené pro stu-

denty a absolventy UK, a čestné. Členem se mohou stát maximálně tři spolky z každé fakulty, ve výjimečných 

případech může rada Centra rozhodnout o navýšení počtu.

 Tento projekt se z našeho hlediska jeví býti v několika ohledech problematickým. Jednak je to způso-

beno značnou netransparentností organizace – vznikla okolo organizačního týmu oslav 17. listopadu 2016. 

Organizátoři sestávali ze senátorů studentské kurie AS UK a členů spolků, zvolených zástupci některých uni-

verzitních spolků na schůzce, které se na jaře roku 2016 za SSH FF UK zúčastnila tehdejší kolegyně Kolářová. 

Ačkoli bylo slíbeno, že budou spolky o dalším průběhu organizace události průběžně informováni, nestalo se 

tak. Po zformování CSSA UK, o jejímž vzniku rovněž nebyly spolky dostatečně informovány, pak bylo zažádáno 

o finance. Stejně jako okolnosti vzniku a fungování organizace se nám jako netransparentní jeví také finan-

cování, Centrum nemá transparentní účet.

 Dalším problémem je výše zmíněný fakt, že členem se mohou stát pouze tři spolky z jedné fakulty. 

Zástupci CSSA UK to na schůzi se spolky, která se uskutečnila 8. června 2017 a jíž se za SSH FF UK zúčastnila ko-

legyně Kolářová, odůvodnili tím, že chtějí, aby fakulty byly vyrovnané (ne každá fakulta má např. tolik spolků 

jako FF). Tato hranice se stala předmětem kritiky a následné diskuze na dané schůzi, stejně jako netranspar-

entnost celého projektu a nedostatečná informovanost spolků. Oficiálně se však celá věc nikam neposunula 

a nezbývá tedy než čekat, co přinese příští akademický rok.
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ISHA
Anna Kolářová 

I přes propagaci ISHA akcí na seznamovacím kurzu a ve facebookové skupině členstva se žádný z členů SSH 

FF UK nezúčastnil v akademickém roce 2015/2016 žádné ISHA akce. Dlouhodobý nezájem z řad členstva vedl 

výbor Spolku k rozhodnutí (viz zápis ze schůze dne 16. srpna 2017) rezignovat na funkci členské sekce ISHA  

a projednat možnost zůstat sekcí pozorovatelskou – jako taková sekce bychom sice neměli volební hlas v or-

ganizaci, ale nemuseli bychom platit členský poplatek. O tom v současné době probíhají jednání.

 Na úrovni ISHA pak bylo odsouhlaseno, že celá organizace přesídlí ze Švýcarska do Německa, aby 

mohla čerpat prostředky z EU. Bude proto muset dojít k významné změně stanov, což je stále v jednání.
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Stretnutie študentských historických spolkov v Nitre
Michal Cáp

V dňoch 28.-30.4.2017 sa v Nitre uskutočnilo Stretnutie študentských historických spolkov. Delegátmi za 

FFabulu boli menovaní Michal Cáp, Ondřej Crhák, Anna Fišerová a Anna Kolářová, posledná menovaná sa 

stretnutia nakoniec nemohla zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Zvyšní traja delegáti nakoniec po dobrod-

ružnej (česká D1 a aj slovenská D1)  ceste dorazili v piatok večer 28.4. do Nitry.

Oficiálny program začal v sobotu 29.4. ráno príhovormi, po ktorých nasledovali predstavenia činnosti jednot-

livých spolkov a následná diskusia. FFABULA má v porovnaní s inými spolkami špecifické postavenie, keďže ide 

o spolok až rádovo väčší a tiež nie je tak úzko previazaná s oficiálnymi štruktúrami (mnohé, obzvlášť menšie 

spolky sú často integrované až podriadené do fungovania svojich domovských ústavov či katedier). Držíme 

pomerne autonómne postavenie avšak zároveň udržiavame s oficiálnymi štruktúrami korektné, až priateľské 

vzťahy, ktorých absencia sa často môže podpísať na fungovaní, ako bolo vidno u iných spolkov.

