
Zpráva o činnosti České společnosti pro slavistická, balkanistická  

a byzantologická studia, z. s., od ustavení společnosti do 12. 10. 2018 

 

Organizační záležitosti: 

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., (dále jen 

„Společnost“) je samosprávní, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací  

založenou za účelem sdružovat fyzické a právnické osoby, které mají zájem o vědecké 

bádání v oblasti výzkumu jazyků, literatur, dějin, kultury, archeologie, etnologie a 

umění střední, východní a jihovýchodní Evropy, především se zaměřením na 

slavistiku, balkanistiku a byzantologii. Založena byla ustavující schůzí – shodou 

zakladatelů -, která se uskutečnila dne 29. 6. 2017 v sídle „Společnosti“, v Praze 1, 

Valentinská 1 (vlastník budovy Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.). V odkazu na usnesení 

ustavující schůze byl zahájeno řízení ve věci zápisu Společnosti do spolkového 

rejstříku vedeného dle sídla Společnosti Městským soudem pro Prahu 1. Po soudem 

vyžádaných doplněních, zejména zápisu Společnosti do obchodního rejstříku (k 15. 8. 

2017, z důvodu vedlejší činnosti, kterou jsou přednáškové a publikační aktivity), byla 

Společnost ke dni 19. 9. 2017 do spolkového rejstříku zapsána.  

V odkazu na usnesení Městského soudu pro Prahu 1 a stanov „Společnosti“ se do 

jednoho měsíce, konkrétně dne 6. 10. 2017 uskutečnila první valná hromada. Ta 

potvrdila znění stanov a práci Společnosti dle jejich znění. Na ustavující schůzi byl 

rovněž zvolen předseda Společnosti (R. Vlček) a revizor účtu (J. Šlechtová). Následně 

byly ustaveny sekce – slavistická, balkanistická a byzantologická – a jejich výbory 

plnící roli komitétů, jež zastupují odbornou komunitu v mezinárodním slavistickém, 

balkanistickém a byzantologickém prostředí. S cílem zachovat v mezinárodním 

prostředí kontinuitu odborné reprezentace komitéty převzaly odborné zaměření 

dosavadních komitétů zřizovaných doposud Akademií věd ČR. 

Sekce následně zvolily svoje zástupce do výboru Společnosti, který v současnosti 

pracuje ve složení: 

Radomír Vlček – předseda 

Václav Čermák – místopředseda 

Petra Melichar – tajemník 

Karolina Skwarska – pokladník 

Markéta Kulhánková – člen výboru 

Ladislav Hladký – člen výboru 

Jan Pelikán – člen výboru 



Dne 16. 4. 2018 byla „Společnost“ na základě předchozí žádosti přijata mezi členy 

Rady vědeckých společností, z.s. 

 

Připravena a zprovozněna byla česká verze web stránek „Společnosti“:  

http://slavistika.slu.cas.cz  

a jejich anglická verze: 

http://slavistika.slu.cas.cz/en  

Na web stránce je umístěna elektronická přihláška. 

 

V září 2018 byla podle pokynů Rady vědeckých společností podána žádost o 

poskytnutí dotace na uhrazení členského příspěvku byzantologické sekce 

„Společnosti“ / Byzantologický komitét v mezinárodní asociaci byzantologů (AIEB). 

 

V září 2018 byla podle pokynů Rady vědeckých společností podána žádost o 

poskytnutí dotace na projekt Slavistické, balkanistické a byzantologické dny, který 

„Společnost“ připravuje na rok 2019. 

 

V průběhu několika předchozích měsíců byla připravena smlouva o spolupráci mezi 

Společností, HÚ AV ČR, v. v. i., a SLÚ AV ČR, v. v. i. V současnosti probíhá 

konkretizace Dodatků č. 1 a č. 2, které upřesňují spolupráci na projektové bázi. 

 

Výbor společnosti se sešel na jednom řádném zasedání, a to dne 20. 3. 2018. 

Projednal zejména přípravu podkladů pro jednání na valné hromadě Rady vědeckých 

společností, na níž pak proběhlo jednání o přijetí „Společnosti“ mezi členy RVS, 

zhodnoceny „Společností“ doposud organizované a spoluorganizované akce, příprava 

české účasti na 16. mezinárodním sjezdu slavistů v Bělehradě 20. - 27. 8. 2018, 

ekonomické a organizační záležitosti týkající se zřízení účtu, datové schránky, 

elektronického podpisu a přípravy žádostí o dotace, o něž by bylo možné po přijetí do 

RVS požádat. Další záležitosti výbor řešil formou per rollam a elektronickou diskusí. 

Touto formou byla členy výboru projednána i tato zpráva o činnosti a předběžný návrh 

činnosti do konce roku 2019. 

