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Česko-slovenská historická ročenka 
v nové podobě

Od roku 1996 vydává Česko-slovenská komise historiků/Slovensko-česká ko-
misia historikov ve spolupráci s  dalšími institucemi (Masarykova univerzita 
v Brně, nakladatelství Slovenské akademie věd Veda) Česko-slovenskou histo-
rickou ročenku. V úvodníku k prvnímu svazku ji tehdejší předsedové komise 
Ivan Kamenec a Vilém Prečan představili jako platformu pro prezentování vý-
sledků výzkumné činnosti na poli česko-slovenských vztahů. Nemělo přitom jít 
o sentimentální, idealizovaný pohled na minulost, ale o kritickou analýzu a re-
flexi, při vědomí skutečnost, že tyto vztahy vždy oscilovaly mezi vzájemností 
a konflikty. Cílem ročenky bylo též systematicky mapovat aktuální historiogra-
fickou bohemistku na Slovensku, resp. historiografickou slovakistiku v České 
republice. Ročenka si vytkla za cíl plnit významnou informační funkci, a  to 
především v recenzní a bibliografické části. Hlavní motivací bylo zabránit to-
mu, aby se neprohlubovala informační propast mezi oběma národními histo-
riografiemi. Vydavatelé ročenky – vyzdvihnout je třeba především práci Vladi-
míra Goňce – chtěli přispět k tomu, aby se zkoumání vztahů mezi Čechy a Slo-
váky a dějin společného státu zbavilo politické instrumentalizace, kterou byla 
krátce po rozpadu federace zatížená soudobá publicistika i část historické pro-
dukce v obou nástupnických státech. Stanovili si však zároveň úkol podporovat 
polemickou – a třeba i kontroverzní – konfrontaci názorů, podložených pečli-
vým výzkumem pramenů a poctivým úsilím o jejich interpretaci. Své stránky 
ročenka nabízela všem historikům i badatelům z příbuzných oborů, které vyzý-
vala ke spolupráci.1

Většina z nás členů nově koncipované redakční rady byla a je nějakým způ-
sobem spjata s vydáváním Česko-slovenské historické ročenky. Nejsme tak jis-

1 Na cestu. In: Česko-slovenská historická ročenka, roč. 1, 1996, s. 7.

Vol. 23/1 | 2021 Česko-slovenská historická ročenka pp. Xx – xy 

ÚVOD

ÚVOD



10

tě schopni v plné míře bez potřebného kritického odstupu posoudit, do jaké 
míry se podařilo vytyčené cíle naplnit. Snad však nevyzní příliš domýšlivě, po-
kud vyjádříme přesvědčení, že doposud vydaných 22 svazků ročenky sehrálo 
záslužnou roli ve zkoumání česko-slovenských vztahů a  udržování kontaktů 
mezi českou a slovenskou historiografií. Na výše uvedených vytyčených cílech 
není třeba příliš co měnit, nicméně nyní po pětadvaceti letech cítíme potřebu 
posunout ročenku dále tak, aby její podoba více odpovídala stávajícím poža-
davkům jak historiografické obce, tak i potencionálních čtenářů z  řad laické 
veřejnosti.

Ročenka se proto mění na odborné recenzované periodikum s ambicemi 
o zápis do příslušných relevantních databází periodik. Počítáme s vydáváním 
dvou čísel ročně, přičemž bychom rádi dosáhli jejich určité monotematičnosti. 
Jádrem každého čísla tak budou studie, resp. materiálové texty zaměřené na 
určité vymezené téma, jímž je v případě tohoto čísla „História v digitálnej ére“, 
v případě čísla následujícího (2/2021) česko-slovenské aspekty působení firmy 
Baťa. Samozřejmě však přijímáme i texty vymykající se stanoveným základním 
tématům. Vedle studií a případně materiálií (menších edic dokumentů) počítá-
me s tím, že by součástí struktury každého čísla byly rubriky Recenze, obsahu-
jící recenze a anotace na z hlediska zaměření časopisu relevantní díla historio-
grafického či příbuzného rázu, a  Zprávy o  významných akcích (konference, 
semináře, výstavy, informace o činnosti dalších bilaterálních historických ko-
misí a společností) a jiných počinech souvisejících s věcným vymezením půso-
bení periodika. V duchu zaměření časopisu se budeme též snažit naplňovat 
rubriku Diskuse a při vědomí důležitosti zachování vzpomínek významných 
historiček a historiků i přímých aktérů dějinných událostí jako důležité součás-
ti historické paměti i rubriku Memorabilie.

Časopis bude vycházet v  režimu Open Access, tedy paralelně v  tištěné 
a elektronické formě. Věříme, že ho tím zpřístupníme širšímu okruhu čtenářek 
a čtenářů. Budeme vděčni, když vedle nich nalezne též dostatek autorů/autorek 
i recenzentů/recenzentek, kterým jsou určeny podrobnější informace na konci 
periodika. Odrazem nového směřování časopisu má být i nová obálka a celko-
vě jeho vizuálně atraktivnější forma. Ponechání původního názvu Česko-slo-
venská historická ročenka naopak dokládá skutečnost, že se hrdě hlásíme k její 
pětadvacetileté tradici.

mezinárodní redakční rada Česko-slovenské historické ročenky
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