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Úvod
Anna Fišerová

Spolek studentů historie oslavil letos v květnu své deváté narozeniny a prošel v tomto 

předjubilejním roce několika změnami, a to primárně personálními. Především ve výboru 

pokračuje nástup mladší generace studentů a studentek historie, obměny ale nastaly i na 

postech koordinátorů seznamovacího kurzu, kurzů přípravných, spolkového hospodáře, 

šéfredaktora časopisu Obscura apod. Upřímně doufám, že tento trend bude pokračovat a 

FFabule se bude dařit oslovovat mladší generace a nové tváře (což se jednotlivé roky daří se 

střídavými úspěchy), aby tak spolek neustrnul na místě a mohl se dále úspěšně rozvíjet. 

Protože já sama se počítám do oné starší generace, která už má nejvyšší čas zmizet do 

mytických časů zahalených mlhou tajemství, a o další post ve spolku se ucházet nehodlám, 

chtěla bych na tomto místě především poděkovat všem těm, kteří se na jeho činnosti podíleli 

a podílejí. Nemám tím na mysli pouze členy a členky výboru, disciplinární komise a dalších, ale 

také všechny ostatní, co chodí vypomáhat třeba „jenom“ na stánek spolku při Dni otevřených 

dveří. Bez svého aktivního členstva by FFabula nemohla být tím, čím je!

Do svého desátého roku existence tedy vstupujeme jako dobře zavedený a velmi schopný 

spolek, který ovšem nemá sloužit pouze jako podpůrná organizace pro studenty a studentky a 

organizátor rozličných akcí, ale také jako platforma pro kritiku výuky historie na naší fakultě.  
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Veřejné akce odborného a popularizačního rázu
Anna Fišerová

V uplynulém funkčním období zorganizoval spolek množství veřejných akcí od představení 

knih a panelové debaty až po interdisciplinární konferenci. Obsahově se nám dařilo pokrývat 

témata ze starších i moderních dějin, či zcela aktuální otázky rezonující v akademickém 

prostředí. Následuje jejich tematický výčet.

Představení knih 

13. 11. 2018 jsme uspořádali představení kolektivní monografie Sláva republice! zabývající se 

prvorepublikovými festivitami. O knize přišli pohovořit editor Vojtěch Kessler, spoluautorka 

Eva Hajdinová a recenzent Kamil Činátl. Dále se 13. 12. 2018 uskutečnila prezentace nové 

knihy Marka Jandáka Arménská genocida, kde kromě autora vystoupili recenzenti Matěj 

Spurný a Petr Novák. Tato akce navazovala na Markovu úspěšnou přednášku na stejné téma, 

kterou jsme pořádali v rámci formátu studentských prezentací.  V neposlední řadě jsme pak 

12. 3. 2019 s Ústavem českých dějin spolupořádali představení monografie Jan Lucemburský 

z pera Lenky Bobkové. Zde jako recenzenti vystoupili Martin Čapský a Václav Žůrek.

Panelové debaty a diskuze

V akademickém roce 2018/2019 uspořádal spolek pouze jednu – ale zato, myslím, více než 

vydařenou – panelovou debatu s názvem Ohlasy francouzské revoluce, které reagovala na 

výročí této události. Pozvání do panelu přijali Miroslav Hroch, Daniela Tinková a Eva Kowalská. 

23. 5. 2019 jsme pak připravili debatu s americkým knihovníkem Jeffrey Beallem, která se 

věnovala tzv. predátorským časopisům a publikační etice ve vědě obecně.

Přednáškové dny

16. 4. 2019 jsme zorganizovali přednáškový den Zbožní a bezbožní: Evropské náboženské 

menšiny napříč staletími, kde se svými příspěvky vystoupili Radmila Pavlíčková, Jaroslav 

Vokoun, Tomáš Konečný, Petr Kreuz a Tomáš Petráček. Tato akce se nepotýkala s příliš hojnou 

účastí, což může být zapříčiněno dobou konání, tj. brzo odpoledne a ne klasicky večer, které 

se ale jde u téměř celodenní akce těžko vyhnout.
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Konference

Ve dnech 22. – 23. 3. 2019 pořádal spolek interdisciplinární konferenci s názvem Perverzita: 

dějiny, vnímání a přístupy, která byla zároveň spojena se sjezdem studentských historických 

spolků z ČR a SR. Tato akce byla v uplynulém roce naší největší. Její organizace se velmi vydařila 

a konference se setkala se širokým zájmem veřejnosti. 