 Všetkých spolky vrátane nás sa obecne stretávajú s problémom neaktivity nižších ročníkov, v akadem-

ickom roku 2016/2017 šlo hlavne o prvákov. Boli navrhnuté rôzne riešenia, ale s demografickou krivkou a so 

zložením jednotlivých ročníkov nič neurobíme, tak treba neustávať v propagácii a udržovaní dobrých vzťa-

hov medzi novými študentmi a dúfať. Tiež je potreba zdôrazniť nezanedbať prípravu na generačnú obmenu 

členstva aj vedenia spolkov, FFabula je na tom tiež pomerne dobre, ale pre mnohé spolky ide o existenčný 

problém. Väčšina spolkami organizovaných akcií je zo svojej podstaty nutne podobné (opäť máme asi na-

jširší záber), inšpirovali sme sa jedine formátom “s historikom na čaji”, poloformálneho posedenia osobností 

histórie s študentmi. Obrovský úspech mali naše propagačné predmety.

 Poobede sa delegáti zúčastnili komentovanej prehliadky Nitrianskeho hradu a program bol ukončený 

v Stredovekej taverne, kde sa kolega Cáp dostal do debaty o počtoch v rannom stredoveku, z ktorej sa nemo-

hol dostať. Celý deň prebiehala veľmi priateľská socializácia medzi členmi jednotlivých spolkov Detaily so-

cializácie nie sú pre účely výročnej správy publikovateľné, každopádne “Yeeeha, Jih znovu povstane” (kolega 

Crhák), internet explorer nie je vhodné médium pre mestský informačný systém, kebab bol oukej a sme radi, 

že kolegyňa Fišerová je ešte ochotná účastniť sa akcií s kolegami Crhákom a Cápom.  

 Ráno v nedeľu 30.4. bolo krušnejšie, ale aj tak sa všetci delegáti zúčastnili debaty o možnostiach ďalšej 

spolupráce študentských spolkov. Okrem ďalších stretnutí a ďalšej študentskej konferencie (tá najbližšia sa 

bude konať v Bratislave v dňoch  24.-26.11.2017) padol tiež návrh spolupráce ohľadom propagácie histórie 

a jej výuky na stredných školách. Ku dňu dokončovania výročnej správy však nedošlo k absolútne žiadnemu 

realizovaniu tohto zámeru. Prípadné oživenie, nadviazanie spolupráce a realizácie ostáva na nasledujúcom 

výbore. Spolky boli tiež pozvané na nadchádzajúce narodeniny FFABULy, bohužiaľ sa ich nakoniec nezúčastnil 

žiaden delegát. 

 Stretnutie v Nitre sa dá považovať za úspešné z hľadiska informatívneho a prezentačného, čo sa týka 

spolupráce ako takej, tá ostala skôr v deklaratívnej rovine. Socializačný rozmer bol “ako zamlada” (citovaný 

kolega Cáp a Crhák). 
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Propagace spolku
Ondřej Crhák 

Letošní akademický rok Spolek navázal na dosavadní osvědčenou propagační činnost. Z hlediska online propa-

gace pokračovala naše aktivita stejně jako minulý rok zejména na sociální síti Facebook. Zde nezbývá nic víc 

než konstatovat, že se naší stránce na této síti velice daří.  Z hlediska našich webových stránek jsme učili 

patřičné kroky k jejich dokončení a následnému vylepšení. Prvním takovým krokem bylo vyjednání možnosti 

využít fakultní servery pro naše webové stránky. Dále byl osloven autor designu našeho webu a člen Spolku 

Martin Roček, aby přepracoval dosavadní editor a stránky dokončil. V tuto chvíli je ještě nutné získat přístup k 

doméně a staré stránky převést na nový server. Odhadem by tento proces mohl skončit do konce roku 2017.

 Sortiment propagačních předmětů byl letos doplněn o dvě placky, a to „Make History Great Again“  

a „Keep Calm and Study History“. Spolkové propagační předměty měly tradičně úspěch, zejména naše plátěné 

tašky. Výrobu nových předmětů jsme přesunuli až do následujícího akademického roku.    Z hlediska propa-

gace se také podařilo minimalizovat náklady. Jednalo se zejména o výdaje za tisk plakátů, které jsme začali 

tisknout na fakultě. 
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Seznamovací kurz
Anna Fišerová

