
 

 
 

Zpráva o činnosti  

České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.,  

za období od 25. 11. 2019 do 25. 11. 2020 

 

Organizační záležitosti: 

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

„Společnost“) je podle svých stanov samosprávnou, 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 29. 6. 2017 v sídle „Společnosti“, v Praze 1, Valentinská 1/91 (vlastník budovy 

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.). V odkazu na usnesení ustavující schůze byl podán Městskému 

soudu pro Prahu 1 návrh ve věci zápisu „Společnosti“ do spolkového rejstříku. Zápis byl 

proveden ke dni 19. 9. 2017.  

Podle stanov „Společnost“ každoročně koná valnou hromadu, na které referuje o své činnosti. 

Předkládá rovněž zprávu o hospodaření, zprávu revizora účtu a návrh rozpočtu na další období. 

Protože je nutné zprávu o hospodaření projednat za účetní období, kterým je kalendářní rok, je 

nyní předkládána závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2019. Za stejné období je předkládána 

i zpráva revizora účtu. 

Usnesení valné hromady ze dne 25. 11. 2019, aby se příští valná hromada konala na jaře 2020 

a na ní byla projednána zpráva o činnosti „Společnosti“ za kalendářní rok 2019, zpráva  

o hospodaření za stejné období a s ní související zpráva revizora účtu, nebylo splněno kvůli  

1. vlně koronavirové pandemie. Výbor společnosti rozhodl o jejím odložení. Protože ji však 

není možné konat ani v tradičním podzimním termínu, je v souladu se stanovami „Společnosti“ 

předkládána členům k projednání formou per rollam. 

„Společnost“ od svého ustavení pracuje na bázi tří sekcí: slavistické, balkanistické a 

byzantologické, jejichž dva členové jsou vždy členy výboru „Společnosti“. V současné době 

proto výbor pracuje ve složení:  

Václav Čermák – místopředseda (slavistická sekce) 

Karolína Skwarska – tajemník (slavistická sekce) 



 

 
 

Petra Melichar – pokladník (byzantologická sekce) – po dobu mateřské dovolené a následné 

péče o dítě vykonává funkci Karolína Skwarska 

Markéta Kulhánková – člen výboru (byzantologická sekce) 

Ladislav Hladký – člen výboru (balkanistická sekce) 

Jan Pelikán – člen výboru (balkanistická sekce) 

 

Předsedou „Společnosti“ je Radomír Vlček, který byl zvolen 1. valnou hromadou 

„Společnosti“, jež se konala 6. 10. 2017. Na téže valné hromadě byla zvolena revizorka účtu, 

kterou je Jana Šlechtová.  

 

Zpráva o činnosti výboru „Společnosti“ za uplynulé období 

Výbor „Společnosti“ od poslední valné hromady projednával záležitosti pouze formou per 

rollam. Jednalo se především o žádost o dotaci na činnost „Společnosti“ na rok 2021, jež byla 

Radě vědeckých společností („RVS“) podána v září 2020, a o tuto zprávu o činnosti od poslední 

valné hromady, zprávu o hospodaření a zprávu revizora účtu a o formu jejich projednání 

členskou základnou.  

Výbor „Společnosti“ rovněž formou per rollam vzal na vědomí odložení valné hromady na 

podzim (minulá valná hromada termín stanovila na jaro 2020). Následně výbor odsouhlasil její 

přeložení na jaro 2021 s tím, že výše uvedené zprávy budou předloženy k projednání per rollam. 

Výbor „Společností“ rovněž souhlasil s návrhem předsednictva RVS odložit tradiční jarní 

zasedání RVS na podzim 2020 a následně, vzhledem k pandemické situaci, na jaro 2021. 

Formou per rollam výbor projednával přijetí nového člena a po projednání se statutárními 

zástupci stanovení členského příspěvku kolektivních členů – Historického ústavu AV ČR,  

v. v. i., a Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2020 (takto je stanoven postup stanovami). 

Členové výboru se dále věnovali aktualizaci webových stránek „Společnosti“ 

http://slavistika.slu.cas.cz a http://slavistika.slu.cas.cz/en, přípravě loga a hlavičkového papíru 

„Společnosti“.   

