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Základní údaje o spolku

Název: Spolek studentů historie FF UK

Sídlo: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Právní forma: Spolek

Zaregistrováno: 6. 5. 2010

IČO: 22869476

Kontaktní údaje

Email: ffabula@email.cz

isha.prague@gmail.com

www stránky: www.ffabula.cz

www.facebook.com/FFabula

www.twitter.com/FFabula

Bankovní účet: 2300123300/2100 (transparentní účet dostupný online, FIO banka)

Výbor spolku

Předseda: Daniel Ort

Místopředsedkyně: Kateřina Chládková

Tajemník: Martin Babička

Členové výboru: Jakub Raška

Marta Harasimowicz

Disciplinární komise

Předseda: Miloš Bělohlávek

Členové: David Semera

David Pavlorek
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Úvod

Spolek  studentů  historie  FF UK má za  sebou další  rok  fungování.  Oproti  roku předchozímu

funkčnímu období  se  jednalo  o období  mnohem klidnější,  ve  kterém FFabula  fungovala  úplně

stabilizovaně. Prodělali jsme také dvě zásadní právní změny. Na soud byly zaneseny nové stanovy

schválené na poslední volební valné hromadě, takže FFabula již není občanským sdružením, ale

spolkem.  Druhou změnou  pak  je  prodloužená  smlouva  s  historickými  ústavy  a  fakultou,  která

prakticky  prodloužila  platnost  té  stávající  až  do  roku  2020.  Zároveň  se  ale  v  uplynulém

akademickém roce vytvářely mnohé precedenty pro vstupování FFabuly do veřejného prostoru, a to

jak vnitrofakultního, tak mimo zdi alma mater.
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Finance

Letošní rok jsme začali s necelými 50 000 Kč na účtu. Mezi větší výdaje patřil především tisk

časopisu Obscura, přednáška Ernsta-Dietera Hehla, cestovné na setkání spolků v Banské Bystrici a

propagační předměty.

Největší  příjmovou  položkou  zůstávají  přípravné  kurzy,  které  bez  problému  pokryjí  činnost

spolku na celý rok. V souvislosti s plánovanými změnami v jejich organizaci je navíc reálné, že se

výnosy z kurzů zvýší.

Velkou změnou ve financování byl Seznamovací kurz, který byl zdražen na 900 Kč, což znamená,

že jsme ho poprvé výrazněji nedotovali.

Funkční období končíme s 30 000 Kč na účtu, ale v kase máme v hotovosti zhruba o 20 000 Kč

více,  než  bylo  na  začátku  roku.  Tento  rozdíl  je  způsoben  platbami  Seznamovacího  kurzu

v hotovosti, které ještě nebyly vloženy na účet (v nejbližší době tak bude učiněno). Očekává se také

návratnost nákladů na tisk tašek (ještě cca 4000 Kč) a placek (cca 2000 Kč). Naopak v nejbližší

době  nás  čekají  výdaje  spojené  s  doúčtováváním Seznamovacího kurzu,  poplatkem za  členství

v ISHA a  proplacením ubytování  prof.  Hehla  (dodá-li  rektorátní  kancelář  fakturu),  dohromady

ve výši max. 10 000 Kč. Na účtu již máme 5000 Kč z grantu Studentské rady FF UK, které jsou

určeny na tisk dalšího čísla Obscury a patří tak vlastně do dalšího účtovacího období. Dohromady

tak končíme v mínusu maximálně 10 000 Kč. 

Sice jsme skončili v záporných číslech, ale s penězi zbytečně neplýtváme, na což je třeba dát si

pozor i v nadcházejícím roce. Důležité je pokusit se pokrýt tisky Obscury z různých grantů, protože

jsou velmi vysokou pravidelnou položkou ve výdajích.

Výroční zpráva pracuje s obdobím od 9. 10. 2014 do 7. 10. 2015.

Vztahy s fakultou

Vztahy  s  fakultou  i  historickými  ústavy  byly  v  minulém roce  velmi  dobré,  ostatně  jako  již

tradičně. Nejdůležitějším bodem ve vztahu k fakultě bylo vyjednání dodatku ke stávající smlouvě

mezi FFabulou, řediteli historických ústavů a fakultou, jehož nejdůležitější součástí je prodloužení

smlouvy  s  fakultou  až  do  roku  2020.  Dále  jsou  v  ní  jen  drobné  změny,  které  jen  kodifikují

dosavadní zvyklosti.
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S řediteli  historických ústavů jsme byli  v pravidelném kontaktu a proběhla i  tradiční schůzka

ředitelů s výborem, na níž jsme probrali plány FFabuly na rok dopředu. Ústavy se snažily Spolku

vyjít velmi vstříc. Velkou podporu dostal především pro přednáškový den, na který jsme například

dostali zapůjčenou učebnu P200 a byl podporován i všemožnými jinými způsoby. 

Dobrá spolupráce funguje s dr. Kamilem Činátlem z Ústavu českých dějin, s nímž spolupracujeme

na různých akcích. Velký úspěch tak například měla debata o učebnicích dějepisu, kterou navštívilo

sto lidí.  Úspěch měl i formát workshopu s jazykovým korpusem. Podobná spolupráce s ústavy,

která se osvědčila i při spoluorganizování přednášky „Zvířetice 1683“, by mohla být možnou cestou

do  budoucna.  Vyučující  často  zvou  zajímavé  přednášející,  ale  povědomí  o  jejich  návštěvě  se

nedostane  mezi  studenty.  Tento  problém  by  mohla  pomoci  vyřešit  právě  FFabula,  protože

propagace je její silná stránka. Ze spolupráce by tak mohli těžit všichni.