Studentské přednášky

V tomto poměrně novém typu akce jsme úspěšně pokračovali i letos a uspořádali jsme několik 

zajímavých prezentací studentských prací. 12. 12. 2019 prezentoval Martin Babička svoji 

bakalářskou práci v podobě přednášky Návrat ztraceného Bati: Paměť a postsocialismus. 7. 3. 

2019 se uskutečnila prezentace další bakalářské práce, tentokrát Davida Smrčka, s názvem 

Pražské národnostní nepokoje roku 1897. V neposlední řadě představila Marta Harasimowicz 

svoji práci diplomovou na akci s názvem Československá spartakiáda jako novodobý mýtus.

Filmový klub

Nadále jsme pokračovali i v již zavedeném formátu filmového klubu. Na programu byly 

následující snímky: Pride o historii LGBTQ komunity ve Velké Británii 80. let, Denial o popírání 

holocaustu, ’71 o konfliktu v Severním Irsku, dokument Hypernormalisation o „falešném 

světě“ posledních desetiletí utvářeném korporacemi a politiky a konečně Botostroj o dělnictvu 

v Baťových závodech. Promítání byla jako v minulých letech vždy zahájena krátkým odborným 

úvodem do příslušného tématu. Kromě těchto večerů jsme 16. 1. 2019 zorganizovali 

předpremiéru dokumentu Univerzity a svoboda věnujícího se aktuálním problémům 

v akademické sféře.
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Přípravné kurzy 
Michal Cáp, Ondřej Crhák

V letošním roce došlo jednak ke změně na koordinátorském postu a také koncepce 

přípravných kurzů. Letos měli organizaci nově na starost Michal Cáp a Ondřej Crhák, dík patří 

dosavadnímu koordinátorovi Jakubovi Izdnému. Co se pozměnění koncepce týče, přednášky 

byly zkráceny na 90 minut a semináře na 60 minut. Novinkou se staly rovněž tzv. tematické 

přednášky, které měly být vedeny polo-seminární formou, a jejich délka byla rovněž 60 minut. 

Oproti minulým ročníkům tak došlo k rozšíření lektorského týmu na celkem 31 vyučujících. 

Výuku zajišťovali hlavně studenti magisterského a doktorandského cyklu historických oborů 

ze všech tří ústavů, ale i absolventi. 

Jako každý rok se pro vyučující konal seminář s dr. Kamilem Činátlem, který lze brát za jakýsi 

úvod do didaktiky a zároveň prostor pro zodpovězení otázek. Původní plán, kdy měla být 

vyučujícím poskytnuta i přednáška k rétorice a didaktický workshop, nebyl naplněn. Námi 

dotazované osoby, které by tyto hodiny pro lektory a lektorky zvládly vést, jsou značně časově 

vytíženy, proto je pro příští rok dobré tuto aktivitu začít domlouvat více dopředu (platí i v 

případě dr. Činátla). 

Letos došlo k navýšení celkové ceny kurzu na 4 100,- Kč. Cena přednášek byla zvednuta na 

3 100,- Kč a seminářů na 1 900,- Kč. Jednotlivý den stál 500,- Kč.  Platba probíhala opět skrze 

fakultní účet pod zúčtovacím střediskem 960185 na základě smlouvy „o partnerství a vzájemné 

spolupráci“, uzavřené mezi FF UK a Spolkem v říjnu roku 2012. 

V současné chvíli ještě čekáme na vyplacení některých stipendií, které je pozdrženo výměnou 

na postu fakultního tajemníka a v Ekonomickém oddělení.  

Do kurzu se letos přihlásilo celkem 45 studentů, z čehož 31 si objednalo kurz celý. Zbylých 14 

si platilo jednotlivé dny. 

Oproti minulému roku se snížily náklady na propagaci. Tisk plakátů byl zajištěn skrze FF UK a 

samotný informační leták o kurzu byl zjednodušen, tudíž se snížila jeho pořizovací cena. 
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Náklady Výnosy 

Lektoři 25 600,- Celý kurz 130 200,-

Dozor 3250,- Jednotlivé hodiny 27 000,-

Tisk 609,-

Celkem 29 459,- Celkem 157 200, -

Zisk 127 741,-

Letos došlo k navýšení mzdových nákladů. Přednáška byla ohodnocena částkou 500,- Kč a 

seminář (i tematická přednáška) částkou 350,- Kč. Dozor na místě byl ohodnocen částkou 250,- 

Kč.

