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I.

Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce a o jejich
činnosti či o jejich změnách

a) Výchozí složení orgánů pracoviště
Ředitel pracoviště: PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
jmenován s účinností od : 1. 5. 2018
Rada pracoviště zvolena dne 29. 6. 2017 ve složení:
předseda: doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc. (EÚ AV ČR)
místopředseda: Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (EÚ AV ČR)
členové:
Doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (ÚEE FF MU, Brno)
Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. (KEF FF UKF, Nitra)
PhDr. Petr Janeček, Ph.D. (ÚE FF UK, Praha)
Mgr. Václav Kapsa, Ph.D. (EÚ AV ČR)
Doc. PhDr. Hana Hlȏšková, CSc. (KEM FF UK, Bratislava)
Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (EÚ AV ČR)
Doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D. (EÚ AV ČR)
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (EÚ AV ČR)
Doc. Mgr. Vladimír Zvara, Ph.D. (KM FF UK, Bratislava)
Dozorčí rada jmenována dne 7. 3. a 25. 4. 2017 s účinností od 1. 5. 2017 ve složení:
předseda: PhDr. Pavel Baran, CSc. (FLÚ AV ČR), místopředseda AV ČR
místopředseda: PhDr. Milada Jonášová, Ph.D. (ÚDU AV ČR)
členové:
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (SOÚ AV ČR)
PhDr. Sandra Kreisslová, Ph.D. (PEF ČZU, Praha)
Mgr. Dr. phil. Viktor Velek, Ph.D. (FU OU, Ostrava)

b) Změny ve složení orgánů:
Rada pracoviště:
V důsledku organizační změny ve struktuře EÚ a rozvázání pracovního poměru k 31.
12. 2018 zanikl k tomuto dni mandát členů Rady pracoviště:
Mgr. Václav Kapsa, Ph.D. (EÚ AV ČR)
Doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D. (EÚ AV ČR)
K 31. 12. 2018 rezignoval člen Rady pracoviště:
Doc. Mgr. Vladimír Zvara, Ph.D. (KM FF UK, Bratislava)
Dne 28. 2. 2019 byli Shromážděním výzkumných pracovníků v doplňovací volbě
členy Rady pracoviště zvoleni:
PhDr. Stanislav Brouček, CSc. (EÚ AV ČR)
prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. (SOÚ AV ČR)
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. (EÚ AV ČR)
Dozorčí rada:
Dne 12. 2. 2019 byl Akademickou radou AV ČR jmenován členem Dozorčí rady EÚ
na pětileté funkční období s účinností od 13. 2. 2019:
Mgr. Luděk Brož, M. phil., Ph.D.
c) Informace o činnosti orgánů:
Ředitel:
1. Řídil a koordinoval činnosti jednotlivých složek ústavu (svolal a řídil 11 zasedání
Kolegia ředitele), zastupoval EÚ a jednal jeho jménem vůči zřizovateli a dalším
institucím, se kterými ústav vstupoval do jednání. Průběžně kontroloval činnosti
jednotlivých součástí ústavu. Předkládal návrhy a zprávy Radě Etnologického ústavu
AV ČR, v. v. i. (dále EÚ), a účastnil se jednání Dozorčí rady EÚ. V roli člena
Akademického sněmu spolurozhodoval o vědecké činnosti a hospodaření AV ČR.
Kontroloval řešení projektů, v nichž má EÚ úlohu příjemce dotace.
2. Svolal a řídil Shromáždění výzkumných pracovníků EÚ dne 28. 2. 2019 za účelem
doplňovací volby do Rady EÚ.
3. Ve spolupráci s vedoucími výzkumných útvarů, Radou EÚ a Mezinárodním
poradním sborem přípravil a realizacoval organizační změny – změnu vnitřní
struktury EÚ, změnu odborné náplně výzkumných útvarů ústavu a zajistil související
agendu.
4. Vykonával standardní řídící a úřední agendu ředitele, zejména vydával příkazy
ředitele, jmenoval členy komisí pro realizaci výběrových řízení, členy inventarizační

a škodní komise, připravoval a se souhlasem Rady EÚ vydával vnitřní směrnice EÚ
(v roce 2019 směrnice o Cestovních náhradách v tuzemsku a zahraničí, směrnice
o Poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům, směrnice O nakládání
s výsledky základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo experimentálního
vývoje a inovací a o evidenci předmětů chráněných právem duševního vlastnictví
a jejich využívání, směrnice o Účtování skladových zásob publikací a časopisů).
5. V rámci svých organizačních a vědeckých kompetencí působil v několika
národních i mezinárodních vědeckých a redakčních radách a dalších grémiích a
vykonával výzkumnou a konzultační činnost.
Rada pracoviště:
Zasedání dne 21. 3. 2019
Rada vzala na vědomí rezignaci tajemníka Rady dr. Bahenského a doporučila řediteli
EÚ jmenovat tajemníkem Rady dr. Vejvodu. Rada schválila nový Jednací řád Rady
a obsáhle diskutovala záměr organizační změny směřující k nové profilaci oddělení
ústavu, zrušení některých útvarů (Oddělení etnických studií) a vznik nových
(Oddělení ekologické antropologie, Oddělení migrace a mobility). Rada schválila
návrh vědeckých osobností, které po konzultaci s vedoucími oddělení navrhuje
ředitel ústavu za členy Mezinárodního poradního sboru EÚ Akademické radě AV:
Ewa Dahlig-Turek (Polsko), Janina Hajduk-Nijakowska (Polsko), David Henig
(Nizozemí), Nicolette Makovicky (Velká Británie), Sheilagh Ogilvie (Velká Británie),
Sarah Scholl-Schneider (Německo), Ingrid Slavec Gradišnik (Slovinsko), Tvrtko
Zebec (Chorvatsko), Gero Fischer (Rakousko). RP rovněž schválila jednací řád
Mezinárodního poradního sboru. Rada schválila znění Směrnice o nakládání
s výsledky výzkumu a bez připomínek doporučila projekt dr. Sosny k podání na GA
ČR a schválila doplnění redakční rady časopisu Český lid o dva zahraniční členy:
Katarínu Popelkovou z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV v Bratislavě
a Marušku Svašek z Queen´s University v Belfastu.
Zasedání dne 6. 6. 2019
Rada ověřila hlasování per rollam, kterým bylo schváleno podání projektů NAKI
(dr. Mácha), mobilitního projektu s bulharským partnerem (dr. Otčenášek) a Vnitřní
směrnice o skladových zásobách publikací. Rada se seznámila s textem Výroční
zprávy o činnosti a hospodaření EÚ za rok 2018 včetně zprávy auditora. Rada vzala
na vědomí kladný hospodářský výsledek za rok 2018. Usnesla se, že 316 020,06 Kč
bude převedeno do rezervního fondu. Rada schválila rozpočet ústavu na rok 2019
a rozpočtový výhled na léta 2020–2021. Rada schválila novelizované znění vnitřní
směrnice Mzdový předpis. Rada diskutovala koncepci rozvoje vědeckých útvarů EÚ
a s ní související organizační změnu a v této souvislosti pověřila ředitele EÚ, aby
zvážil možnost vzniku jedné organizační jednotky oddělení SVI s pracovišti v Praze
a v Brně.
Zasedání dne 19. 9. 2019
Rada ověřila hlasování per rollam, kterým byla schválena Výroční zpráva o činnosti a
hospodaření EÚ za rok 2019 a podání projektu Europe as a resentful confederation
of vanquished peoples? Living and lapsed memories of post-imperial (European)
minorities do programu TANDEM (dr. Wyss). Rada projednala a schválila nový
Organizační řád EÚ a projednala novou koncepci vědeckých útvarů, kterými se

