
Zpráva o činnosti JKF v roce 1998 

 
Výbor JKF  
se během roku scházel ve stejném složení jako v loňském roce podle potřeby tak, aby řešil všechny problémy a 
organizační záležitosti, které se naskytly. Se smutkem byla přijata zpráva o úmrtí dlouholetého člena výboru 
PhDr. J. Červinky, který zesnul v dubnu tohoto roku. Jeho mnohaletá práce ve výboru Jednoty, kde patřil 
k jednomu z nejstarších členů, jistě nebude zapomenuta. 
Jedním z hlavních problémů, které musel výbor JKF v tomto roce řešit, byla otázka dalšího osudu knihovny 
Jednoty, pro kterou nemá JKF momentálně žádné vhodné prostory. Na základě několika dohody s vedením 
Ústavu klasických studií AV ČR bylo rozhodnuto o jejím převedení pod správu knihovny této instituce. 
Vzhledem k tomu, že většina členů Výboru působí na půdě Filosofické Fakulty, kde probíhá i přednášková 
činnost, Výbor rozhodl o změně sídla JKF. Od ledna roku 1999 bude tedy Jednota klasických filologů sídlit na 
adrese Celetná 20, Praha 1- Staré Město, 116 42. 
 
Členská základna 
V roce 1998 se zásadně neproměnila. Ke dni 31.12. 1998 měla JKF 292 členů. 
 
Hospodaření JKF 
Finanční situace se oproti minulým letům nijak podstatně nezměnila. Finanční možnosti JKF byly poznamenány 
snížením státní dotace poskytované Akademií věd ČR., která letos činila 54 000,- Kč. Další peněžní prostředky 
byly získány z členských příspěvků v přibližné výši 22 555,- Kč. Tyto prostředky sloužily k pokrytí těchto 
následujících výdajů: 
a)  semináře a přednášky JKF 
b)  časopis Auriga - ZJKF a Bibliografie 
c)  koordinace poboček a skupin 
 
Přednášková činnost: 
JKF pořádala i v roce 1998 pravidelné přednášky v antické i medievistické sekci. V antické sekci JKF bylo 
uskutečněno celkem o 7 přednášek, z nichž  jedna (leden 98) byla jako již v předešlých letech věnována 
problémům středoškolské výuky klasických jazyků.  
Přednášky antické sekce v roce 1998: 
29.1.: beseda s prof. J. Pechem, autorem nové učebnice latiny pro gymnázia (Latina I. a II., vydalo nakladatelství 
Leda) 
26.2.: prof. PhDr. J. Frel, Portréty slavných Řeků 
26.3.: prof. PhDr. K. Berka, K problémům Aristotelovy logiky 
30.4.: doc. PhDr. E. Stehlíková, Teatralizace podívané v pozdním Římě 
28.5.: doc. PhDr. I. Ondřejová a Mgr. J. Musil, Římský šperk a zbraně severně od Dunaje 
29.10. Doc. PhDr.D. Machovec, Aristotelova kosmologie 
26.11. doc. JUDr. M. Skřejpek, Odraz náboženství v římském trestním právu 
 
Publikační činnost: 
V druhé polovině roku 1998 vyšel další ročník Zpráv JKF - Auriga 40/98 (předchozí svazek vyšel jako dvojčíslo 
38/96-39/97 vyšlo již na konci minulého roku). Redakční rada časopisu také pracovala na přípravě dalšího 
svazku časopisu Auriga 41/99, který byl už dán do tisku a vyjde pravděpodobně na podzim roku 1999. V tomto 
roce také vyšla bibliografie za léta 93-94. 
30.12. 1998       Magdalena Moravová 
 
 
Zpráva o činnosti medievistické sekce JKF za rok 1998 

 

