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Úvod
Spolek studentů historie FF UK překonal svůj osmý rok existence. Jako 
každý rok panovaly obavy z aktivizace prvního ročníku, což se vzhledem 
k počtu aktivních nových studentů nepotvrdilo. Novým mladým čle-
nem výboru se stal Matyáš Jakubů, který je studentem oboru Historie –  
Evropská studia.

Výbor nadále sledoval již nastavené trendy agendy, tj.  činnost spolku 
rovněž navazovala na minulý rok. Všechny akce probíhaly po všech 
stránkách bezproblémově. Nicméně letošní rok přinesl pro celou or-
ganizaci velkou zkoušku v podobě velké mezinárodní konference k 
100. výročí ruských revolucí. I přes velké vypětí sil mohu s radostí 
říct, že i tato akce se vydařila. Rád bych chtěl také v této souvislosti 
podotknout, že Spolek touto akcí doslova přeskočil historická praco-
viště na naší fakultě. Spolek totiž nejenom dále pokračuje v tom, že 
ústavům dělá „chůvu“ v péči o studenty, ale touto akcí je nahradil i 
v odborné sféře.

Neplánovanou zkouškou, která měla ověřit fungování výboru, byla 
má osobní indispozice v letním semestru. Chtěl bych zde poděkovat 
celému výboru za dobrou práci a mé zastupování. Veliké díky patří 
zejména místopředsedkyni Anně Fišerové díky níž se Spolek udržel 
bez zaváhání v chodu. 

Nastává zlom, kdy stará a střední generace ze Spolku odchází. Při 
této příležitosti bych svým nástupcům a nástupkyním rád vzkázal, 
že Spolek musí nejenom bojovat za práva studenstva a zkvalitnění 
výuky, ale musí bojovat proti fašismu, rasismu, xenofobii a šovinismu 
nejenom ve svých řadách, ale zejména v celé akademické obci! 

Ondřej Crhák
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Finance
Marta Harasimowicz

Tato výroční zpráva zaznamenává hotovostní a bezhotovostní pohy-
by v období od 11. 10. 2017 do 8. 10. 2018. K 11. 10. 2017 činil 
zůstatek na účtu 70 964,60 Kč. Zůstatek v pohotovostní pokladně k 
témuž datu činil 12 530,00 Kč.

Celkem za uvedené období tvořily výdaje Spolku 136 279,31 Kč. Nej-
větší položku tradičně tvořil seznamovací kurz, který však byl z velké 
části pokryt z účastnických poplatků (rozdíl mezi příjmy z účastnic-
kých poplatků a celkovou cenou akce vznikl větší spotřebou jídla a 
pití a byl zčásti pokryt ze solidárních příspěvků vybraných na akcích 
Spolku). Druhou největší položku tvořily náklady na organizaci mezi-
národní konference Za obzory revoluce v Rusku (zvláště náklady na 
letenky pro hlavní řečníky konference Jože Pirjevce a Siyavese Aze-
riho, dále pak na tisk a výrobu propagačních materiálů).
Podstatný výdaj tvořilo i letos občerstvení na narozeniny Spolku. 

Dále byla vynaložena větší částka na výrobu propagačních předmětů 
Spolku (v tomto kontextu je ale třeba uvést, že k výrobě došlo po 
větší časové prodlevě – v předcházejícím akademickém roce se Spo-
lek zaměřoval na distribuci starších propagačních předmětů).

Náklady na vydání časopisu Obscura činily v uplynulém akademic-
kém roce 7 320,50 Kč. Z toho cca 40 % bylo pokryto z grantu zís-
kaného v rámci projektového řízení Studentské rady Studentského 
fondu FF UK, který Spolek obdržel ještě v akademickém roce 2016/ 
2017; dále 547 Kč bylo vybráno na solidárních příspěvcích v průběhu 
distribuce časopisu. Celkově tedy Spolek dotoval Obscuru částkou 3 
773,50 Kč.

