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Úvod 
Michal Cáp 

Akademický rok 2020/2021 bol pre Spolok a jeho členov veľmi ťažký z dôvodu pokračujúcej 

epidémie covidu, uzavretia vysokých škôl a dištančnej výuky. Spolok sa snažil preniesť svoje 

aktivity do online priestoru a v niektorých momentoch to bolo veľmi cenné útočisko, všetci 

sme však cítili nedostatok osobného kontaktu. Za svoje veľké osobné zlyhanie považujem 

nezvládnutie prenesenia valnej hromady, ktorá sa mala konať v októbri 2020, do online 

priestoru. Fungovali sme v zásade v udržiavacom režime, ale aj napriek tomu sa nám k online 

činnostiam podarilo namotivovať nových študentov a členov. Mnoho z nich bude rado 

pokračovať v práci na spolkových aktivitách aj v budúcnosti. 

Evergreenom výročných správ bývali problémy (skutočné alebo imaginárne) so začleňovaním 

študentov prvých ročníkov. Veľmi drastické podmienky seznamováku 2020 a výuky tieto 

tradičné paranoje pravdepodobne naplnia. Je veľkou úlohou nasledujúceho výboru a 

aktívnych členov aby tento skutočne stratený ročník začlenili do sietí študentov histórie a 

spolku. 

Aj napriek ťažkostiam spôsobeným neutešenou situáciou sa viacero členov aj nečlenov (často 

iba dočasne nečlenov) aktívne zapojilo do organizácie a činnosti, hoc v obmedzenom režime. 

Rád by som sa preto za tieto aktivity poďakoval Karolíne Padělkovej, Vjačeslavovi Glazovovi, 

Eliške Farovej, Marekovi Panochovi, Matejovi Moravanskému, Vojtěchovi Šimákovi a ak som 

na niekoho v tomto explicitnom zozname zabudol, tak je to len a len moja chyba. Chcem sa 

tiež poďakovať pokračujúcemu výboru a disciplinárnej komisii, z ktorých musím vyzdvihnúť 

neustálu podporu, prínos a aktivitu Karolíny Švandovej a Miroslava Vašíka, bez ktorých by som 

toto ťažké obdobie nezvládol. 



Pevne verím, že temný rok korony je za nami. Spolok celkom jasne a verejne podporuje 

očkovanie a výbor aj vydal vyhlásenie v tomto duchu. Nechránime tým iba seba a našich 

blízkych, ale zároveň prispievame k umožneniu konania našich akcií, ale aj prezenčnej výuky. 

Očkovanie sme považovali aj za základný predpoklad konania seznamováku. 

 Aktuálny seznamovák bol veľkým úspechom a stále sa darí rozvíjať vzťahy medzi študentmi 

naprieč ročníkmi. Máme členov čo chcú organizovať akcie pre nových prvákov, debaty, 

prednášky, predstavenia kníh, chcú sa podieľať na časopise Obscura (a snáď aj na resuscitácii 

nášho podcastu). Chcú využiť možnosti čím môže byť vysokoškolský život, možnosti ktoré im 

poskytuje náš Spolok. Máme členov, ktorým na Spolku a jeho činnosti záleží a ktorí sa v ňom 

chcú angažovať. 

 

A za to som pri svojom odchode z funkcie veľmi vďačný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propagace spolku 2021 
Karolína Švandová 

Letošní rok byl i v rámci propagace spolku v určitých ohledech nechtěně poznamenán 

covidovou krizí. 

Na chod online propagace a sociálních sítí pandemie naštěstí žádný vliv neměla. I nadále jsme 

pokračovali v aktivitě na Facebooku i Instagramu, ačkoliv je nutno podotknout, že 

instagramové příspěvky chvílemi ztratily na pravidelnosti. Jedná se nejspíš především o 

důsledek nemožnosti přinášet reporty z pořádaných akcí, k nimž účet sloužil především. 