To však neznamená, že bychom s ústavy i fakultou byli jen nekritickými partnery. FFabula byla

aktivně činná v kauze odchodu prof. Jaroslava Čechury a dr. Luboše Velka z Ústavu českých dějin,

kde zprvu zůstávala v roli nezaujatého prostředníka mezi studenty a ÚČD. S vývojem událostí pak

Spolek  vyjádřil  velké  znepokojení  nad  argumenty  poskytnutými  k  rozvázání  obou  pracovních

poměrů.

Protože  závažné  otázky  nad  kroky  vedení  jednotlivých  ústavů  nevznikly  jen  na  historii,  ale

i na jiných  oborech,  vytvořilo  se  hnutí  Quo  Vadis  FF  UK,  které  sepsalo  prohlášení  požadující

informování studentů o změnách na fakultě a poskytování dostatečných argumentů k personálním

změnám.  Vzhledem  k  situaci  na  ÚČD  a  proto,  že  nám  požadavky  prohlášení  přišly  důležité,

rozhodli  jsme  se  po  speciálně  svolaném  veřejném  výboru  prohlášení  Quo  Vadis  FF  UK  také

podpořit.

Obecně Spolek s fakultou i ústavy udržuje velmi dobré vztahy, ale je schopný zprostředkovat

kritický hlas studentů, když se něco děje. Ideální ukázkou toho, jakou může mít funkci, je případ

ze zimního semestru,  kdy na přednášku z pravěku 3x za sebou bez předchozí domluvy nepřišel

přednášející.  Studenti  prvního ročníku se obrátili na FFabulu,  která vzniklou situaci začala řešit

s vedením Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou. Během této diskuze bylo vše vysvětleno a

studentům bylo  nabídnuto  řešení  v  podobě  nezkoušení  z  neodučené  látky  a  možnosti  náhrady

nekonaných přednášek.

Spolupráce se spolky a ostatními organizacemi

V uplynulém roce se rozvíjela spolupráce i s ostatními spolky na fakultě i mimo fakultu. V rámci

fakulty funguje osobní spolupráce se Studentskou radou. Krom neoficiálních dobrých vztahů jsme
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spolu  s  ní  a  s  BOKem  -  Bohemistickým  kruhem  -  pořádali  debatu  Paříž!  Nigérie?,  konanou

v návaznosti na atentát na redakci Charlie Hebdo a lednový masakr v Nigérii. Návštěvníci debaty

zaplnili velkou aulu FF UK a dá se tak akci pokládat za vydařenou, ač se nepovedla zcela ve všech

ohledech.  Určitě  ale  ukázala  velké  možnosti  mezispolkové  spolupráce.  Podobné  velké  debaty

k aktuálním společenským tématům nejsou cestou, která by měla upadnout v zapomenutí.

S fakultními spolky udržuje FFabula velmi přátelské vztahy. Tradičně se účastní Studentského

Jarmarku, Open Square, Dne otevřených dveří FF UK a Studentského Majálesu.

Mimo  fakultu  Spolek  blízce  spolupracoval  s  Agorou,  spolkem  z  Pedagogické  fakulty  UK.

Krom jednoho  společného  zábavného  večera  a  bitvy  v  laser  game  bylo  výsledkem spolupráce

především pozvání prof. Ernsta-Dietera Hehla z Mainzu, který měl v Praze seminář a přednášku.

Do budoucna je důležité zamyslet se nad tím, jaká spolupráce je pro FFabulu opravdu přínosná.

Velký potenciál je ve spolupráci se spolky, které se sice primárně nezabývají historií, ale přesto by jí

mohly něco přínosného nabídnout. Za úvahu stojí například spolupráce se spolkm studentů Ústavu

informačních  studií  a  knihovnictví  Librain  na  přednáškách  či  workshopech  o  využívání

elektronických zdrojů.

Spolupráci  jsme  navázali  nejen  se  studentskými  organizacemi.  V  kontaktu  jsme  s  Goethe-

Institutem,  s  nímž  FFabula  spolupracovala  na  mezinárodní  konferenci  Co  kdyby?  věnované

100. výročí začátku 1. světové války. Spolupráci máme navázanou i s CEFRESem, francouzským

institutem pro výzkum ve společenských vědách. Do budoucna stojí za úvahu více těchto kontaktů

využívat, snažit se spolkové akce pořádat více mimo budovu FF UK a otevřít je tak širší veřejnosti.

Kontakty na to má FFabula v různých přednáškových prostorách dostatečně dobré a bylo by škoda

jich nevyužívat.

Studentská unie Univerzity Karlovy (SUUK)

Ve Studentské unii letos Spolek výrazněji nevstupoval do dění. SU UK byla vedena aktivními

členy vedení tak, že toho nebylo třeba. Kačka Chládková chodila poctivě na všechny sněmy, za což

jí patří opravdu velký dík, protože často jsou sněmy psychicky i fyzicky velmi náročnou záležitostí.

V současné chvíli je Ondra Crhák z FFabuly členem pracovní skupiny pro výběr nového loga.

