Zápis ze schůze České platónské společnosti 12. 10. 2010
Zahájení: předseda ČPS Karel Thein zahájil schůzi. Antonín Šíma (jednatel) seznámil účastníky s
programem schůze.
1. Příprava mezinárodní konference k Platónovu dialogu Politikos, která se bude konat 10. - 12.
listopadu 2011.
J. Jirsa informoval o počtu pozvaných hostů, kteří přednesou na této konferenci příspěvek.
Členové byli dále informováni o možnosti zúčastnit se mezinárodní konference v roce 2011 s
příspěvkem. Místo pro přednesení referátu je pro 4 zástupce z Čech.
A. Havlíček se přihlásil do diskuse s poznámkou o délce plánované konference a navrhoval
prodloužit konferenci o 1 den s poskytnutím jednoho volného odpoledne pro účastníky.
Návrh byl zamítnut z důvodu již uzavřeného jednání se zahraničními účastníky, kteří
počítají se třemi dny.
Lhůta pro odevzdání abstraktů (závazných přihlášek) pro účastníky konference z Čech je
stejná jako pro zahraniční účastníky. Shodná pravidla platí i v případě termínu odevzdání
příspěvků před konferencí.
2. Přijetí nových členů do České platónské společnosti.
A. Šíma informoval nové členy o zásadách přijetí a zodpovědnosti spojené s členstvím v ČPS.
Návrhy: A. Havlíček, F. Karfík.
Martin Zielina –
Ota Gál –
Markéta Jirková –
Mirka Dřínková –
Justina Trlifajová –
Barbora Řebíková –
Daniel Kroupa –
Václav Němec –
Návrh J. Jirsy hlasovat o přijetí všech nových členů najednou. Noví členové byli přijati
plným počtem hlasů.
3. Hlasování o tématu příští české konference.
Návrhy tématu na VIII. platónskou konferenci a počet hlasů po prvním kole hlasování:
Lachés: 14 hlasů
Ión: 14 hlasů
Kritón: 9 hlasů
Ústava I: 9 hlasů
Kratylos: 7 hlasů
Faidros: 4 hlasy
Druhé kolo hlasování – navržena změna pravidel hlasování, každý hlasující může dát hlas
pouze jednomu ze dvou dialogů se shodným počtem hlasů.
Lachés: 12 hlasů
Ión: 14 hlasů
Tématem konference v roce 2012 bude Platónův dialog Ión.
4. Informace o publikaci společných monografií – výstupů z českých konferencí.
A. Havlíček informoval členy ČPS o přípravě vydání společné monografie k Platónovu dialogu
Alkibiadés I. Upozornil, že formát publikace byl odhlasován na schůzi ČPS v roce 2009.

Zdůraznil ediční specifika přípravy společné monografie – příspěvek přednesený na konferenci
by měl zahrnout i podstatné body z následné diskuse a zároveň by měl být upraven ve
spolupráci s editory tak, aby jeho struktura zapadala do vydávaného formátu.
F. Karfík se tázal na problematiku formátů publikací; zda lze zachovat formáty sborníku z
mezinárodní konference a společné monografie z české konference.
K. Thein: dělení formátů přináší výsledky na domovských fakultách přednášejících.
D. Jeřábek navrhuje vydávat příspěvky z českých konferencí jako implement časopisu
Reflexe. Zamítnuto.
Opět zdůrazněno, že při veřejném přednesu na konferenci má autor příspěvku
svobodu zvolit téma, zatímco pro publikaci musí svůj příspěvek dopracovat ve
spolupráci s editory, aby publikace neopakovala víckrát stejné téma nebo
interpretační postoj.
Š. Špinka navrhuje, že nebudou učiněny žádné další změny ve formátu publikací z českých
konferencí, pokud formát společné publikace napomáhá ke zvýšení kvality výstupu.
Termín pro odevzdání přepracovaných příspěvků editorům: na emailovou adresu editorů J.
Jinka a A. Havlíčka do konce února 2011.
5. Jiné.
a) J. Moural vyzval A. Havlíčka a J. Jinka, aby referovali o výsledcích jednání na konferenci
pořádané The international Plato Society v Tokiu (Japonsko).
A. Havlíček popsal jednání v Tokiu a navrhl pozvat na příští mezinárodní konferenci v roce
2011 jednoho ze zakládajících členů IPS Livia Rossettiho jako hosta bez příspěvku.
A. Havlíček dále informoval o příští mezinárodní konferenci, kterou pořádá IPS v Pise
(Itálie) na téma Platónův dialog Faidón.
Dále zmínil pozitivní hodnocení mezinárodních konferencí pořádaných ČPS v Praze.
Zmínil návrh, že Praha by se mohla ucházet o organizaci mezinárodní konference IPS. Tento návrh
byl odmítnut z důvodu nedostatku kapacit a finančních prostředků pro pořádání mezinárodní
konference IPS.
Další IPS návrh počítá s menší obdobou mezinárodní konference – A. Havlíček zjistí podrobnosti a
bude dále informovat vedení ČPS.
b) Členové ČPS budou informováni emailem o způsobu placení členských příspěvků.
c) J. Fiala vznesl dotaz, zda bude možné hradit členské příspěvky jiným způsobem než převodem z
účtu. Byla mu přislíbena možnost hradit členské příspěvky v hotovosti.
d) B.Řebíková děkuje jménem nově přijatých členů ČPS.
Dokumenty přiložené k zápisu:
1) Prezenční listina členů
2) Prezenční listina nově přijatých členů
Datum: 12. 11. 2010
Zápis vyhotovil: Antonín Šíma