Pokusili jsme se tak alespoň sdílet tipy na nově vydané publikace či významná výročí či 

události, avšak pro tento účel slouží jako mnohem lepší platforma právě Facebook, na němž 

jsme nijak nepolevili, a i nadále jsme jej využívali jako hlavní prostor k propagaci spolku. 

Co se týče webových stránek a dřívějších úvah nad jejich rozdělením na samostatné jednotky 

Spolek – Obscura – Seznamovací kurz, bohužel jsme nebyli schopni přenést tyto úvahy do 

konkrétní podoby a prakticky je začít aplikovat. Se změnami se však počítá a v průběhu dalších 

týdnů a měsíců by měla začít jejich aplikace. 

I tento rok se na FF UK konal Den otevřených dveří, jehož jsme se se spolkem již tradičně 

zúčastnili. Právě zde byl však bohužel dopad pandemie nejvíce znatelný, jelikož DOD muselo 

kvůli vládním bezpečnostním opatřením probíhat v online podobě na platformě MS Teams. 

Nejspíš z tohoto důvodu se letos na této události objevil, v porovnání s osobní účastí na 

minulých ročnících, opravdu skrovný počet zájemců o studium historie a o přípravné kurzy. 

Nedá se však tvrdit, že byl počet zájemců sám o sobě nízký. Tato skutečnost se také nijak 

nepromítla do počtu zapsaných studentů na přípravné kurzy, jelikož aktivní propagace online 

obecně zajistila obdobný zájem jako každý rok.  



Seznamovací kurz 
Karolína Švandová 

Dvanáctý ročník již tradičního seznamovacího kurz pro studenty prvních ročníků bakalářského 

studia historických oborů se letos konal opět pod vedením Karolíny Švandové a Marka 

Panochy. 

Oproti loňskému, „covidovému“ ročníku, jsme letos díky očkování a testovaní mohli rozvolnit 

některá opatření, která musela být minulý rok pro konání akce zavedena. Všichni organizátoři 

akce museli být povinně očkovaní, pokud to jejich zdravotní stav dovoloval, pro studenty bylo 

poté povinné prokázat se platným očkováním či negativním PCR testem (ne starším než 72 

hodin). Zároveň byla po všech účastnících opět požadováno podepsané prohlášení o 

bezinfekčnosti a neexistenci příznaků respiračního onemocnění. 

Letošní cesta do Bílého Potoka proběhla po roční pauze opět vlakem, ač její organizaci mírně 

komplikovala nutnost střídat vlakové dopravce. Její koordinace se letos poprvé ujal Vojtěch 

Šimák. Cesta proběhla bez problémů a znatelného zdržení a tam i zpět dorazili všichni v 

pořádku.  

Místo konání se i přes menší komunikační šum nezměnilo, ač se kvůli nedorozumění mezi naší 

stranou a majitelem ubytování musel termín seznamovacího kurzu o týden posunout. Datum 

akce tak bylo stanoveno na víkend 1.-3. října 2021. I letos jsme zvolili ubytování v penzionu 

Krakonoš v Bílém Potoce pod Smrkem.  

Počty účastníků se letos oproti minulému roku, poznamenanému pandemií koronaviru, díky 

očkování znatelně zvýšily. Seznamovacího kurzu se účastnilo 55 studentů a studentek oborů 

Historie, Historie – Evropská studia a Učitelství pro střední školy se zaměřením na dějepis, 

s realizací kurzu a jeho programu pomáhalo 30 organizátorů z řad starších studentů. 



Během samotného kurzu nedošlo k žádným problémům, program provedl podle zavedených 

zvyklostí a skládal se jak ze socializačních aktivit, tak i informačně studijních činností, které 

studentům prvního ročníku pomohly přiblížit fungování a organizaci studia, stejně jako 

orientaci na fakultě. S majitelem penzionu, panem Součkem, byl jako každý rok již domluven 

termín pro příští ročník seznamovacího kurzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Finance 
Miroslav Vašík 

Tato zpráva zaznamenává hotovostní a bezhotovostní pohyby v období od 6. 10. 2020 do 14. 

