
Kandidáti do devítičlenného výboru Společnosti pro dějiny věd a techniky 

(SDVT) na období 2021-2025 (v abecedním pořadí dle příjmení) 

 

Poznámka k hlasování: Z 12 kandidátů hlasujte zakroužkováním pořadového 

čísla pro maximálně 9 kandidátů.  

 

 

1 PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd 

ČR, Praha) 

Zaměřuje se na dějiny vzdělanosti a dějiny věd a postavení žen ve vědě 

v 19. a 20. století; členka Českého národního komitétu pro dějiny vědy 

(při SDVT v letech 2017-2021). 

2 Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. LF 

Univerzity Karlovy, Praha) 

Dosavadní garant soutěže SDVT o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší 

kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti; člen 

výboru SDVT v letech 2017-2021; rozvíjí evropskou spolupráci institucí 

věnujících se dějinám lékařství.   

3 Mgr. Helena Durnová, Ph.D. (Katedra matematiky, Pedagogická fakulta 

Masarykovy univerzity, Brno) 

Zabývá se dějinami přírodních věd, především matematiky, organizátorka 

a spoluorganizátorka tematických konferencí a workshopů; vědecká 

tajemnice Českého národního komitétu pro dějiny vědy (při SDVT v letech 

2017-2021) a členka výboru SDVT v letech 2017-2021.     

4 Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. (Katedra filozofie a dějin přírodních věd, 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Ústav pro soudobé dějiny 

Akademie věd ČR, Praha) 

Zabývá se dějinami vědy a intelektuálního myšlení; aktuálně vedoucí 

redaktor časopisu Dějiny věd a techniky (DVT) a garant on-line 

zpřístupňování starých čísel časopisu DVT; člen výboru SDVT v letech 

2017-2021.    

5 RNDr. Petra Hyklová (Astronomický ústav Univerzity Karlovy při 

Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, Praha) 

Doktorandka, zabývá se dějinami astronomie; podílí se na Astronomické 

olympiádě; aktivní účastnice on-line 26th International Congress of 

History of Science and Technology, Prague 7/2021.   

6 Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv Akademie 

věd ČR, Praha) 

Zaměřuje se na dějiny vědeckých institucí a orientalistiky a působení žen 

ve vědě; členka výboru SDVT v letech 2019-2021; organizátorka 

semináře v rámci proběhlého on-line 26th International Congress of 

History of Science and Technology, Prague 7/2021.     



7 RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D. (Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava) 

Zabývá se dějinami přírodních věd, především matematiky; dosavadní 

garant webových stránek SDVT; člen výboru SDVT v letech 2017-2021; 

účastník řady tuzemských a mezinárodních konferencí, organizátor a 

spoluorganizátor tematických konferencí a workshopů k dějinám 

matematiky.       

8 RNDr. Ivana Lorencová (Národní technické muzeum, Praha) 

Zabývá se dějinami věd a techniky, hlavně se zaměřením na dějiny 

chemického průmyslu; spoluorganizátorka a spolueditorka série 

konferencí a sborníků „Věda a technika v českých zemích a 

Československu“; v minulosti členka výboru SDVT. 

9 Mgr. Doubravka Olšáková, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd 

ČR, Praha) 

Zabývá se environmentální historií i globálními konflikty; zapojuje se do 

aktivit mezinárodních společností zabývajících se dějinami vědy a 

techniky; rozvíjí vědecké styky s frankofonními zeměmi. 

10 PhDr. Milada Sekyrková, CSc. (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv 

Univerzity Karlovy, Praha) 

Zabývá se dějinami věd a vzdělanosti; předsedkyně Českého národního 

komitétu pro dějiny vědy (při SDVT v letech 2017-2021); hlavní 

organizátorka (za ČR) on-line 26th International Congress of History of 

Science and Technology, Prague 7/2021; pokladní (Treasurer) ve výboru 

Mezinárodní unie pro dějiny a filozofie vědy - Divize pro dějiny vědy a 

techniky (IUHPST/DHST) pro období 2017–2021 a nově 2021–2025. 

11 Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 

Praha) 

Zabývá se dějinami věd o životě v 19. a 20. století, dějinami genetiky; člen 

Českého národního komitétu pro dějiny vědy (při SDVT v letech 2017-

2021); rozvíjí vědecké styky s německy hovořícími zeměmi. 

12 Mgr. David Tomíček, Ph.D. (Katedra historie, Filozofická fakulta, 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem) 

Zabývá se dějinami lékařství obecně i dějinami vědy a vzdělanosti ve 

středověku a na počátku novověku; do roku 2020 proděkanem pro vědu a 

zahraniční vztahy FF UJEP v Ú n/L. 

 

  



Kandidáti do tříčlenné revizní a kontrolní komise Společnosti pro dějiny 

věd a techniky (SDVT) na období 2021-2025 (v abecedním pořadí dle 

příjmení) 

 

Poznámka k hlasování: Ze 3 kandidátů hlasujte zakroužkováním pořadového 

čísla pro maximálně 3 kandidáty. 

 

 

1 Mgr. Bohdana Divišová, Ph.D. (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. LF 

Univerzity Karlovy, Praha) 

Odborné se zaměřuje na dějiny lékařství, například na lékařské spisy J. 

Marka Marci z Kronlandu (1595-1667), renesanční medicínu v Čechách a 

na dvorní a osobní lékaře Rudolfa II.  

2 Mgr. Marek Ďurčanský, Ph.D. (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv 

Univerzity Karlovy, Praha) 

Zabývá se dějinami vzdělanosti, dějinami Univerzity Karlovy a česko-

polskými vědeckými styky v minulosti a osobnostmi vědy; člen kontrolní a 

revizní komise SDVT v letech 2017-2021.    

3 RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D. (Katedra didaktiky matematiky, 

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova a Fakulta dopravní, 

České vysoké učení technické, Praha) 

Zabývá se historií, filozofií a didaktikou matematiky, vyučuje 

matematickou analýzu a teorii her na FD ČVUT; členka kontrolní a 

revizní komise SDVT v letech 2017-2021.    

 

 