ISHA – International Students of History Association

Zprávu o ISHA a mezinárodních vztazích Spolku podal Martin Babička, který měl tuto oblast

na starosti: „Spolek je již několik let členem International Students of History Association. Zájem

našich členů, případně dalších studentů historie o účast na seminářích či konferencích ISHA je však
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dlouhodobě malý; zejména proto se nedaří s ISHA navázat hlubší vztah. Na závěr akademického

jsme však podnikli  první  kroky k tomu,  aby se tento stav změnil:  e-mailově komunikujeme se

současnou  předsedkyní  ISHA,  zároveň  proběhla  první  schůzka,  kde  jsme  vytyčili  kroky  nutné

k tomu, aby se FFabula více zapojila: na seznamovacím kurzu proběhla prezentace této organizace

pro prváky a začali jsme zkoumat, jakým způsobem by bylo možné v létě 2017 uskutečnit jeden

ze seminářů ISHA v Praze.

I přesto, že komunikace přímo s ISHA vázla, vyhledali náš spolek při své návštěvě Prahy norští

studenti historie a nizozemští studenti filosofie. Studentům z Osla jsme zajistili přednášku i večerní

program,  studenty  z  Rotterdamu  jsme  provedli  po  Praze  a  následně  pomohli  zkoordinovat

přednášku jejich profesora na půdě filozofické fakulty.“

Setkání zástupců studentů historie ČR a SR

O setkání v Banské Bystrici napsal zprávu Martin, delegát za FFabulu v delegátské skupině

„V posledních  letech  se  rozvíjí  spolupráce  jednotlivých  spolků  studentů  historie  z  různých

českých i slovenských měst, což vnímáme jako pozitivní fenomén. V dubnu 2004 uspořádal Spolek

v  Praze  první  setkání  zástupců  spolků  studentů  historie  z  České  republiky.  Ze  Slovenska  se

zúčastnili  zástupci  banskobystrických  studentů.  Banská  Bystrica  se  letos  pak  ujala  organizace

dalšího  setkání,  kam tentokrát  přijeli  zástupci   JAK  z  českých,  tak  i  slovenský   slovenských

univerzit. Součástí setkání byla prezentace činnosti jednotlivých spolků (vzájemná inspirace), ale

i několik  konferenčních  příspěvků.  V rámci  diskuse  o  další  spolupráci  se  delegáti  jednotlivých

spolků  shodli,  že  setkání  jsou  přínosná  a  měla  by  se  konat  pravidelně  na  jaře.  Zároveň  bylo

dohodnuto, že na této platformě zkusíme na podzim uspořádat i studentskou konferenci. Organizace

konference, která proběhne v říjnu, se ujaly olomoucké spolky; jarní setkání setkání se uskuteční

v Ústí nad Labem pod záštitou místního spolku.“

Propagační skupina Spolku

Za výkonnou složku propagační  skupiny FFabuly  je  nutné  smeknout  především před Ondrou

Crhákem, který prakticky sám vytváří všechny plakáty. Propagace akcí je obecně dobrá a plakáty

jsou na vysoké úrovni.

O Vánocích byla rozdána poslední spolková trika. V uplynulém roce také byla vytvořena nová

edice placek „Hipstorie – dřív než to bylo cool“. Extrémní úspěch zaznamenala placka s nápisem

„No future  – no  rich  – this  is  filda  –  bitch“,  která  získala  věhlas  až  na  Univerzitě  Palackého

v Olomouci, kde ji začal vyrábět student s velmi inovativním nápisem „No future – no riches – this
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is filda – bitches“ a s pouze jemně změněnou barvou písma.

Nově jsou vyrobené také tašky přes rameno, po kterých byla už delší dobu poptávka. Spolu s nimi

jsou již vyzkoušenou novinkou „Zikmundovy sirky“, záložky a otvíráky.

V prostoru určeném pro propagační skupinu je důležité ještě jednou poděkovat Ondrovi Crhákovi,

Jakubovi  Izdnému,  Dominiku  Vachudovi  a  mnoha  dalším,  bez  jejichž  nápadů  a  sil  by  nebyla

FFabula tak dobře prezentována.

Komunikace Spolku na internetu

Na sociálních sítích jsme velmi aktivní.  Twitter  spravuje neúnavný Martin  Liška,  jehož záběr

do skandinávských krajin dodává spolkovému účtu na zvláštnosti. Na Facebooku už Spolek sleduje

neskutečných 1722 lidí, což je obrovské číslo, zvlášť pokud si uvědomíme, že číslo přesahuje počet

studentů historie na FF UK. Facebookový účet navíc funguje jako velmi dobrý kontaktní kanál.

Novinkou je aktivní účet na Google +, kde ale není tak aktivní komunita uživatelů. Zde je třeba

poděkovat za správu účtu Ondrovi Crhákovi.

Důležitou součástí každé organizace jsou vlastní webové stránky. V minulé výroční zprávě bylo

voláno po jejich větší dynamičnosti. Tento proces postupuje pomalu, ale jistě. Know-how správy

stránek  bylo  předáno  Ondrovi  Crhákovi,  takže  se  rozšířil  počet  lidí,  kteří  stránky  umí  měnit.

Postupně se na nich aktualizuje  mnohdy již  zastaralý obsah a  každým týdnem jsou funkčnější.

Ke zvážení  zůstává,  zda  nejsou  stránky  tak  velkým  úkolem,  že  by  si  zasloužily  konkrétního

člověka, který by měl v popisu činnosti jen jejich spravování.

