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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 

Pověřen vedením od: 1. 6. 2017 doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc. 

Ředitel pracoviště:       

jmenován s účinností od :       

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. (EÚ 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:  

Ředitel pracoviště: PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. 

jmenován s účinností od: 1. 5. 2018 

c) Informace o činnosti orgánů: 

Ředitel: 

1. Řízení a koordinace činnosti jednotlivých složek ústavu, zastupování 
ústavu a jednání jeho jménem vůči zřizovateli a dalším institucím, se 
kterými ústav vstupoval do jednání a koordinoval činnost. Kontrola činnosti 
jednotlivých součástí ústavu. Předkládání návrhů a zpráv Radě EÚ AV ČR, 
v. v. i., a účast na jednání Dozorčí rady EÚ AV ČR, v. v. i. V roli člena 
Akademického sněmu spolurozhodování o vědecké činnosti a hospodaření 
AV ČR. Kontrola řešení projektů, v nichž EÚ AV ČR, v. v. i., má úlohu 
příjemce dotace. 

2. Práce na výzkumných úkolech – v roli řešitele. 

3. Ve spolupráci se zřizovatelem, zaměstnanci EÚ AV ČR, v. v. i., a dalšími 
subjekty, zejména Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i., příprava a 
realizace organizační změny – zrušení Kabinetu hudební historie EÚ AV 
ČR, v. v. i., a související agenda. 

4. Běžná řídící a úřední agenda ředitele. 

Rada pracoviště:  

Zasedání dne 22. 1. 2018 

Jednání Rady se zúčastnili dr. P. Baran, místopředseda AV ČR, a dr. T. 
Petrasová, členka Akademické rady AV ČR. Předsedkyně Rady doc. D. 
Stavělová informovala o doporučení Akademické rady AV ČR jmenovat 
mezinárodní konzultační grémium. Shrnula dosavadní jednání s předsedou 
a místopředsedkyní Vědecké rady AV ČR ohledně koncepčního stanoviska 
k situaci vědních oborů pěstovaných na půdě EÚ, zejména ve věci 
neuspokojivého stavu Kabinetu hudební historie (KHH). Muzikologické 
pracoviště má být v rámci ústavu reorganizováno, nebo znovu vytvořeno 
při jiné instituci. Dr. Baran v takovém případě garantoval ponechání objektu 
na Puškinově náměstí v majetku EÚ a stabilizaci personálního obsazení 
etnologické části EÚ. Knihovna KHH a časopis Hudební věda by v případě 
zrušení KHH připadly novému zřizovateli. Existující právní závazky by po 
schválení Akademickou radou finančně řešila AV ČR. Rada schválila 
vytvoření pracovní skupiny, která navrhne možnosti dalšího postupu v 
souladu s doporučeními Vědecké rady. Rada dále schválila návrh nového 
složení redakční rady časopisu Český lid a Vnitřní směrnici – Jmenování 
členů Škodní komise. 

 

Zasedání dne 27. 3. 2018 



  

 
 

Rada projednala a schválila návrhy grantových projektů, podpořila 
spolupráci EÚ s Etnologickým ústavem Srbské akademie věd. 
Předsedkyně Rady informovala o jednáních ohledně organizační změny v 
EÚ, zejména vzhledem k možnosti zřízení nového muzikologického 
pracoviště v rámci Ústavu dějin umění AV ČR (ÚDU). Doc. Vlhová-Wörner 
představila dokument, ve kterém navrhla řešení situace KHH v rámci EÚ. 
Nezávislý dokument předložil člen Rady dr. V. Kapsa. O budoucnosti KHH 
proběhla podrobná rozprava. Předsedkyně Rady následně navrhla 
hlasování o možnostech řešení postavení KHH ve struktuře EÚ. Výsledek 
tajného hlasování: 9 hlasů pro reorganizaci pracoviště a zrušení KHH jako 
součásti EÚ, 2 hlasy pro zachování KHH ve struktuře EÚ. 

Usnesení Rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.: 

a) dle § 18 odst. 2 písm. d) zák. 341/2005 Sb. a § 20 odst. 1 písm. c) zák. 
341/2005 Sb. s přihlédnutím k Čl. 52 odst. (1) a (2) Stanov Akademie věd 
České republiky schvaluje vnitřní předpis EÚ – Organizační řád EÚ platný 
od 1. 1. 2019. Změnou vnitřního předpisu se ruší organizační jednotka EÚ 
Kabinet hudební historie. 

b) dle § 18 odst. 2 písm. b) zák. 341/2005 Sb. stanovuje, že po 1. 1. 2019 
dojde k útlumu činností uvedených ve zřizovací listině EÚ ze dne 28. 6. 
2006 jako „vědecký výzkum v oblasti hudební kultury, dějin hudby a 
hudební historiografie“ a zároveň dojde k posílení činností uvedených ve 
zřizovací listině EÚ ze dne 28. 6. 2006 jako „vědecký výzkum v oblasti 
etnologie, v oborech bezprostředně příbuzných (zejména etnografie, 
folkloristika, sociální a kulturní antropologie)“. 

c) ukládá osobě pověřené řízením / řediteli EÚ, aby při realizaci opatření 
uvedeného v bodě 1 tohoto usnesení postupoval dle § 52 písm. a) a písm. 
c) zák. 262/2006 Sb. s přihlédnutím k dalším ustanovením zák. 262/2006 
Sb. 

d) ukládá osobě pověřené řízením / řediteli EÚ, aby o tomto usnesení 
Rady EÚ neprodleně informoval zřizovatele EÚ (Akademie věd České 
republiky) a v souladu s písemně deklarovanými stanovisky předsedkyně 
AV ČR prof. E. Zažímalové, místopředsedy AV ČR dr. P. Barana a 
předsedy Vědecké rady AV ČR dr. A. Fejfara ze dne 22. 3. 2018 projednal 
se zřizovatelem možnosti vytvoření pracoviště zaměřeného na obory 
muzikologie a hudební historie v rámci jiného ústavu Akademie věd České 
republiky. 

