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ZPRAVODAJ        (ZÁŘÍ 2020, Č. 1 / OBČASNÍK) 

SPOLEČNOSTI  PRO   DĚJINY   VĚD   A   TECHNIKY 

Vědecké společnosti asociované k Radě vědeckých společností ČR 

___________________________________________________________________________  
 

ÚVODEM 
 

Vážené členky, vážení členové, 

předkládáme Vám nově stručný Zpravodaj s přehledem uplynulého a aktuálního dění ve 

Společnosti v posledních měsících. Hlavní událostí v nadcházejících týdnech bude volební 

členská schůze, jejíž termín 12. listopadu 2020 s předstihem avizujeme. Doufáme ve Vaši účast 

a zájem. Podrobné informace i s pozvánkou obdržíte nejpozději měsíc před termínem schůze. 

Dále předkládáme informace o webu Společnosti, o zahraničních aktivitách Společnosti a dění 

kolem časopisu Dějiny věd a techniky a přípravy pražské mezinárodní konference v r. 2021.  

Vážíme si Vašeho zájmu o Společnost a účast na jejich aktivitách a přejeme Vám zdar 

v profesním i soukromém životě.                     předseda SDVT prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.   

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU A ZÁROVEŇ VOLEBNÍ SCHŮZI 12. LISTOPADU 2020 
 

Každoroční členskou schůzi Společnosti v letošním roce plánujeme v termínu čtvrtek 12. 

listopadu od 16 h. ve Velké zasedací síni ve 2. patře Karolina na Ovocném trhu v Praze 1. Půjde 

o volební schůzi. Členská schůze je každoročně spojena i s udílením Ceny Zdeňka Horského a 

následnou krátkou přednáškou laureáta Ceny. Aktuální situace týkající se epidemie koronaviru 

může změnit původní plány. Zvažujeme i alternativy. O detailním programu schůze, její formě 

(prezenční – případně i virtuální) a o formě voleb (prezenční - případně distanční) Vás budeme 

informovat s měsíčním předstihem před samotnou schůzí - tedy do 12. října. Srdečně Vás 

zveme k účasti na volební schůzi.                                        výkonný sekretář Mgr. Roman Elner 

 

MINULÝ (7.) ROČNÍK CENY ZDEŇKA HORSKÉHO VE FOTOGRAFIÍCH: 
  

           
Laureátka Veronika Svobodová (PedF UK) a oceněná diplomová práce „Pokusnictví 

v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři“. Vyšla knižně pod názvem 

„Zlatá doba české školy“.  

 

CENA ZDEŇKA HORSKÉHO A JEJÍ AKTUÁLNÍ 8. ROČNÍK 
 

Už několik let Společnost vyhlašuje Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační (Mgr. a 

Ph.D.) práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti, obhájenou na českých vysokých 

školách za poslední dva roky. Laureáty z předchozích let najdete v přehledu na webu 

Společnosti https://dvt.hyperlink.cz/czh.html#. Do soutěže s každoroční uzávěrkou 31. 3. je 

přihlašováno v průměru kolem 5 prací. Letos jsme obdrželi 4 práce, laureáta vyhlásíme na 

výroční schůzi. I vy se můžete na Ceně podílet, třeba šířením povědomí o její existenci nebo 

přímo podnětem, aby Vaši studenti přihlásili vyhovující práce do soutěže.  

                                                                                   člen výboru doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. 

 

https://dvt.hyperlink.cz/czh.html
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ČASOPIS DĚJINY VĚD A TECHNIKY 
 

Časopis na jaře nabral zpoždění jednak vinou covidové krize, jednak v důsledku úmrtí RNDr. 

Josefa Smolky, CSc. (1929-2020), neboť se tím zkomplikovalo dokončování dvou 

souvisejících textů (zejména dokončování jeho bibliografie), které jsme nechtěli odkládat. 

Rozsáhlejší dvojčíslo 1-2/2020 je nyní dokončeno v sazbě, texty pro další čísla jsou připraveny, 

takže budou brzy následovat.                                      člen výboru Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. 