10. 2021. K 14. 10. 2021 činil zůstatek na účtu 85 968,73 Kč. Zůstatek v pohotovostní pokladně 

k témuž datu činil 31 363 Kč. Výdaje v uvedeném období činily 106 120 Kč a výnosy 174 499,66 

Kč. 

Také během tohoto období ovlivnila finanční situaci Spolku opatření proti šíření nemoci Covid 

19. Opět chyběla vydání v souvislosti s oslavou spolkových narozenin a vydávání Obscury. Na 

druhou stranu úplně chybí solidární příspěvky za propagační předměty a kvůli absenci výzvy 

k zaplacení členských příspěvků činí tato položka jen drobnou částku. Největší položkou 

spolkového rozpočtu zůstal v uplynulém období seznamovací kurz, přičemž došlo k nárustu 

vynaložené i vybrané částky. To je způsobeno větší účastí a jen jediným případem, kdy se 

vracel účastnický poplatek. Oproti předchozímu roku výrazně vzrostla položka přípravných 

kurzů. U těch se povedlo dosáhnout vyplacení částky za rok 2019, díky čemuž se dosáhl Spolek 

výrazně pozitivní bilance. Zároveň u nich vzrostla také výdajová stránka, Spolek vyplácel 

lektory, které nedostali slíbenou částku od fakulty. 

Navzdory původnímu záměru zůstala nadále na pozici pokladníka ta samá osoba, a to navzdory 

její fyzické nepřítomnosti na území České republiky během zimního semestru. Změnu na této 

funkci ovšem ztížilo omezení činnosti Spolku v souvislosti s přechodem na distanční výuku. Do 

budoucna je třeba vyřešit přístup k spolkovému bankovnímu účtu, který má aktivně jen jedna 

osoba, což komplikuje platbu vyšších částek. Dále by bylo vhodné zredukovat stav hotovostní 

pokladny, přičemž prostému vkladu se chtěl současný pokladním kvůli výši poplatků vyhnout. 



Nicméně budoucnost spravování spolkových financí může v následujícím období projít 

v souvislosti se změnou financování přípravných kurzů zásadní změnou. 

 

Výdaje 

seznamovací kurz 2021  95 637 

přípravné kurzy 2021  9 885 

literární soutěž Pište dějiny 598 

Celkem    106 120 

 

Výnosy 

Seznamovací kurz 2020    2 710 

seznamovací kurz 2021    91 963,66 

přípravné kurzy 2019    79 434 

členské příspěvky    400 

Celkem      174 499,66 

 

 

 

 



Seznamovací kurz 2021 

účastnické poplatky  91 963,66 

ubytování + stravné  -85 490 

vráceno kvůli neúčasti  - 960 

doprava   -8 179 

ostatní    -1 008 

Bilance    -3 681,34 

Stav k 14. 10. 2021 

bankovní účet   85 968,73  

hotovostní pokladna  31 363 

Celkem    117 331,73 

 

Shrnutí 

stav k 6. 10. 2020  48 944,07 

suma výnosů   174 507,66 

suma výdajů   106 120 

bilance    68 387,66 

 

stav k 14. 10. 2021  117 331,73 



Obscura 
Eliška Farová 

V akademickém roce 2020/2021 se bohužel nepodařilo vydat další číslo. S jeho vydáním se ale 

počítá do konce října 2021, neboť se nacházíme momentálně ve fázi posledních příprav, kdy 

se vytváří sazba časopisu. Toto číslo by mělo vyjít jak elektronicky, tak tištěnou formou. Navíc 

se plánuje i dotisk předchozího čísla 

Za oba akademické roky se díky skvělé práci redakce dařilo rozvíjet elektronickou stránku 

časopisu, kdy na blogu s jistou pravidelností vycházeli články redaktorů i studentů. 