 

Zasedání dne 22. 5. 2018 

Rada schválila návrh smlouvy na realizaci doktorského studia s Katedrou 
antropologie FF ZČU, potvrdila výsledky výběrového řízení na obsazení 
míst v rámci programu mzdové podpory postdoktorandů (E. Šipöczová, V. 
Beranská). Předsedkyně Rady a ředitel EÚ informovali o jednáních s 
vedením AV ČR ohledně vzniku nového muzikologického pracoviště v 
ÚDU. Ředitel předložil Atestační řád EÚ. Po diskusi a úpravách byl 
Atestační řád Radou schválen. Rada dále schválila: vnitřní předpis O 
nakládání s výsledky základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo 



  

 
 

experimentálního vývoje a inovací a o způsobu jejich ochrany a návrh 
rozpočtu EÚ na rok 2018 s výhledem na roky 2019 a 2020. Rada potvrdila 
jmenování dr. Jany Noskové na místo vedoucí redaktorky časopisu Český 
lid. 

 

Zasedání dne 13. 9. 2018 

Rada byla ředitelem informována o průběhu organizační změny EÚ: KHH 
zanikne k 31. 12. 2018. Nové muzikologické pracoviště bude ustaveno v 
ÚDU. K 1. 1. 2019 přejde do ÚDU časopis Hudební věda, bibliografie a 
knihovna. Probíhají jednání s vedením AV ČR ohledně zaměstnanců, 
převodu majetku, smluvního vypořádání převodu majetku a pronájmu 
prostor na Puškinově náměstí. Rada byla informována, že z jednání s 
nakladatelstvím Bärenreiter vyplynulo, že smlouva je stále nakladatelstvím 
pokládána za platnou. Ředitel informoval Radu o vyhlášení mimořádných 
atestací všech výzkumných pracovníků EÚ a Rada projednala a schválila 
návrh složení atestační komise pro tyto mimořádné atestace. Dále byly 
Radou schváleny vnitřní směrnice O ediční činnosti Etnologického ústavu, 
O skladových zásobách publikací a O oběhu účetních dokladů. Rada 
projednala návrhy do Programu na podporu perspektivních lidských zdrojů 
a určila pořadí kandidátů na podporu. 

 

Zasedání dne 29. 11. 2018 

Předsedkyně Rady informovala o přijetí návrhu na změnu Zřizovací listiny 
EÚ Radou per rollam. Ředitel seznámil Radu s průběhem organizační 
změny v EÚ: Byly rozvázány pracovní smlouvy s pracovníky KHH, chystají 
se smlouvy s ÚDU ve věcech majetkoprávních převodů a nájemní 
smlouva. V souvislosti s organizační změnou bude rozpočet ústavu snížen 
o cca 6,5 mil. Kč, zároveň je plánována kompenzace ve výši cca 3 mil. Kč 
a posílení personálního stavu etnologické části ústavu. Od 1. 1. 2019 EÚ 
přijal na základě konkurzu 5 nových pracovníků, další kolo výběrových 
řízení proběhne v příštím roce. Rada projednala a schválila: návrh nového 
Volebního řádu pro volby v Etnologickém ústavu AV ČR, v .v. i., a návrh na 
personální složení vědecké redakce EÚ. Rada byla seznámena 
s průběhem a výsledky mimořádných atestací, s chystanými pohovory s 
jednotlivými útvary a s přípravou nového mzdového předpisu EÚ. 

 

Dozorčí rada:  

Zasedání dne 16. 4. 2018 

Doc. Stavělová (pověřená řízením EÚ do nástupu nového ředitele dr. 
Woitsche) informovala členy DR o činnosti rady a kolegia EÚ od 
posledního zasedání DR. Především se věnovala vydávání tzv. New 
Dvořák Edition (NDE) a koncepci fungování Kabinetu hudební historie 
(KHH) v rámci či mimo rámec EÚ. Podle Vědecké rady AV ČR, která se 
zabývala koncepcí a fungováním EÚ jako celku, je problémem především 



  

 
 

manažersky dlouhodobě neřešený stav KHH. Doporučena byla dvě řešení: 
a) přesunout KHH z EÚ na jiné, oborově příbuzné pracoviště AV ČR; b) 
zachovat KHH v rámci EÚ a vyřešit problematiku týkající se NDE. Bez 
ohledu na zvolený postup lze konstatovat, že odpovědnost za řešení sporu 
s nakl. Bärenreiter leží na EÚ jako druhé smluvní straně smlouvy s 
nakladatelstvím. Problematiku činnosti KHH projednala rada EÚ v březnu 
roku 2018, přičemž rada EÚ rozhodla o zrušení KHH v rámci EÚ. Bude 
proto připraven nový vnitřní předpis EÚ, který od 1. 1. 2019 bude 
reflektovat zrušení KHH jako součásti EÚ, a spolu s tím bude upravena i 
zřizovací listina EÚ. Pracovištěm, u kterého připadá v úvahu zřídit nové 
muzikologické oddělení, by mohl být Ústav dějin umění AV ČR (dále jen 
ÚDU). Doc. Vlhová-Wörner jako vedoucí KHH doplnila, že v KHH pracuje 
19 zaměstnanců v rámci 14 pracovních úvazků. Doc. Stavělová dále 
objasnila řešení malotiráže v EÚ s tím, že byla provedena revize a 
zhodnocení publikací, aby bylo možno některé vyřadit a skartovat 
(projednalo kolegium EÚ), dále uvedla, že byl připraven nový ediční plán 
EÚ. Ing. Caha, vedoucí THS, okomentoval předběžné výsledky 
hospodaření EÚ v roce 2017: do fondu účelových prostředků bude 
převedeno 1,2 mil. Kč, mzdové náklady vzrostly o více než 1 mil. Kč. 
Osobní náklady tvořily asi 80 %, ostatní pak 20 %. Výnosy tvořila z asi 70 
% institucionální dotace, 24 % ostatní příjmy (granty, nájemné atd.). 
Rozpočet na rok 2018 je navýšen o 4,7 %. Doc. Stavělová uvedla, že se 
na EÚ aktuálně řeší 6 grantů GA ČR. Dále jsou řešeny 3 granty NAKI, 8 
projektů v rámci Strategie AV 21, EÚ též obdržel 5 dotací od MK ČR a 
mzdovou podporu pro 3 postgraduální studenty. 