Studenti hodnotili lektory pomocí stupnice 1–5, tj. jako klasické známkování. Hodnocení 

probíhalo písemně vždy po každé hodině. Většina lektorů své hodiny zvládla velice dobře, 

nejhorší průměrná známka je 1, 86. Celkově je ale nutné hodnocení brát částečně s rezervou, 

většina účastníků se vůbec poprvé setkala s konceptem typu výukový kurz. 

Dále zkušebně probíhalo elektronické hodnocení celých dnů. Výtky a pochvaly se překrývají 

s hodnoceními jednotlivých lektorů. Metodika tohoto hodnocení byla v zásadě stejná jako u 

hodnocení lektorů. Jen číselná škála 1–5 byla nahrazena škálou 1–10 (nejnižší číslo = 

nejpozitivnější). Návratnost tohoto dotazníku byla oproti papírovým hodnocením velice nízká 

a pohybovala se mezi 3–8%. Proto bychom tento způsob hodnocení pro příští ročníky opustili. 

Studenti dále hodnotili výuku pomocí slovních komentářů. Z tohoto hodnocení vyplývá několik 

doporučení pro příští rok: 

● Všichni lektoři by měli mít prezentace, které budou přehledné a ve strukturovaném 

vztahu k výkladu, nejen tematické obrázky. 

● Hodiny by měly mít pevnou kostru – lektor by měl být schopen vybrat látku tak, aby ji 

během 90 minut stihl odpřednášet.

● Semináře a tematické přednášky by měli mít vyšší časovou dotaci, tj. místo 60 minut 

by měli mít 90.
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● Uvědomit si, že je nemůžeme naučit všechno. 

Obecná zjištění z hodnocení:

● Starší lektoři mají problém adaptace na kratší časové úseky. Mnohdy jim nestačí ani 90 

minut.

● Výuka často sklouzává do frontálního zahlcení informacemi a někteří vyučující pak 

mluví příliš rychle, protože nestíhají. 

● Noví lektoři a lektorky se velice dobře adaptovali. Někteří byli zřejmě trochu nervózní, 

ale to je pochopitelné. Nicméně to není problém, který by se v zásadě sám neodboural.

● Před začátkem příštího kurzu zorganizovat workshop s lektory, na kterém se 

synchronizují přednášky a semináře, aby nedocházelo k tematickým (např. kroniky na 

semináři, tematické i obecné přednášce) a časovým překryvům (např. Francouzská 

revoluce, I. světová válka, jak na českých, tak na obecných dějinách) a ujasní se jejich 

návaznost.
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Poradenská činnost spolku
Cyril Mrázek

V minulém akademickém roce obdobně jako v letech předešlých se spolek snažil informovat a 

poskytovat rady a pomoc studentům historie na FF UK a zájemcům o studium. Obdrželi jsme 

velké množství dotazů kladených především formou mailů, otázek na sociálních sítích i osobní 

účastí hostů na zasedání výboru spolku. Ve všech případech jsme na tyto dotazy reagovali a 

pokusili se poskytnout informace z vlastních znalostí a zkušeností, nebo alespoň odkázat na 

osoby a orgány, které by tak mohly učinit. 

Jako každý rok se i letos konaly dvě stěžejní informační akce, přípravné kurzy a seznamovací 

kurz, kde o aspektech studia historie a v druhém případě i o univerzitní administrativě 

informují a odpovídají na dotazy zájemců o studium a studentů prvního ročníku zkušení 

studenti a vyučující.

V zimním semestru uplynulého akademického roku byly pořádány tři akce určené k asistenci 

při tvorbě seznamů literatury ke zkouškám, které jsou při studiu historie zásadní.

Spolek také jako každý rok poskytoval informace a rady při prezentaci na Dni otevřených dveří 

FF UK.