Nedávnou  novinkou  pak  je  prezentace  Spolku  v  angličtině  na  stránkách  FF  UK.  Vzhledem

k tomu, že v minulém roce s FFabulou navázaly kontakt dva spolky ze zahraničí,  jsou podobné

anglické  prezentace na internetu  velmi  důležité.  Pozitivní  však je,  že  zahraniční  spolky na  nás

bez problémů našly kontakt již nyní.

Vstoupení do veřejného dění

Minulý rok FFabula poprvé výrazně vstoupila do veřejného prostoru (mimo fakultu) v tzv. “aféře

Landa”. V médiích se objevila zpráva, že by měl Daniel Landa skládat hymnu pro oslavy výročí

700 let od narození Karla IV. pořádané pražským magistrátem. Po shodě celého výboru se Daniel

Ort proto e-mailem obrátil na pražského radního Jana Wolfa, aby nám vysvětlil, jak to s oslovením

Daniela Landy je.  Spolku především vadilo oslovení Landy veřejnou institucí, jakou je pražský

magistrát.  Landa  měl  skládat  hymnu  pro  veřejné  oslavy  Karla  IV.,  přičemž  je  o  něm známo,

že zastává etnicky nacionální výklad historie. Ten je v kontextu letošního roku o to nevhodnější, že
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se připomíná výročí 70. let od konce 2. světové války, která je jasným varováním, kam podobné

výklady moho vést.

Dopis byl zveřejněn na spolkovém Facebooku, aby lidi byli informováni o činnosti Spolku. Strhla

se  ale  nečekaná  mediální  vlna  a  předseda  Daniel  Ort,  podepsaný  pod  dopisem za  výbor,  byl

v následujícím týdnu zván do médií, aby vysvětlil postoj FFabuly. Stanovisko FFabuly k celé aféře

popsal Jakub Vrba ve svém komentáři na Deníku Referendum.

Na tomto místě patří velký dík všem členům i nečlenům Spolku, kteří výbor v těchto hektických

chvílích podporovali, dodávali ujištění, že má postoj Spolku v této kauze smysl a vyjadřovali radost

z toho, že se FFabula odhodlala takto vyjádřit.

Výsledkem celé aféry je Landovo prohlášení, že svou píseň s oslavami výročí narození Karla IV.

rozhodně nespojí. Máme za to, že naše vstoupení do veřejného prostoru bylo úspěšné a podařilo se

nám veřejně vymezit proti nebezpečné interpretaci historie.

Po zpětném hodnocení všech událostí kolem “aféry Landa” je výbor stále rád za to, že dopis

radnímu Wolfovi odeslal.  Ukázaly se i  možnosti  působení Spolku ve veřejném prostoru, jejichž

využití se ale musí hodně zvažovat, aby se nestaly zneužívanými.

Začleňování prvních ročníků

Zprávu o začleňování prvních ročníků podal Martin Babička, sám zástupce prváků ve výboru:

„Studenti prvních ročníků začali navštěvovat různé akce Spolku, několik z nich se stalo i aktivními

členy Spolku. Samotného seznamovacího kurzu se účastnila většina nově přijatých studentů. První

ročník měl i svého reprezentanta ve výboru. Spolek byl po celou dobu otevřený prvákům a fungoval

přirozeně jako rádce i katalyzátor socializace. Noví studenti vzali Spolek za svůj a chápou ho jako

samozřejmou součást života na filozofické fakultě.“ 

Seznamovací kurz „Bílý Potok 2015”

Letos  se  tato  nejzásadnější  socializační  akce  Spolku  uskutečnila  tradičně  v  Bílém  Potoce

v penzionu Krakonoš. Zásadním úspěchem byl počet účastníků, který byl o deset vyšší než minulý

rok – a to i přesto, že se nepodařilo získat poštovní adresy přijatých, takže jsme pozvánky nemohli

rozeslat  dopisem.  Naštěstí  ale  funguje  i  o  něco  méně  romantická  e-mailová  komunikace.

Dohromady se tak kurzu účastnilo 52 studentů nastupujících do prvního ročníku a 30 organizátorů.

Na počtu  je  pozitivní,  že  rozhodně nemělo  žádný vliv  zvednutí  ceny na  900 Kč.  Celý  víkend

proběhl  podle  tradičního  scénáře.  Na  páteční  večer  přijal  pozvání  dr.  Jaroslav  Valkoun,  který

studenty zasvěcoval do informačního systému. Letos dokonce zůstal i na sobotní dopolední hru, kde
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se ujal jednoho stanoviště. Obecně letos proběhl Seznamovací kurz bez problémů a prváci vzali

FFabulu  rychle  za  svou.  Největší  dík  za  celý  víkend  patří  panu  Součkovi,  majiteli  penzionu,

bez nějž bychom si jako účastníci víkend určitě neužili tak bezproblémově.

Velký  zájem o  seznamovací  kurz  ze  strany  starších  ročníků  nabízí  i  myšlenku  víkendového

setkání  Spolku  v  Bílém  Potoce  v  průběhu  akademického  roku.  Setkání  bylo  plánováno  již

v uplynulém roce, ale pro nedostatek času na přípravu nakonec nebylo zrealizováno.