Zasedání dne 6. 6. 2018 

Nový ředitel EÚ dr. Jiří Woitsch pronesl krátkou úvodní řeč, v níž zdůraznil 
hlavní směry rozvoje EÚ v blízké budoucnosti včetně organizačních změn 
(zrušení Kabinetu hudební historie). Dále zmínil nutnou revizi všech 
existujících vnitřních předpisů a jejich aktualizaci či přepracování. Dr. 
Baran sdělil, že na svém posledním zasedání Akademická rada AV ČR 
vzala rozhodnutí rady EÚ na vědomí a obrátila se na ředitele Ústavu dějin 
umění AV ČR, v. v. i. (ÚDU), s návrhem na zřízení muzikologického 
pracoviště v rámci tohoto ústavu. Každý ze zaměstnanců KHH se může 
přihlásit do nových výběrových řízení. Předpokládá se kontinuita vědecké 
práce v tomto oboru. Dr. Woitsch uvedl, že v tomto směru byla schválena 
organizační změna týkající se KHH, přičemž pokračující grantové projekty 
zůstávají v EÚ. Budova na Puškinově nám. 9 by měla dle názoru 
zřizovatele zůstat v majetku EÚ. Knihovna KHH, časopis Hudební věda i 
další součásti zázemí KHH budou v souladu se zákonem převedeny ve 
veřejném zájmu do ÚDU (pokud se zde bude muzikologické pracoviště 
realizovat), pouze smlouva s nakl. Bärenreiter na vydávání dvořákovského 
díla zůstane v gesci EÚ. DR vzala výroční zprávu, výrok auditorky i účetní 
závěrku na vědomí, bez výhrad a doplňků. Dr. Woitsch seznámil DR s 
výsledky následné kontroly hospodaření EÚ, která proběhla v květnu 2018. 
Téměř všechny nedostatky byly napraveny, nepodařilo se jen vyřešit nové 
nájemní smlouvy v objektu na Puškinově nám. 9. Upravil se způsob 
evidence malotiráže, přepracovaly a doplnily se vnitřní předpisy EÚ. 



  

 
 

Vydávání publikací pracovníků EÚ by se mělo v nejvyšší možné míře 
přenést do komerčních nakladatelství, nová vnitřní směrnice k ediční 
činnosti bude schválena v září 2018. 

Zasedání dne 17. 12. 2018  

Ředitel EÚ dr. Woitsch informoval o organizační změně spočívající ve 
zrušení KHH k 31. 12. 2018. Nejpozději 31. 12. 2018 proto skončí pracovní 
poměry všech zaměstnanců KHH. Lze konstatovat, že organizační změna 
nařízená doc. Stavělovou a schválená RP již 27. 3. 2018 tím bude 
dokončena. Změna zřizovací listiny EÚ byla schválena Radou EÚ, DR EÚ i 
Akademickou radou AV ČR s účinností od 1. 1. 2019. Majetkoprávní 
záležitosti byly schváleny dozorčími radami obou institucí i Akademickou 
radou AV ČR s účinností od 1. 1. 2019, s datem předání prostor 7. 1. 2019. 
Změna zřizovací listiny byla také oznámena MŠMT ČR. Na dotaz Dr. 
Barana ohledně řešení smlouvy s nakl. Bärenreiter odpověděl ředitel EÚ, 
že jednání stále probíhají a že tato věc zůstává v kompetenci EÚ. Nakl. 
Bärenreiter bylo ze strany EÚ vyzváno ke konkretizaci podmínek. Dr. 
Baran konstatoval, že tuto informaci bere DR EÚ na vědomí, a uložil 
řediteli EÚ, aby na příštím zasedání DR EÚ informoval o průběhu řešení 
této záležitosti. Dr. Woitsch informoval o činnosti Rady EÚ včetně 
schválení novelizace vnitřních směrnic EÚ (o skladových zásobách, o 
oběhu účetních dokladů, o vydavatelské činnosti) a nového volebního 
řádu. Dne 28. 2. 2019 proběhne shromáždění vědeckých pracovníků EÚ a 
proběhnou doplňovací volby do Rady EÚ. Ing. Caha, vedoucí THS, uvedl, 
že mzdové náklady stouply meziročně asi o 2 mil. Kč. Institucionální 
podpora tvoří asi 83 % příjmů EÚ. Letošní hospodaření EÚ bude 
pravděpodobně končit s přebytkem cca 1,3 mil. Kč, které se převedou do 
Fondu účelových prostředků. Výnosy z nájmů v objektu na Puškinově nám. 
9 vzrostly na 1,7 milionu Kč. V souvislosti s havárií vody v tomto objektu 
doplnil Ing. Caha, že ke 12. 12. 2018 činily náklady na stavební práce 
apod. 2,6 milionu Kč a na vysoušení publikací 2,75 milionu Kč. Pojišťovna 
by měla uhradit veškerou škodu. Stavební úpravy budou v lednu 2019 
dokončeny. Dr. Woitsch informoval DR, že bylo vypsáno výběrové řízení 
na pět pracovních úvazků vědeckých pracovníků napříč odděleními EÚ. 
Dne 14. 11. 2018 proběhly z nařízení ředitele EÚ mimořádné atestace 
všech vědeckých pracovníků EÚ vyjma zaměstnanců KHH. 

 

II. Informace o změnách zřizovací listiny: 

Dne 5. 12. 2018 vydala Akademie věd ČR Dodatek č. 2 ke zřizovací listině EÚ AV 
ČR, v. v. i., účinný od 1. 1. 2019. Dodatkem byl změněn čl. III odst. 1 zřizovací listiny, 
čl. III odst. 2 zřizovací listiny a čl. IV odst. 1 zřizovací listiny. Věcnou podstatou 
provedené změny zřizovací listiny je zrušení výzkumu a souvisejících činností 
v oboru hudební historie. 