V posledních týdnech tato stránka sice opět zaostává, ale od listopadu 2021 je v plánu opět 

její oživení. Dále ve spolupráci s Cyrilem Mrázkem se časopis podílel na pořádání literární 

soutěže Piště dějiny, a to jak v akademickém roce 2019/2020 tak i při druhém ročníku 

2020/2021, kdy poskytl komunikační platformu a prostor pro zveřejňování. Zároveň 

šéfredaktorka časopisu Obscura usedla v porotě soutěže. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přípravné kurzy  
Ondřej Crhák 

Přípravné kurzy v roce 2021 byly stejně jako ostatní spolkové a univerzitní činnosti ovlivněny 

pandemií koronaviru. V roce 2021 se organizační tým preventivně rozhodl realizovat kurzy v 

on-line formě již od začátku, konkrétně přes platformu MS Teams. Tento typ výuky provázely 

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,59. 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. 

 

 

 

 

 

 



Akce spolku během pandemie a distanční výuky 
Karolína Švandová 

Fungování spolku bylo v letošním roce, poznamenaném pandemií koronaviru, bezpečnostními 

vládními opatřeními a přechodem na distanční formu výuky, nutné přesměrovat do online 

prostoru. Jelikož nebylo možné pořádat některé různé tradiční akce (především 

spolkohospody, filmová promítání či exkurze), udělali jsme vše, co bylo v našich silách, 

abychom alespoň některé z akcí převedli do online podoby. Také jsme se pokusili vymyslet 

nové typy aktivit, při nichž by se mohli studenti setkávat a odreagovat se od náročnosti 

distanční výuky.  

Hlavními organizátory a největšími pomocníky při plánování a pořádání online akcí byli Sláva 

Glazov, Eliška Farová, Michal Cáp a Karolína Švandová. Hlavní platformou pro toto setkávání 

zastal spolkový discord kanál, který byl pro tento účel speciálně vytvořen. Kanál zaznamenal 

poměrně velký úspěch a přidalo se na něj mnoho studentů, členů i přátel spolku. Jako další 

platformy byly využívány spolkový kanál v MS Teams či Zoom. 

Přednášky a akce, které bylo možné převést do online podoby, jsme pořádali v jejich tradiční 

dobu. Na podzim tak proběhly úvody do různých četeb a předmětů – Úvod do knihoven, Úvod 

do úvodu, Úvod do četby středověku, četby novověku a nově také do četby na hospodářské a 

sociální dějiny. Veškeré tyto informační přednášky měly hojnou účast. 

Dalším bodem spolkových aktivit bylo hraní různých online her vhodných pro více hráčů. 

Mnohokrát jsme tak hráli hit loňského podzimu, hru Among us, pro prostřídání jsme ale hráli 

i různé znalostní hry jako je Dobyvatel či oddechovky jako je skribbl.io a mnoho dalších. Občas 

jsme se sešli i bez hraní či přednášky a popovídáním a pivem osamotě za obrazovkou jsme si 

na komunikačních kanálech alespoň částečně nahradili spolkohospodu. 



Verejné a spoločenské akcie organizované spolkom  
Michal Cáp 

Na jeseň, pred koncom funkčného obdobia výboru sa nám podarilo zorganizovať ešte niekoľko 

konečne prezenčných akcií. V prvom rade šlo o prednášku a debatu študentov so škótskym 

historikom Robertom I. Frostom a moderovanú Janem Květinom z Historického ústavu ktorú 

sme pripravili v spolupráci s Polským institutem.  

Behom roka prebehla aj literárna súťaž Pište dějiny organizovaná Cyrilom Mrázkom. 

Pred seznamovákom sme novo urobili informačné posedenie s novými študentmi prvého 

ročníka magistra. 

Po návrate zo seznamováku sa podarilo zorganizovať uvítaciu spolkohospodu, predstavenie 

knižníc cielené na študentov prvých ročníkov a filmový klub, ktorý premietal po úvodnom 

referáte film Sláva. Kiežby nám tieto možnosti ostali čo najdlhšie. 

 