Spolek v letošním roce opět – již po osmé – uspořádal tradiční seznamovací kurz pro první ročníky, který 

se nesl ve znamení několika změn. Za prvé nastala obměna na postu organizátora kurzu. Na místo Danie-

la Orta, kterému patří velký dík za minulé roky, se příprav a realizace ujmuly členky výboru Anna Fišerová  

a Anna Kolářová. Toto předání kompetencí proběhlo úspěšně a na průběh kurzu nemělo žádný dopad. Druhou 

letošní změnou byla doprava. Na místo cesty autobusem z Prahy do Liberce a poté vlakem do Bílého Potoka 

byla zvolena cesta vlakem už z Prahy. Bohužel se cesta samotná vinou neočekávané výluky ve finále trochu 

protáhla, na druhou stranu se potvrdilo, že ve vlaku je lepší socializační prostředí než v autobuse. Hlavním 

koordinátorem dopravy byl Martin Babička, letos mu nově vypomáhala Simona Sobolevská.

 Co zůstalo stejné jako každý rok, je místo konání. Víkend 29. 9. – 1. 10. jsme znovu strávili v penzionu 

Krakonoš v Bílém Potoce. Zúčastnilo se ho 52 studentů a studentek z oborů Historie a Historie – Evropská 

studia, s realizací pak pomáhal organizátorský tým v počtu 35 lidí. Čísla přihlášených jsou podobná jako  

v minulých letech. 

 Samotný kurz pak proběhl bez problémů, podle zavedeného programu a užili jsme si tak další pove-

dený víkend. S majitelem areálu panem Součkem bylo zároveň zamluveno datum na příští rok. 
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Začleňování prvního ročníku
Hedvika Klímová 

Začleňování studentů a studentek z prvního ročníku proběhlo v o poznání menší míře než loňský rok. 

Do Spolku vstoupilo pouze pět nových studentů a studentek oborů Historie a Historie – Evropská studia.  

Ti se však aktivně podíleli na spolkových akcích, jako byl například provoz stánku na Studentském Majálesu 

(Boleslav Šmejkal a Simona Sobolevská) nebo příprava seznamovacího kurzu (dopravu pomohla zařídit Si-

mona Sobolevská). Zároveň přislíbili svou pomoc i do příštího roku: kolega Šmejkal plánuje navrhnout nové 

propagační předměty Ffabuly a zorganizovat workshop k vytváření prezentací; kolegyně Sobolevská se znovu 

ujme organizace dopravy na seznamovací kurz. Doufáme, že jejich příklad inspiruje další studenty a studentky 

ke vstupu do Spolku, jelikož někteří nečlenové již letos pomáhali s přípravou seznamovacího kurzu a účastnili 

se spolkových akcí.
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Poradenská činnost
Michal Cáp

Spolok je počas celého akademického roka a aj mimo neho pripravený pomôcť a poradiť svojim kolegom, ako 

aj uchádzačom o štúdium. Práve na takúto pomoc je obzvlášť zameraný Seznamovací kurz, ktorý je popísaný 

v príslušnom oddiely. Formálnejšie akcie zamerané na pomoc obzvlášť študentom prvého ročníka, ktoré sme 

tento rok organizovali sú tzv. Úvody do literatúry. 

Prvý obecný úvod, doplnený mantrou “čítajte, čítajte, čítajte”, so zameraním na literatúru k stredoveku, 

sa odohral 22.2.2017 a viedol ho kolega Izdný, účasť bola hlavne zo strany prvákov pomerne dobrá. Druhý 

úvod, do “studia literatúry k úvodu” 22. 3. 2017 organizovali kolegovia Cáp a Crhák, avšak tam bola účasť 

spočítateľná na ľavej ruke Froda Pytlíka. Určite v úvodoch, ktoré majú mladším kolegom ukázať, že vyučujúci 

s tými 15 knihami na skúšku nežartujú, budeme pokračovať.

0ostredníctvom emailov a našej facebookovej stránky, kde odpovedáme na všetky možné, nemožné, aj ľa-

hko dohľadateľné dotazy a vždy sa nájde nejaký ochotný a prokrastinujúci kolega. Tiež poradenstvo aktívne 

komunikujeme po vnútorných kanáloch spolku, takže ak aj odpoveď hneď nepoznáme, vieme tázajúceho 

odkázať na osobu, ktorá vie poradiť.