  

 
 

III. Hodnocení hlavní činnosti:  

Předmětem činnosti EÚ AV ČR, v. v. i., byl v roce 2018 základní i aplikovaný 
vědecký výzkum v oblasti etnologie, sociokulturní antropologie, v oborech s etnologií 
bezprostředně souvisejících a v oboru hudební historie. 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 a kultury různých národních, sociálních a etnických skupin a 
národnostních menšin v českých zemích i v zahraničí, přičemž tuto svou činnost 
ústav soustavně prezentoval i nejširší veřejnosti v širokém spektru popularizačních 
aktivit (v roce 2018 několik desítek popularizačních přednášek, vystoupení v 
celostátních médiích, účast na Veletrhu vědy a Týdnu vědy a techniky). 

Ústav i nadále vydával odborné publikace a časopisy, organizoval vědecké 
konference a semináře (v roce 2018 EÚ uspořádal nebo spoluuspořádal 6 
mezinárodních konferencí), 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, hudební 
historie a oborově souvisejících disciplin. Ve spolupráci s vysokými školami 
spolupracoval na přednáškové činnosti a výchově vědeckých pracovníků ve 
společně akreditovaných doktorských programech. V roce 2018 vyšla 4 čísla 
časopisu Český lid, který je indexován na portálech Scopus a ERIH Plus. Dále vyšla 
4 čísla časopisu Hudební věda (Scopus) a 2 čísla časopisu Historická demografie 
(Scopus) vydávaného ve spolupráci s FHS UK. Kabinet hudební historie fungoval 
rovněž jako národní centrála prestižní mezinárodní databáze vědecké muzikologické 
literatury RILM (Répertoire International de Litérature Musicale). V rámci 
pedagogické činnosti pracovníci ústavu působili na 10 vysokých školách v ČR a na 3 
v zahraničí. Celkový počet odpřednášených hodin v programech 
bakalářských/magisterských/doktorských byl v letním semestru 2017/18 401 a v 
zimním semestru 2018/19 386. EÚ realizoval společnou akreditaci na dva doktorské 
programy v oboru etnologie, a to s FF UK v Praze a FF ZČU v Plzni. Dne 9. 5. 2018 
byla s FF ZČU uzavřena nová smlouva o společné realizaci doktorských studijních 
programů Etnologie a Ethnology a následně vypracován akreditační spis. 

V Etnologickém ústavu bylo v roce 2018 mj. realizováno 6 grantových projektů 
podpořených Grantovou agenturou ČR, 1 projekt TAČR, 3 projekty NAKI Ministerstva 
kultury a 7 dalších projektů z jiných dotačních titulů Ministerstva kultury, 13 projektů 
bylo financováno v rámci Strategií AV 21. V rámci Programu na podporu 
perspektivních lidských zdrojů ústav nově obdržel od AV ČR v roce 2018 mzdové 
prostředky pro jednu žadatelku, tři podpory pokračovaly z předchozího období. 

V roce 2018 bylo jako v předchozích letech zachováno členění ústavu na Oddělení 
historické etnologie, Oddělení etnických studií, Oddělení etnomuzikologie, Pracoviště 
Brno a Kabinet hudební historie. Útvar Kabinet hudební historie byl rozhodnutím o 
organizační změně ze dne 27. 3. 2018 účinným od 1. 1. 2019 zrušen a v roce 2018 
tudíž probíhal postupný útlum jeho činnosti, ukončování pracovních smluv atd. V 
rámci výše uvedených oddělení 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 oddělení EÚ zaznamenány zejména tyto 



  

 
 

výsledky: 

Oddělení historické etnologie: 

se i nadále jako jediné vědecko-výzkumné pracoviště v ČR systematicky věnovalo 
studiu vývojových a strukturálních aspektů tradiční hmotné, duchovní a sociální 
kultury a slovesného folkloru českých zemí a Evropy od pozdního středověku do 
současnosti, a to za aplikace nejmodernějších teoreticko-metodologických přístupů 
evropské etnologie a historické etnologie a antropologie i s přihlédnutím k aktuálním 
konceptům výzkumu tzv. kulturního dědictví. V roce 2018 v oddělení pokračovaly 
práce na poli etnokartografického studia tradiční lidové kultury, druhým rokem 
pokračoval projekt GA ČR: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska: Duchovní a 
hmotné aspekty zbožné peregrinace a duchovní imaginace a v jeho rámci byl 
publikován další svazek Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska (J. 
Otčenášek). V rámci grantového projektu a dalších aktivit oddělení probíhaly dílčí i 
komplexní etnokartografické výzkumy témat z tradiční duchovní kultury (zejm. 
poutnictví a náboženského umění – M. Holubová, L. Kafka). 

Pokračoval též výzkum vztahu tradiční společnosti k přírodě, resp. krajině (J. 
Woitsch, J. Krčmářová) s důrazem na modernizaci venkovského zemědělství a 
lesnictví v 19. století a studium reliktů starších agrolesnických praktik. K tomuto 
mezinárodně aktuálnímu tématu bylo připraveno k publikaci několik studií vč. textů v 
impaktovaných časopisech (J. Krčmářová) a výsledky byly prezentovány referáty (J. 
Woitsch, J. Krčmářová) na mezinárodních konferencích. Vysoce interdisciplinární 
výzkum problematiky interakce společnosti, resp. konkrétních aktérů s přírodním 
prostředím byl oddělením (J. Woitsch, J. Krčmářová) zúročen i v rámci Strategie 
AV21 při spolupráci na programech Přírodní hrozby a Rozmanitost života a zdraví 
ekosystémů. Pro další směřování výzkumu a jeho společenské uplatnění se jeví být 
klíčovým zahájení projektu TAČR Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a 
udržitelnost venkovské krajiny (za EÚ řešitelka J. Krčmářová, odborný 
spolupracovník F. Bahenský; další zapojené instituce Česká zemědělská univerzita v 
Praze, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., 
Mendelova univerzita v Brně, Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Asociace soukromého 
zemědělství České republiky). 