Vzhledem k akreditačním změnám a jejich zvládání ze strany univerzitních administrátorů 

bude tento akademický rok zjevně náročnější z hlediska asistence a poskytování informací.
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Seznamovací kurz
Anežka Lindaurová, Štěpán Truhlařík

Letos se odehrál jubilejní 10. ročník seznamovacího kurzu. Na rozdíl od minulého roku se kurzu 

zúčastnili nastupující studenti a studentky prvního ročníku nejen oboru Historie, ale i znovu 

otevřeného oboru Historie – Evropská studia. Hlavními organizátory byli nově Anežka 

Lindaurová a Štěpán Truhlařík. Dopravu vlakem zařizovala tradičně Simona Sobolevská. Velkou 

oporou při organizaci se stal Jakub Izdný, který se do té doby zúčastnil všech ročníků a letošní 

ročník byl jeho posledním. Tímto bychom mu chtěli ještě jednou poděkovat!

Znovu jsme se poslední zářijový víkend vypravili do Bílého Potoka pod Smrkem, kde jsme byli 

již tradičně ubytováni v penzionu Krakonoš. Kurzu se zúčastnilo 55 studentů a studentek. 

Organizátorský tým čítal 20 osob složený zejména ze starších ročníků.

Samotný kurz proběhl téměř bez problémů až na tradiční výlet na Paličník, který kvůli nepřízni 

počasí absolvovala jen část studentů pod vedením Otmara Beneše. Program se skládal ze 

zajetých socializačních a informačních aktivit. S majitelem areálu panem Součkem bylo 

zároveň zamluveno datum seznamovacího kurzu na příští rok.
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Začleňování prvního ročníku
Anežka Lindaurová

Letošní pokusy o začleňování studentů a studentek z prvního ročníku byly svou nevalnou 

úspěšností srovnatelné s pokusy z minulých let. Spolek z řad studentů prvního ročníku získal 

pouze šest nových členů. Aktivněji se do spolkové činnosti zapojila Anežka Lindaurová, která 

se společně se Štěpánem Truhlaříkem podílela na organizaci seznamovacího kurzu a zároveň 

se stala tajemnicí spolkového výboru. Novou šéfredaktorkou časopisu Obscura se pak stala 

Eliška Farová. Na seznamovací kurz zároveň přijel vypomoci i Vjačeslav Glazov, který spolku 

zapůjčil několik cenných propriet. Doufáme, že jejich činnost inspiruje další studenty a 

studentky ke vstupu do spolku. 

Ačkoliv se studenti prvního ročníku kontinuálně účastní mnoha spolkových akcí, se vstupem 

do spolku otálejí. Do budoucna by se mělo usilovat o jejich aktivnější zapojení do 

bezprostřední činnosti FFabuly.   
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Socializační akce
Štěpán Truhlařík

První akcí akademického roku tohoto typu byla tradičně poseznamovácká hospoda pro prváky. 

V prosinci se uskutečnil vánoční večírek, letos obohacený o rozdávání dárků mezi spolkové 

členstvo. Deváté narozeniny FFabuly jsme nově oslavili v prostorách Kampusu Hybernská. 

Akce byla započata přednáškou na téma slavnostních pochutin v letech 1950 – 1990, kterou  

přednesl Martin Franc. Na narozeniny byli jako vždy pozváni i vyučující a zavítal i pan děkan 

Michal Pullmann. Memoriál knížete Vladivoje se tento rok neuskutečnil.
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Další projekty – časopis Obscura a podcastové rádio Radio 201
Boleslav Šmejkal

Spolkový časopis Obscura prošel v předešlém akademickém roce řadou změn. Nejdůležitější 

z nich je ta, že po několika pokusech o reorganizaci a restrukturalizaci vedení časopisu k nim 

došlo a uskutečnily se personální změny jak na pozici šéfredaktora, tak v redakci. Stávající 

šéfredaktor, Jan K. Černý, se rozhodl svou pozici opustit a patří mu velký dík za obětavou práci, 

kterou pro časopis a spolek vykonal, stejně jako dalším členům a členkám redakce, kteří se 

rozhodli v práci pro časopis nepokračovat. Novou šéfredaktorkou se stala Eliška Farová, která 

v těchto dnech a týdnech přestavuje složení redakce a nabírá do něj nové členy a členky. 

Vzhledem k výše jmenovaným souvislostem vyšlo tento rok pouze jedno číslo časopisu. 