Z mimořádných výdajů lze uvést investice do praktického zázemí 
Spolku (nákup skleniček, diktafonu pro Rádio 201 či nového zámku 
pro spolkovou skříň).
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Mezi příjmy tvoří největší položku účastnické poplatky za seznamo-
vací kurz, které ovšem, jak jsme již řekli, vesměs posloužily na uhra-
zení výdajů spojených s jeho organizací. Druhou největší položku 
tvoří mimořádný členský příspěvek, jenž vychází z účelového stipen-
dia poskytnutého FF UK na organizaci přípravných kurzů organizá-
torce kurzů. Jako další příjmy lze uvést účastnické poplatky na konfe-
renci Za obzory revoluce v Rusku (poplatky posloužily k pokrytí části 
nákladů spojených s organizací konference), mimořádný členský pří-
spěvek spojený s výběrem solidárních příspěvků na seznamovacím 
kurzu a spolkových narozeninách a řádné členské příspěvky, které v 
akademickém roce 2017/ 2018 byly vybrány v celkové výši 7 500 Kč. 
V letošním projektovém řízení Studentské rady Studentského fondu 
FF UK získal Spolek grant ve výši 2 500,00 Kč, ze kterého bude čás-
tečně pokryt tisk dalšího čísla časopisu Obscura. Souhrn výnosů za 
celé zúčtovací období činí 136 210,00 Kč.

V nejbližší době lze očekávat především významnější výdaje spoje-
né s vydáním dalších čísel Obscury. Zároveň lze očekávat i výrazněj-
ší příjem související s chystanou výzvou členstvu ohledně uhrazení 
řádných členských příspěvků.

Ke dni 8. 10. 2017 činil zůstatek na bankovním účtu Spolku 50 036,29 
Kč. V hotovostní pokladně se nacházelo 33 389 Kč.

V následujících měsících dojde pravděpodobně k personální změně 
ve funkci hospodáře Spolku, která byla vyhodnocena jako žádoucí v 
souvislosti s nutností generační obměny orgánů Spolku a profesním 
vytížením stávající hospodářky. Jako praktická doporučení pro admi-
nistrativu financí Spolku (respektive jako podněty pro realizaci této 
agendy v akademickém roce 2018/ 2019) se nabízí následující:
•	 upřednostnění bezhotovostních obratů oproti obratům hoto-

vostním (zvláště v případě příjmu a výdeji větších částek) v zájmu 
posílení transparentnosti této agendy, bezpečnosti transakcí a s 
cílem minimalizovat rizika chybovosti;

•	 pečlivé rozpočtování nákladnějších akcí;
•	 průběžná archivace účetních dokladů;
•	 pokračování v úzké spolupráci Výboru s hospodářem jak v ob-
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lasti průběžné administrativy účetnictví, tak i v oblasti plánování 
výdajů.

VÝDAJE

konference Za obzory revoluce v Rusku*                 -24 054,00 Kč
pyrotechnické materiály pro seznamovací kurz 2017         -248,00 Kč
občerstvení na akcích                                                              -790,00 Kč
investice do technického zázemí                                   -2 674,00 Kč
tisk Obscury                                                                        - 7 320,50 Kč
tisk propagačních plakátů pro přípravné kurzy       -2 340,10 Kč
výroba propagačních předmětů                                 -8 403,71 Kč
občerstvení na 8. narozeninách Spolku                 -13 810,00 Kč
seznamovací kurz 2018*                                            -76 639,00 Kč
Celkem                                                                                 -136 279,31 Kč
*Viz podrobný rozpis dále.

VÝNOSY

řádné členské příspěvky                                              7 500,00 Kč
projektové řízení SR                                                            2 500,00 Kč
účastnické poplatky za seznamovací kurz 2018    71 570,00 Kč
mimořádný členský příspěvek                                            36 241,00 Kč
účastnické poplatky – konference Za obzory revoluce v Rusku 
                                                                                                     9 812,00 Kč
solidární příspěvky za propagační předměty                       556,00 Kč
Obscura                                                                              547,00 Kč
mimořádný členský příspěvek                                               7 484,00 Kč
Celkem                                                                                  136 210,00 Kč

KONFERENCE ZA OBZORY REVOLUCE V RUSKU

účastnické poplatky                                                            9 812,00 Kč
výroba propagačních placek                                                 -800,00 Kč
výroba propagačních tašek                                              -3 907,00 Kč
cestovné – Jože Pirjevec                                              -8 450,00 Kč
tisk plakátů -2 659,00 Kč
bagety pro tlumočnice + izolepa                                    -257,00 Kč
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konferenční roll-up                                                           -2 190,00 Kč
tisk plakátů                                                                        -1 665,00 Kč
cestovné – Siyaves Azeri                                              -4 046,00 Kč
bankovní poplatek za převod do zahraničí                         -20,00 Kč
šatnový bloček                                                                              -60,00 Kč              

Suma příjmů                                                                         9 812,00 Kč
Suma výdajů                                                                       -24 054,00 Kč
Suma celkem                                                                      -14 242,00 Kč