Systém poradenstva mal byť uľahčený vytvorením Spolkových najčastejšie kladených dotazov, tzv. FAQu. Ko-

lega Cáp ho však nezvládol za celý akademický rok napísať, alebo delegovať zodpovednosť, za čo bude vyko-

návať sebakritiku (ale aspoň zvládol odštátnicovať, čo sa tiež nečakalo).
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Filmový klub
Otmar Beneš 

Filmový klub v akademickém roce 2016/17 vedl již potřetí Otmar Beneš. Ten musel při porovnání s před-

chozími ročníky konstatovat ubývající číslo divácké návštěvnosti, která letos i přes konstantní prezentaci film-

ových představení na sociálních sítích a skrze plakáty oscilovala kolem 10 diváků. Promítalo se opět zhruba 

s třítýdenním rozestupem, čtyřikrát v semestru zimním a třikrát v letním. I letos byla do programu dvou ze 

sedmi večerů zařazena projekce na starou 16mm filmovou promítačku. Mimo šest samostatných filmových 

večerů, z nichž byl ten z 15. 12. 2017 uskutečněn spolu se spolkem studentů finštiny Finofillit, byl filmový 

klub zařazen i do programu přednáškových dní „Obrazů a perspektiv Velké války‘ v dubnu 2017. Plánovaná 

projekce filmu „Pekelní andělé“ byla za tímto účelem spojena s přednáškou o nasazení vzducholodí Zeppelin 

v první světové válce. Vzhledem k vytrvale klesajícímu zájmu o filmové večery se Otmar Beneš rozhodl tímto 

ročníkem své působení ve vedení filmového klubu ukončit a poskytnout tak jeho prostor k působení a real-

izaci dalším kolegům.
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Přípravné kurzy 
Jakub Izdný 

Přípravné kurzy v akademickém roce 2016/2017 změnily opět organizátora, kterým se nově stal Jakub Izdný. 

Vedle této zásadní změny proběhla ovšem na FF i změna na postu tajemníka a také došlo k některým interním 

změnám v pravidlech vyplácení stipendií. Po krátkém jednání ovšem bylo možné konstatovat, že žádná ze 

změn na fakultě nebude mít na průběh a organizaci kurzů, jakož i na způsob finančního vyrovnání s fakultou 

vliv. Pro přípravné kurzy byla vymyšlena a nafocena poměrně ambiciózní propagační kampaň, kterou dotvořil 

kompletně novým vizuál propagačních materiálů. Relativně drobné výdaje v celé věci vyústily v reprezen-

tativní dosah a profesionální tvář kurzů. Lektorsky byly přípravné kurzy zajištěny obdobným týmem, jako  

v loňském roce, změny byly většinou kompenzovány návratem starších lektorů či rozšířením působnosti lek-

torů stávajících. Zcela nové tváře byli pouze Tomáš Konečný a Martina Reiterová. V letošním roce se ovšem 

podařilo po dlouhé době uspořádat pro lektory seminář vedený dr. Činátlem. Lektoři se zúčastnili v převážné 

většině a seminář přijali vesměs pozitivně. Formát samotných kurzů oproti loňskému roku zůstal téměř ne-

změněn. Kvůli ukončení spolupráce s CSPK byl zrušen seminář zaštiťovaný jejich lektorem a nahrazen obno-

venou exkurzí k moderním dějinám Prahy. Poslední hodina pak byla obohacena o simulaci komisní zkoušky, 

která byla podpořena účastí studentům neznámých tváří starších kolegů. Lze říci, že všechny změny byly při-

jaty účastníky kurzů velmi pozitivně a jejich hodnocení ze stran lektorů bylo také pozitivní.

 V průběhu kurzů se přihlásilo celkem 30 účastníků, z čehož 25 si objednalo kurzy celé, či většinu. 

Jedná se o historicky zřejmě nejmenší počet, nicméně je nutno konstatovat, že jde o očekávanou korelaci  

s demografickým poklesem v ročníku absolventů středních škol. Evaluace kurzu dopadly v očekávaném rozsa-

hu, hodnocení se v průměru pohybovalo mezi známkami 1-2. Lze tedy říci s jistou nadějí, že formát i průběh 

kurzu dosáhly jistého optima. Interními kanály bylo zjištěno, že ze všech účastníků bylo 18 později na historii 

přijato, další dva pak byli přijati na jiné obory na FF. Úspěšnost frekventantů tedy stabilně překračuje průměr 

přijatých.