implementuje dlouhodobě diskutovaná koncepční a organizační změna ve fungování
EÚ. Rada projednala přihlášky do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů
a doporučila do dalšího kola výběru přihlášku kandidáta dr. Smrčky. Rada dále
projednala a schválila návrh smlouvy o převodu edice Academus Edition do Ústavu
dějin umění AV ČR. Rada byla informována o probíhajícím hodnocení pracovišť AV
ČR, zřízení Mezinárodního poradního sboru EÚ a finanční kontrole GAČR. Rada
vzala na vědomí informaci o přípravě společné akreditace DSP Etnologie s Ústavem
evropské etnologie FF MU.
Zasedání dne 5. 12. 2019
Rada ověřila hlasování per rollam, kterým bylo schváleno podání projektu Využití
map stabilního katastru v ochranářské a památkářské praxi do soutěže ÉTA TAČR
(dr. Mácha). Rada byla informována o připomínkách členů mezinárodního poradního
sboru ke koncepci nových vědeckých útvarů EÚ. Rada vzala na vědomí informaci
předsedkyně Rady doc. Stavělové o setkání členů Vědecké rady AV ČR se zástupci
rad pracovišť sekce humanitních a filologických věd. Rada přijala usnesení, kterým
specifikovala kritéria při výběru kandidátů do Programu podpory perspektivních
lidských zdrojů, a konstatovala, že smyslem pobytu uchazečů Programu v EÚ je
především podporovat vyváženost koncepčního rozvoje ústavu.
Dozorčí rada:
Zasedání dne 17. 6. 2019
Rada byla informována o průběhu jednání s nakl. Bärenreiter ve směru uzavření
dohody o narovnání mezi ústavem a nakladatelstvím. Rada konstatovala, že
jakékoliv řešení této věci musí být provedeno s péčí řádného hospodáře, dohoda
s nakl. Bärenreiter by proto měla zohledňovat i veřejný zájem. Rada byla
informována o přijetí Vnitřního předpisu o příspěvcích na stravování a Mzdového
předpisu a o vývoji průměrné mzdy v EÚ. Rada byla seznámena s připravovanou
organizační změnou ve struktuře ústavu. Vzala na vědomí informaci o výsledcích
kontroly hospodaření ústavu: Na základě nálezu Kontrolního odboru AV ČR (dále jen
KO) z roku 2017 bylo při následné kontrole v roce 2018 konstatováno, že všechny
problémy byly úspěšně odstraněny, vyjma evidence malotiráže. Tato věc byla
vyřešena novou vnitřní směrnicí v září 2018, se kterou KO souhlasil, tedy k 25. 5.
2019 byla kontrola definitivně uzavřena. Rada byla seznámena ředitelem ústavu
dr. Woitschem a vedoucím THS Ing. Cahou s hospodařením EÚ v roce 2018
a rozpočtem na rok 2019 a byla jí předložena zpráva auditora a Výroční zpráva
o činnosti a hospodaření EÚ v roce 2018. Rada vzala oba dokumenty na vědomí bez
připomínek. Na výzvu předsedy Rady dr. Barana rada jednomyslně doporučila, aby
ředitel učinil kroky k výběru nového auditora. Rada byla dále informována
o následujících skutečnostech: postupné navyšování nájemného v bytech na
Puškinově nám. 9, převod projektu GAČR EXPRO z EÚ na Masarykův ústav
a Archiv AV ČR, v. v. i., realizovaný k 1. 4. 2019. Rada byla seznámena
s rozhodnutím zřizovatele, kterým byl počet členů Rady stanoven na šest s tím, že
členem Rady byl jmenován dr. Luděk Brož.
Zasedání dne 16. 12. 2019
Rada byla ředitelem EÚ informována o provedené organizační změně ve struktuře
EÚ a jejími dopady na zaměstnanost a další fungování EÚ. Rada vzala informace na

vědomí. Rada byla seznámena s očekávaným hospodářským výsledkem EÚ za rok
2019, nárůstem průměrné mzdy v EÚ, plánovanými personálními změnami v EÚ
v roce 2020 a uzavřením kolektivní smlouvy s odborovou organizací působící v EÚ,
ke kterému došlo 29. 8. 2019. Rada vzala na vědomí informace o stavu bytového
fondu v budově na Puškinově nám. 9 (počet pronajímaných jednotek, valorizace
nájmů, průměrné nájemné, definitivní odstranění škod po havárii v roce 2018). Rada
byla seznámena s výsledky finanční kontroly GAČR, která proběhla v období 5. 8. –
5. 11. 2019 u pěti projektů účelového financování, a s následným řešením zjištěných
nedostatků Škodní komisí EÚ. Rada uložila řediteli EÚ informovat na příštím
zasedání o dalším řešení závěrů kontroly a vysvětlit výši sankcí uložených
jednotlivým zaměstnancům EÚ zodpovědným za zjištěné nedostatky. Rada vzala na
vědomí informace ředitele o grantech, které budou zahajovány v roce 2020,
a o plánovaných konferencích. Rada byla informována o skutečnosti, že prozatím
nedošlo k dalšímu posunu v jednání EÚ s nakl. Bärenreiter ve věci uzavření dohody
o narovnání. Rada uložila řediteli EÚ, aby v této věci pokračoval v dalším jednání.

II.

Informace o změnách zřizovací listiny:

Změny zřizovací listiny v roce 2019 neproběhly.