SEZNAMOVACÍ KURZ 2018

účastnické poplatky                                                         71 570,00 Kč
vracení poplatků                                                           -1 200,00 Kč
doprava                                                                         -8 689,00 Kč
ubytování + stravné                                                         -66 750,00 Kč

Suma příjmů                                                                       71 570,00 Kč
Suma výdajů                                                                      -76 639,00 Kč
Suma celkem                                                                          -5 069,00 Kč

SOUČASNÝ STAV
Hotovostní pokladna                                                          33 389,00 Kč
Bankovní účet                                                                       50 036,29 Kč
Celkem                                                                                    83 425,29 Kč

SHRNUTÍ
stav k 11. 10. 2017                                                           83 494,60 Kč
suma příjmů                                                                     136 210,00 Kč
suma výdajů                                                                      -136 279,31 Kč
suma celkem                                                                               -69,31 Kč

stav k 8. 10. 2018                                                         83 425,29 Kč
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Vztahy s fakultou a historickými 
ústavy
Během tohoto akademického roku pokračoval rozvoj vztahů s ve-
dením Filozofické fakulty. Přes běžné styky s Oddělením příjímací-
ho řízení a vnějších vztahů spolek aktivně jednal s děkankou fakulty. 
Tento stav nastal díky přípravě a průběhu konference „Za obzory re-
voluce v Rusku“, která se uskutečnila v listopadu 2017. Konference 
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 participovala. Zároveň je nutné zdůraznit, že v širším kon-
textu se jedná i o rozvoj spolupráce s Ústavem pro studium totalit-
ních režimů. 

Vztahy s historickými ústavy pokračovaly v již nastavené formě. Ústa-
vy nadále vycházely Spolku vstříc v poskytování učeben pro jeho 
akce. Díky dobrým vztahům na osobní rovině mezi členy výboru  
a některými řediteli se ze Spolku stává nejenom realita, kterou musí 
ústavy přijmout, ale také plnohodnotný partner. Největší zlepšení 
nastalo s vedením Ústavu světových dějin, kde se ukázalo, že nový 
ředitel prof. Václav Horčička je naším aktivitám více nakloněn než 
jeho předchůdce.  

Dne 5. 12. 2017 se uskutečnilo již tradiční setkání mezi řediteli his-
torických ústavů a veřejností. Diskuze se účastnili prof. Ivan Šedivý 
(ÚČD), prof. Václav Horčička se svým zástupcem doc. Václavem Drš-
kou (ÚSD) a doc. Michal Pullmann (ÚHSD). Moderování se ujal Mar-
tin Babička. Stejně jako v minulém roce byly otázky od studentů sbí-
rány předem pomocí online formuláře. Moderátor následně z otázek 
vytvořil okruhy. Prostor pro dotazování z publika byl samozřejmě na 
akci ponechán.  Obsah otázek se víceméně opakoval jako v minulých 
letech. Nicméně je nutné podotknout, že řešení jakýchkoliv problé-
mů nedoznalo žádného posunu. Zejména problém výuky Úvodu do 
studia historie je stále na mrtvém bodě. Zkrátka „sliby jsou chyby“ 
a vedení jednotlivých ústavů akorát potvrzuje svoji nehybnost, kon-
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zervativnost a vůbec nechuť k jakýmkoli programovým změnám. Vý-
uka historie je tedy zatím stále stejná jako před pětadvaceti lety. 
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Spolupráce se spolky a dalšími  
organizacemi
Stejně jako v minulých letech jsme pokračovali ve spolupráci  
i s ostatními spolky z Filozofické fakulty. Zejména jsme pokračovali  
v již tradiční spolupráci se Studentskou radou na večerech deskových 
her DeskoFFky. Spolupráce s ostatními spolky na fakultě byla upoza-
děna díky mezinárodní konferenci. Na celouniverzitní úrovni nedošlo 
k dalšímu rozvoji spolupráce, neboť Studentská unie i Centrum spol-
ků a absolventů se zřejmě nachází ve stádiu klinické smrti. Nicmé-
ně jsme se klasicky formou stánku účastnili Studentského Majálesu  
a festivalu Open Square. Spolupráce s historickými spolky v České 
a Slovenské republice pokračovala stejně jako v minulých letech.  
V prosinci 2017 jsme se účastnili studentské konference v Bratisla-
vě. Na sjezd spolků v dubnu 2018 v Hradci Králové jsme bohužel 
nevyslali žádného zástupce. Akční členové spolku byli stále vyřízení  
z konference o revoluci nebo ze svého vlastního studia. Nicméně 
jsme přislíbili organizaci vlastní studentské konference .  
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Propagace spolku
Letošní akademický rok Spolek navázal na dosavadní osvědčenou 
propagační činnost. 