 Relativně nová byla též snaha o jistou socializaci účastníků i lektorů, která vychází z dalších zájmů pro-

pagace a udržování členské základny spolku. V tomto směru proběhlo několik úspěšných akcí, zejména pak 

setkání s frekventanty mimo půdu fakulty v restauračním zařízení.

 Po stránce finanční přesáhl rozpočet kurzu částku 100 000 korun, z níž po odečtení marže fakulty  

a daně získal spolek k dispozici 69 133 Kč. Náklady na lektory a drobné výdaje dosáhly sumy 38 600 Kč, netto 

30 533 Kč bylo tedy čistým ziskem spolku.

V celku lze říci, že průběh přípravných kurzů, jejich dopad a účast jsou přinejmenším uspokojivé, kvalita  

a úspěšnost účastníků pak dávají naději, že se jedná o akci, která dosahuje i jiných výsledků než zajištění pří-

jmů pro spolkovou pokladnu.

 



18

Obscura
Ondřej Crhák 

Letošní akademický rok přinesl čtvrté číslo časopisu Obscura. Díky skvělé práci šéfredaktora Jana K. Černého 

se podařilo časopis posunout nejenom na vizuální úrovni, ale i na úrovni obsahové.  Během následujícího 

roku se snad redakci podaří získat pro časopis ISSN a dostat se tak do oficiálního světa periodik. 

 Spolku se i letos podařilo získat na časopis grant od Studentské rady FF UK, a tak zajistit jeho další zvy-

šování úrovně a činnost. Bohužel díky technickým problému sazečů se nepodařilo vydat páté číslo časopisu 

ještě v tomto akademickém roce. Nicméně již v tuto chvíli lze konstatovat, že se jedná o velice povedený kou-

sek. V čísle bude možné nalézt rozhovor s Vlastimilem Vondruškou či krátký příspěvek na téma Bunkrkunst. 

Dále je nutné zmínit, že v časopise publikují i kolegové z jiných fakult a univerzit. Dalším plusem tohoto čísla 

je anglický článek Martiny Reiterové, který je prvním cizojazyčným příspěvkem v časopise.
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Veřejné akce odborného a popularizačního rázu
Michal Cáp

V akademickom roku 2016/2017 sa FFABULe podarilo organizovať v pomerne hodnom počte akcie odborné, 

aj popularizačné. Vyskúšali sme nesmrtelné klasiky, ako aj jeden nový, podľa nás nosný koncept. Nasleduje 

stručné zhrnutie akcií podľa ich druhu.

 Diskusie. V minulom akademickom roku sme zorganizovali “iba” dve klasické panelové diskusie a to v 

zimnom semestri. Prvou bolo 270 HLASŮ K VÍTĚZSTVÍ: PREZIDENTSKÉ VOLBY V USA V HISTORICKÉM KONTEX-

TU, ktorá sa podujala dať do historického kontextu aktuálne dianie v USA. Diskusia sa odohrala 24.11.2016 

a pozvanie prijali Jan Hornát (KAS FSV UK), Věra Kotábová (IPS FSV UK), Jan Koura (ÚSD FF UK). Diskusiu 

moderoval náš emeritný predseda Martin Babička.

 Druhá diskusia niesla názov HRÁT DĚJINY: VZTAH HISTORIE A POČÍTAČOVÝCH HER, ktorá tématicky 

naväzovala na naše staršie akcie, přednášku Martina Klímy “Počítačové hry, historie a prožívání dějin” a di-

skusní panel “Počítačové hry ve výuce dějepisu”. V paneli nás 14.12.2016 účasťou poctili  Aleš Smutný (re-

daktor games.cz), Jaroslav Švelch (IKSŽ FSV UK) a Martin Klíma (Warhorse studios) a moderovania so zhostil 

náš skoro mýtický člen Patrik Vlasák (ktorého úvodné oslovenie “Dámy a přátelé” budiž naveky zapísané  

v spolkových análoch). Hojná účasť dokázala, že história a počítačové hry sú téma, ktorá sa popularizuje 

doslova sama.

