
Zápis ze zasedání Českého komitétu slavistů 18. 12. 2015 ve Slovanském ústavu AV ČR v Praze 

 

Zasedání se zúčastnili: Mgr. Václav Čermák, PhD., PhDr. Lukáš Babka, prof. PhDr. Hana Gladkova, 

CSc., PhDr. Ilona Janyšková, CSc., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc., 

PhDr. Karolína Skwarska, PhD. 

Omluven: prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc., PhDr. Šárka Zikánová, PhD. 

Nepřítomen: PhDr. Dagmar Jelínková, CSc., PhDr. Ondřej Bláha, PhD. 

 

Program:  

1) volba nového Českého komitétu slavistů (dále jen Komitét) 

Předseda Komitétu seznámil členy s pravidly volby. Na základě emailové korespondence, která 

proběhla koncem září 2015, se členové Komitétu většinově shodli na tom, že budou vyzvána 

jednotlivá pracoviště, aby podala návrhy na kandidaturu. Současně bylo schváleno znění průvodního 

dopisu, který byl zaslán na slavistická a bohemistická pracoviště v ČR v průběhu listopadu. V dopise 

byl také popsán postup výběru nových členů komitétu, které budou vybírat členové stávajícího 

komitétu. Předseda uvedl, že do stanoveného termínu bylo Komitétu zasláno celkem 20 návrhů 

z různých pracovišť univerzitního i akademického typu. Jejich seznam byl vyvěšen také na webových 

stránkách Komitétu. Předseda dále upozornil, že Komitét může mít maximálně 15 členů a krátce 

představil všech 20 kandidátů, přičemž informoval o jejich místě působení a specializaci. Přehled 

kandidátů je uveden v příloze k zápisu. Členové měli vybrat maximálně patnáct jmen z kandidátky. 

Následnou volbou bylo vybráno 14 kandidátů, kteří získali minimálně 4 hlasy: 

L. Babka, V. Čermák, D. Dobiáš, H. Gladkova, I. Janyšková, M. Kouba, M. Příhoda, K. Skwarska, 

V. Štěpánek, M. Vepřek, R. Vlček, O. Vojtěchovský, J. Vorel, Z. Vychodilová. 

Tato nominace bude předána nadřízenému orgánu, schválit ji musí AR AV ČR. 

2) akce pod záštitou Českého komitétu slavistů  

V. Čermák připomněl akce, které proběhly v poslední době pod záštitou ČKS. Jednalo se zejména o 

zasedání Mezinárodního komitétu slavistů v Praze 31.8.-1.9.2015. Předseda poděkoval za zásluhy o 

zdárný průběh tohoto zasedání R. Vlčkovi a L. Babkovi. Pod touto záštitou proběhlo i třídenní 

kolokvium mladých jazykovedcov v září 2015 (org. FF UK a Slovenská jazykovedná spoločnosť). 

Navrženy byly další akce, nad nimiž by měl v příštím roce Komitét převzít záštitu, bude o tom však 

jednáno až na zasedání Komitétu nového. 

3) Předseda poděkoval všem členům Českého komitétu slavistů za jejich práci. 

 

V Praze dne 18. 12. 2015 

 

Zapsala:        Schválil: 

Karolína Skwarska       Václav Čermák  



Přílohy: 

Příloha č. 1 

 

Seznam došlých návrhů kandidátů na členství v Českém komitétu slavistů 

(stav k 15. prosinci 2015) 

 

prof. Alla Arkhanhelska, DrSc. (Katedra slavistiky FF UP – Olomouc) 

PhDr. Lukáš Babka (Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna – Praha) 

Mgr. Václav Čermák, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – Praha) 

PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. – Praha) 

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. (Katedra bohemistiky FF UP – Olomouc) 

prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK – Praha) 

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. (Katedra českého jazyka PedF UK – Praha) 

PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. – Brno) 

PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. (Katedra literární kultury a slavistiky FF UniPardub – Pardubice) 

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (Ústav východoevropských studií FF UK – Praha) 

doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK – Praha) 

PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – Praha) 

PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (Katedra českého jazyka PedF MU – Brno) 

doc. PhDr. Václav Štěpánek, CSc. (Ústav slavistiky FF MU – Brno) 

doc. PhDr. Miroslav Vepřek, Ph.D. (Katedra bohemistiky FF UP – Olomouc) 

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i. – Brno) 

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. (Ústav světových dějin FF UK – Praha) 

doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D. (Katedra slavistiky FF OU – Ostrava) 

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (Katedra slavistiky FF UP – Olomouc) 

PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D. (Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK – Praha) 

 

  



Příloha č. 2 

Výzva k podání návrhů kandidatury na členství v Českém komitétu slavistů 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
 Na základě „Organizačního a jednacího řádu Českého komitétu slavistů“ si Vás 
dovoluji v souvislosti s ukončením funkčního období stávajícího Českého komitétu slavistů 
jménem tohoto orgánu vyzvat k podání návrhů kandidátů na nové členy komitétu na pětileté 
funkční období. 
 Každý navržený kandidát na členství v ČKS musí se svou kandidaturou předem 

souhlasit a písemně ji potvrdit na níže připojený formulář. Každé pracoviště může podat 

maximálně dva návrhy, ale není vyloučeno se připojit k návrhu jiných pracovišť. V souvislosti 

s čl. 3, odst. 1 „Organizačního a jednacího řádu Českého komitétu slavistů“ dále připomínám, 

že nové členy komitétu je možné jmenovat pouze se souhlasem pracoviště navrhovaného. 

V komitétu by měly být paritně zastoupeny jednotlivé složky slavistiky (jazykověda, literární 

věda a historie ze synchronního i diachronního pohledu) s ohledem na jednotlivá slavistická 

centra a výzkum prováděný na vysokých školách a v Akademii věd. 

 Jménem Českého komitétu slavistů Vás prosím, abyste návrhy kandidátů zaslali 

nejpozději do 4. prosince 2015 buď poštou na adresu „Český komitét slavistů, Slovanský 

ústav AV ČR, v. v. i., Valentinská 1, Praha 1“, nebo elektronicky na e-mail: cks@slu.cas.cz.  

Dovoluji si připomenout, že k hlavním úkolům Českého komitétu slavistů patří: 
a) reprezentovat zájmy ČR v Mezinárodním komitétu slavistů (MSK) a v zahraničí 

obecně; 
b) navrhovat odborníky do funkcí v řídících orgánech, výborech a komisích MSK; 
c) navrhovat oficiální české delegáty na zasedání MKS; 
d) připravovat česká stanoviska pro jednání v orgánech MSK; 
e) projednávat výsledky činnosti MKS, hodnotit je a dávat nové podněty; 
f) zprostředkovávat českým odborníkům individuální členství v mezinárodních 

organizacích a napomáhat jim v navazování mezinárodních kontaktů; 
g) informovat českou veřejnosti o činnosti MKS a spolupracovat s českou slavistickou 

komunitou; 
h) stimulovat pořádání vědecky významných mezinárodních akcí v ČR. 

Projednáno Českým komitétem slavistů per rollam dne 30. září 2015. 

Seznam kandidátů bude po 25. listopadu vyvěšen na webové stránce Českého komitétu 
slavistů (http://wwwold.nkp.cz/cks/) a dle možností průběžně doplňován. 

 
Praha 3. listopadu 2015 
 

Mgr. Václav Čermák, Ph.D. (předseda ČKS) 

 