Z hlediska online propagace pokračovala naše aktivita stejně jako 
minulý rok zejména na sociálních sítích Facebook a Instagram. Zde 
nezbývá nic víc, než konstatovat, že se našim stránkám velice daří.  
Z hlediska našich webových stránek jsme učinili patřičné kroky k je-
jich dokončení a následnému vylepšení, které se ukázalo jako běh na 
velice dlouhou trať.

Sortiment propagačních předmětů byl letos doplněn o nové plátěné 
tašky „Beneš did nothing wrong“, které jsou autorským dílem Bolesla-
va Šmejkala. Obecně se naše předměty opět těší vysoké oblibě. 
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Seznamovací kurz 

Anna Fišerová

Spolek jako každý rok – letos již po deváté – uspořádal tradiční se-
znamovací kurz pro první ročník bakalářského oboru Historie. Kurz 
se nesl v duchu některých změn nastolených minulý rok. Organizace 
se tak po druhé za sebou ujmula Anna Fišerová. Pokračováno bylo  
i v novém typu dopravy a na seznamovák se opět jelo vlakem –  
a tentokrát bez výluk. Hlavním koordinátorem dopravy byla jako mi-
nulý rok osvědčená dvojice Martin Babička a Simona Sobolevská, 
kterým patří dík za velmi dobře odvedenou práci a součinnost.

Co také zůstalo při starém stejně jako u všech minulých ročníků, je 
místo konání. Víkend 28. 9. – 30. 9. jsme znovu strávili v penzionu 
Krakonoš v Bílém Potoce na severu Čech. Zúčastnilo se ho 45 stu-
dentů a studentek oboru Historie, s realizací pak pomáhal organi-
zátorský tým v počtu 30 lidí z různých ročníků a stupňů studia. Čísla 
přihlášených jsou o něco málo nižší než v minulých letech, ale vzhle-
dem k tomu, že pro letošní akademický rok nebyl otevřen druhý  
z historických oborů Historie – Evropská studia, který se kurzu také 
tradičně účastní, s malým úbytkem účastnic a účastníků se počítalo. 

Samotný kurz pak proběhl bez problémů, podle zavedeného pro-
gramu, který kombinuje socializační a informačně-studijní aktivity  
a užili jsme si tak další povedený víkend. S majitelem areálu panem 
Součkem bylo zároveň zamluveno datum seznamovacího kurzu na 
příští rok. 
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Pořádání akcí a další činnost Spolku
Se seznamovacím kurzem a společenskými akcemi se podařilo 
začlenit studenty prvního ročníku. Mnozí z nich se nyní podílejí na 
spolkové činnosti. Nina Votočková a Štěpán Truhlařík se po Ondřeji 
Crhákovi a Michalu Cápovi ujali pořádání našeho filmového klubu. 
Filmový klub tedy pokračuje úspěšně dál. Spolek nadále vedl tzv. po-
radnu a pomáhal prvákům s jejich dotazy. Zároveň byly uspořádány 
i semináře o povinné literatuře. Velkým plusem je také dokončení 
FAQ na našem webu v sekci Studium. Tuto část se Michalovi podaři-
lo dokončit po dvou letech. Do jazyka českého ji přeložila Hedvika 
Klímová. 

Časopis Obscura letos prošel útlumem. Šéfredaktor Jan Černý odjel 
na studijní pobyt do zahraničí a zbytek redakce nebyl akcescho-
pný, tudíž došlo k publikaci pouze jednoho čísla, které bylo v pořadí 
páté. Číslo sice bylo velice nabyté co do rozsahu, ale přineslo otázku 
určitého omezení a nastavení pravidel pro autory. Nicméně výhled 
do nového akademického roku je velice dobrý a můžeme se těšit 
skoro na nový časopis. Díky činnosti Boleslava Šmejkala, Štěpána 
Truhlaříka a Martina Jelínka je spolkové portfolio bohatší o pod-
castové rádio – Radio 201. Jako jeden z posluchačů můžu říci, že se 
jedná o velice zdařilý a jedinečný projekt s velikou budoucností. 