 V horizonte nového akademického roka 2017/2018 sa objavila ako téma otázka historických pamät-

níkov a ich strhávaniu a momentálne je v koncepčnom riešení medzi kolegyňou Kolářovou, kolegom Crhákom 

a kolegom Cápom. Diskusie budeme určite organizovať aj naďalej, ale veľmi u nich záleží na téme a organi-

začnom tíme, ktorý sa o danú problematiku zaujíma.

 Novým konceptom, ktorý sme tento rok spustili a myslíme si, že aj úspešne zpopularizovali, sú štu-

denské prednášky. Ich základnou myšlienkou je umožniť naším kolegom, ktorí obhájili zaujímavú a kvalitnú 

prácu, či sa venujú zaujímavej problematike, prezentovať výsledky svojho bádania. Tým nielenže dostatnú 

príležitosť sebaprezentácie, ale aj možnosť vyskúšať si “nanečisto” ako prednášať svoju tému pred publikom 

a o svojej práci diskutovať. Zároveň tým dávame priestor často menej známym, ale rozhodne zaujímavým 

témam. 

 Pionierom tohto konceptu bola 20.10.2016 prednáška nášho kolegu Otmara Beneša ČASOPIS SIG-

NAL, vychádzajúca z jeho kvalitnej bakalárskej práce. Po prvotnom úspechu nasledovala 1.11.2016 prednáš-

ka našej kolegyne Kateřiny Chládkové (v súčasnosti už Sixtové) OBRAZ JANA HUSA, ktorá tiež vychádzala z 

výbornej bakalárskej práce. Treťou v poradí bola 1.12.2016 prednáška nášho kolegu Mareka Jandáka, venujú-

ca sa jeho (zatiaľ) celoživotnej téme, ktorou je ARMÉNSKA GENOCIDA, počaj ktorej nás prítomnosťou poctili 

aj zástupcovia ambasád Turecka a Arménska a sme veľmi vďačný, že si na nami organizovanej akcii nevyhlásili 

vojnu. Po istej pauze nasledovala v letnom semestri, presnejšie 24.4.2017 ODSOUZENÁ REFORMACE nášho 

kolegu Tomáša Konečného, ktorá vychádzala z jeho bakalárskej práce.
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Model študentských prednášok je podľa nás nosný aj populárny a budeme v ňom určite pokračovať. Využili 

sme ho aj na jednom prednáškovom dni popísanom nižšie a v zimnom semestri nového akademického roku 

sa už môžete tešiť na prednášku o ranno novovekej kriminalite.

 Prednáškové dni sú zatiaľ (chystáme predsa len “skutočnú” konferenciu) najväčším formátom, aké 

Spolok organizuje. Po skúsenostiach z minulých rokov sme sa rozhodli, že tieto akcie budeme pre väčšiu efek-

tivitu organizovať “na mieste” sami, aj keď ku každej sme zabezpečili širšiu inštitucionálnu spoluprácu. Tento 

rok sme organizovali prednáškove dni dva.

 V zimnom semestri, 26.10.2017 prebehla akcia OBČANSKÁ VÁLKA VE ŠPANĚLSKU, ktorú sme zorga-

nizovali v spolupráci s nasledujúcimi inštituciámi: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Národní Archiv ČR, 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a časopis Dějiny a současnost. V rámci prednáškového dňa prebehli 

prednášky “Dlouhá cesta k Francově vítězství ve španělské občanské válce”, ktorú predniesol prof. Josef Opat-

rný (Středisko ibero-amerických studií FF UK), nasledovaná prednáškou “Španělská občanská válka očima 

současných historiků”, ktorej sa zhostil doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr. (Katerdra romanistiky FF UMBK) a záverč-

nou prednáškou bola  “Španělská občanská válka a meziválečná kultura v Československu”, prednesená Mgr. 

Lukášem Holečekem, Ph.D. (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK).

 Prednáškový deň bol ukončený diskusiu Internacionalismus v meziválečném období, kde pozvanie 

do panelu prijali PhDr. Radek Buben, Ph. D (Středisko ibero-amerických studií FF UK), Mgr. et Mgr. Zdenko 

Maršálek, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) a PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. (Ústav světových dějin 

FF UK), moderoval člen Spolku Michal Cáp. Prednáškový deň bol tiež sprevádzaný výstavou propagandis-

tických plagátov Svědkové vzepětí a tragédie, ktorej autormi bol Zora Machková (Národní archiv), Roman 

Štér (Národní archiv) a Zdenko Maršálek (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), ktorý tiež preniesol úvodné slovo. 

