Zpráva o činnosti JKF v roce 1996
Výbor JKF
se během roku scházel podle potřeby tak, aby řešil všechny problémy a organizační záležitosti, které se naskytly.
Jeho práce se účastnili titíž členové s jedinou výjimkou: ve funkci vědeckého tajemníka JKF vystřídala Jana
Součka na podzim 1996 Magdalena Moravová.
Členská základna
v roce 1996 nijak výrazně nevzrostla, byli přijati 4 noví členové.
Hospodaření JKF
Finanční situace se oproti minulým letům nijak podstatně nezměnila. Prostředky byly získány z členských
příspěvků a z dotace, poskytnuté ve výši od Akademie věd ČR. Dotace byla určena na krytí těchto výdajů:
a) semináře a přednášky JKF; b) časopis Auriga - ZJKF a Bibliografie; c) koordinace poboček a skupin.
Přednášková činnost:
JKF pořádala i v roce 1996 pravidelné přednášky v antické sekci. Jednalo se celkem o 8 přednášek, z nichž
jedna (leden 96) byla jako již v předešlých letech věnována problémům středoškolské výuky klasických jazyků.
Další dvě přednášky byly věnovány nedávným stipendijním pobytům referentů (universita v Ženevě) a
zahraničním expedicím (Bejrút).
Přednášky antické sekce v roce 1996:
25. 1.: Prof. PhDr. Antonín Bartoněk (MU Brno), PhDr. T. Měšťánek, mgr. Z. Dobčická, mgr. K. Novotná
(klasické gymnázium Brno): Projekt klasického gymnázia v Brně
29. 2.: Prof. Dr. Jiří Kraus, DrSc (ÚJČ AV ČR)., Rétorika v minulosti a v přítomnosti - konec konfliktu rétoriky s
filosofií
25. 3.: Ing. Vladimír Slunečko, Etnická a jazyková situace předřímské Hispánie
25. 4.: PhDr. Dagmar Muchnová (FF UK Praha), Výuka řečtiny na ženevské universitě
30. 5.: Mgr. Filip Karfík (FF UK Praha): To ef émin mezi Aristotelem a stoiky
31. 10.: Doc. Dr. Dušan Machovec, Csc. (FF UK Praha), Znovu k Aristotelově teorii tří jsoucností (K
problematice poměru Platóna a Aristotela).
32. 11.: Mgr. J. Musil (FF UK Praha): Výsledky české expedice při výzkumu starověkého Bejrútu
Publikační činnost:
Na jaře 1996 vyšlo dvojčíslo ZJKF - Auriga plánované na rok 95 (34/92 - 35/93). V prosinci má vyjít další
dvojčíslo ZJKF - Auriga (36/94 - 37/95). Redakční rada časopisu již pracovala na přípravě dalšího svazku 40/98, který by měl být připraven do tisku asi v polovině roku 1997. V lednu roku 1997 se má odevzdat do tisku
bibliografie za rok 90-92.
K 1. 12. 1996 ukončil svoji činnost redaktora p. prof. Jan Burian. Výbor JKF si hluboce váží jeho obětavé práce
pro JKF a upřímně mu za jeho činnost děkuje. Od tohoto data bude funkci editora ZJKF zastávat p. PhDr.
Dagmar Muchnová.
20.12. 1996
Mgr. Magdalena Moravová
Zpráva o činnosti medievistické sekce JKF za rok 1996
Medievistická sekce JKF pracovala pod vedením Dr. Michala Svatoše (Ústav dějin UK). Na administrativních
pracech se podílela studentská odborná síla (F. Outrata). Podle upraveného adresáře měla sekce v roce 1996
celkem 112 členů (včetně institucí), když byly nově získáni čtyři členové.
Základní aktivitou medievistické sekce JKF byla i v roce 1996 přednášková činnost, která byla zaměřena na stav
výzkumu, ediční projekty a možnosti nových badatelských metod. Na půdě medievistické sekce JKF byby dále
prezentovány nové projekty v oblasti středověkých dějin (např. kompendium chronologie) a výsledky týmových
prací (činnost zpracovatelů Slovníku středověké latiny). Potěšitelný je vzrůstající počet přednášejících nejmladší
badatelské generace, ale i jejich aktivní účast v diskusích k jednotlivým tématům. Zachována zůstala periodicita
přednášek (jednou v měsící, říjen až květen, respektující akademický rok, aby byl podchycen zájem
vysokoškolského studentstva). Konalo se celkem 7 přednášek v tzv. zelené posluchárně University Karlovy v
Praze1, Celetné ul. 20. Únorová přednáška musela být pro onemocnění referenta odložena na duben a červnová
odpadla pro úmrtí přednášejícího.
V roce 1996 uspořádala medievistická sekce JKF tyto přednášky:

1) 9. 1. 96: PhDr. ing. Jan Royt (FF UK Praha) - PhDr. Jiří Fajt (NG Praha), Problémy gotického umění v
západních Čechách
2) 4. 2. 96: Doc. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (FF UK Praha) Středověké dějiny ve školním dějepisu - (odpadlo
pro nemoc)
3) 12. 3. 96: Mgr. Hana Šedinová (ÚKS AV ČR), Středověká symbolika drahých kamenů
4) 2. 4. 96: Doc. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (FF UK Praha), Středověké dějiny ve školním dějepisu
5) 7. 5. 96: Mgr. Jan Hrdina (FF UK Praha), Lokální pouti a poutní místa v pozdně středověkých Čechách
6)4. 6. 96: PhDr. Jiří Spěváček, DrSc. (Praha), Středověká zbožnost, její formy a společenská funkce (K dvojí
tváři základní složky středověkých mentalit) - (odpadlo pro úmrtí)
7) 8. 10. 96: PhDr. Zuzana Silagiová (ÚKS AV ČR), matematická teorie a praxe ve středověku (algoritmy,
komputy v pražských rukopisech)
8) 5. 11. 96: Doc. PhDr. Marie Bláhová, CSc. (FF UK Praha), Historická chronologie v posledních šesti
desetiletích (Vývoj disciplíny od vydání Friedrichovy "Rukověti křesťanské chronologie")
9)3. 12. 96: Mgr. Martin Nodl (Nakladatelství Argo): Sociální rozměr pozdně středověkého městského
přistěhovalectví
V roce 1997 se počítá s devíti přednáškami. Sekce chce nadále pokračovat v soustavné prezentaci nových
medievistických projektů, edičních programů a zahraničních výzkumů (Historický ústav v Římě, Husovy listy
atd.). Dojde opět k přednáškám odborníků z mimopražských středisek. V tomto běhu by měl být položen zvláštní
důraz na interdisciplinární výzkumy a prezentovat by se měli další představitelé nejmladší badatelské generace.
Na činnost sekce (rozesílaní pozvánek, kancelářský materiál, poštovné, pravidelná úprava databáze členů) bylo v
roce 1996 vynaloženo 6.150,20 Kč, když zvláštní položku tvořil převod členské databáze do nového programu
Word pro Windows 95). Pro rok 1997 bude nutné počítat se zvýšenými finančními výdaji vzhledem k
ohlášenému zdražení poštovného (od dubna 1997) a pro další úpravu databáze členů podle aktuálního stavu.
Praha 20.12.1996
PhDr. Michal Svatoš