Důležitým krokem k reorganizaci práce Obscury bylo její osamostatnění se na poli propagace 

na sociálních sítích – došlo k založení samostatné facebookové stránky časopisu. Další 

novinkou v činnosti bylo založení blogu, jakéhosi fóra pro vyjádření názorů studentů jak 

k historickým tématům, tak k tématům týkajících se přítomnosti a budoucnosti našeho oboru. 

Blog se již stal místem pro několik velmi bouřlivých diskuzí, což našemu oboru, spolku, i 

Obscuře jen prospívá.

Radio 201, spolkové podcastové rádio vyprodukovalo kvůli velkému časovému vytížení tvůrců 

pouze jeden podcast, přičemž další je ve fázi produkce. I Radio si bude muset projít určitou 

restrukturalizací a to především náborem nových členů, kteří by dokázali zajistit častější 

produkci, jinak velice kvalitních podcastových pořadů. Členové tvůrčího kolektivu rádia dále 

zajišťovali nahrávání a zveřejňování zvukových záznamů z přednášek, diskuzí, či jiných akcí 

organizovaných spolkem.  
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Propagace spolku
Boleslav Šmejkal

Propagace spolku byla, jako již řadu let, na velmi dobré úrovni. Primárními kanály propagace 

byly sociální sítě a to především Facebook a Instagram. Aktivita spolku na Facebooku má 

vysokou kvantitu a dobré ohlasy. Využívání Instagramu by bylo možné do dalších let zkvalitnit 

a zvýšit frekvenci přidávání příspěvků. Webové stránky spolku zůstávají důležitým 

propagačním kanálem, zejména základního informačního charakteru. Důležitým prvkem 

propagace spolku je merchandise, poskytovaný veřejnosti při spolkových akcích. Tento rok 

spolek připravil speciální edici plátěných tašek s podobiznou Allena Ginsberga u příležitosti 

Majálesu, navržených výtvarníkem Maxmiliánem Máslem, a také spolkové „Východní“ bloky. 

Krom virtuálního prostoru se spolek prezentoval i v tom reálném, a to jak na akcích, které sám 

organizoval, tak na jiných universitních akcích, a to na výše zmíněném Majálesu, ale také na 

zápisu, či dni otevřených dveří. 
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Spolupráce s dalšími spolky a organizacemi
Cyril Mrázek

Obdobně jako v minulých letech i v uplynulém akademickém roce spolupracoval spolek 

s ostatními spolky na FF UK.  Spolupráce probíhala především formou informování a propagací 

akcí ostatních spolků FF UK, které měly historickou tematiku, nebo u nich bylo shledáno, že by 

členy spolku, studenty historie a ostatní příznivce mohly zajímat. Takto jsme propagovaly 

mimo jiné akce a filmová promítání Studentské rady FF UK a spolku Praxis. Zmíněná propagace 

probíhala především formou sdílení příspěvků na sociálních sítích. Spolek také aktivně 

vyhledával obdobnou formu spolupráce na propagaci vlastních akcí s tématikou příbuznou 

jiným oborům. Jako již tradičně jsme se podíleli na organizaci akce DeskoFFky.

V uplynulém akademickém roce byl spolek také mnohokrát požádán o propagaci akcí spolků 

a jiných uskupení mimo rámec FF UK. Pokud se jednalo o akce, které byly vyhodnoceny jako 

vhodné a zajímavé pro studenty historie a zároveň se nejednalo o organizačně a eticky 

pochybné entity, snažil se spolek vždy těmto požadavkům a návrhům vyhovět, nebo alespoň 

na ně odpovědět a podat vysvětlení. Tímto způsobem spolek propagoval například projekt 

Československé křižovatky, akci Zažij únor a podílel se na organizaci mezinárodního kolokvia 

IRS.

Spolek se také zapojil do celofakultních informačních, propagačních a volnočasových akcí. Jako 

již tradičně jsme měli stánek na Studentském majálesu organizovaném spolkem tohoto jména, 

obdobně jsme se účastnili festivalu Open Square a Dnu otevřených dveří FF UK. Spolek se také 

aktivně snažil asistovat při uvedení do provozu kampusu Hybernská upozorňováním na místní 

studentský život a také pořádáním narozeninové oslavy.