Prednáškový deň bol propagovaný časopisom Dějiny a současnost, ktorý bol tiež v rámci spolupráce na mi-

este v predaji v zvýhodnenej cene.

 V dňoch 19.-20.4. sme zorganizovali prednáškový dvojdeň OBRAZY A PERSPEKTIVY VELKÉ VÁLKY. V 

jeho rámci sme skombinovali prednášky už zaslúžilých akademikov s možnosťou prezentácie našich ešte 

študujúcich, alebo relatívne mladých kolegov a kolegýň. Prvou prednáškou bolo “Zákopové umění jako 

fenomén každodennosti za první světové války” ktorej autorom bol Petr Bjaček (Vojenský historický ústav). 

Nasledovali “Židovští uprchlíci z Haliče a Bukoviny za první světové války”, prednesení Michaelm Franklem 

(Židovské muzeum v Praze). Treťou prednáškou bola “Velká válka a její vliv na fungování civilní instituce na 

příkladu věznice v Uherském Hradišti”, ktorej sa zhostil Jan Zámečník (Vojenský historický archiv). Poslednou 

prednáškou prvé dňa bola “England’s difficulty is Ireland’s opportunity.” První světová válka a radikalizace 

irského národnostního hnutí.” Vojtěcha Halamy (Ústav světových dějin FF UK). 

 Druhý prednáškový deň otvorila “Morálka českých vojáků rakousko-uherské armády v historii a his-

toriografii” prednesená Jiřím Hutečkom (Historický ústav FF UHK). Nasledovala “A byl to můj oslíček...” Vo-

jáci první světové války a jejich vztah k válečným koním”, ktorej autorkou bola Barbora Hunčovská (Ústav 

českých dějin FF UK). Pokračovali sme s témou “Tabák a cigareta za první světové války. Kouření jako součást 
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válečného prožitku”, ktorú predniesol Martin Lundák (Ústav českých dějin FF UK). Záverečná prednáška 

bola doprevádzaná dokonca aj niekoľkými hudobnými výstupmi, čo je pri téme “Veškerá sláva monarchie 

na špičkách. Rakousko-uherské vojenské pochody v moderní době” ako aj prednášajúcom, ktorým bol Ivan 

Šedivý (Ústav českých dějin FF UK), viac než pochopitelné. 

 Obrazy a perspektivy mali byť ukončené premietaním filmu Hells Angels, pre malú účasť, aj aj fyzický, 

psychický a morálny kolaps organizátorov však k projekcii nedošlo a akcia bola ukončená po úvodnej pred-

náške o vzducholodiach, ktorej sa zhostil náš kolega Otmar Beneš. Súčasťou prednáškových dní bola aj výstava 

“Munice domácí fronty”, ktorá bola pripravená v spolupráci s Vojenských historickým archivem. 

 Prednáškové dni sú obľúbené akcie, aj keď pre ich dĺžku sa musia potýkať so značnou fluktáciou účast-

níkov. Sú to tiež jedny z organizačne najnáročnejších formátov a záležia značne na zohratom organizačnom 

tíme, v prípade tohtoročných treba určite menovať kolegyňu Harasimovicz a kolegov Crháka, Křišťana a Cápa. 

Dôležitým poznatkom do budúcnosti je určite význam výstav, ktoré nám pomáhajú obsadiť verejný priestor 

na fakulte a spropagovať akciu viac než len “obyčajnými” plagátmi. V najbližšej dobe žiaden prednáškový deň 

neplánujeme, keďže sa energia spolku upiera na nadchádzajúcu konferenciu. 

 Posledným menovaným, ale jedným z najpopulárnejších, je formát prezentácie kníh. Tento rok sa nám 

podarilo dohromady štyri predstavenia. Prvým bola 6.12.2016 prezentácia práce Jiřího Hutečky MUŽI PROTI 

OHNI, ktorej sa ako koreferenti zúčastnili Rudolf Kučera (Masarykuv ústav Akademie věd) a Ivan Šedivý (Ús-

tav českých dějin FF UK), moderoval člen Spolku Michal Cáp. Akcia prebehla za spolupráce s Nakladatelstvím 

Lidové Noviny. V letnom semestri sme 21.3.2017 predstavili knihu Jiřího Fialy JAK SE ZBAVIT CASTRA, ktorá sa 

konala mimo našu domovskú pôdu v klube Zázemí. Ako koreferenti vystúpili Pavel Baršafilozof (Ústav politol-

ogie FF UK), Michal Špína (A2 kulturní čtrnáctideník), moderovala naša kolegyňa Sára Vídimová. 

