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Úvod  
Michal Cáp 

Nový akademický rok priniesol pre spolok nové výzvy aj nové úskalia. Podarilo sa úspešne 

zaktivizovať prvý ročník bakalárskeho štúdia, z ktorého sa mnohí zapojili do spolkovej činnosti. 

Prebehla tiež mobilizácia a zapojenie študentov vyšších ročníkov a vzájomného prepájania.  

Nový výbor sa zameral na celkom intenzívny program organizácie akcií a pôsobenia spolku na 

sociálnych sieťach, napriek snahám o instagramovanie primárne na Facebooku. Značne sa 

rozrástlo množstvo socializačných akcií integrujúcich študentov histórie, akcií zameraných na 

pomoc študentov prvých ročníkov a neustal ani počet odborných a popularizačných akcií pre 

verejnosť. Akcie sa konali stále v častej spolupráci s historickými ústavmi na fakulte, ako aj 

ďalšími inštitúciami, po dlhšej dobe sa však nekonala cielená reflexia a debata o obore s 

riaditeľmi ústavov. 

Veľmi intenzívne našu činnosť zameranú hlavne na prezenčné aktivity zasiahla (ako celý svet) 

epidémia covidu a s ňou spojené karanténne opatrenia. V letnom semestri akademického 

roku, po uzavretí vysokých škôl prezenčná činnosť spolku z pochopiteľných dôvodov ustala a 

nepodarilo sa ju, až na prípravné kurzy preniesť do virtuálneho priestoru (mimo sociálne siete). 

Obdobie, ktoré nasledovalo do ďalšieho akademického roka bolo ťažké pre naše štúdiá aj 

životy a akokoľvek nám Spolok ležal na srdci, základ bolo zamerať sa na naše zdravie, fyzické 

aj duševné. Verím však, že vytvorené siete a komunikačné kanály pomohli niektorým členom 

aspoň trochu v prekonávaní tejto nepredvídateľnej morovej rany.    

Osobne považujem obdobie do uzavretie škôl za príklad, ako by činnosť Spolku mohla fungovať 

do budúcna s aktívnym členstvom. Organizovať akcie popularizujúce históriu, propagovať 

tento obor a spolok sám vo verejnom priestore, komunikovať a prepájať študentov histórie 



naprieč rôznymi ročníkmi. Tým mobilizujeme ľudí, ktorí chcú robiť činnosti, ktoré majú zmysel. 

A keď príde na to ozvať sa o verejnom priestore o veciach na ktorých nám ako študentom 

histórie záleží, ako bol letný spor o interpretácie minulého režimu s ich zásahom do slobody a 

podstaty historickej vedy, tak sa nebáť ozvať. Naša aktivita je najlepšia vizitka a právo 

vstupovať do verejných debát s autoritou angažovaných študentov. 

Chcel by som sa za tento rok poďakovať obzvlášť všetkým členom výboru a disciplinárnej 

komisie, ktorí sa na činnosti Spolku podieľali, menovite Karolíne Švandovej, Miroslavovi 

Vašíkovi, Ladislavovi Říhovi, Lucii Kurusovej, Marte Harasimowicz, Tomášovi Konečnému a 

dokonca aj Davidovi Smrčkovi. Bez nich by som to ani ja osobne nezvládol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propagace spolku 2020 
Karolína Švandová 

I tento akademický rok se spolek prezentoval především online pomocí sociálních sítí – 

Facebooku a Instagramu. Příspěvky různého typu (konání různých akcí, připomínky 

významných událostí či výročí, spolupráce s jinými spolky apod.) byly přidávány pravidelně a 

je možné tvrdit, že především na Facebookové stránce spolku je odezva početná a stránkám 

se daří. Za pozornost věnovanou této propagaci patří dík především Mirkovi Vašíkovi, který se 

pečlivě staral o Facebookové stránky. 

Web stále prochází sérií různých vylepšení a aktualizací. Objevily se úvahy, jestli nezřídit 

samostatné stránky pro blog Obscury a pro seznamovací kurz pro větší přehlednost pro jejich 

návštěvníky. Jedná se však o náročnější projekt, jemuž bude v budoucnosti potřeba věnovat 

více času. 