Poradna

Poradna  velmi  úzce  souvisí  se  začleňováním  prvních  ročníků  a  je  důležitou  součástí  práce

FFabuly. Především je realizována pomocí e--mailu, na kterém ročně zodpovíme desítky dotazů.

Důležitým kanálem jsou také zprávy na facebookové stránce Spolku.  Největší  množství  dotazů

přichází v září  a na začátku října, kdy pomáháme studentům prvních ročníků zodpovědět jejich

dotazy kolem nástupu na historii.

K poradně patří i prevence dotazů. Tradičním se stalo speciální informační setkání pro studenty

Historie  a  Historie-Evropská  studia  na  Dni  otevřených  dveří  FF  UK.  Zásadním  místem

pro zodpovězení  dotazů  je  Seznamovací  kurz,  kam  za  námi  každoročně  zavítá  pro  SIS

na historických  oborech  osoba  nejpovolanější,  dr.  Jaroslav  Valkoun  a  prvákům  celý  systém

vysvětluje.  Těm,  kteří  na  Seznamovacím  kurzu  nemohli  být,  pak  nabízíme  možnost  zvláštní

schůzky,  kde  „obsluhu“  SIS  vysvětlí  někdo  z  nás.  Pod  termínem  “někdo”  se  letos  skrývali

především Jakub Izdný a také Anička Košátková, kterým patří velký dík.

Prezentace knih

Prezentace knih je tradiční akcí, na které jsou představovány zajímavé novinky na knižním trhu.

V uplynulém roce se konaly tři prezentace. K nim pak jako speciální akce přibyl jeden křest.

Hned na začátku října se sešlo více jak 50 lidí v kavárně Krásné ztráty, aby vyslechlo představení

knihy Kamila Činátla Naše české minulosti, kde se autor věnoval způsobu vzpomínání (především)

na dějiny  20.  století.  Debata  s autorem a  s koreferenty  prof.  Pavlem Baršou a  prof.  Petrem A.

Bílkem byla velmi živá. 

30. října Spolek uspořádal představení zásadní metodologické knihy Koncepty a dějiny, kterou

za autory  představila  hlavní  editorka  Lucie  Storchová.  Jako koreferenti  vystoupili  profesoři  Jiří

Štaif a Miroslav Hroch. Akce se zúčastnilo téměř 120 lidí. Diskuze pokračovala v prostorách Bistra

Bazaar i po skončení prezentace knihy, jelikož spolu s ní FFabula zároveň připravila křest knihy.

27. 11. pak Spolek uspořádal křest vlastní knihy Uzel na kapesníku, která je výsledkem Letní
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školy interdisciplinárních přístupů 2011. Při té příležitosti jsme se sešli v kavárně Liberál a užili si

velmi příjemný večer v komornější atmosféře.

Jako poslední knihu minulý akademický rok Spolek představil dílo prof. Jaroslava Čechury Sex

v době temna. Akci navštívilo více jak 150 lidí. Kniha byla na místě prodávána za akční cenu a

nakonec se jí prodalo k 50 kusům. Prezentace knihy Jaroslava Čechury byla zároveň i symbolickým

rozloučením s prof. Čechurou, který skončil na Ústavu českých dějin.

Filmový klub

Filmový klub je stálicí mezi spolkovými akcemi. Koná se zhruba jednou za měsíc. Velký dík patří

Otmaru Benešovi, který se ho po Milošovi Bělohlávkovi ujal a pečlivě ho opatruje. Jako tradičně

na něj chodilo ze začátku akademického roku více lidí,  průměrně kolem 50, aby pak průměrný

počet diváků ke konci roku klesl na stále slušný počet 25 lidí.

Už  nefunguje  model  tématického  roku,  ale  tradičně  jsou  pouštěny  zajímavé  historické  filmy.

Zvyklostí  se  stalo  pouštění  unikátních  filmů  z  klasické  promítačky.  Každému  promítání  pak

předchází úvodní slovo zasvěcující do pozadí vzniku filmu nebo pojednávající o době, které se film

týká.

Přednášky

Zprávu o přednáškách zpracovala Marta Harasimowicz: 

„Vedle odborných a odborně popularizačních akcí v rámci zavedených projektů uspořádal Spolek

v akademickém roce 2014/ 2015 i několik samostatných přednášek. Jako specifický formát akce je

vhodné zmínit přednáškový den na téma Evropa a islám v dějinách.

13. října 2014 se uskutečnila přednáška prof. Moritze Csákyho na téma  Existuje tradice, jež je

katastrofou.  Profesor Moritz  Csáky je historikem působícím na univerzitách v Grazu a Vídni a

členem  Rakouské  akademie  věd.  Dlouhodobě  vedl  a  zasedal  v  mnoha  vědeckých  institucích,

z nichž  jmenujme  Internationales  Forschungsinstitut  Kulturwissenschaften  či  European  Science

Foundation. Tématem  přednášky  Moritze  Csákyho  byla  ambivalentnost  kultur  vzpomínání  na

území bývalé habsburské monarchie. Přednáška se konala v místnosti  č.  200 na hlavní budově

FF UK, zúčastnilo se jí cca 60 osob.

6. března 2015 se u příležitosti návštěvy skupiny kolegů z Norska uskutečnila přednáška Mgr.