III. Hodnocení hlavní činnosti:
Předmětem činnosti EÚ byl v roce 2019 základní i aplikovaný vědecký výzkum
v oblasti etnologie, sociokulturní antropologie a v oborech s etnologií bezprostředně
souvisejících. EÚ poskytoval rovněž informační služby, metodologickou pomoc při
mezioborových výzkumech, připravoval expertní analýzy, podílel se na výuce
oborových specialistů. Svou činností přispíval k poznání způsobu života, kultury,
kolektivní a individuální paměti a kulturního dědictví různých národních, sociálních
a etnických skupin a národnostních menšin v českých zemích i v zahraničí, a to
v kontextu minulých i soudobých sociokulturních, environmentálních a dalších změn
a procesů. Tuto svou činnost ústav soustavně prezentoval i nejširší veřejnosti
v širokém spektru popularizačních aktivit (v roce 2019 několik desítek
popularizačních přednášek, vystoupení v celostátních médiích, účast na Veletrhu
vědy a Týdnu vědy a techniky).
Ústav i nadále vydával odborné publikace, organizoval vědecké konference
a semináře (v roce 2019 EÚ uspořádal nebo spolupořádal 6 mezinárodních
konferencí a několik seminářů a workshopů s mezinárodní účastí), i nadále
spravoval, zpracovával a klasifikoval vlastní dokumentační fondy a sbírky, vytvářel
specializované katalogy a databáze, poskytoval vědecké posudky, stanoviska
a doporučení v oblasti etnologie, sociokulturní antropologie a oborově příbuzných
disciplín. Ve spolupráci s vysokými školami spolupracoval na přednáškové činnosti
a výchově vědeckých pracovníků ve společně akreditovaných doktorských
programech i mimo ně. Ústav vydával dva vědecké časopisy. V roce 2019 vyšla
4 čísla časopisu Český lid, který je indexován na portálech Scopus a ERIH Plus, a
2 čísla časopisu Historická demografie (Scopus) vydávaného ve spolupráci s FHS
UK. V rámci pedagogické činnosti pracovníci ústavu působili na 6 vysokých školách
v ČR.
Celkový
počet
odpřednášených
hodin
v
programech

bakalářských/magisterských/doktorských byl v letním semestru 2018/19 183-136-42
a v zimním semestru 2019/20 240-226-40. EÚ realizoval společnou akreditaci na dva
DSP v oboru etnologie, a to s FF UK v Praze a FF ZČU v Plzni. Významným
způsobem pokročila i příprava dohody o společné realizaci DSP s ÚEE FF MU
v Brně.
V EÚ byly v roce 2019 mj. realizovány celkem 4 grantové projekty podpořené GAČR,
1 projekt TAČR, 3 projekty NAKI Ministerstva kultury, 11 projektů bylo financováno
v rámci Strategií AV 21. V rámci Programu na podporu perspektivních lidských zdrojů
ústav obdržel od AV ČR v roce 2019 mzdové prostředky pro celkem 4 perspektivní
postdoktorandy. Při získávání nových grantů byl EÚ v roce 2019 nadstandardně
úspěšný, ve všech vyhlášených národních soutěžích byly získány všechny
přihlášené projekty (1x GAČR, 2x NAKI), mimořádným úspěchem je zisk ERC
Consolidator projektu.
Na základě zevrubné a dlouhodobé diskuse vedoucích jednotlivých útvarů EÚ
i výzkumných pracovníků a s přihlédnutím k odborným a koncepčním stanoviskům
Rady EÚ, Mezinárodního poradního sboru EÚ došlo s účinností od 1. 10. 2019 k
organizační změně ve struktuře EÚ (schválena Radou EÚ dne 19. 9. 2019).
V důsledku organizační změny byly zrušeny útvary Oddělení etnických studií,
Oddělení etnomuzikologie, Oddělení historické etnologie a Pracoviště Brno, naopak
nově byly zřízeny útvary Oddělení ekologické antropologie, Oddělení
etnomuzikologie a etnochoreologie, Oddělení mobility a migrace, Oddělení
paměťových studií, Oddělení pro výzkum kulturního dědictví a detašované pracoviště
Brno. Pracovníci EÚ byly do nově zřízených útvarů rozděleni na základě své odborné
specializace, významné personální přesuny se dotkly i Střediska vědeckých
informací. Důvodem pro provedení organizační změny byly (a) v minulosti
nereflektované výtky vznesené při hodnocení výzkumné a odborné činnosti
pracoviště v uplynulém období upozorňující na spíše formální existenci některých
útvarů, jejichž reálná výzkumná agenda je jiná než oficiálně deklarovaná, (b) celková
modernizace výzkumného zaměření EÚ, které by mělo lépe odpovídat současným
badatelským trendům v evropské etnologii a sociokulturní antropologii, (c)
zpřehlednění vnitřní struktury EÚ usnadňující jeho management, financování a řízení
infrastrukturních součástí a v neposlední řadě efektivní spolupráci jednotlivých týmů
a jednotlivců napříč útvary. Vzhledem k tomu, že organizační změna ve většině
případů formalizovala již (částečně) existující strukturu a výzkumnou agendu EÚ,
byla její implementace úspěšná a bezproblémová. Ke zlepšení komunikace
mezi výzkumnými pracovníky, posílení integrity a vědecké diskuse na pracovišti
přispěla i série nově zavedených pravidelných interních seminářů EÚ. V roce 2019
se uskutečnilo 8 seminářů, které byly otevřeny i zájemcům z řad odborné veřejnosti
mimo EÚ.
Dne 4. 6. byl AR AV ČR schválen Mezinárodní poradní sbor EÚ, který se následně
průběžně vyjadřoval zejména k přípravě organizační změny. Ustavující zasedání
MPZ se konalo 9. 12. 2019, předsedou byl zvolen dr. David Henig (Utrecht
University), místopředsedkyní jun. prof. Sarah Scholl-Schneider (JohannesGutenberg Universität Mainz).
V rámci níže uvedených útvarů EÚ byly realizovány badatelské projekty
a vykazovány výsledky publikační i další činnosti do ASEP a dalších databází.
Infrastrukturní činnost v rámci EÚ zajišťovalo Středisko vědeckých informací. V rámci