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, pozornost byla věnována též prosopografii a 
katalogizačním aktivitám (M. Holubová), a to i v rámci Strategie AV 21. 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) bylo připraveno několik výstav a výstavních 
katalogů. Publikace L. Kafky a kol. věnovaná podmalbám na skle získala ocenění 
Libereckého kraje za nejlepší odbornou monografii. 

Úspěšně se rozvíjelo i bádání folkloristické, a to zejména při studiu tradičních 
pohádek z území českých zemí a přípravě jejich kritického vydání a dále při studiu 
pověstí a ve srovnávacím folkloristickém výzkumu Čech a Balkánu (J. Otčenášek).  

V roce 2018 pokračoval ve spolupráci s Ústavem soudobých dějin AV ČR a 
Masarykovým ústavem AV ČR komplexní, metodologicky náročný a systematický 
výzkum dějin etnografie a folkloristiky v českých zemích navazující na projekt GAČR 



  

 
 

Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnografie a folkloristika v českých 
zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945–1989. Do tisku bylo 
odevzdáno několik dalších publikačních výstupů vč. zahraničních (L. Petráňová, F. 
Bahenský, J. Woitsch). 

Z hlediska mezinárodní spolupráce a výzkumu v zahraničí je třeba vyzdvihnout 
pokračující kooperaci s Ruskou akademií věd při studiu nativních sibiřských etnik v 
17.–19. století a národnostní politiky Sovětského svazu ve 20. století (F. Bahenský), 
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). 
Ve spolupráci s těmito organizacemi byly uspořádány dvě velké mezinárodní 
konference a sice Spaces and Places in Transition. Urban and Rural 
Transformations in Central and Eastern Europe (Praha 7.–10. 11. 2018, 
spoluorganizátor Södertorn University, Stockholm) a European Forests – Our 
Cultural Heritage (St. Georgen am Längsee, 4.–7. 12. 2018, spoluorganizátor 
Austrian Forest Association). Výzkum transformace zemědělství v 19. století (J. 
Krčmářová) 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) 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). 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 jeho 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) i nejrůznější další popularizační aktivity (přednášky, veřejné experimenty, 
kurzy pro mládež).  

Oddělení etnických studií: 

se soustřeďovalo na empirické studium a teoretické uchopení sociálních vztahů v 
podmínkách globalizujícího se světa. Badatelé oddělení se dlouhodobě věnují 
zkoumání sociálních a kulturních transformací v kontextu migračních a integračních 
procesů, tématu fyzické i sociální mobility, otázce identit včetně explicitních i 
implicitních konceptů domorodosti či problematice menšin a diaspor, a to jak v ČR, 
tak jinde ve světě. Ve své práci badatelé usilují o rozšíření empirického poznání, 
rozvoj teoretického i metodologického aparátu sociálních věd i poskytování expertíz 
pro orgány státní správy a samosprávy a nevládní organizace. Spolu s brněnským 
oddělením EÚ představuje oddělení etnických studií jediné neuniverzitní pracoviště v 
ČR, které se výše zmíněné problematice věnuje z perspektivy sociální antropologie. 

V roce 2018 badatelé oddělení pokračovali v zacílení na otázky migrace do a z ČR. 
V kooperaci se Senátem Parlamentu ČR připravili pod vedením S. Broučka do tisku 
monografii „Česká republika a diaspora: co bylo a co bude". S. Brouček též vydal 
studii v časopise Slovenský národopis. Výzkumem migrace z Filipín se zabývala H. 
Patzer, která k tématu vydala dvě časopisecké studie (Teksty Drugie, Studia 



  

 
 

Sociologiczne). Jako koeditorka pak publikovala knihu Pretextual Ethnographies. 
Challenging the Phenomenological Level of Anthropological Knowledge-Making, jejíž 
vydání doprovodil tematický seminář na půdě EÚ. V rámci nejdůležitější bienální 
evropské antropologické konference EASA H. Patzer zorganizovala panel nazvaný 
„Ageing, Care and Transnational Mobilities“. Za článek v jednom z nejdůležitějších 
světových časopisů věnujících se migračním otázkám – Journal of Ethnic and 
Migration Studies získal M. Šípoš „Jacques Derrida Award, CEFRES Platform 
Special Prize for Best Article in Social Sciences in the Czech Republic in 2018“. M. 
Šípoš s L. Brožem s podporou Strategie AV21 zorganizoval mezinárodní kolokvium 
zabývající se otázkou studia násilí etnografickými metodami nazvané 
„Consequences of Ethnography: Knowing Violence via the Self and Its Aftermath“.  

L. Brož zahájil práci na výzkumném projektu s francouzskou akademií věd (CNRS) 
na platformě CEFRES zabývajícím se lovem v Evropě na příkladu vztahu mezi lidmi 
a divokými prasaty. V jeho rámci vystoupil na čtyřech mezinárodních konferencích, z 
nichž jednu, nazvanou „Porcine Futures 1: Re-negotiating “Wilderness” in More-than-
human Worlds” spoluorganizoval s M. Szczygielskou. V rámci nejdůležitější bienální 
evropské antropologické konference EASA L. Brož zorganizoval panel nazvaný 
„Double Others? Non-human Migrants and Changing Moral Economies of Hunting. S 
podporou Strategie AV21 L. Brož uspořádal mezinárodní seminář zabývající se 
prevencí sebevražednosti v kulturně heterogenních podmínkách, v návaznosti na 
předešlý výzkum pak vystoupil se zvanou přednáškou na mezinárodní konferenci 
(Německo) a publikoval dvě studie v mezinárodních časopisech (Terrain, Aslib).  