Dotace na činnost „Společnosti“ 

V roce 2020 „Společnost“ uspěla s žádostmi na dva projekty, obdržela na ně prostřednictvím 

RVS od Kanceláře AV ČR dotace. Jednalo se o dotaci na: 

1.  uhrazení ročního členského příspěvku byzantologické sekce „Společnosti“ / 

Byzantologického komitétu v Mezinárodní asociaci byzantologů 

2. Mezinárodní sympozium Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a kulturních 

dějinách, jež bylo připravováno na dny 14. – 16. října 2020. 

Členský příspěvek byl uhrazen v plné výši a tato část dotace plně využita. 



 

 
 

Mezinárodní sympozium bylo s ohledem na pandemii Covid 19 odloženo o rok. Využita byla 

pouze část dotace – příprava a vytištění programu (41 referujících) a příprava a vytištění 

sborníku abstraktů (anglicko-česká mutace, 104 stran). Nevyužitá část dotace byla vrácena. 

Protože sympozium nebylo zrušeno, ale odloženo na rok 2021, předběžně obdržel výbor 

„Společnosti“ příslib, že nevyužitá část dotace, případně její část bude v případě konání akce 

v r. 2021 znovu přidělena. 

 

V září 2020 Výbor „Společnosti“ podal RVS žádost o dotace na činnost „Společnosti“ v roce 

2021. Jednalo se o: 

1. uhrazení ročního členského příspěvku byzantologické sekce „Společnosti“ / 

Byzantologického komitétu v Mezinárodní asociaci byzantologů 

2. přípravu a vydání kolektivní monografie Ne-svoboda, despocie a totalitarismus 

v kultuře a kulturních dějinách (informace o možnosti zaslat příspěvky viz např. web 

„Společnosti“, deadline konec února 2021). Monografie by měla vyjít před konáním 

sympozia v říjnu 2021. 

 

Aktuální stav členské základny ke dni 25. 11. 2020:  

76 fyzických osob 

2 právnické osoby – Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., a Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

 

Odborné a vědecké záležitosti, které Společnost od poslední valné hromady, tj. 25. 11. 2019, 

připravovala, nebo na jejichž organizaci se podílela: 

I. od 25. 11. 2019 do 31. 12. 2019 

1. Slavistické diskusní odpoledne na téma Slovanství nebo slovanská vzájemnost? s účastí 

francouzské slavistky Sylvie Archaimbault (Univerzita Sorbonna), Praha,  

25. listopadu 2019, 

2. Přednáškový blok Ruská emigrace v meziválečném Československu s účastí slovenské 

historičky Ľubice Harbuľové (Univerzita Prešov). Praha, 2. prosince 2019 společně se 

Slovanským ústavem AV ČR a Historickým ústavem AV ČR.  

 

 

II. Od 1. 1. 2020 do 24. 11. 2020 

 

Příprava mezinárodního vědeckého sympózia Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře 

a kulturních dějinách, Brno 14.–16. října 2020:  



 

 
 

41 přihlášených s referátem (společně se Slovanským ústavem AV ČR, Historickým ústavem 

AV ČR, Slovenskou historickou společností, Filozofickou fakultou Katolické univerzity 

v Ružomberku, Ústavem východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a 

Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  

Připraven program a sborník českých a anglických abstraktů přihlášených vystoupení: Ne-

svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách / Oppresion, Despotism 

and Totalitarianism in Culture and Cultural History. (Radomír Vlček ed., Praha – Brno 2020, 

104 s.), (obojí kromě tištěné podoby dostupné také elektronicky na www: 

http://slavistika.slu.cas.cz/cs/node/5) 

Vzhledem k pandemii Covid 19 akce přesunuta na říjen 2021 

 

Mezinárodní balkanistická konference, 6th Balkan Express, Praha, listopad 2020. 

Vzhledem k pandemii Covid 19 akce přesunuta na podzim 2021. 