výzkumných a dalších aktivit byly v rámci jednotlivých útvarů EÚ zaznamenány
zejména tyto výsledky:
Oddělení ekologické antropologie:
Bylo založeno k 1.10. 2019, výzkumnou agendou však navazuje na řadu projektů
a aktivit realizovaných v EÚ v předchozím období. Oddělení staví na dynamicky se
rozvíjejícím badatelském přístupu, který je založen na ekologickém chápání
sociálních vztahů a čerpá ze široké základny intelektuálních tradic a teoretických
škol, jakými jsou studia vědy a technologií, ekonomická antropologie, medicínská
antropologie, subaltern studies, more-than-human geography, human-animal studies
a environmental humanities. Cílem tohoto přístupu je porozumět, jak jsou
sociokulturní světy konstituovány skrze interakce mezi lidmi, geografickými objekty,
zvířaty, rostlinami, mikrobiomy, technologiemi, materiály a dalšími nelidskými
entitami. Tyto interakce zároveň zahrnují i ekonomické vztahy. V roce 2019 L. Brož
publikoval studii „Holiday Convergences, Holiday Divergences: Siberian Leisure
Mobilities Under Late Socialism and After“ (spoluautor J. O. Habeck) v knize Lifestyle
in Siberia and the Russian North. Cambridge: Open Book Publishers. Dále pronesl
zvanou přednášku na Hamburg University a vystoupil na semináři Musée du quai
Branly v Paříži a na semináři ASF-Stop COST Action v Berlíně. L. Brož
spoluorganizoval konferenci Emigrating Animals and Migratory Humans: Belonging,
Prosperity and Security in More-Than-Human World a organizoval kolokvium
„Zdivočelí divočáci“, obě akce podpořené v rámci Strategie AV21. L. Brož dále
v rámci programu TANDEM (spolupráce AV ČR a CNRS na Platformě CEFRES)
připravil a získal ERC Consolidator Grant na výzkumný projekt nazvaný
Veterinarization of Europe? Hunting for Wild Boar Futures in the Time of African
Swine Fever. V rámci tohoto projektu dojde v následujících letech k posílení týmu
oddělení. P. G. Keil asistoval s finalizací grantové žádosti L. Brože o ERC
Consolidator grant. Zaslal manuscript studie do časopisu Transfers, připravil a podal
žádost o Marie Sklodowska-Curie Independent Fellowship, vystoupil na konferencích
v Oslu a Londýně a na semináři EÚ. V srpnu P. G. Keil zahájil etnografický výzkum
v Austrálii (do ledna 2020). D. Sosna publikoval článek Rescuing things: Food waste
in the rural environment in the Czech Republic v Journal of Cleaner Production
(spoluautoři Brunclíková, L. & Galeta, P.) a vystoupil na semináři EÚ. D. Sosna
připravil a získal standardní tříletý grant Grantové agentury ČR na projekt nazvaný
„Odpadový režim na křižovatce: Divergentní trajektorie věcí, aut a elektroniky“.
V jeho rámci do oddělení ekologické antropologie od ledna 2020 nastoupí na
pracovní úvazek dva doktorandi.
Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie:
Se kontinuálně věnovalo systematickému historickému studiu a analýze záznamů
lidové hudby a tance a jejich kontextualizaci, přesahům mezi hudbou lidovou
a vážnou. Oddělení se průběžně zabývalo kvalitativním výzkumem současného
hudebně tanečního prostředí města i vesnice, dále projevů nemateriálního kulturního
dědictví a jeho významových proměn v současné společnosti. V roce 2019 se
oddělení soustředilo v první řadě na finalizaci projektu Tíha a beztíže folkloru.
Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století (D. Stavělová, M. Kratochvíl, Z. Vejvoda,
Z. Skořepová) s grantovou podporou GA ČR 2017–2019. V rámci tohoto grantového

úkolu byla dokončena příprava textů publikace, která je výstupem z mezinárodního
sympozia uspořádaného v roce 2017. Texty účastníků konference však byly
doplněny ještě o další texty badatelů, kteří se podobnou problematikou dlouhodobě
zabývají, a v roce 2019 vyšel výstup: Folklore Revival Movements in Europe post
1950. Shifting Contexts and Perpectives edited by D. Stavělová and T. Jill Buckland.
V posledním roce trvání projektu byly dokončeny rozhovory s narátory (v datovém
úložišti bylo shromážděno cca 300 transkribovaných rozhovorů). Důležitým bodem
byla příprava textu kolektivní monografie, která bude vydána v nakladatelství
Academia. Mezi projekty s odloženým hodnocením patřil v uplynulém roce výzkum
Česká lidová hudba. Hudebně-typologická charakteristika, GA ČR 2015–2017
(L. Tyllner, Z. Vejvoda), který byl zakončen výstupem v podobě autorské monografie
Česká lidová píseň. Historie, analýza, typologie, jež vyšla v roce 2019
v nakladatelství Bärenreiter. V roce 2019 pokračovaly také práce v rámci projektu MK
ČR NAKI Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém pro zpřístupnění
a záchranu: pokračovala digitalizace pramenů lidové hudby a tanců na pražském
i brněnském pracovišti EÚ, a to rukopisných, tištěných i zvukových. Byla vytvořena
první testovací verze počítačového systému pro analýzu a porovnávání písňových
nápěvů. Ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici vznikla první
ze série interaktivních map, zaměřená na sběry písní v Čechách a na Moravě. V roce
2019 nastoupila do oddělení výzkumná pracovnice (J. Procházková), jejíž zaměření
významným způsobem rozšiřuje spektrum etnomuzikologických témat o přesahy
mezi lidovou a vážnou hudbou. V rámci programu Strategií AV21 se systematicky
zabývá dějinami Ústavu pro lidovou píseň. Pracovníci oddělení (Z. Skořepová,
M. Kratochvíl) se zúčastnili významné světové konference The International Council
for Traditional Music UNESCO v thajském Bangkoku. Vystoupili zde s příspěvky:
Evoking the Old Homeland: Viennese Czechs dance the Beseda dance
(Z. Skořepová) a Local Research and Global Politics. Ethnomusicological Research
of Mining Communities in Former Czechoslovakia (M. Kratochvíl). V italském Rimini
byl na mezinárodní konferenci 16th International Conference on Music Analysis and
Theory přednesen příspěvek Janáčekʼs Music Theory: Duality of Flexibility and
Dichotomy (J. Procházková). Důležitou součástí aktivit oddělení je přednášková
činnost (FF UK, FHS UK, HAMU), Etnologický ústav se jako výzkumná instituce stal
díky přednáškám v rámci mezinárodního programu Choremundus (D. Stavělová)
partnerem čtyř evropských univerzit (Trondheim, Roehampton, Clermon-Auvergne,
Szeged) s akreditovaným programen Choreomundus – International Master in
Dance, Knowledge, Practice and Heritage a tato spolupráce i nadále trvá. Nedílnou
součástí pracovní náplně byla také popularizační činnost: koordinátorem pro celý
ústav se stal výzkumný pracovník oddělení (M. Kratochvíl), který připravoval spolu
s pracovníky dalších oddělení stánek EÚ na Veletrhu vědy AV ČR a zajišťoval
program dne otevřených dveří EÚ. Dalšími popularizačními aktivitami byly pravidelné
rozhlasové pořady o lidové písni (Z. Vejvoda), cyklus rozhovorů pro Český rozhlas
o dvoustém výročí tzv. guberniální sběratelské akce v českých zemích (L. Tyllner),
o folklorním hnutí (M. Kratochvíl, Z. Vejvoda, D. Stavělová), přednášky a semináře
pro veřejnost (J. Procházková, Z. Skořepová) a v rámci Školy folklorních tradic
pořádané NIPOS-ARTAMA MK ČR (D. Stavělová, L. Tyllner, Z. Vejvoda), účast
v programových radách a hodnotících komisích festivalů (MFF Strážnice, Dudácký
festival Strakonice), v poradních orgánech MK ČR (NIPOS-ARTAMA), realizace
scénických hudebně tanečních pořadů a filmových dokumentů.