Badatelé oddělení nadále rozvíjeli mezinárodní spolupráci na individuální i 
institucionální úrovni (včetně participace na vzniku Visegrad Anthropology Network 
asociované s Max Planck Institute for Social Anthropology či působení v 
předsednictvu Network of Academic Institutions in Romani Studies) a spolupráci v 
rámci AV ČR (zejména se Sociologickým ústavem AV ČR a Filosofickým ústavem 
AV ČR, a to jak v rámci programů Strategie AV21, tak mimo ně). S vysokými školami 
pak badatelé spolupracovali jak ve výzkumu, tak ve výuce (zejména s FSV UK, FHS 
UK, FF UK, FF ZČU, FF UPCE či University of Warsaw). Badatelé oddělení též 
reprezentovali ČR v organizacích jako UNESCO nebo International Arctic Science 
Committee. 

Členka oddělení V. Beranská získala dvouletou postdoktorskou podporu AV ČR, 
stejnou podporu pak obdržel P. Keil, který nastoupí v lednu 2019. Od ledna 2019 
oddělení přijalo též D. Sosnu na pozici výzkumníka. M. Šípoš získal dvouleté 
postdoktorské stipendium na Max Planck Institute for Social Anthropology. M. 
Szczygielská získala tříleté postdoktorské stipendium na Max Planck Institute for the 
History of Science. 

Oddělení etnomuzikologie: 

se i nadále věnovalo systematickému historickému studiu a analýze záznamů lidové 
hudby a tance a jejich kontextualizací, do tisku byla připravena publikace Hudba, 
výzkum, politika. Hornické písně na Kladensku v 50. letech 20. století (M. Kratochvíl). 
Oddělení se průběžně zabývalo kvalitativním výzkumem současného hudebně 
tanečního prostředí města i vesnice, dále projevů nehmotného kulturního dědictví a 
jeho významových proměn v současné společnosti. V minulém roce řešilo oddělení 
etnomuzikologie v první řadě dva významné grantové úkoly, pro které získalo 
podporu GA ČR. Mezi stěžejní projekty patřil výzkum Česká lidová hudba. Hudebně-



  

 
 

typologická charakteristika, GA ČR 2015–2017 s prodloužením do konce roku 2018 
(L. Tyllner, Z. Vejvoda), který je zakončen výstupem v podobě autorské monografie 
Česká lidová píseň. Historie – Analýza – Typologie. V roce 2018 vyšly také dílčí 
grantové výstupy: publikace zaměřená na duchovní písně parlandového typu 
tematicky vázanýé na pohřební obřad (L. Tyllner) Písně, letanie a modlitby, které při 
pohřbech zpívati se mohou a sborník z konference uspořádané v rámci projektu: 
Towards Typology of Traditional Music. K otázkám Typologie tradiční hudby (L. 
Tyllner, O. Skovajsa, H. Vaňková eds.). 

V roce 2018 dále pokračovala práce na dalším významném projektu, v němž je 
zaangažováno téměř celé oddělení a dalších šest externích spolupracovníků, 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 (EÚ AV ČR, v. v. i., 
ve spolupráci s HAMU Praha), s názvem Folklore revival movement in Europe post 
1950. Shifting contexts and perspectives (T. Buckland, D. Stavělová eds.). V rámci 
tohoto grantového projektu byly dále publikovány dílčí studie v časopisech Český lid 
(L. Uhlíková, M. Pavlicová) a Národopisná revue (K. Černíčková). V rámci 
grantového úkolu byly předneseny příspěvky na zahraničních konferencích s 
patřičným tematickým zaměřením: British Forum for Ethnomusicology Annual 
Conference 2018 na University of Newcastle (V. Zdrálek); kolokvium Od folkloru k 
world music: O paměti v Náměšti nad Oslavou (L. Uhlíková); 30th Symposium of the 
ICTM Study Group on Ethnochoreology: Dance and Politics v maďarském Szegedu 
(panel D. Stavělová, D. Gremlicová, K. Černíčková). V roce 2018 byly zahájeny 
práce v rámci projektu NAKI s finanční podporou Ministerstva kultury ČR 2018–2022 
Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém pro zpřístupnění a záchranu: 
pořízení softwaru, digitalizace nahrávek, tvorba databází a specializovaných map. 

Důležitou součástí aktivit oddělení je přednášková činnost (FHS, 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 
programem Choreomundus – International Master in Dance, Knowledge, Practice 
and Heritage. 

Nedílnou součástí pracovní náplně byla také popularizační činnost: v rámci Týdne 
vědy a techniky AV ČR a dne otevřených dveří EÚ (L. Tyllner), aktivní zapojení 
pracovníků v rámci Veletrhu vědy (M. Kratochvíl, Z. Vejvoda, Z. Skořepová), 
rozhlasové pořady o lidové písni (Z. Vejvoda), rozhovory pro Český rozhlas (L. 
Tyllner), přednášky a semináře pro veřejnost 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. 

Pracoviště Brno: 

činnost pracoviště Brno zahrnula jednak badatelskou práci, jednak dokumentační 
aktivity a servis veřejnosti v dokumentační sbírce. Terénní a archívní výzkumy se 
týkaly každodenního života a kultury lokálních, sociálních a etnických skupin v 
minulosti i v současnosti v urbánním a rurálním prostředí v českých zemích, v 



  

 
 

Německu a v jihovýchodní Evropě. Pozornost pracovníků brněnského pracoviště se 
soustředila zejména na tyto tematické oblasti: etnická problematika, 
etnomuzikologické bádání, proměny etnokulturních tradic, folklorismus, dějiny oboru, 
způsoby sdružování obyvatel.  