Jako každý rok se spolek také zúčastnil Dne otevřených dveří FF UK, který se konal 11. 1. 2020. 

K propagaci studia na historických oborech nám byly nabídnuty prostory historického 

kabinetu, jichž jsme také s nadšením využili. Zájemců o studium historie na FF UK a o naše 

přípravné kurzy se objevily desítky a my mnohokrát děkujeme všem členům a přátelům spolku, 

kteří pomáhali s organizací dne a představováním studia historie. 

 

 

 

 



Seznamovací kurz 2020 
Karolína Švandová 

Letošní 11. ročník seznamovacího kurzu pro první ročníky bakalářského studia proběhl i přes 

koronavirovou krizi úspěšně. Ač se jedná o již tradiční spolkovou akci, letošní ročník byl nucen 

projít mnohými změnami, aby jej bylo možné v rámci covidové pandemie uspořádat. 

Uvažovalo se i o jeho zrušení, avšak nakonec vzhledem k plánované distanční výuce byl pro 

studenty prvních ročníků považován klíčový k seznámení se s vysokoškolským studiem a 

spolužáky, a proto se s přistoupením k přísným hygienickým opatřením rozhodlo o jeho 

konání. 

Tento rok se jeho hlavní organizace nově ujala Karolína Švandová, společně s ní poté přiložil 

ruku k dílu i Marek Panocha. S koordinací dopravy pomáhal Šimon Vobořil. Akce se jako 

obvykle konala v penzionu Krakonoš v Bílém potoce, tento rok ve dnech 25. – 27. října 2020. 

Koronavirová krize bohužel ovlivnila mnohé již zažité aspekty akce. Kvůli neustále měnícím se 

opatřením a početnému odhlašování se účastníků z důvodu karantény či příznaků respiračního 

onemocnění byla pro dopravu do ubytování zvolena autobusová doprava. 

Kurzu se celkem zúčastnilo 59 účastníků, z toho 40 studentů a 19 organizátorů. Jedná se o 

poměrně nízké číslo, vzhledem k předchozím ročníkům, avšak vzhledem k dané situaci 

naprosto pochopitelné. Kurzu se zúčastnili nastupující studenti oborů Historie, Historie – 

Evropská studia a letos i nově otevřeného studijního programu Učitelství pro střední školy se 

zaměřením na dějepis. Všichni účastníci byli před odjezdem povinni odevzdat podepsané 

čestné prohlášení o bezinfekčnosti a neexistenci příznaků respiračního onemocnění. 

Jak již bylo zmíněno, během seznamovacího kurzu bylo nutné přistoupit k přísným 

bezpečnostním opatřením, aby bylo zabráněno případnému šíření koronaviru. Ve všech 



uzavřených místnostech bylo pro veškeré účastníky povinné nosit zakrytá ústa a nos rouškami, 

veškeré povrchy byly organizátory akce pravidelně dezinfikovány, uzavřené místnosti byly 

v pravidelných intervalech větrány a bylo dbáno na zpřísněné hygienické podmínky 

(dezinfekce a mytí rukou a další). Všichni účastníci byli s hygienickými a bezpečnostními 

pokyny seznámeni předem. 

Kurz samotný poté i přes svou „nezvyklost“ a nutné úpravy v programu vydařil, studenti byli 

seznámeni s vysokoškolským studiem obecně i se svými konkrétními studijními plány a měli 

možnost setkat se se spolužáky, čemuž distanční výuka následně v mnohých případech 

bránila. S majitelem penzionu, panem Součkem, byl následně domluven termín pro další 

ročník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finance 
Miroslav Vašík 

Tato zpráva zaznamenává hotovostní a bezhotovostní pohyby v období od 3. 10. 2019 do 6. 

10. 2020. K 6. 10. 2020 činil zůstatek na účtu 32 546,07 Kč. Zůstatek v pohotovostní pokladně 

k témuž datu činil 16 398 Kč. Výdaje v uvedeném období činily 90 488 Kč a výnosy 81 868,71 

Kč. 