Základní aktivitou medievistické sekce JKF je přednášková činnost, která byla především zaměřena k 650. 
jubileu University Karlovy. Původně proponovaný semestrální cyklus pěti přednášek s universitní tématikou se 
rozrostl na celý kalendářní rok, když pouze závěrečná přednáška (prosinec 1998) byla věnována prezentaci 
soupisové akce Komise pro studium rukopisů (rukopisná bohemika v českých a moravských archivech). 
Zachována zůstala i periodicita přednášek (jednou měsíčně v akademickém roce). Konalo se celkem 8 přednášek 
v tzv. zelené posluchárně University Karlovy v Praze1, Celetné ul. 20. V květnu 1998 byl uspořádán spolu 
s Ústavem pro klasická studia AV ČR slavnostní večer k životnímu jubileu (70 let) zakladatele a dlouholetého 
předsedy medievistické sekce JKF prof. PhDr. Pavla Spunara spojený s přednáškou jubilanta. V říjnu 1998 



uspořádala medievistická sekce prohlídku výstavy o rukopisech universitní provenience ve fondech Národní 
knihovny ČR s výkladem autora výstavy PhDr. Zdeňka Uhlíře. 
Medievistická sekce JKF pracovala pod vedením dr. Michala Svatoše (Ústav dějin a Archiv UK), na 
administrativních pracích se podílel student FF UK F. Outrata. V roce 1998 byla znovu aktualizována databáze 
členů medievistické sekce a připraven rozšířený adresář, aby mohl být rozšířen okruh adresátů. Databáze zahrne 
další kulturní, vědecké a vysokoškolské instituce, protože informovanost potencionálních zájemců o činnost 
sekce je nadále nepostačující, což se začíná projevovat i na klesajícím počtu účastníků přednáškových večerů. 
Korespondence (pozvánky na přednášky) jsou od roku 1997 rozesílány všem platícím členům JKF a institucím 
zabývajícím se dějinami středověku (nyní celkem 156 adres). 
Na činnost sekce (rozesílání pozvánek, kancelářský materiál, poštovné, pravidelná úprava databáze členů) bylo 
vynaloženo v roce 1998 10 769,- Kč. 
V roce 1998 uspořádala medievistická sekce JKF tyto přednášky: 
1)  14. 1.: PhDr. M. Svatoš (Ústav dějin a Archiv UK), Počátky pražské university (jubilejní bilance)  
2) 10.2: prof. PhDr. F.Šmahel, DrSc. (Historický ústav AV ČR Praha) Kritické reflexe k počátkům pražského 
vysokého učení 
3) 10. 3.: PhDr. J. Bečka (Praha), Arabská věda a pražská universita ve 14. a 15. století   
4) 21. 4.: Mgr. J. Borovičková – Mgr. Magida Sukkari (Ústav českých dějin FF UK Praha): Regionální a sociální 
původ českého a polského universitního národa na pražské právnické universitě 1372-1419 
5)  18. 5.: prof. PhDr. P. Spunar, CSc. (Ústav pro klasická studia AV ČR Praha), Pražská universita a kultura 
středověkých Čech  (večer k 70. narozeninám uspořádaný společně s Ústavem klasických studií AV ČR) 
6) 20.10: PhDr. Z. Uhlíř, CSc. (Národní knihovna ČR), Mistři a studenti Karlovy university a jejich dílo 
v dobovém kontextu (prohlídka výstavy v Národní knihovně ČR s výkladem) 
7) 10. 11.: Mgr. J. Stočes, (Ústav českých dějin FF UK Praha), Bavorský universitní národ pražské právnické 
university 1372-1419  
8) 8. 12.: PhDr. P. Brodský, CSc. – PhDr. S. Petr ( Komise pro soupis rukopisů AV ČR Praha): Bohemikální 
rukopisy v českých a moravských archívech (bilance projektu) 
 
 
V roce 1999 bude přednášková činnost zaměřena k novým badatelským výzkumům ve středověké archeologii a 
dějinám umění, bilanci činnosti a ediční projekty institucí zabývajících se středověkými dějinami (Ústav dějin 
umění AV ČR), pokračovat bude i prezentace nových badatelských projektů a představit by se také měla 
začínající badatelská generace české medievistiky. Mělo by dojít rovněž ke koordinování aktivit medievistické 
sekce JKF s přednáškovou činností Ústavu pro klasická studie AV ČR, která je věnována monotematickým 
výkladům specialistů, a nově vzniklého Centra medievistických studií, jehož činnost je směrována především 
k diskusním pořadům, konferencím a pracovním setkání. 
Praha 9.12. 1998 
      PhDr. Michal Svatoš, CSc. 
 