Oddělení mobility a migrace:
Vzniklo 1. 10. 2019, přičemž jeho zaměření částečně navazuje na aktivity v rámci
zaniklého Oddělení etnických studií. Badatelé oddělení zkoumají různé formy
mobility a migrace, přičemž tyto fenomény je nezajímají pouze samy o sobě, ale též
jako metonymie současných globálních změn s cílem pochopit roli mobility a migrace
v současném světě, popsat a analyticky porozumět tomu, jak jsou identity, praxe,
diskurzy, instituce a místa vytvářeny a transformovány skrze pohyb v prostoru
a čase. Empiricky se badatelé věnují komplexním otázkám týkajícím se mobility
a migrace především ve střední a východní Evropě. Převažující metodologie
pracovníků oddělení spočívá v etnografickém terénním výzkumu, kde získávání
a utváření znalostí závisí na úzkých vztazích s výzkumnými participanty a důkladném
obeznámení s kontextem zkoumaného terénu. Vědecká činnost oddělení se v roce
2019 zaměřovala prioritně na výzkum uprchlictví z válečných zón do střední
a východní Evropy, výzkum státem řízené reemigrace krajanů z Ukrajiny a Ruska,
výzkum tzv. Čechů v zahraničí a výzkum v oblasti mobility a migrací majoritního
obyvatelstva a romských migrací. V rámci uvedených tematických okruhů Michal
Šípoš pokračoval v práci na postdoktorském projektu Ethnography of loss and
change: War Refugees in East-Central Europe. Projekt probíhá v mezinárodní
spolupráci s Max Planck Institute for Social Anthropology (MPI SA) v Německu.
M. Šípoš publikoval online-first verzi studie "We are all brothers here": The making of
a life by Chechen Refugees in Poland v impaktovaném časopise Population, Space
and Place. V tištěné verzi prestižního Jimp časopisu Journal of Ethnic and Migration
Studies vyšla jeho studie s názvem Informal practices and the street-level
construction of migrant deportability: Chechen Refugees and local authorities in
Polish accommodation centres for asylum seekers. M. Šípoš též vystoupil na Výroční
konferenci britské geografické společnosti (RGS-IBG Annual International
Conference, Londýn, 28.–30. 8.) v rámci panelu Emerging notions in the analysis of
forced migration and borders: Ambiguity, Improvisation and more. V roce 2019 také
prezentoval příspěvek na konferenci Social and Cultural Consequences of Voluntary
and Forced Migration in Europe v Polsku (1.–2. 4. Adam Mickiewicz University,
Poznaň) a na semináři oddělení Resilience and Transformation in Eurasia na MPI SA
v Halle. Stanislav Brouček spolu s kolektivem autorů vydal monografii Česká
republika a diaspora. Co bylo a co bude? (Praha, EÚ, 2019) a ve spolupráci se
Stálou komisí senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí uspořádal kulatý stůl na téma
Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích (7. 10. 2019, Senát PČR).
Veronika Beranská vydala studii Nad návratem krajanů z Ukrajiny. (In: Stanislav
Brouček a kol. Česká republika a diaspora. Co bylo a co bude?), ve které popsala
historické pozadí života krajanů vedoucí k reemigraci a vybrané aspekty současné
situace přesídlených osob a jejich potomků z oblasti bývalého SSSR, a do tisku
připravila studii „Žili jsme tam pospolu – Češi, Poláci a Ukrajinci – a museli jsme si
umět pomoct, ve zdraví i nemoci, doba byla zlá…“ Lidové léčení na ukrajinské Volyni
za druhé světové války (In: Petr Číhal (ed.): My a oni). Z. Uherek zpracoval výsledky
terénních šetření a analýzu dosavadních výsledků krajanských výzkumů
v samostatné kapitole Česká etnologie a zahraniční Češi (In: S. Brouček a kol.,
Česká republika a diaspora. Co bylo a co bude?) a publikoval rozhovor s Václavem
Hubingerem v časopise Národopisná revue. V roce 2019 vystoupil na konferenci
Migration and Generation Experience (Praha 24.–26. 10.), tato mezinárodní
konference byla připravena pracovníky oddělení ve spolupráci s FSS UK a MPI SA.

Oddělení paměťových studií:
Bylo založeno k 1. 10. 2019, výzkumnou agendou navazuje na dosavadní činnost
části výzkumných pracovníků zrušeného pracoviště Brno. Terénní a archivní
výzkumy pracovníků oddělení se týkaly každodenního života a kultury lokálních,
sociálních a etnických skupin v minulosti i v současnosti v urbánním a rurálním
prostředí, geografický fokus zahrnul české země, Německo, jihovýchodní Evropu
a Paříž. Pozornost se soustředila zejména na tyto tematické oblasti: paměťová
studia, etnická problematika, folklor a folklorismus, politizace slovesných projevů
v přímé i on-line komunikaci. V centru paměťových a etnických studií stál jednak
výzkum kultury německého obyvatelstva a českých menšin v zahraničí, jednak
problematika migrace, a to v diachronní i synchronní perspektivě. Pro grantový
projekt Mechanismy a strategie generační transmise rodinné paměti vybraných
sociálních skupin (GA ČR 16-19041S) byla zpracovávána jako závěrečný výstup
monografie „Takové normální rodinné historky“. Obrazy migrace a migrující obrazy
v rodinné paměti (Kreisslová, Sandra – Nosková, Jana – Pavlásek, Michal), která
byla vydána nakladatelstvím Argo. Další vyhodnocení výzkumů a jejich interpretace
byly v publikačních nebo konferenčních výstupech J. Noskové, M. Pavláska
a spoluřešitelky S. Kreisslové (Česká zemědělská univerzita) v ČR, v Německu,
Polsku, Rakousku, Španělsku a Velké Británii. Další výstupy pracovníků a pracovnic
souvisí zejména s tématem paměťové kultury a dějin německého obyvatelstva
v Československu/České republice, resp. v Německu a česky mluvících obyvatel
Daruvarska (Chorvatsko) a Vojvodiny (Srbsko). V rámci paměťových studií se na
symbolický význam místních a pomístních jmen v krajině a v multilingválním
prostředí ve svých výstupech zaměřil nově přijatý pracovník P. Mácha. Výzkum
a sběr dat, která se týkají soudobé migrace do Evropy (výzkum v Bělehradě
a v Paříži), podpořený projektem Strategie AV 21 – výzkumným programem Efektivní
veřejné politiky a současná společnost – Mobility, byl realizován M. Pavláskem.
Výstupem těchto aktivit bude mj. celovečerní filmový dokument. J. Nosková a
M. Pavlásek se zúčastnili prestižního kongresu SIEF Tracking the changes:
Reflecting on a Transforming World v Santiago de Compostela (Španělsko), kde byl
realizován panel Current images of Socialism související s výzkumnou aktivitou jeho
spoluorganizátorky J. Noskové. Na období socialismu a současné protesty,
demonstrace, jiné formy shromažďování a on-line komunikaci se zaměřuje také
juniorní badatelka E. Šipöczová. V oblasti folkloristického bádání v rámci edičního
projektu Leoš Janáček – Folkloristické dílo, řada I, sv. 3-2 (GA ČR 16-14263S)
pokračovala práce L. Uhlíkové s M. Toncrovou a J. Procházkovou (Oddělení
etnomuzikologie a etnochoreologie) na přípravě kritické edice Janáčkových textů.
Problematikou lidové písně a folklorismu se zabývala ve svých výstupech také
K. Císaríková. L. Uhlíková spolu s K. Císaríkovou a O. Volčíkem realizovali práce
v rámci projektu NAKI Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém pro
zpřístupnění a záchranu (NAKI 2018–2022). L. Uhlíková se v rámci spolupráce
s Österreichische Akademie der Wissenschaften významným způsobem podílela na
vzniku publikačního výstupu Tondokumente aus dem Phonogrammarchiv,
Gesamtausgabe der historischen Bestände 1899–1950. Series 18. František
Pospíšil’s recordings from the Slovácko and Haná regions (1910). Wien: ÖAW, 2019.
Spoluřešitelkou mezioborového projektu Kramářské písně v brněnských historických
fondech (NAKI 2018–2022) je V. Frolcová, která pracovala na konceptu a metodice
základního a aplikovaného výzkumu kramářských písní a věnovala se metodám
studia písní mezi ústní tradicí, pamětí a písemnictvím. Pracovníci oddělení