 

WEBOVÉ STRÁNKY SDVT.CZ 
 

V posledních dvou letech se Společnost snaží o jasnější prezentaci své činnosti na webových 

stránkách SDVT.cz. Došlo k vyčištění stylu i obsahu, stránky upozorňují na aktuální akce z 

oboru, hostí prezentaci časopisu DVT,  Ceny Zdeňka Horského a nově také Českého národního 

komitétu pro dějiny vědy a techniky. V blízké budoucnosti je v plánu úprava anglické verze 

stránek.                                                                             člen výboru RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D. 

 

ZAHRANIČNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI 
• VIRTUÁLNÍ KONFERENCE   Koronavirová krize způsobila značné komplikace 

zejména v oblasti zahraničních vztahů. Řada každoročních akcí byla zrušena, některé bienální 

konference byly odloženy. Jiné konference se přesunuly do virtuální podoby, která přes 

technická rizika a neosobnost naopak dává jednodušší možnost vzdálené komunikace. 
• KONFERENCE BOLOGNA 2020   Dokázala to letošní 9. mezinárodní konference 

Evropské společnosti pro dějiny vědy a techniky, která se plně distančně konala 31. srpna až 3. 

září v Bologně: https://sites.google.com/view/eshsbologna2020/home (k dodatečnému 

zhlédnutí i záznamy z jednotlivých sekcí). Registrovalo se 583 účastníků ze 40 zemí 5 

kontinentů (7 z České republiky). K vysoké účasti přispělo kromě nízkých poplatků a 

jednoduchého přístupu přes aplikaci MS Teams také zajímavé téma – „Visual, Material and 

Sensory Cultures in Science.“ Návštěvnost všech plenárních sekcí se stále pohybovala kolem 

stovky lidí, což při prezenčním pořádání této pravidelné konference často ani nebývá.           

• PŘÍPRAVA PRAŽSKÉHO KONGRESU 2021 V obtížné a nejisté situaci připravujeme 26. 

kongres Mezinárodní unie pro dějiny vědy a techniky (IUHPST/DHST): http://dhstweb.org/ na 

červenec 2021 do Prahy: https://www.ichst2021.org/. Ve hře byla prezenční varianta, vzhledem 

k epidemické situaci u nás i ve světě členové českého Local Organizing Committee (LOC) 

v těchto dnech rozhodují ale o distanční (videokonferenční) nebo  hybridní formě kongresu. 

V současné době je uzavřeno přijímání návrhů celých sympozií, kterých dorazilo na dvě stě, a 

běží za velkého zájmu potencionálních účastníků z celého světa přijímání návrhů 

individuálních referátů. Programový výbor v čele s dr. Juliane Mikoletzky měl náročné léto, 

které trávil hodnocením zaslaných návrhů.           předsedkyně Českého národního komitétu pro 

                                                                    dějiny vědy a techniky, členka Rady IUHSPT/DHST  
                                                                                                              a členka výboru PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 

___________________________________________________________________________  
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Výbor SDVT: Petr Svobodný – předseda (ÚDAUK), Milada Sekyrková (ÚDAUK), Miloš Hořejš (NTM), Tomáš 

Hermann (ÚSD AV ČR a PřF UK), Karel Černý (ÚDLCJ 1. LF UK), Helena Durnová (PedF MU), Adéla Jůnová 

Macková (MÚA AV ČR), Jan Kotůlek (VŠB-TUO), Martin Šolc (MFF UK). 

Kontrolní a revizní komise SDVT: Jan Hozák – předseda (NTM), Marek Ďurčanský (ÚDAUK), Magdalena 

Hykšová (FD ČVUT).  
 

Vaše podněty ke Společnosti a ke Zpravodaji směřujte na výkonného sekretáře SDVT Romana Elnera  

| kontakt: roman.elner@ruk.cuni.cz, +420 224 491 464, +420 604 469 318 |  
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