V centru etnických a paměťových studií stál jednak výzkum německé menšiny v 
České republice a českých menšin v zahraničí, jednak problematika migrace, a to v 
diachronní i synchronní perspektivě. V rámci grantového projektu Mechanismy a 
strategie generační transmise rodinné paměti vybraných sociálních skupin (GA ČR 
16-19041S, 2016–2018) byly realizovány výzkumy, jejichž vyhodnocení a 
interpretace byly prezentovány v publikačních nebo konferenčních výstupech J. 
Noskové, M. Pavláska a spoluřešitelky S. Kreisslové (Česká zemědělská univerzita) 
v ČR, na Slovensku, v Německu, Rakousku a Finsku. Výstupy souvisely zejména s 
tématem kultura a dějiny německého obyvatelstva v Československu / České 
republice a česky mluvících obyvatel Daruvarska (Chorvatsko) a Vojvodiny (Srbsko). 
V přípravě je kolektivní monografie – závěrečný výstup projektu. Příspěvkem J. 
Pospíšilové ke studiu rodinné paměti byl pohled do mikrokosmu rodiny českého 
intelektuála v Bratislavě před odchodem ze Slovenského státu v roce 1939. Výzkum 
a sběr dat, které se týkají soudobé migrace do Evropy (podpořen projektem Strategie 
AV 21 – výzkumný program Efektivní veřejné politiky a současná společnost – 
Mobility) byl realizován M. Pavláskem mezi uprchlíky v Bělehradě a na srbsko-
maďarské hranici. Výstupem těchto aktivit bude filmový dokument, výzkum v rámci 
tohoto programu bude realizován i v roce 2019. M. Pavlásek byl pozvaným 
diskutantem v panelu Moving with/through Things, který byl zorganizován v rámci 
Vienna Anthropology Days (Department of Social and Cultural Anthropology, 
University of Vienna). V oblasti etnomuzikologického bádání byl k vydání připraven 
další sborník z etnomuzikologického kolokvia v Náměšti nad Oslavou: Od folkloru k 
world music: O paměti (L. Uhlíková – I. Přibylová, 2018). Na brněnském pracovišti 
byly zpracovávány čtyři grantové projekty, které sledují jednak etnomuzikologická 
témata, jednak problematiku folklorismu. Ediční projekt Leoš Janáček – Folkloristické 
dílo, řada I, sv. 3-2 (GA ČR 16-14263S, 2016–2018) zpracovávaly M. Toncrová s L. 
Uhlíkovou a s J. Procházkovou (KHH EÚ). Studiu folklorního hnutí na Moravě se 
věnovala L. Uhlíková v grantovém projektu Tíha a beztíže folkloru: Folklorismus 
druhé poloviny 20. století a na počátku třetího milénia (GA ČR 17-26672S, 2017–
2019), přičemž publikovala studie zaměřené na totalitární kulturní politiku. 
Problematikou 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 DG18P02OVV053, 2018–2022). Spoluřešitelkou mezioborového 
projektu Kramářské písně v brněnských historických fondech (NAKI II, 
DG18P02OVV021, 2018–2022) je V. Frolcová, která v tomto projektu vede 
etnologickou a muzikologickou skupinu a v rámci řešení otázek historické 
etnomuzikologie pracovala na konceptu a metodice základního a aplikovaného 
výzkumu kramářských písní. Další rozvíjení bádání v oboru historie domácí 
etnologie, o způsobech sdružování obyvatel a o trampské subkultuře realizoval K. 
Altman. 

Pracovníci brněnského pracoviště 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. Ve spolupráci s 



  

 
 

Ústavem etnológie a sociálnej antropológie SAV v Bratislavě připravily J. Nosková a 
J. Pospíšilová jako hostující editorky číslo časopisu Slovenský národopis věnované 
stému výročí založení Československé republiky a dalším výročím (66, 4, 2018). 
Pracovníci dále pokračují ve spolupráci s Ústavem evropské etnologie MU 
především v přednáškové činnosti, ve vedení a posuzování bakalářských, 
magisterských a doktorských prací. K. Altman, K. Císaríková a J. Pospíšilová se 
podíleli na konferenci a monografickém výstupu Ethnology for the 21st Century. 
Bases and Prospects (2017, vyšlo 2018). 

V rámci stávajícího projektu Strategie vědy AV21 Digital Humanities – 
zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku byla 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. Databáze byla dovedena do zkušebního 
provozu. V roce 2018 koordinovala J. Pospíšilová přípravu databáze a digitalizaci 
písemných záznamů dětského folkloru (písně, tance, říkadla, hry). Byl spuštěn 
zkušební provoz webové aplikace pro digitalizované záznamy. V knihovně probíhala 
další fáze retrospektivní konverze jmenného lístkového katalogu (v návaznosti na 
projekt RETROKON – Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR 
Veřejné informační služby knihoven – Knihovna/Fonotéka EÚ AV ČR). Práce v 
dokumentačních fondech spočívala v získávání, inventarizaci a katalogizaci 
přírůstků, kontrole, zpřesňování evidence a zpracovávání stávajících fondů a 
postupné digitalizaci uchovávaných materiálů a tvorbě databází. Pokračovala práce s 
osobními fondy i fotografickou sbírkou, a to jak z důvodů jejich lepšího uložení a 
zpřístupnění, tak kvůli potřebám badatelů 

Kabinet hudební historie: 

Činnost Kabinetu hudební historie byla na základě rozhodnutí Rady EÚ, resp. doc. 
Daniely Stavělové, pověřené řízením, o organizační změně ze dne 27. 3. 2018 
účinným od 1. 1. 2019 ukončena, a to s vědomím a podporou zřizovatele EÚ. 
Důvodem pro zrušení útvaru bylo dlouhodobé neplnění publikačních a projektových 
závazků, problematická kvalita odborných výstupů a komplikovaná personální 
situace dlouhodobě neřešená předchozím vedením EÚ. V roce 2018 tedy došlo k 
postupnému útlumu činnosti tohoto útvaru a postupnému protouštění pracovníků. 
Útlum KHH byl nečekaně zesílen vážnou havárií v budově EÚ, kde útvar sídlí. V 
důsledku této havárie byly od června 2018 uzavřeny pracovny KHH a Knihovna KHH, 
při záchraně knižního fondu KHH projevila mimořádné nasazení zejm. J. Vozková. 
Již k 31. 7. 2018 byla v důsledku personálních změn (neprodloužení smluv a 
individuálních výpovědí) ukončena činnost tzv. Dvořákovského týmu, do této doby 
zodpovědného za realizaci Nového souborného vydání díla A. Dvořáka. Přes 
uvedené vážné komplikace se podařilo dosáhnout určitých výsledků zejm. v 
mozartovském výzkumu (M. Jonášová – např. prestižní konference Aktuální otázky 
mozartovského výzkumu II. – Aktuelle Fragen der Mozart Forschung II. – Current 
Issues of Mozart Research II, Praha 2.–3. 6. 2018 pod záštitou prof. E. Zažímalové) i 
při výzkumu některých dalších problémů zejm. hudby středověku a raného novověku 
a hudby 19. století, úspěšně probíhala i realizace hned několika projektů Strategie 
AV21. 