Jaroslava Iry, Ph.D. na téma Transnacionální hrdina ve věku nacionalismu: J. A. Komenský v české,

německé a polské  paměti  (Transnational  Hero in  the  Age of  Nationalism: Comenius  in  Czech,

German, and Polish memory).  Dr. Ira se zaměřil  na úlohu Komenského chápaného jako „místo
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paměti“  v  době  nástupu  národních  nacionalismů v  českém,  německém a  polském prostoru,  se

zvláštním zřetelem k  možnostem obecného  postihnutí  fungování  logiky  nacionalismu na  tomto

příkladu. Přednáška i  následná diskuze se konaly v anglickém jazyce.  Akce byla otevřena také

zájemcům z  řad  českých  studentů  a  zahraničních  studentů  studujících  na  FF  UK  v  programu

Erasmus. Konala se v místnosti 301 na hlavní budově FF UK a nakonec se jí zúčastnilo přes 30 lidí.

8. dubna 2015 se konala patrně nejnavštěvovanější akce Spolku v tomto akademickém roce, a to

beseda s Martinem Klímou na téma:  Počítačové hry, historie a prožívání dějin. Martin Klíma je

jedním ze zakladatelů herního studia Warhorse Studios, které v současné době vyvíjí hru Kingdom

Come: Deliverance, jež čerpá z reálií krize českého státu v 15. století. Beseda sestávala ze stručného

představení hry a diskuze o vztahu této oblasti populární kultury k historii a o výzvách i úskalích

souvisejících  s  konfrontací  rekonstrukce  historické  reality  s  herní  fikcí.  Především  na  základě

propagace na sociálních sítích získala beseda mimořádný ohlas (přes 700 účastníků přihlášených

na facebookové  události),  a  to  jak  mezi  studenty  FF  UK,  tak  mezi  zájemci  mimo  fakultu  a

univerzitu.  Velký  zájem  o  akci  vynutil  její  přesunutí  do  hlavní  auly.  Akce  byla  rovněž  živě

streamována  na  fakultním kanále  YouTube.  Nakonec  se  jí  zúčastnilo  cca  450-500  osob  (zcela

naplněná kapacita auly), což činí z této besedy z hlediska návštěvnosti nejúspěšnější akci v dějinách

Spolku.“

29.  dubna se Spolek spolu s  Ústavem českých dějin  FF UK podílel  na organizaci  přednášky

Mgr. Vojtěcha  Dvořáka  Zvířetice  roku  1683.  Mgr.  Dvořák  představil  sebou  realizovaný  projekt

Zvířetice 3D – virtuální rekonstrukci zámku a vizi archeologie budoucnosti.  V rámci přednášky

představil i postupy, které předcházely vytvoření fyzického i digitálního modelu zámku. Akce se

uskutečnila v odpoledních hodinách v místnosti č. 301 na hlavní budově fakulty. Zúčastnilo se ji

kolem 20 osob.

Poslední velkou akci přednáškového typu, již Spolek v akademickém roce 2014/ 2015 pořádal,

byla přednáška prof. Ernsta-Dietera Hehla z Univerzity v Mainzu na téma  Mnoho světů - jeden

svět? "Středověk": Troje, nebo jedny dějiny?"  (Viele Welten – eine Welt? Das „Mittelalter“: eine

Geschichte dreier Kontinente oder eine globale?). Přednáška byla uspořádána v těsné spolupráci se

Studentským spolkem Agora a konala se 12. května 2015 v aule Pedagogické fakulty. Přednáška

byla přednesena v německém jazyce se simultánním překladem do češtiny. Předcházel jí seminář

na půdě FF UK, kde prof. Hehl prezentoval mapy a další materiály, ze kterých vychází ve svém

výzkumu. Celkem se obou akcí zúčastnilo asi 20 studentů FF UK a PedF UK.

4. prosince 2014 se v místnosti  č. 200 na hlavní budově FF UK uskutečnila panelová debata

na téma Kam kráčí učebnice dějepisu? Diskuze byla uspořádána ve spolupráci s Ústavem českých

dějin FF UK. Pozvání do panelu přijali dr. Michal Frankl (Židovské muzeum Praha), Mgr. Jaroslav
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Pinkas  (Ústav  pro  studium  totalitních  režimů,  Gymnázium  Jana  Keplera  Praha),  Mgr.  Andrea

Průchová (Katedra sociologie FSV UK, Fresh Eye) a dr. Matěj Spurný (Ústav hospodářských a

sociálních dějin FFUK, Ústav soudobých dějin AVČR), role moderátora se zhostil dr. Kamil Činátl

z ÚČD FF UK. Akce přilákala kolem 100 účastníků z řad studentů historie, zájemců o didaktiku

dějepisu a široké veřejnosti.“

Jedinou z konaných přednášek, jejíž smysl se zdá být diskutabilní,  je přednáška prof. Ernsta-

Dietera Hehla. Na to, jaké byly náklady, přišlo na akce spojené s návštěvou prof. Hehla velmi málo

lidí (seminář absolovovali pouze dva lidé a na přednášku jich přišlo necelých třicet). Jako zásadní

faktor, který ovlivnil relativní neúspěch, se jeví místo konání přednášky: na Pedagogickou fakultu si

mnoho studentů FF UK nechce najít cestu. Do příštích let z toho plyne zásadní poučení: Přivádět

na fakultu přednášející z ciziny určitě stojí za to, ale je nutné vybírat takové přednášející, aby se

vynaložení velkých prostředků, které nutně s organizací podobné akce souvisí, opravdu vyplatilo.