Týždeň na to, 28.3.2017 a už späť na hlavnej budove sme predstavili knihu Miroslava Hrocha HLEDÁNÍ SOU-

VISLOSTÍ: ESEJE Z KOMPARATIVNÍCH DĚJIN EVROPY, ktorej sa okrem pána profesora v debate zúčastnili doc. 

PhDr. Jan Horský, Ph.D. (Pracoviště historické sociologie FHS UK) a doc. Markéta Křížová, Ph.D. (Středisko 

iberoamerických studií FF UK), moderoval kolega Marek Fapšo. Akcie prebehla v spolupráci s nakladateľstvom 

SLON. Posledným predstavením akademického roka, bola 27.4.2017 debata ku knihe Pavla Kováře a Michala 

Pullmana CO BY NORMALIZACE?, ktorá sa konala v Galerii Tranzitdisplay. Panelu sa zúčastnil z autorov Michal 

Pullmann (Ústav sociálních a hospodářských dějin FF UK) a ako koreferenti Petr Bílek  (Ústav české literatury a 

komparatistiky FF UK) a Jaroslav Pinkas (Ústav pro studium totalitních režimů), moderovala kolegyňa Kristína 

Andělová. Opäť sme spolupracovali s Nakladatelstvím Lidové Noviny.

 Prezentácie nových historických publikácií môžeme hodnotiť po všetkých stránkach kladne. Publiku, 

teda často študentom histórie, sprostredkovávajú nové publikácie v ich obore, sú lákavé aj pre neoborovú 

verejnosť. Tiež nám umožňujú nadviazať vzťahy s autormi, ako aj nakladateľstvami, ktoré sú takmer vždy 

prístupné (ako by povedal cynik, robíme im predsa reklamu). Tieto dobré vzťahy sú následne prínosné pri 

organizovaní ďalších akcií Spolku, či už diskusií, prednášok, alebo prednáškových dní.
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 Spolok má vo svojom portfóliu širokú paletu odborných a popularizačných akcií, ktorými sa mu darí 

vstupovať do verejného priestoru na fakulte, a v menšej miere aj mimo  nej. Tiež si myslíme, že sú nami 

organizované akcie na kvalitnej odbornej úrovni a dokážu tiež zabaviť, čo je tiež jedna z podstatných funkcií 

a lákadiel histórie. Tento akademický rok sa nám podarilo všetky akcie nahrávať a následne publikovať na 

našom Mixcloude a Facebooku, čím ich sprostredkovávame aj záujemcom, ktorí nemajú príležitosť zúčast-

niť sa ich fyzicky. Do budúcna plánujeme možnosti dostupnosti našich akcií prostredníctvom nových médií 

rozšíriť. Na záver snáď len treba vyjadriť nádej, že sa znovu zíjde rovnaké množstvo nadšených organizátorov 

ako v poslednom roku.
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Společenské akce
Ondřej Crhák 

Akademický rok jsme otevřeli klasickým hospodským večerem pro první ročníky. Hospodu pro prváky jsme 

se pokusili opakovat i v dalším semestru. Bohužel naše snaha nepadla na úrodnou půdu a účast nebyla valná.  

V prosinci proběhl vánoční večírek, který jsme tentokrát situovali do kavárny divadla Komedie. Asi nejvýzn-

amnější akcí byla v tomto směru oslava 7. narozenin Spolku. Oslava se opět odehrála v prostorách FF UK, 

konkrétně v místnosti č. 104 a lze ji považovat za více než vydařenou. Koncept samotné oslavy ve spojení 

s odbornou debatou nebo přednáškou zůstal zachován. Letos jsme krom členů Spolků a pracovníků his-

torických ústavů pozvali i další přátelé Spolku včetně děkanky FF UK doc. Mirjam Friedové, která na oslavu 

také dorazila. 
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