Letošní mezinárodní konference spolků studentů historie s tématem perverzit se konala 

v Praze a byla tedy pořádána naším spolkem. Průběh se dá hodnotit jako velice úspěšný a s 

pozitivním ohlasem z řad delegátů ostatních spolků.

Spolek se aktivně účastnil zasedání Spolkového kolegia. 

V rámci akademického a studentského života jsme také upozornily na aktuální celouniverzitní 

a celospolečenské otázky a dění. Jedná se především o politické zneužívání památky Jana 

Palacha, etiku tvorby akademických a zejména historiografických prací a univerzitní 

environmentální stávkové hnutí.
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Vztahy s fakultou a historickými ústavy
Anna Fišerová

V uplynulém akademickém roce se nadále rozvíjela spolupráce s Filozofickou fakultou. Jako 

každý rok poskytlo spolku pomoc především Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů – 

zde se jedná primárně o tisk plakátů na akce a zápůjčku konferenčních předmětů. S vedením 

fakulty jsme jednali také o pomoci při pořádání konference v podobě finančního stipendia na 

její organizaci. V neposlední řadě i nadále probíhala spolupráce při koordinaci přípravných 

kurzů.

Pokračovaly i vztahy spolku s historickými ústavy. Na začátku zimního semestru proběhla 

schůzka ředitelů ústavů s novým výborem, který jim při té příležitosti nastínil svůj plán akcí na 

nadcházející rok. Historická pracoviště vycházela spolku vstříc v poskytování svých učeben pro 

pořádání jeho akcí. Jak již bylo zmíněno ve výčtu uspořádaných akcí, na jedné z nich jsme letos 

spolupracovali s Ústavem českých dějin. 

4. 12. 2018 se již počtvrté uskutečnila diskuze o výuce historie, které se zúčastnili ředitelé 

všech tří historických ústavů. Letos se spolek rozhodl ještě před debatou uspořádat rozsáhlejší 

anketu o zkušenostech se studiem (které se zúčastnili jak současní studenti a studentky, tak 

absolventi a absolventky historických oborů), aby měl co nejobsáhlejší penzum informací. 

Samozřejmě byla jako vždy ponechána možnost dotazů online či přímo z publika na místě. 

Mailové pozvánky na debatu byly rozeslány i všem vyučujícím ve snaze o co nejširší diskuzní 

platformu. I přesto, že kritická funkce spolku je podle mě z klíčových, zůstává otázkou, zda má 

takovouto akci v budoucnu smysl dále pořádat, resp. je nutné zamyslet se nad jejím formátem. 

Časté odpovědi typu „já jsem ředitel, já s tím nemůžu nic dělat“ nebo „o tom nevím“ k ničemu 

nevedou, a ač se vedení (alespoň některých) ústavů veřejně zaštiťuje „pokračováním živého 

dialogu se studenty“, kromě této debaty žádná iniciativa ze strany ústavů není.
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Hospodaření spolku
Miroslav Vašík

Tato zpráva zaznamenává hotovostní a bezhotovostní pohyby v období od 9. 10. 2018 do 3. 

10. 2019. K 9. 10. 2018 činil zůstatek na účtu 50 036,29 Kč. Zůstatek v pohotovostní pokladně 

k témuž datu činil 33 389 Kč. Výdaje v uvedeném období činily 110 729,3 Kč a příjmy 85 121,32 

Kč.

Nejvyšší položku tvořil opět seznamovací kurz, který však byl z velké části pokryt z účastnických 

poplatků. Další velkou položku představovala konference Víkend perverzity a sjezd delegátů 

českých a slovenských historických spolků, která ovšem byla významně podpořena děkanátem 

a prostřednictvím fakultního stipendia na podporu pořádání studentských akcí. Spolek se též 

podílel na zajištění občerstvení na představení knihy Lenky Bobkové Jan Lucemburský. Velké 

výdaje také tradičně představovala oslava narozenin spolku, u které se ovšem oproti 

minulému roku podařilo snížit náklady na občerstvení o více než 4000 Kč. Spolek také pořídil 

kytici na oslavy výročí 17. listopadu.

