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Obr. 4. Dotace ze státního rozpočtu čs. uranovému průmyslu v letech 1965 až 1990

t – čas, a; y – dotace ze státního rozpočtu, mld. Kčs/a; cd – celkové dotace; gp – 
geologický průzkum; i – investice; tp – těžba.  Čerpáno z [6]

KRONIKA

SHOT Amsterdam 2004

8. až 10. října 2004 se v amsterdamském 
hotelu Renaissance konalo každoroční se-
tkání Society for the History of Technology 
(SHOT). Společnost SHOT byla založena 
v roce 1958. Její členská základna je tvo-
řena především zástupci Spojených států, 
Kanady, západoevropských a severoevrop-
ských zemí. Zaměřena je na studium dějin 
techniky v souvislosti s vývojem politiky, 
hospodářství, společnosti, životního pro-
středí, věd a umění. Vydává čtvrtletník 
Technology and Culture, jehož součástí bý-

vá Current Bibliography in the History of 
Technology.

Pravidelné roční konference se konají na 
severoamerickém kontinentu, jednou za 
čtyři roky pak v Evropě. Letošní konferenci 
pořádalo Nizozemsko, o pořadatelství v ro-
ce 2008 usiluje Portugalsko. Vedle těchto 
velkých akcí společnost organizuje i řadu 
menších lokálních konferencí s užšími té-
matickými okruhy. V současnosti SHOT 
usiluje o rozšíření působnosti a členské 
základny směrem do střední a východní 
Evropy a jižní Afriky. Koordinátorkou spo-
lupráce se střední a východní Evropou je 
Karen J. Freeze z washingtonské univerzity, 
která vyzvala k účasti na letošním setkání a 
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k přípravě budoucích konferencí Národní 
technické muzeum v Praze. NTM se uchází 
ve spolupráci s ČVUT a SDVT o pořadatel-
ství výroční konference v r. 2012 či některé 
z evropských konferencí v bližším období. 

Vedením NTM byla autorka této zprá-
vy a její kolega z muzea Martin Micka vy-
sláni „na zkušenou“ do Amsterdamu jako 
zástupci potenciálního pořadatele. Úkolem 
bylo prezentovat možnosti české strany jak 
z hlediska technického zázemí pro pořádání 
kongresů, tak z hlediska nabídky doprovod-
ného programu a exkurzí.

M. Micka byl přizván i k jednání zvláštní-
ho výboru pro rozšíření působnosti SHOT 
do dalších regionů, kterého se účastnilo 
prakticky celé předsednictvo SHOT včetně 
současného prezidenta a budoucí prezident-
ky. Stručně charakterizoval situaci v obo-
ru dějin věd a techniky v našich zemích. 
Společně pak zúčastnění ve výboru hledali 
možnosti pro lepší spolupráci se SHOT. 

Vlastní konference zahrnovala panelové 
prezentace a diskuse o odborných tématech 
v šesti paralelních sekcích, dále plenární 
jednání a kolektivní přednášky. Program 
doplňovaly společenské aktivity, udílení vý-
ročních cen, výstava publikací a tématické 
exkurze. Zahraniční kolegové v neformál-
ních osobních rozhovorech znovu připo-
mněli a nabídli možnost účastnit se projek-
tu Tensions of Europe (zde mohou spolu-
pracovat organizace, ale i jednotlivci; bližší 
informace na www.histech.nl/tensions/)

V šesti paralelních sekcích se konaly dva 
panely dopoledne a dva odpoledne. Na kaž-
dém panelu byly předneseny 3 až 4 před-
nášky. Z celkem 49 panelů se oba jmeno-
vaní delegáti NTM osobně účastnili násle-
dujících: Cities, Tensions, and Technologies 
in European River Basins; Men, Minds, and 

Materia: New Hydraulic History in the North 
Sea Area before 1800; Fact and Factory; 
History of Technology Goes Online; Changing 
Mature Systems: the Theory, the Evidence. 

Z pohledu uchazeče o pořádání některé 
z příštích konferencí byly vedle odborného 
obsahu přednášek důležité rovněž jejich or-
ganizační schéma, přístup přednášejících, 
způsob prezentace a diskuse, které se značně 
lišily od většiny tuzemských akcí podobného 
charakteru. Pokud jde o materiální zabez-
pečení konference, mohli za svou instituci 
čeští delegáti jednoznačně ostatní ujistit, že 
by její pořádání nepředstavovalo problém. 
Přednáškové sály byly vybaveny zpětným 
projektorem, dataprojektorem a běžnými 
židlemi bez stolků. V čem se tedy lišily 
jednotlivé pracovní panely od obdobných 
domácích akcí? Vedle funkce předsedající-
ho zde byla ještě funkce komentátora. Ten 
po pronesení všech přednášek shrnul jejich 
obsah a doplnil jej vlastními poznámkami. 
(Měl ovšem dopředu k dispozici plné znění 
všech příspěvků, mohl se tedy náležitě při-
pravit.) Jednoho panelu se vedle předseda-
jícího a komentátora účastnili 3 až 4 před-
nášející a cca 20 až 40 posluchačů. Jedna 
přednáška trvala 20 minut a byla pouze 
stručným shrnutím nejvýznamnějších po-
znatků oproti delší písemné formě příspěv-
ku. Přednášející dodržovali časový rozvrh 
svých vystoupení (předsedající upozorňoval 
na posledních pět minut před žádoucím 
koncem žlutým tulipánem – jakousi „žlu-
tou kartou“ – a konec oznamoval obdobně 
červeným tulipánem.). Všichni přednášející 
hovořili spatra, nikdo nic nečetl. Na závěr 
každého bloku proběhla živá diskuze. 

Více informací o společnosti SHOT čte-
náři naleznou na shot.jhu.edu/ .

Jana Nekvasilová
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