Také po finanční stránce ovlivnila toto období opatření proti šíření nemoci Covid 19. Ovlivněna 

byla ale i tradičně největší položka spolkového rozpočtu – seznamovací kurz. Kvůli neúčasti se 

pak vracelo původním zájemcům 13 490 Kč. Přesto byla tato akce z velké části z účastnických 

poplatků, Spolek jej dotoval částkou 12 402 Kč. Jediným dalším výdajem byly věnce ku 

příležitosti 15. a 17. listopadu. Kvůli výše zmíněným opatřením Spolek nepořádal oslavu svých 

narozenin, které patří tradičně mezi velké výdaje. Je vhodné dodat, že exkurze do Roudnice 

nebyla pro Spolek finančním břemenem, kompletně se pokryla z účastnických poplatků. Další 

výdaje odpadly díky tomu, že časopis Obscura nevydal tištěné číslo. Velkým problémem pro 

Spolek zůstávají nezískané peníze z přípravných kurzů. Na druhou stranu Spolek přišel i o část 

svých příjmů. Spolek neměl tolik příležitostí získat solidární příspěvky za merch. Na členských 

příspěvcích vybral Spolek 4 161,71 Kč, především na začátku tohoto období jako důsledek 

výzvy bývalé disciplinární komise před valnou hromadou. 

Díky přítomnosti pokladníka ve výboru byla komunikace finančních záležitostí velice funkční. 

Na konci tohoto období ale odjel na zahraniční pobyt, což ztížilo především organizaci 

seznamovacího kurzu. 

 

 

 



Výdaje 

seznamovací kurz 2020  87 782 

seznamovací kurz 2019  200 

věnce k 15. a 17. listopadu 2 400 

přípravné kurzy 2020  106 

Celkem    90 488 

 

Výnosy 

seznamovací kurz 2020    75 380 

přípravné kurzy 2020    1 500 

solidární příspěvky za propagační předměty 827 

členské příspěvky    4 161,71 

Celkem      81 868,71 

 

Seznamovací kurz 2020 

účastnické poplatky  75 380 

ubytování + stravné  - 67 500 

vráceno kvůli neúčasti  - 13 490 

doprava   - 4 950 

ostatní    - 1842 

Bilance    - 12 402 

 

 

 



Stav k 6. 10. 2020 

bankovní účet   32 546,07 

hotovostní pokladna  16 398 

Celkem    48 944,07 

 

Shrnutí 

stav k 3. 10. 2019 57 563,36 

suma výnosů  81 868,71 

suma výdajů  90 488 

bilance   -8 619,29 

 

stav k 6. 10. 2020 48 944,07 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obscura 
Eliška Farová 

Za akademický rok 2019/2020 se povedlo vydat tematické číslo časopisu Obscura, které 

zároveň přineslo i nový formát a vzhled časopisu. Změna spočívá obzvláště, že se od klasického 

formátu poznámek pod čarou přešlo k ďasovskému formátu seznamu literatury, což činí 

časopis přehlednější. Časopis dále vyšel pouze elektronicky vzhledem k nepřiznivé 

epidemiologické situaci v souvislosti s rozšířením nemoci covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přípravné kurzy 
Ondřej Crhák 

Přípravné kurzy v roce 2020 byly stejně jako ostatní spolkové a univerzitní činnosti ovlivněny 

pandemií koronaviru. V roce 2020 se část výuky stihla realizovat v prezenčním módu, po 

přechodu na distanční režim se vyučování realizovalo skrze aplikaci Zoom. Doprovodné 

exkurze po Praze, které jsou součástí rozvrhu, byly zrušeny. Tento typ provázely výuky stejné 

problémy – malá návratnost evaluací výuky, menší zapojení studentů a technické problémy 

spojené s internetovým prostorem. I přes tyto překážky se však podařilo udržet nastavenou 

kvalitu výuky a kurzy navštěvovalo značné množství studentů, konkrétně 49 v roce 2020. 