Představení knihy jsme v tomto akademickém roce organizovali pou-
ze jednou. Jednalo se o knihu Vojtěcha Kesslera „Paměť v kameni“. 
Z pohledu organizace se jednalo o klasickou akci a vše proběhlo bez 
problémů. Dále jsme pořádali panelovou diskuzi „1848: polozapome-
nutá osmička?“. Diskutovat přišli Jiří Štaif (Ústav hospodářských a so-
ciálních dějin FF UK), Jan Randák (Ústav českých dějin FF UK) a Jiří 
Rak (Katedra evropských studií FSV UK). Moderování se ujala Marie 
Bahenská (Masarykův ústav a Archiv AV ČR). Z našeho pohledu se 
jednalo o úspěšnou akci, protože jsme jednak vyplnili díru v chrono-
logickém vymezení námi pořádaných akcí a zároveň jsme upozor-
nili na méně připomínané výročí v tomto osmičkovém roce. Z cyk-
lu studentských přednášek jsme přidali pomyslný jeden zářez, a to  
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s přednáškou „Zločin a trest“ Josefa Vacka. Spolek také v souvislosti  
s úmrtím prof. Josefa Petráně uspořádal vzpomínkový večer . 

V tomto akademickém roce nadále pokračovala agenda přípravných 
kurzů. Hlavním koordinátorem se stal opět Jakub Izdný. Celkově lze 
říci, že průběh přípravných kurzů, jejich dopad a účast jsou přine-
jmenším uspokojivé, kvalita a úspěšnost účastníků pak dávají naději, 
že se jedná o akci, která dosahuje i jiných výsledků, než jen zajištění 
příjmů pro spolkovou pokladnu.

Z hlediska společenských akcí jsme pokračovali v hospodách pro 
prváky, vánočním večírku a oslavách narozenin Spolku. Narozeniny 
jsme opět oslavili v prostorách naší fakulty a jako doprovodný pro-
gram jsme zvolili přednášku na téma spolkového života a festivit, 
kterou pronesl dr. Karel Šima z Ústavu etnologie FF UK. Spolkové 
oslavy lze hodnotit jako zdařilé a z osobního hlediska bych je označil 
jako Blitzkrieg. Poslední společenskou akcí byl tradiční memoriál 
knížete Vladivoje.

Největší akcí, která zároveň odsunula naše ostatní aktivity do poza-
dí, byla listopadová mezinárodní konference „Za obzory revoluce  
v Rusku“. Samotná akce byla velice náročná z hlediska spolupráce 
s dalšími subjekty (FF UK a ÚSTR), organizace, příprav a průběhu. 
Samotný obsah lze hodnotit jako vydařený a příliš široký pro uve-
dení do výroční zprávy. Spolek si tímto vyzkoušel opravdu velkou 
akci a získal tak cenné zkušenosti zejména v organizaci a hledání 
finančních zdrojů. Velký dík zde patří tehdejší děkance FF UK doc. 
Mirjam Friedové a náměstku ředitele ÚSTR Ondřeji Matějkovi. 
Poděkování patří také hlavním organizátorům, a to zejména Jaromí-
ru Mrňkovi, Martě Harasimowicz a Anně Kolářové. Práci Jaromíra 
Mrňky bych chtěl velice vyzdvihnout, jelikož komunikoval s účast-
níky a po odborné stránce celou konferenci vytvořil. Martu bych 
chtěl vyzvednout zejména za finanční stánku celé věci a produkci 
(raut a coffeebreaks byly velice vydařené!). Bohužel musím konsta-
tovat napjaté a neprofesionální vztahy s organizátorem a autorem 
myšlenky Lubošem Studeným, který spíše více mluví, než pracuje.  
Sám jsem se jako předseda Spolku zapojil do organizace konference. 
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Přineslo to cenné zkušenosti ve věci zvaní hostů a jejich ubytování. 
Zároveň se člověk stal mistrem ve hře „hledá se prázdná místnost“, 
což znamená přehazování výuky a uvolnění místnosti č. 200. Tím-
to bych chtěl poděkovat všem z FF, kteří nám vyšli vstříc. Závěrem 
mohu říct, že jsem na tuto akci velice pyšný a že to bylo to nejlepší, 
co jsem ve spolku zažil.

Konference nám krom zkušeností přinesla také cenné kontakty, díky 
nimž mohla v květnu 2018 přijet prof. Wendy Goldman a její manžel 
dr. Markus Rediker. Prof. Goldman se věnuje zejména sovětským dě-
jinám a její přednáška se týkala černého trhu v SSSR v období druhé 
světové války. Seminář s ní se pak týkal její knihy „Vytváření nepřítele“. 
Dr. Markus Rediker pak přednášel na téma proti otrockého hnutí 
v 18. století. Akce lze hodnotit jako úspěšné, avšak poznamenané 
chováním Luboše Studeného vůči zbytku výboru, které bylo velice 
arogantní a projevila se zde stejná neprofesionalita jako v případě 
konference. 
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