Členská schůze České platónské společnosti z. s.
Spolek: Česká platónská společnost z. s. (dále ČPS)
Svolavatel: Filip Karfík (předseda, statutární orgán spolku)
Adresa: nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 110 00
Místo a čas konání: budova Filozofické Fakulty, Univerzita Karlova, nám. Jana Palacha 2,
Praha 1, 16. 11. 2018 od 18:15 do 19:20.
Přítomných (dle prezenční listiny, příloha č. 3): 17

Program schůze:
1) Zahájení
2) Zpráva o hospodaření
3) Informace o změně účtu spolku
4) Zpráva o přípravě mezinárodního symposia na rok 2019 (téma dialog Gorgiás)
5) Přijetí nových členů
6) Hlasování o tématu symposia na rok 2020
7) Jiné

Zápis
1. Předseda zahájil schůzi. Bylo konstatováno, že počet přítomných podle prezenční listiny
(př. č. 3) je 17 řádných členů. Schůze není usnášeníschopná. Podle stanov ČPS bude schůze
usnášeníschopná v 18:45.
2. Tajemník a pokladník ČPS přednesl Zprávu o hospodaření za rok 2017 (př. č. 1) a
informoval o provedení revize hospodaření, kterou provedla Kontrolní komise.
Za Kontrolní komisi předložil ke schválení Revizní zprávu za rok 2017 (př. č. 2) člen
Kontrolní komise Ondřej Krása.
Hlasování o přijetí Zprávy o hospodaření:

pro 16, proti 0, zdržel se 1

Hlasování o přijetí Zprávy kontrolní komise:

pro 16, proti 0, zdržel se 1

3. Informace o změně bankovního účtu spolku.
V září 2018 změnila ČPS bankovní účet a podle odsouhlaseného návrhu z Členské schůze v r.
2017 převedla finanční prostředky z účtu vedeného u České spořitelny (CS) na účet vedený u
Fio banky. Nové číslo účtu: 2801490504/2010.
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Členská schůze vzala na vědomí, že částka ušetřená za vedení a poplatky za účet u CS bude
využita na platbu účetního specialisty, který by měl pomáhat s přípravou vyúčtování dotací a
přípravou daňového přiznání ČPS.
Členská schůze byla vyzvána, aby podala návrh na účetního specialistu, s kterým by mohla
ČPS na finančních záležitostech spolupracovat.
4. Zprávu o přípravě následujícího platónského symposia k dialogu Gorgiás podal
místopředseda ČPS.
Mezinárodní symposium se bude konat ve dnech 13. – 15. listopadu 2019. Jsou zamluvené
prostory konání ve vile Lanna. Symposium se kryje s oslavami státního svátku 17. listopadu.
Běžný formát symposia je plánován obohatit o přednášku zvaného řečníka, který má oslovit
větší množství návštěvníků z řad široké veřejnosti. Plánována je forma moderované diskuse.
Tento bod příprav je ještě v jednání.
Poznámka: Ondřej Krása připomněl možnost zpřístupnění textů na symposium pro členy ČPS
v elektronické konferenci.
5. Zájemci o členství nejsou.
6. Hlasování o tématu symposia 2020.
Diskuse:
Vrátit se k textům, které budí větší zájem nebo pojmout konferenci tematicky, z důvodu
upadajícího zájmu o česká symposia z řad studentů.
Probrat dialogy, které ještě nebyly tématem symposia.
Dodržet tradici a mít kompletní i sborníky.
Návrhy: Lachés, Lachés + Menexenos, Ústava I. Ústava VI-VII.
Způsob hlasování: dvoukolové, v prvním kole každý člen může dát hlas pro každý navržený
dialog, v druhém kole každý člen má pouze jeden hlas pro jeden ze dvou dialogů s nejvíce
hlasy z prvního kola.
Hlasování:

první kolo:

druhé kolo:

Lachés:

11 hlasů__________________________11 hlasů

Lachés + Menxenos: 4 hlasy
Ústava I:

11 hlasů___________________________4 hlasy

Ústava VI-VII:

5 hlasů

Téma symposia v roce 2020 bude dialog Lachés.
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7. Jiné
a) Informace o publikacích z mezinárodních konferencí.
Publikace k dialogu Timaios je z edičního hlediska v zásadě pohromadě. Kniha má vyjít
v nakladatelství Brill.
Práce na publikaci k dialogu Kratylos probíhají.
Pro práci na edici textů přizváni Vladimír Mikeš pro pomoc s dialogem Kratylos a Chad
Jorgenson s dialogem Timaios.
b) Informace o přípravě kolektivní monografie k dialogu Euthyfrón.
Publikace je těsně před sazbou a měla by vyjít do konce ledna 2019.
c) Informace o placení členských příspěvků.
Výzva k zaplacení členských příspěvků bude rozeslána začátkem prosince. V emailu bude
zdůrazněn způsob platby na nový účet.
d) Informace o termínu odevzdání příspěvků z letošního symposia. Navrhován je konec února
2019.
Diskuse:
Členské schůzi byla přednesena k posouzení otázka formátu sborníku, resp. kolektivní
monografie pro česky psané příspěvky. Byl podán návrh, zda by formát mohl být změněn na
suplement, speciální číslo časopisu Reflexe. Důvodem vyvolání diskuse je mizivé nebo žádné
hodnocení formátu sborník a kolektivní monografie v nově nastavených standardech
hodnocení vědeckých výstupů, zvláště v Evropských grantech.
Návrhy:
Zachovat stávající formát kolektivní monografie z důvodu dokončení tematické řady, v které
chybí již jenom dvě publikace.
Vstoupit do jednání s nakladatelstvím Oikoymenh a s redakcí časopisu Reflexe a změnit
formát výstupů z českých symposií.
Hlasování:
Zda ČPS vstoupí do jednání s nakladatelem Oikoymenh a s redakcí časopisu Reflexe o
možnosti vydávat sborníky formou suplementu Reflexe.
Pro__________9
Proti_________1
Zdrželo se____5
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Jednáním s nakladatelstvím a redakcí časopisu Reflexe byl za ČPS pověřen místopředseda
Jakub Jirsa.
e) Návrat k diskusi z bodu 6 programu.
Formáty konferencí.
Návrh pořádat konference k vybranému tématu Platónovy i platónské filosofie, a to i ve
formátu mezinárodních symposií.
České konference by mohly témata mezinárodních konferencí sdílet a sloužit jako příprava na
mezinárodní konference i pro účastníky i pro zájemce z řad studentů a odborné veřejnosti.

Zapsal
Antonín Šíma

___________________

Schválil
Filip Karfík

___________________

Za kontrolní komisi
___________________
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