Problém však nastal ve finanční oblasti, zejména se jednalo o výplatu lektorů. Dosavadní 

způsob plateb, který byl založený na spolupráci s fakultou, narážel na několik překážek. Kromě 

pandemie představovala značnou komplikaci vysoká fluktuace osazenstva ekonomického 

oddělení a změny na místě tajemníka FF UK. Tyto faktory vedly k výraznému opoždění výplat, 

které byly nakonec sloučeny a budou vyplaceny za roky 2020 a 2021 naráz. Po konzultaci s 

pokladníkem Spolku bylo rozhodnuto pro následující ročníky přípravných kurzů převést 

veškeré finanční záležitosti plně do agendy Spolku a starý způsob plateb na fakultní účet 

opustit, přičemž finanční transakce se budou realizovat skrze spolkový účet. 

 

 

 

 

 



Verejné a spoločenské akcie organizované spolkom  
Michal Cáp 

V akademickom roku 2019/2020 sme organizovali celú sériu akcií, niektoré opakujúce sa, 

niektoré unikátne. Tento trend bol bohužiaľ prerušený epidémiou a lockdownom v marci 

2020. 

Predstavovali sme formátom panelových niekoľko kníh v spolupráci s ich nakladateľstvami. 

Najprv v novembri knihu Pozorovat, popsat, stvořit Pavla Himla od nakladateľstva Argo, vo 

februári Čechoslovakismus autorského tímu okolo Michala Kopečka ktorý vyšiel v 

Nakladatelství lidové noviny. Obe akcie boli veľmi podarené účasťou, obsahom aj socializáciou. 

V novembri bola organizovaná debata and knihou Tahle temná budova byla naše 

o študentskej angažovanosti. Z temnôt sa tiež vynoril náš kolega Jiří Pilip ktorý v januári uviedol 

podarený rozhovor Ztracená historie rodiny Placzků.  

Konali sa dve predstavenia pre prvákov, k literatúre do stredoveku a k úvodu do úvodu do 

štúdia histórie a literatúre k novoveku. Už tento rok vznikol plán rozšíriť ponuku tohto formátu 

o akcie ku knižniciam a ďalším základným predmetom. Prebehlo aj niekoľko predstavení 

bakalárskych a diplomových prác našich kolegov. Ako prvý predstavoval svoju prácu náš 

kolega Otmar Beneš, nasledoval Prokop Jandek a jeho Počátky dynamite v Čechách, a na záver 

nám o stredovekom osídlení porozprával David Trojan, čo bola aj posledná akcia ktorá sa 

konala tento rok prezenčne. 

V októbri, novembri, januári a marci sa v spolupráci so Studentskou radou FF UK konali 

tradičné večery spoločenských hier Deskoffky. 

V tomto roku bol bohatý aj filmový klub. Ako prvý sa s úvodným referátom premietal Život 

Briana, s anglistickým spolkom Schwa sme premietali Blade Runnera (ktorý sa stal v ten rok 



históriou) .Nasledovalo premietanie filmu Ecce Constanta a s veľkou radosťou sme na 

premietali film Stratili jsme Stalina. Filmový klub pred koronou uzavrelo premietanie Baader 

Meinhof Komplexu. 

Z dovtedy netradičných akcií sme sa podieľali na organizácii predvianočnej charitatívnej 

zbierky a bol uskutočnený podarený pokus o obnovenie historických exkurzií veľmi plodnou 

viacdennou návštevou Roudnice nad Labem. 

Tradícia uvítacej hospody sa rozšírila na spolkohospodu konajúcu sa, pokiaľ to bolo možné, 

každý mesiac. Vrcholom socializačnej sezóny bol vianočný večierok (predchádzaný 

orientačným behom Celetná-Palach) na ktorý radi spomíname aj my, čo sis koro nič 

nepamätáme. Socializačné akcie boli po prvom uvoľnení lockdownu čiastočne obnovené 

konaním sa memoriálu knížete Vladivoje. 

 

 

 