Kritický klub

O Kritických klubech napsal zprávu Jakub Raška, člen pracovní skupiny: 

„Kritické kluby se uskutečnily minulý akademický rok pouze dva. To však není známka toho, že

by Spolku docházel dech, ale spíše je tomu tak kvůli tomu, že pořádal mnoho jiných debat v rámci

jiných platforem. 20. listopadu se uskutečnila debata Levice v sametu, kde historik Michal Kopeček

diskutoval s významnými aktéry Sametové revoluce o levicových alternativách polistopadového

systému, které byly na stole v prvních letech po Sametové revoluci. Akci navštívilo více jak 100

lidí.

Druhý Kritický klub se konal v letním semestru – 27. dubna a byl na téma Koncentračního tábora

v Letech u Písku a jeho recepci či spíše nerecepci (proto název Tíživé mlčení) v české historiografii.

Akci navštívilo přes 100 lidí a diskuze byla podobně výživná jako v případě první debaty. Debata

o romském holokaustu  byla  zajímavá také  tím,  že  se  jí  v  panelu  zúčastnil  Mgr.  Pavel  Baloun,

„odchovanec“ Spolku studentů historie, který se dnes věnuje tématu romských dějin jako doktorand

na FHS.“

K tomu lze jen doplnit, že do pracovní skupiny pro Kritické kluby a další podobné akce by se

mělo začlenit více studentů nižších ročníků.

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy proběhly v uplynulém roce tradičním způsobem. Změna se uskutečnila na pozici

garanta  z   historických  ústavů.  Letos  jím  kvůli  svému  pobytu  mimo  republiku  nemohl  být
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doc. Michal Pullmann, a tak se této pozice ochotně ujal dr. Jan Randák.

Oproti  předchozímu  roku  se  povedla  propagace  kurzů.  I  důsledkem  toho  je  navštěvovalo

průměrně 40 lidí, což je o trochu více než minulý rok. Přípravné kurzy pak i nadále zůstávají hlavní

složkou finančních  příjmů Spolku,  letos  z  nich získal  30 000 Kč.  Do příštího  roku pak máme

vyhlídku, že by se tento příjem mohl zvýšit.

Důležitou výzvou je generační obměna v kurzech. Ta probíhá úspěšně - letos se povedlo přivést

mezi přednášející nové tváře. Nejdůležitější změna přišla po skončení kurzů. Jaromír Mrňka, jejich

dlouhodobý organizátor, předal svou funkci Vašku Sixtovi. S novým organizátorem kurzů přichází

na  řadu  mnoho  inovací,  v  nastávajícím  roce  tak  můžeme  s  napětím  čekat,  k  jakým  povedou

výsledkům.

Na tomto místě patří velký dík Jaromíru Mrňkovi, který kurzy dlouhodobě dával dohromady a

dělal tak neviditelnou práci, která je ale dost významnou součástí činnosti Spolku.

Časopis Obscura

V letošním roce se konečně podařilo spustit projekt časopisu studentů historie, o kterém se dlouho

mluvilo.  Na starost  si  ho vzal  Václav  Sixta  (díky  mu!)  a  za  uplynulý  rok  už  vyšly  dvě  čísla.

Po organizační nejistotě u prvního čísla bylo vyjasněno, jakým způsobem bude vydávání časopisu

fungovat a dospělo se k modelu, který se u druhého čísla prokázal jako funkční.

Časopis dává především prostor studentům k publikování textů, které napíšou např. pro zápočet

nebo zkoušku. Zároveň má za cíl  vyvolat o některých tématech diskuzi,  což se skvěle povedlo

v prvním čísle, které otevřelo problematiku kurzů Úvodu do studia historie. Redakce čítá 4 lidi,

přičemž Bára Hrubá byla pro nedostatek času nahrazena Jéňou Černým. V současné chvíli  tak

funguje ve složení Václav Sixta, Václav Rameš, Kačka Chládková a Jéňa Černý. Celý projekt teď

zřejmě čeká osudový rok, ve kterém se ukáže, jak velká poptávka po časopise je. Rozhodně ale stojí

za to časopis vydávat a shánět posily do redakčního týmu. Pro další číslo byl navíc získán grant

ve výši 5 000 Kč od Studentské rady FF UK, který pokryje drtivou část nákladu na tisk. To je velká

výpomoc pro rozpočet FFabuly, protože časopis je jeho největší výdajovou položkou.

Přednáškový den

O přednáškovém dni napsala zprávu Marta Harasimowicz, členka organizační skupiny: 

„Dne  23.  dubna  2015  uspořádal  Spolek  na  půdě  fakulty  přednáškový  den  Evropa  a  islám

v dějinách.  Jednalo  se  o  v  dosavadní  činnosti  Ffabuly  dosud  neozkoušený  formát  akce,  která

sestávala ze čtyř odborných přednášek a večerní panelové debaty. Přednáškový den organizačně
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podpořily  historické  ústavy,  které  jej  propagovaly  a  zároveň  doporučily  vyučujícím  uvolnit

ze seminářů  s  povinnou  docházkou  všechny  studenty,  kteří  měli  zájem se  přednášek  zúčastnit.

V rámci akce byly předneseny následující přednášky:

- doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. (ÚČD FF UK): "Sekta starodávného hada" či "lidé dobré vůle"?