prezentovali výsledky své badatelské práce na konferencích v ČR i v zahraničí
a pokračovali v úspěšné spolupráci s dalšími institucemi, která vedla mj.
i k publikačním aktivitám v zahraničí. Pracovníci dále pokračují ve spolupráci
s Ústavem evropské etnologie FF MU především v přednáškové činnosti. J. Nosková
byla hlavní pořadatelkou mezinárodní interdisciplinární konference Zvědavost,
nostalgie, nutnost? Kulturně antropologické a etnologické pohledy na východní
Evropu jako destinaci / Neugier, Nostalgie, Notwendigkeit? Kulturanthropologischvolkskundliche Perspektiven auf das östliche Europa als Destination, která proběhla
ve spolupráci s Johannes Gutenberg Universität Mainz a Johann-Gottfried-Herder
Forschungsrat. V rámci projektu Strategie vědy AV21 Digital Humanities –
zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku byla v oddělení
dokončena práce na databázi korespondence související se sběrem písní, s historií
oboru etnografie a folkloristiky a s činností brněnského pracoviště Etnologického
ústavu AV ČR, kterou koordinovala L. Uhlíková. V roce 2019 koordinovala
J. Pospíšilová přípravu databáze a digitalizaci písemných záznamů dětského folkloru
(písně, tance, říkadla, hry). Byl spuštěn zkušební provoz webové aplikace pro
digitalizované záznamy.
Oddělení pro výzkum kulturního dědictví:
Vzniklo k 1. 10. 2019 transformací Oddělení historické etnologie, které bylo doplněno
o nově přijaté pracovníky, pracovníky přesunuté z jiných oddělení EÚ
a postdoktorandy (K. Altman, F. Herza, P. Horák, O. Nešporová, M. Slavková).
Aktivity oddělení jsou soustředěny do třech hlavních rovin výzkumu kulturního
dědictví: (1) V návaznosti na dlouhodobé výzkumy se oddělení věnuje popisu,
analýze a interpretaci materiálního i nemateriálního kulturního a biokulturního
dědictví s důrazem na poznání jeho historických forem, (2) výzkum se dále orientuje
na současné kulturní jevy a procesy, které se implicitně či explicitně vztahují
k historicky ukotveným („tradičním“) formám kulturního dědictví, resp. tzv. lidové
kultury, avšak jsou jejich apropriovanou, transformovanou, dynamicky
modernizovanou a stále živou podobou, (3) kriticky jsou studovány procesy, diskurzy
a tzv. politiky archivace, muzealizace, interpretace a prezentace kulturního dědictví,
vč. samotného procesu „heritizace“ nebo konstrukce a vymýšlení tradic. Aplikovány
jsou teoreticko-metodologické přístupy evropské etnologie a historické etnologie
a antropologie s přihlédnutím k aktuálním konceptům tzv. critical heritage studies.
V roce 2019 v oddělení pokračovaly práce na poli etnokartografického studia tradiční
lidové kultury (projekt GA ČR: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska: Duchovní
a hmotné aspekty zbožné peregrinace a duchovní imaginace, M. Holubová, L. Kafka,
J. Otčenášek), přičemž probíhaly zejména etnokartografické výzkumy témat z
tradiční duchovní kultury (zejm. poutnictví a náboženského umění, připraveno 43
kartogramů). Pokračoval též výzkum vztahu tradiční společnosti k přírodě, resp.
krajině (J. Woitsch, J. Krčmářová) a soudobých forem tzv. biokulturního dědictví.
K tomuto mezinárodně aktuálnímu tématu bylo připraveno k publikaci několik studií
a výsledky byly prezentovány mj. na světovém kongresu International Union of
Forest Research Organisations v Curitibě (J. Woitsch, referát Schwarzenberg
Floating Canal: An unwanted forest cultural heritage?). Vysoce interdisciplinární
výzkum problematiky interakce společnosti, resp. konkrétních aktérů s přírodním
prostředím byl oddělením (J. Woitsch, J. Křčmářová) zúročen i v rámci Strategie
AV21 při spolupráci na programech Přírodní hrozby a Rozmanitost života a zdraví

