
ZPRÁVA O ČINNOSTI JEDNOTY KLASICKÝCH FILOLOFŮ V ROCE 2005 
 
Členská základna: 
V  roce 2005 se počet členů zásadně neproměnil. Ke dni 31. 12. 2005 měla JKF 281 členů.  

Dne 24. února 2005 se konala valná hromada, na jejímž zasedání byly schváleny 
nové stanovy JKF. 

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. 
 
Přednášková činnost v roce 2005:  
V roce 2005 uspořádala JKF sedm pravidelných přednášek. Lednová přednáška (přednášel 
Mgr. Jaroslav Lorman) byla jako již tradičně spojena s besedou o perspektivách výuky 
latiny v České republice a dalších zemích Evropské unie. Mimořádnému zájmu nejen členů 
JKF, ale i studentstva se letos těšila přednáška PhDr. Zuzany Silagiové, věnovaná práci na 
Slovníku středověké latiny v českých zemích, dále přednáška prof. PhDr. Antonína 
Bartoňka, DrSc., který přijel do Prahy přednášet o výsledcích své dlouholeté práce na knize 
Handbuch des mykenischen Griechisch (Heidelberg 2003) a konečně přednáška vídeňské 
badatelky dr. Elisabeth Kleckerové, která se zabývala recepcí antiky v díle pozdně 
humanistických básníků na dvoře habsburských panovníků. 
 
27. 1.: Mgr. Jaroslav Lorman, Zkušenosti s výukou latiny na gymnáziu v Sasku (dále se 

hovořilo o perspektivách výuky latiny v České republice). 
24. 2.: PhDr. Zuzana Silagiová, Slovník středověké latiny v českých zemích – prameny, 

zpracování, využití v praxi. 
31. 3.: PhDr. Jiří Musil, Ph.D., Egyptská oáza El-Hayez v době římské. 
28. 4.: Prof. PhDr. Antonín Bartoněk, CSc., Mykénská řečtina po padesáti letech od 

rozluštění lineárního písma B. 
26. 5.: Mgr. Magdalena Moravová, Ph.D., Císařský kult v římské Dákii. 
20. 10.: PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., Problémy státního rozpočtu a daní v pozdní 

antice. 
24. 10.: dr. Elisabeth Klecker, Przemysl Ottokar II. als epischer Held. Antikerezeption bei 

Joachim Meister (De Rudolpho Habsburgico, 1576) und Ladislaus Pyrker (Rudolph 
von Habsburg, 1825). 

 
Publikační činnost: 
Vyšel další svazek bibliografie řeckých a latinských studií v České republice: Bibliografie 
řeckých a latinských studií v České republice 1993–1996 – Bibliographia studiorum 
Graecorum et Latinorum in Re Publica Bohemica MCMLXXXXIII–MCMLXXXXVI, sestavil 
P. Zavadil, Praha, KLP – Koniasch Latin Press ve spolupráci s JKF a KKS při FÚ AV ČR 
2005. 

Koncem roku 2005 vyjde další ročník Zpráv JKF – Auriga 47, 2005. Redakční rada 
časopisu již pracuje na přípravě dalšího svazku časopisu Auriga, který bude dán do sazby 
v lednu 2006 a vyjde pravděpodobně na podzim roku 2006. 
 
V Praze 31. prosince 2005     Magdalena Moravová (Praha) 

vědecká tajemnice společnosti 


