
Zápis ze zasedání Českého komitétu slavistů  
3.3.2016 ve Slovanském ústavu AV ČR v Praze 

 

Zasedání se zúčastnili: PhDr. Lukáš Babka, Mgr. Václav Čermák, Ph.D., prof. PhDr. Hana Gladkova, 
CSc., PhDr. Ilona Janyšková, CSc., PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D., prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc., 
PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D., doc. PhDr. Miroslav Vepřek, Ph.D., doc. PhDr. Radomír Vlček, 
CSc., PhDr. Oldřich Vojtěchovský, Ph.D., doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D., doc. PhDr. Zdeňka 
Vychodilová, CSc. 

Omluveni: PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D., PhDr. Marek Příhoda, Ph.D., doc. PhDr. Václav Štěpánek, 
CSc.  

 

Program:  

1) V. Čermák představil jednotlivé členy nově zvoleného Českého komitétu slavistů. Zároveň 
informoval, že všem členům přijde od zřizovatele jmenovací dekret. 

2) V. Čermák členy Komitétu seznámil se stavem přípravy XVI. Mezinárodního sjezdu slavistů 
(MSS). Sjezd se bude konat v Bělehradě 20.-27.8.2018. Byly vytvořeny oficiální seznamy témat, bude 
třeba přeložit tyto seznamy i do češtiny. Bližší organizační informace k MSS: 
http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/centri-i-instituti/mks/. Organizátoři MSS počítají s 650 účastníky pro 
vystoupení v sekcích, dále asi s 200 účastníky pro tematické bloky.  
 
a) Informace k organizaci tematických bloků:  
Počet bloků: 25 
 
Termín odevzdání přihlášek: 1.5.2016. Přihlášky do tematických bloků se odevzdávají přímo Prezidiu 
MKS na adresu: mks@fil.bg.ac.rs  
O přijetí jednotlivých bloků se bude jednat v září na zasedání MKS v Bukurešti.  
 
Přihláška se podává společně s anotací celého bloku a s anotacemi jednotlivých příspěvků, každá 
anotace může mít max. 1000 znaků (včetně mezer).  
 
Počet a složení účastníků jednoho bloku: 3-8, účastníci musí být z různých zemí, z jedné země 
maximálně dva.  
 
Délka a jazyky příspěvků: úvodní referát – max. 20 minut, další max.15 minut, příspěvek v diskusi 
max. 5 minut. Referáty v bloku musí být minimálně ve dvou slovanských jazycích, žádoucí jsou 
jazyky 3. 
 
Publikace příspěvků tem. bloků: referáty se nemusí tisknout před MSS, je však třeba je před MSS 
alespoň zveřejnit na Internetu a poslat Prezidiu MKS odkaz na příslušnou stránku. Tiskem referát 
může vyjít po sjezdu s přihlédnutím k diskusi v rámci bloku.    

 

b) Referáty v sekcích a postery: Do konce března vytvoří předseda ČKS a tajemník ČKS návrh 
přihlášky pro české slavisty, kteří se chtějí zúčastnit MSS, a rozešlou ji členům ČKS 
k připomínkování. Oficiální kvóta účastníků z České republiky stanovená MKS zůstala nezměněna. 
MKS nevyloučil v případě potřeby po předchozím jednání možnost vyššího počtu účastníků. Účastníci 



musí publikovat svůj referát ještě před sjezdem, většinou je příspěvkům na MSS věnováno dvojčíslo 
časopisu Slavia, historické příspěvky je také možné otisknout např. v časopisu Slovanský přehled; 
sjezdové příspěvky je možné případně otisknout i jinde. Je však třeba počítat s poměrně včasným 
termínem odevzdání příspěvku redakci časopisů. Za vhodné se považuje rozdat separáty na MSS ještě 
před vlastním příspěvkem. 

V rámci XVI. MSS bude také možné prezentovat příspěvek formou posteru, organizátoři počítají až se 
stovkou posterů. 
  

3) L. Babka informoval členy Komitétu, že před MSS bude Slovanská knihovna shromažďovat 
slavistickou produkci vydanou v ČR a určenou k umístění na výstavu v rámci MSS. Zároveň 
Slovanská knihovna shromáždila publikace, které vyšly u příležitosti dřívějších sjezdů slavistů.  

4) V. Čermák a L. Babka upozornili také na fakt, že by bylo vhodné vytvořit elektronickou 
databázi slovanských časopisů, je to i záměrem MKS, je však poměrně obtížné časopisy žádoucí a 
dále klasifikovat. 

5)  ČKS může přebrat záštitu nad některými akcemi organizovanými slavisty v ČR. H. Gladkova 
uvedla, že pravděpodobně o tuto záštitu požádají organizátoři konference věnované 100 letům 
bulharistiky na FF UK. V. Čermák také navrhl více spolupracovat s Českým národním komitétem 
balkanistů i s českými baltisty; dále upozornil na návrh M. Příhody, aby ČKS převzal záštitu nad 
Setkáním mladých slavistů, které pořádá FF UK pravidelně na počátku listopadu.   

6) Český komitét slavistů zvolil nové předsednictvo: předseda – Václav Čermák (12 hlasů pro, 0 
proti), místopředseda – Radomír Vlček (11 hlasů pro, 1 se zdržel), tajemník – Karolína Skwarska (11 
hlasů pro, 1 se zdržel).  

7) Další zasedání ČKS proběhne v květnu, popř. červnu.    

 

V Praze dne 11. 3. 2016 

 

Zapsala:        Schválil: 
Karolína Skwarska       Václav Čermák  