 

Etymologické symposion, Brno, červenec 2020 

Vzhledem k pandemii Covidu 19 akce zrušena 

http://ujc.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/200327-konference-etymologicke-symposion-

brno-2020-zrusena.html 

 

XV. ročník mezinárodní konference mladých slavistů „Rusko a slovanský svět: staletí soužití a 

střetů“, Praha, 19. - 20. března 2020, (hlavní organizátor Ústav východoevropských studií FF 

UK) 

Vzhledem k pandemické situaci akce přesunuta na 3. a 4. 12. 2020 v on-line formě.  

https://slavkonf.ff.cuni.cz/cs/o-konferenci/ 

 

XXI. ročník Konference mladých slavistů, Ostrava, 31. 3.–1. 4. 2020, distanční forma 

 

Slavistický den: Mimopražská slavistická pracoviště, Olomouc / Ostrava, říjen 2020 

Vzhledem k pandemii Covid 19 akce zrušena. 

 

Balkanistický den Vědecké trendy v současné balkanistické etnologii, kulturní antropologii a 

politologii, Praha, březen 2020  

Zrušeno z důvodu pandemie Covidu 19. 

  



 

 
 

Balkanistický den Vědecké trendy v současné balkanistické historiografii a filologii, Brno, říjen 

2020  

Zrušeno z důvodu pandemie Covidu 19. 

Prezentace publikace: Petr Stehlík (ed.): Od moravských luk k balkánským horám: Václavu 

Štěpánkovi k šedesátinám. Brno, Matice moravská ve spolupráci s Ústavem slavistiky a 

Historickým ústavem Filozofické fakulty MU 2019. 12. 3. 2020, Brno, Etnografický ústav 

Moravského zemského muzea 

Konference Svět byzantských románů/ World of Byzantine novels. Akce připravovaná na přelom 

října a listopadu 2020 byla, z důvodu rozšíření Covid 2019, přesunuta na jaro 2021 

7. byzantologický den 

připravovaný na 29. 5. 2020 byl vzhledem k pandemii Covid 19 přesunut nejprve na 6. 10. 

2020, následně na jaro 2021 

 

8. byzantologický den 

Vzhledem k pandemii Covid 19 akce přesunuta na podzim 2021 

 

Přednáška Larissy Cybenko Krymská nota v tvorbě Lesji Ukrajinky a Zinajidy Tulub: Krym 

jako mnohovrstevnatý literární topos / Кримська аура в творчості Лесі Українки та Зінаїди 

Тулуб: багатовимірність літературного топосу.  Praha, 10. 2. 2020. 

 

III. Akce připravované na období od 25. 11. 2020 do 31. 12. 2020  

XV. ročník mezinárodní konference mladých slavistů „Rusko a slovanský svět: staletí soužití a 

střetů“, Z původního termínu 19.–20. 3. 2020 přesunuto na 3.–4. 12. 2020, (hlavní 

organizátor Ústav východoevropských studií FF UK) (viz výše) 

https://slavkonf.ff.cuni.cz/cs/o-konferenci 

 

IV. Akce plánované na rok 2021: 

Mezinárodní vědecké sympozium Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a kulturních 

dějinách, Brno, říjen 2021  



 

 
 

(společně se Slovanským ústavem AV ČR, Historickým ústavem AV ČR, Slovenskou 

Historickou společností, Filozofickou fakultou Katolické univerzity v Ružomberku, Ústavem 

východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Historickým ústavem 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  

 

Mezinárodní balkanistická konference, 6th Balkan Express, Praha, podzim 2021. 

„Balkanistický den“, duben 2021 ‒ Brno  

„Balkanistický den“, říjen 2021 – Praha 

7. byzantologický den, jaro 2021 – Praha 

Konference Svět byzantských románů / World of Byzantine novels, jaro 2021, Olomouc 

Slavistické odpoledne, K novým výzkumům staroslověnského a staročeského písemnictví, jaro 

2021, Praha  

8. byzantologický den, podzim 2021, Brno 

Účast členů byzantologické sekce na Motifs Influences, and Narrative Strategies in the Epics 

of the Medieval East and West - International Workshop 16.–17. září 2021, Swedish Research 

Institute in Istanbul 

Průběžně bude na webu „Společnosti“ aktualizován seznam pořádaných akcí, jejich obsah, 

podmínky účasti a vyvěšován také jejich program.  

V Praze dne 24. 11. 2020 

 

Zpracovali Radomír Vlček a Karolína Skwarska 

 