 

  

http://slavistika.slu.cas.cz/
http://slavistika.slu.cas.cz/en


Odborné a vědecké záležitosti, které Společnost organizovala, nebo na nichž se 

podílela (za názvem akce je uvedený vždy jen hlavní organizátor): 

„Společnost“ se ve své činnosti zaměřila na udržení kontinuity akcí pořádaných a 

spolupořádaných národními komitéty – slavistickým, balkanistickým a 

byzantologickým – a navázala na kontinuitu akcí pořádaných či spolupořádaných 

uvedenými komitéty v prvním pololetí roku 2017, tedy před jejím ustavením. 

Především se jednalo o navázání na 1. byzantologický den (5. 5. 2017), Vzpomínkový 

den na Vladimíra Kyase (16. 5. 2017) a přípravu české účasti na 16. mezinárodním 

sjezdu slavistů v Bělehradě (20. – 27. 8. 2018) a záštitu nad 18. ročníkem konference 

Slavica Iuvenum (28. - 29. 3. 2017) v Ostravě. 

 

„Společnost“ se po svém ustavení podílela konkrétně na: 

Byzantologický panel Byzantine Narratives: Texts, Contexts and Approaches 

5. konference European Narratological Network s názvem Narrative and Narratology: 

Metamorphosing the Structures, Akademie věd ČR, Praha 13. - 15. 9. 2017 

2. byzantologický den, Slovanský ústav AV ČR, Praha, 6. 10. 2017 

Etymologické symposion, Ústav pro jazyk český, Brno, 12. – 14. 9. 2017 

Konference mladých slavistů, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 3. 11. 

2017 

 

  



V roce 2018 se „Společnost“ a její sekce / komitéty podílely: 

Spolupráce na přípravě a zajištění prezentace vědeckých výsledků členů „Společnosti“ 

a na tisku jejich odborných výstupů pro 16. mezinárodní sjezd slavistů v Bělehradě 

(20. – 27. 8. 2018) 

Konference a kulatý stůl Proměny české slavistiky po roce 1989 Slovanský ústav 

AV ČR, Praha, 5. – 7. 2. 2018 

Jednání Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním 

komitétu slavistů, Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky při MKS, 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 25. - 27. 1. 2018 

Slavica Iuvenum, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava 27. – 28. 3. 2018 

Prezentace sborníku ze 7. mezinárodního balkanistického sympozia, Praha, 

duben 2018 

Konference Ruská revoluce a Západ. Historický ústav AV ČR, Kutná Hora, 10. 4. 

2018 

Česko-srbská konference Vznik Československa a Jugoslávie na konci Velké 

války 1918, Brno, květen 2018 

3. byzantologický den, Slovanský ústav AV ČR, Praha, 25. 5. 2018 

Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes, Slovanský ústav 

AV ČR a Varšavská univerzita, Praha, 30. 5. – 1. 6. 2018 

Krim – historische, kulturelle und literarische Reflexionen, Slovanský ústav AV 

ČR, Praha, 25. – 27. 6. 2018 

Parémie národů slovanských IX., Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, 11. – 12. 

9. 2018 

Byzantium and the Modern Imagination, Filozofická fakulta MU, Brno, 12. - 14. 9. 

2018  

4. byzantologický den, Slovanský ústav AV ČR, Praha, 12. 10. 2018 

 

 

 

  



Návrh pořádání a spolupořádání akcí na:  

1. poslední čtvrtletí 2018: 

 

Konference mladých slavistů (14. ročník), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 

Praha, 1. – 2. 11. 2018 

Přednáška M. Nomachiho: If it were not for the Tito-Stalin Split… 

Samuil Bernštejn’s unrealized version of the Macedonian Literary Language (a story 

told by an unpublished manuscript), Slovanský ústav AV ČR, Praha, 5. 11. 2018 

Slavistické odpoledne, Slovanský ústav AV ČR, Praha, prosinec 2018 

 

2. na rok 2019: 

Slavistické, balkanistické a byzantologické dny = 6 tematických bloků ve formě 

tematicky členěného přednáškového cyklu za účasti zahraničních a tuzemských 

odborníků 

Sympózium Současný stav a perspektivy české balkanistiky, Brno, únor 2019 

„Nahé jsou všecky národy bez knih“, mezinárodní paleoslovenstická konference při 

příležitosti 1150. výročí úmrtí sv. Konstantina-Cyrila a vzpomínce nedožitých 90. 

narozenin doc. Zoe Hauptové. Slovanský ústav AV ČR – ČSSBBS – Biblická komise 

při Mezinárodním komitétu slavistů, Praha, 28. 2. – 1. 3. 2019 

Konference Slavica iuvenum, březen 2019 

Konference Nářeční lexikum na pohraničí, Slovanský ústav AV ČR, Praha, 11. - 12. 

4. 2019 

Účast členů balkanistické sekce na 12. kongresu Mezinárodní asociace pro studium 

jihovýchodní Evropy, Bukurešť, 2. – 7. 9. 2019 

 

 