Křesťanský zvěd středověku na dobrodružných cestách poznání islámu

-  PhDr.  Josef  Ženka,  Ph.D.  (ÚBVA FF UK):  "Je  ujednáno,  že  žádný muslim nebo muslimka

nebudou nuceni k přijetí křesťanství": Osm století soužití podle pravidel na pyrenejském ostrově

-  PhDr.  Ondřej  Vojtěchovský,  Ph.D.  (ÚSD FF UK):  Muslimové v  jihovýchodní  Evropě:  Mezi

kulturní, náboženskou a národní identitou

- prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Evropa a islám od Napoleona po současnost 

Závěrečná panelová debata nesla  název  "Se znamením kříže do stínu půlměsíce":  O významu

křížových výprav,  jejich  hodnocení,  přínosu a mínusech,  vztahu Evropy k  Východu a naopak  a

zúčastnili se jí doc. Pavel Hošek, doc. Dana Picková a dr. Pavel Soukup. Akce jako celek měla

velmi dobrý ohlas. V publiku se v průběhu dne vystřídalo cca 150 osob, největší účasti se těšily

přednáška  doc.  Nejedlého a  panelová debata.  Součástí  přednáškového dne  byl  i  catering,  který

zabezpečili členové a členky Spolku.“

Přednáškový den je rozhodně koncept akce, který se osvědčil a stojí za to se k němu vrátit.

Socializační akce

Socializační akce jsou nezanedbatelnou součástí  FFabuly.  Ve víru přednášek a dalších akcí se

nesmí zapomenout, že Spolek je především skupina přátel. Občasná večerní posezení jsou velmi

důležitá.

V uplynulém roce se ze zásadních akcí uskutečnilo posezení pro prváky, Vánoční večírek a oslava

5. narozenin, která se konala v hospodě Na Slamníku a jejíž součástí byla i diskuze o Spolku. Další

tradicí  je  vycházka  středověkou  Prahou  pořádaná  už  léta  Jakubem  Izdným.  Počet  posezení

v hospodách a jiných odpočinkových akcí je určitě třeba v dalším roce rozšířit. Především je však

potřeba najít prostor, kde bychom se mohli scházet i v hojnějším počtu, protože od dob ukončení

činnosti  klubu  K4  podobný  prostor  stále  velmi  citelně  chybí.  Určitě  zajímavým konceptem je

navštěvování  výstav.  Tomáš Konečný v uplynulém roce  zorganizoval  návštěvu expozice Otevři

zahradu rajskou. Alespoň jednou za semestr by stálo za to podobnou akci uskutečnit. 

Velmi  se  pak  osvědčil  formát  veřejného  výjezdního  zasedání  výboru,  který  se  uskutečnil

na podzim na evangelické faře ve Hvozdnici a před nadcházejícím funkčním obdobím velmi stmelil

výbor. Jedinou stinnou stránkou bylo, že se ho neúčastnilo více členů Spolku. Výjezdní zasedání je

17



totiž ideálním místem pro debatování nad dalším směřováním Spolku. Podnětem pro další rok pak

zůstává víkendový výjezd do Bílého Potoka.
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Závěr

Spolek v uplynulém roce uspořádal desítky akcí různých žánrů, které navštívilo dohromady tisíce

lidí.  Mnohdy se  stávalo,  že  byl  problém najít  termín  pro  nějakou  akci,  protože  jich  už  prostě

pro dané období bylo naplánováno moc. Nezřídka se musela měnit místa konání, protože o akci byl

projeven větší zájem, než bylo očekáváno. I když jsme se zatajeným dechem čekali, jak dopadne

odvážný formát přednáškového dne, bylo na každé jeho odpolední části plno. Pronikli jsme (pravda,

trochu nečekaně) do veřejného prostoru, a v souvislosti s tím nám přišlo mnoho podpůrných zpráv,

které vyjadřovaly radost z toho, že se studenti historie takto angažují (jedna přišla dokonce až z Abú

Dhabí). To všechno je jasným znakem toho, že Spolek po předminulém roce, který byl v něčem

trochu krizový, nabral sil a energie a jeho práce má velký smysl. Je to pěkný pocit, když se někdy

zdá, že výbor vlastně musí akce Spolku jen držet na uzdě.

Při všech akcích je ale důležité nezapomenout na to, že Spolek je především skupina kamarádů,

které  baví  spolu  trávit  čas.  Takže  když se  ohlédneme za  uplynulým rokem,  vidíme především

spoustu  krásných chvil,  které  jsme spolu  prožili.  Tento  nejdůležitější  aspekt  je  nutné  mít  stále

na zřeteli. Musíme si být vědomi toho, že všechno, co děláme, by nás mělo především bavit a dávat

nám smysl. Pokud by se pro nás u některé akce smysl vytrácel, nesmíme se bát ji třeba přestat dělat

nebo úplně změnit její koncept tak, aby nás zase bavila.

Jsem rád,  že když se ohlédnu za uplynulým rokem, žádnou takovou akci,  které bychom měli

zanechat, nevidím. Naopak je vidět spousta nápadů, které by se mohly rozvíjet v nadcházejících

letech a lidí, kteří jsou ochotni jim věnovat svůj čas.

Na úplný závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mají se Spolkem co do činění, za to, že mu

dávají svůj čas, energii, nápady a síly. Díky každému z nich, protože bez nich by FFabula nebyla

tím, čím je.

V Praze dne 8. října 2015   Daniel Ort

předseda Spolku studentů historie FF UK
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