ekosystémů. V roce 2019 pokračoval projekt TAČR Agrolesnictví – šance pro
regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny (za EÚ řešitelka J. Krčmářová,
zapojeno 6 institucí). Při etnologickém výzkumu zvykosloví, poutnictví, lidového
umění, lidové zbožnosti a kramářské tvorby bylo dosaženo pokroků zejména na poli
dalšího studia mariánské zbožnosti a poutní tradice a jejich soudobých forem
navazujících na „dědictví“ minulosti (např. studie M. Holubové Manifestations of
Marian Devotion in the Czech Republic – the Past and Present, Bratislava 2019).
V rámci studia tradičního umění (L. Kafka) pokračoval mezinárodní výzkum lidových
podmaleb na skle a ve spolupráci s muzejními institucemi (mj. Západočeské
muzeum v Plzni, Severočeské muzeum v Liberci, Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy, Regionální muzeum v Náchodě). Propojení výzkumu tradiční lidové kultury,
procesů modernizace a heritigizace některých rituálních praktik přináší nově
zahájený projekt GAČR O. Nešporové Proměny pohřebního ritu v Čechách a na
Moravě v průběhu 20. století. Úspěšně se v roce 2019 rozvíjelo i bádání
folkloristické, a to zejména při studiu tradičních pohádek z území českých zemí,
J. Otčenášek vydal v nakladatelství Vyšehrad 1. svazek z plánované mnohadílné
průlomové edice odpovídající mezinárodním katalogizačním standardům (České
lidové pohádky I. Zvířecí pohádky a bajky, Praha 2019) a připravoval svazky další.
V rámci srovnávacího výzkumu folkloru českých zemí a Balkánu byl připraven
a úspěšně obhájen mobilitní projekt s partnerským ústavem BAS. Mezinárodní
srovnávací výzkum dějin etnologie, kterému se v ČR oddělení systematicky věnuje
jako jediné pracoviště, byl zúročen ve studiích J. Woitsche (např. studie The
Comparative Study of Material Culture in the 1960s. From Personal Friendships to
the Internationalisation of Czech Ethnology, Basilej: SGV 2019; konferenční
příspěvek na kongresu SIEF Tracking the Changes: Reflecting on a Transforming
World v Santiago de Compostela (Španělsko) s názvem Top secret: Czech
anthropology of the 1960s as a spy project). K. Altman se vedle výzkumu dějin
etnologie nově orientuje i na studium každodennosti armádních složek v nedávné
minulosti v rámci nově zahájeného projektu GAČR (spolu s J. Hlaváčkem z ÚSD AV
ČR) Armáda jako nástroj socializace: Reflexe fenoménu základní vojenské služby
v českých zemích (1968–2004). Jako perspektivní, byť zatím bez významných
publikačních výstupů, se jeví být činnost nově přijatých pracovníků: F. Herza se
zaměřuje na procesy muzealizace kulturního dědictví a studium dějin vědy
v postkoloniální perspektivě, P. Horák na problematiku soudobé revitalizace,
apropriace a komodifikace tradičních náboženských zvyků a tzv. novopohanství.
Postdoktorandka M. Slavková vedle výzkumů zaměřených na antropologii jídla
a stravování mj. spolu s FHS UK, FSV UK a HÚ AV ČR připravila velkou a prestižní
mezinárodní konferenci Balkan Express: Living together – Tolerance, Coexistence,
Reconciliation (5th International Balkan Studies Conference, 8.–9. 11. 2019).
Z hlediska mezinárodní spolupráce a výzkumu v zahraničí je třeba vyzdvihnout
opakované studijní pobyty pracovníků oddělení (M. Holubová) v Českém historickém
ústavu v Římě či spolupráci při výzkumu folkloru jižní Evropy a Balkánu
(J. Otčenášek). K výrazné mezinárodní prezentaci oddělení přispívá členství
J. Woitsche v radách a komisích mezinárodních vědeckých organizací (SIEF,
IUFRO, v obou případech v roce 2019 znovuzvolení na další funkční období).
Výzkum transformace zemědělství v 19. století (J. Krčmářová), postkoloniálních dějin
vědy (F. Herza), novopohanství (P. Horák) či Balkánu (J. Otčenášek, M. Slavková)
též probíhá v rámci celoevropských výzkumných sítí. V ČR probíhá intenzivní
spolupráce s několika vysokými školami (FF UK, FF ZČU, FF UJEP, FF MU, ČZU,

VŠCHT) vč. výuky a školení doktorandů a řadou ústavů AV ČR, a to jak na poli
výzkumném, tak při výuce studentů a školení doktorandů. Oddělení je významně
zapojeno do celoakademické Strategie AV21 (M. Holubová, J. Woitsch,
J. Krčmářová). Jako v ČR zcela nezastupitelné a klíčové lze taktéž hodnotit
postavení oddělení při posudkové a konzultační činnosti (grantové agentury, vysoké
školy, státní správa a samospráva, média) na poli tradiční lidové kultury v raném
novověku a novověku, při studiu a ochraně kulturního dědictví a při naplňování vládní
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR. Důležitá jsou četná
vystoupení pracovníků v elektronických i tištěných médiích, a to včetně prestižních
celostátních naučných a dokumentárních pořadů České televize a Českého rozhlasu
(L. Petráňová, L. Kafka, J. Woitsch, M. Slavková) i nejrůznější další popularizační
aktivity (přednášky, veřejné experimenty, kurzy pro mládež).
Středisko vědeckých informací:
Zajišťovalo i v roce 2019 především informační servis pro vědecké pracovníky EÚ,
ale i pro širší laickou i odbornou veřejnost. SVI spravovalo knihovnu v Praze a
v Brně, fotografické fondy, dokumentační sbírky a zajišťovalo evidenci publikační
činnosti pracovníků EÚ (ASEP, RIV), evidenci výstupů chráněných právem
duševního vlastnictví, agendu GDPR atd. Od 1. 10. došlo ke spojení původního SVI
v Praze s do té doby organizačně jasně neukotveným dokumentačním pracovištěm
a knihovnou detašovaného pracoviště Brno. Počet pracovníků SVI se tak zvýšil z 5
na 8 osob. Vedle čistě servisních služeb SVI zajišťovalo i odborné zpracování fondů
a sbírek, jejich zpřístupnění, prezentaci a popularizaci. SVI se významně podílelo na
přípravě expozice EÚ na Veletrhu vědy a organizaci Týdne vědy a techniky v EÚ.
V roce 2019 proto byly v SVI řešeny i některé projekty zejm. infrastrukturního
charakteru. V rámci S AV21 – Paměť v digitálním věku pro rok 2019 projekt
Zpřístupnění a uchování fondu Zaměřovací akce České akademie věd a umění –
Národopisné komise pomocí digitalizace (D. Motyčková, K. Sedlická). Cílem projektu
je zpřístupnění fondu Zaměřovací akce ČAVU z období 1940–1946 (fond tvoří
plánová, kresebná a fotografická dokumentace lidové architektury), v roce 2019 bylo
digitalizováno 838 ks plánové, obrazové a fotografické dokumentace, data jsou
dostupná ze stránek http://zamerovaciakce.eu.cas.cz/. Projekt NAKI (2016–2020)
poskytovatele MK ČR – INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital
humanities (za EÚ B. Gergelová, M. Suchomelová) je řešen ve spolupráci s dalšími
ústavy AV ČR a Knihovnou AV ČR a Národní knihovnou ČR. SVI EÚ v roce 2019
provedlo zpracování metadat z databází EÚ Reprezentační archiv NSČ, Hlavní
katalog a Databáze německých kramářských tisků pro převod do INDIHU – Virtuální
znalostní báze. V roce 2019 bylo dále dokončeno zpracování výstavního konceptu
Postindustriální Kladno – Karolína Štiková, konečný testovací modul INDIHU
Exhibition. V roce 2019 pokračovaly též práce na projektu CzechELib, jehož
koordinátorem je Národní technická knihovna (NTK), a SVI nadále spolupracovalo
s Národním muzeem v Praze na předávání dat z databáze Kramářské tisky EÚ do
databáze kramářských tisků Špalíček (zřizovatel databáze Národní muzeum).
V průběhu 2019 byla provedena inventarizace osobního fondu Ladislav Štěpánek
(8 kartonů, 4200 jednotek), dále inventarizace fondů SÚLP – Korespondence
sběratelů (3 kartony), Artama: Instruktážní fotodokumentace (tanečního) folkloru
(3971 jednotek), fond Ostravsko (10 kartonů), fond Češi v cizině Vídeň (3 kartony).
Do dokumentační sbírky SVI Praha byl přijat jako dar osobní fond Jitky Staňkové,