I letos byla vynaložena větší částka na výrobu nových propagačních předmětů (tašky a bloky), 

nicméně zároveň vzrostla i částka, jež byla získána díky solidárním příspěvkům na jejich 

výrobu. V uplynulém období financoval spolek také jedno číslo časopisu Obscura, jež bylo z cca 

55 % pokryto grantem získaným v rámci projektového řízení Studentské rady Studentského 

fondu FF UK, který spolek obdržel ještě v akademickém roce 2017/2018. Vzhledem k tomu, že 

Obscura neměla vlastní samostatnou distribuční akci a byla distribuována pouze s ostatními 

propagačními předměty, nelze pro ni určit výši solidárních příspěvků. Nicméně díky výše 

zmíněnému grantu dotoval spolek časopis částkou jen 2 085 Kč.

Na členských poplatcích vybral spolek jen velmi malou částku, nicméně lze předpokládat, že 

po výzvě Disciplinární komise dojde k jejich výraznému nárůstu. Spolek měl též několik 

menších vydání, jako byla výzdoba pro diskusní večer Ohlasy francouzské revoluce, nový klíč 

od spolkové skříně nebo sešit příjmových pokladních dokladů. Nevelkou, ale specifickou 

položkou je seznamovací kurz 2018, kdy jde opožděné vyřízení z minulého roku. Do stejné 

kategorie patří vrácení zálohy za sud piva z 8. narozenin spolku.

Za uplynulé období je spolek ve výrazném deficitu 25 607,93 Kč. Ten je ale zapříčiněn 

personálními změnami na fakultě, především na pozici tajemníka a v ekonomickém oddělení, 
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neboť nedošlo k vyplacení stipendia za organizaci přípravných kurzů. Spolku tedy chybí jeho 

největší příjem, což se samozřejmě negativně projevilo na jeho výroční bilanci. Lze tedy 

předpokládat, že po jeho vyplacení bude spolek příští akademický rok ve výrazném přebytku.

V uplynulém období došlo také k personální změně na pozici pokladníka spolku, při této 

příležitosti byl vytvořen také email finance@ffabula.cz pro oddělení soukromé a spolkové 

agendy u osoby pokladníka a nedávno byly provedeny také dílčí změny v evidenci jednotlivých 

účetních operací. Povedlo se též výrazně zmenšit množství hotovostních úkonů i jejich obrat. 

Spolupráce mezi novým pokladníkem a výborem, popř. dalšími aktivními členy, fungovala 

velmi dobře a nedošlo k žádným problémům.

Výdaje

seznamovací kurz 2019                  73 120,00    

konference Víkend perverzity*                    9 922,55    

občerstvení na představení knihy Jan Lucemburský                    1 009,00    

občerstvení na 9. narozeninách Spolku                    9 648,00    

oslava výročí 17. listopadu                    1 000,00    

výroba propagačních předmětů                    9 450,00    

tisk Obscury                    4 585,00    

tisk propagačních materiálů na přípravné kurzy                       739,90    

seznamovací kurz 2018                       849,80    

ostatní (Ohlasy francouzské revoluce, klíč, poplatky, 
příjmové doklady)                       395,00    

celkem                110 719,25    

Výnosy

seznamovací kurz 2019                  67 186,32    

stipendium na pořádání konference Víkend perverzity*                    5 000,00    

solidární příspěvky za propagační předměty a 
občerstvení                    7 101,00    

členské poplatky                    2 800,00    
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seznamovací kurz 2018                    1 770,00    

navrácení zálohy za narozeniny 2018                    1 000,00    

celkem                  84 857,32    

* viz podrobný rozpis dále

Konference Víkend perverzity

stipendium na pořádání studentských akcí                    5 000,00    

tisk materiálů -                    707,90    

plastové nádobí: -                      70,00    

snídaně: -                    818,65    

oběd (účastníci, delegáti a organizátoři): -                 3 296,00    

coffee breaky: -                 5 030,00    

Suma příjmů:                    5 000,00    

Suma výdajů                    9 922,55    

celkem: -                 4 922,55    

Seznamovací kurz 2019

účastnické poplatky:                  67 186,32    

doprava: -                 8 550,00    

ubytování + stravné: -               64 570,00    

bilance: -                 5 933,68    

Současný stav

hotovostní pokladna                    8 382,00    

bankovní účet                  49 181,36    

celkem                  57 563,36    

Shrnutí

stav k 8. 10. 2018:                  83 425,29    
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suma příjmů:                  84 857,32    

suma výdajů: -             110 719,25    

bilance -               25 861,93    

stav 3. 10. 2019                  57 563,36    