který se v současné době zpracovává. Ve fotodokumentačních fondech bylo
databázově zpracováno 737 záznamů z Reprezentačního archivu NSČ a Studijního
archivu NSČ, zdigitalizováno bylo 1565 ks plánové a obrazové dokumentace
a celkem 7541 ks fotografické dokumentace Zaměřovací akce ČAVU uložené ve
fotografickém fondu Hlavní katalog. Dále byly digitalizovány dva svazky
Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska (včetně mapových příloh) díl I. a II.
(1978, 1991). Bylo uzavřeno celkem 16 smluv o poskytnutí licencí na publikování
fotografií a dokumentačních materiálů ze sbírek SVI. Narůstající počet
zdigitalizovaných dokumentů si vyžádal nové řešení jejich bezpečného ukládání
pomocí velkokapacitního úložiště NAS instalovaného v roce 2019. V souvislosti se
spojením brněnských a pražských fondů a sbírek do SVI EÚ probíhá soupis
dokumentačních sbírek a fondů SVI Brno, který bude výchozím podkladem pro
zařazení fondů do evidence NAD. V roce 2019 probíhalo na detašovaném pracovišti
Brno zpracování osobního fondu Oldřicha Sirovátky (1860 jednotek, 21 kartonů), byla
digitalizována fotografická část fondu a korespondence s Orestem Zilynským. Dále
byl zpracován osobní fond Dagmar Klímové, zdigitalizováno 46 fotografií a materiály
získané D. Klímovou během jejích výzkumů slovenské menšiny v Maďarsku. Ve
fotodokumentačních sbírkách bylo zdigitalizováno 2800 snímků a ve fotobázi je
zpracováno 1957 záznamů. Přírůstek v knihovně SVI Praha činil 482 jednotek,
celkově bylo půjčeno čtenářům 521 publikací. Proběhla zahraniční výměna publikací
s 38 zahraničními institucemi a 19 českými institucemi. Knihovna zajistila 38 jednotek
Meziknihovní výpůjční služby pro externí čtenáře. V databázi ALEPH bylo
zpracováno 401 titulů a v externím depozitáři Puškinovo náměstí proběhla revize
fondu časopisů. Přírůstek v knihovně SVI Brno činil 90 knihovních jednotek a 103
jednotek časopisů. V databázi ALEPH bylo zpracováno 90 titulů. Knihovna zajistila
11 jednotek Meziknihovní výpůjční služby pro externí čtenáře. Proběhla výměna
publikací s 8 institucemi.

IV. Hodnocení další a jiné činnosti:
Další a jiná činnost dle zřizovací listiny nejsou.

V.

Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření
a zpráva, jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků
uložená v předchozím roce:

V roce 2019 nebyly shledány nedostatky v hospodaření.

VI. Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné
z hlediska posouzení hospodářského postavení instituce a mohou
mít vliv na její vývoj: *)
Viz příloha.

*)

Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

VII. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště: *)
Vývoj činnosti pracoviště v roce 2020 bude zohledňovat výsledky hodnocení
výzkumných pracovišť za léta 2010–2014 a pokud budou k dispozici i výsledky I. fáze
hodnocení výzkumných pracovišť za léta 2015–2019, dále též stanoviska Rady EÚ,
Dozorčí rady EÚ a Mezinárodního poradního sboru EÚ. Zohledněna budou
i stanoviska orgánů zřizovatele (zejména Akademické rady AV ČR a Vědecké rady
AV ČR), která byla formulována především v souvislosti s výběrovým řízením na
funkci ředitele EÚ, jenž proběhlo v roce 2017. Stanoviska výše uvedených orgánů
byla implementována do zásadní organizační změny ve struktuře EÚ, ke které došlo
v roce 2019, v roce 2020 budou řešeny především otázky spojené s precizací
výzkumného zaměření jednotlivých útvarů EÚ, a to i v souvislosti s přípravou
podkladů pro evaluaci v rámci II. fáze hodnocení výzkumných pracovišť za léta
2015–2019. Organizační změny ve struktuře EÚ nejsou pro rok 2020 plánovány,
vnitřní organizační struktura bude odpovídat stavu k 31. 12. 2019. Počet
zaměstnanců EÚ se v roce 2020 zvýší o cca 10 projektových zaměstnanců s různou
výší úvazku (v souvislosti ze zahájením projektů GAČR, NAKI II a ERC), počet
institucionálních zaměstnanců se navýší o 2–3, a to v doposud personálně
poddimenzovaném Oddělení ekologické antropologie a Oddělení mobility a migrace.
Možné je přijetí postdoktorských pracovníků v rámci Programu podpory
perspektivních lidských zdrojů.
Ústav bude v roce 2020 vydávat časopisy Český lid a Historická demografie a bude
provozovat dvě vědecké knihovny, pečovat o sbírkové fondy, spolupracovat na
výchově nové vědecké generace zejména v rámci spoluakreditovaných doktorských
programů v oboru etnologie a podílet se na práci s veřejností a popularizačních
aktivitách, mimo jiné i v rámci programu Strategie AV21. Ve věci realizace
doktorských programů bude ústav vyvíjet aktivitu směrem k uzavření dohod
o akreditaci studijních programů s dalšími vysokými školami a obnově dohod
stávajících, v roce 2020 se předpokládá uzavření dohody o společném doktorském
studijním programu Etnologie s ÚEE FF Masarykovy univerzity.
V roce 2020 bude v souladu s koncepcí řízení a směřování EÚ, předloženou PhDr.
Jiřím Woitschem, Ph.D., prohlubována transparentnost řízení EÚ. Půjde zejména
o další vlnu novelizací vnitřních předpisů EÚ a implementaci závěrů mimořádného
atestačního řízení všech pracovníků, které bylo realizováno v listopadu 2018. Ve
2. polovině roku 2020 proběhne atestační řízení u cca 1/4 pracovníků ústavu
a v návaznosti na ně dojde i k příslušným personálním opatřením (úpravy mezd,
možné rozvázání pracovního poměru). K 1. 3. je předpokládáno plošné navýšení
základní složky mzdy o cca 2,5 % u všech zaměstnanců s institucionálními úvazky.
V návaznosti na realizované organizační změny a změny v badatelské agendě
jednotlivých útvarů bude formulován rámcový společný výzkumný program ústavu.
V roce 2020 se předpokládá pokračování pravidelného cyklu interních seminářů, na
kterých budou prezentovány především individuální a kolektivní badatelské aktivity
zaměstnanců ústavu, zintenzivnění mezinárodní spolupráce a přípravy špičkových
mezinárodních konferencí. Personální posílení ústavu, významnou internacionalizaci
a zkvalitnění badatelské agendy i změny v úseku THS (rozšíření týmu o projektového

příloha č.1

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2019 (fyzické osoby)
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61let a více
celkem
%

muži
0
1
9
9
4
3
26
42,60

ženy
0
1
8
7
11
8
35
57,40

celkem
0
2
17
16
15
11
61
100,0

%
0,0
3,3
27,9
26,2
24,6
18,0
100,0
x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2019 (fyzické osoby)
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
doktorské
celkem

muži
0
0
0
0
2
0
4
20
26

ženy
0
0
1
1
5
0
10
18
35

celkem
0
0
1
1
7
0
14
38
61

%
0,0
0,0
1,6
1,6
11,5
0
23,0
62,3
100,0

3. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2019
nástupy
odchody

Počet
10
7