Středisko vědeckých informací a další knihovní a dokumentační aktivity: 

V ústavu jsou zpracovávány dokumentační sbírky a oborové bibliografie, ústav 



  

 
 

provozoval tři vědecké knihovny, které poskytují výpůjční a další služby též pro 
odbornou veřejnost. Středisko vědeckých informací (SVI) i infrastrukturní část 
Pracoviště Brno zajišťovaly i v roce 2018 především informační servis pro vědecké 
pracovníky EÚ, ale i pro širší laickou i odbornou veřejnost. V roce 2018 byly v SVI 
řešeny i projekty zejm. infrastrukturního charakteru. V rámci Strategie AV21 byl 
realizován projekt Digitalizace ediční řady Češi v cizině (řešitel B. Gergelová, 
spolupráce L. Kopalová), který umožnil kompletní on-line zpřístupnění této důležité 
série publikací z let 1986–2004. Projekt NAKI (2016–2020) poskytovatele MK ČR – 
INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities byl řešen ve 
spolupráci s dalšími ústavy AV ČR a Knihovnou AV ČR a Národní knihovnou ČR a 
v jeho rámci byla mj. připravena databáze pro zpracování sbírky německých 
kramářských tisků, která bude převedena do zastřešujícího rozhraní INDIHU v roce 
2019. V roce 2018 pokračovaly též práce na projektu CzechELib, jehož 
koordinátorem je Národní technická knihovna (NTK). V roce 2018 EÚ uzavřel 
Smlouvu o prezentaci a využívání digitalizovaného sbírkového obsahu EÚ s 
Národním muzeem v Praze, na jejímž základě bude část sbírek spravovaných SVI 
zpřístupněna široké veřejnosti v rámci databáze Manuscriptorium.com v databázi 
kramářských tisků Špalíček. V průběhu 2018 byly v oddělení SVI i nadále průběžně 
zpracovávány dokumentační fondy, byla provedena nová manipulace u čtyř osobních 
fondů (OF V. Pletka, L. Štěpánek, sbírka rukopisů, Dokumentace českého folklorního 
hnutí), ve fotodokumentačních fondech bylo databázově zpracováno 596 záznamů, 
zdigitalizováno bylo 1259 fotografií z fondů Reprezentační archiv NSČ a 5767 
Studijní archiv NSČ. Přírůstek v knihovně činil 446 svazků, celkově bylo vypůjčeno 
čtenářům 559 publikací. Proběhla výměna publikací se 41 zahraničními institucemi a 
19 českými institucemi. V roce 2018 proběhla skartace části skladových zásob 
starších publikací vydaných EÚ a stěhování části fondů v rámci budovy Na Florenci. 
SVI se významně podílelo na přípravě expozice EÚ na Veletrhu vědy a organizaci 
Týdne vědy a techniky v EÚ. 

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 2018 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 2.  

                                                 
*)

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



  

 
 

VII. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště:*)  

Vývoj činnosti pracoviště v roce 2019 bude zohledňovat výsledky hodnocení 
výzkumných pracovišť za léta 2010–2014, dále též stanoviska Rady EÚ AV ČR, 
v. v. i., a Dozorčí rady EÚ AV ČR, v. v. i. 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 AV 
ČR, v. v. i., které proběhlo v roce 2017, a následným jmenováním PhDr. Jiřího 
Woitsche, Ph.D., ředitelem EÚ AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. 5. 2018. Z výše 
uvedených stanovisek a dále i koncepčních debat na půdě samotného EÚ AV ČR, v. 
v. i., vyplývá jednak absolutní nutnost realizace dalších formálních organizačních 
změn, které zpřehlední vnitřní strukturu EÚ AV ČR, v. v. i., jednak nutnost redefinice 
a celkové modernizace výzkumného programu ústavu. Z uvedených důvodů dojde 
v roce 2019 ke zrušení útvaru Oddělení etnických studií a jeho nahrazení dvěma 
útvary s jasně definovanou výzkumnou agendou (pravděpodobně Oddělení 
ekologické antropologie a Oddělení pro studium migrace a mobility), ostatní útvary 
částečně změní badatelské zaměření (Oddělení historické etnologie směrem ke 
kritickému studiu kulturního dědictví), a to i v návaznosti na významné personální 
obměny, ke kterým došlo v ústavu na konci roku 2018. Pracoviště Brno bude 
zachováno ve smyslu dislokačním a infrastrukturním, ale jeho pracovníci budou 
začleněni do standardních výzkumných oddělení napříč EÚ, především do nově 
vzniklého oddělení zaměřeného na výzkum paměti. 

Ústav bude v roce 2019 vydávat časopisy Český lid a Historická demografie, 
vydávání časopisu Hudební věda bude od 1. 1. 2019 v důsledku změny zřizovací 
listiny ukončeno a postoupeno Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i. Ústav bude 
provozovat dvě vědecké knihovny (knihovna Kabinetu hudební historie bude k 1. 1. 
2019 z výše uvedených důvodů ve veřejném zájmu převedena do Ústavu dějin 
umění AV ČR, v. v. i.), 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 
v dalšími vysokými školami a obnově dohod stávajících, v roce 2019 se předpokládá 
především jednání o společném doktorském studijním programu Etnologie 
s Ústavem evropské etnologie FF Masarykovy univerzity. 

V roce 2019 bude v souladu s koncepcí řízení a směřování EÚ AV ČR, v. v. i., 
předloženou PhDr. Jiřím Woitschem, Ph.D., prohlubována transparentnost řízení EÚ 
AV ČR, v. v. i. Půjde zejména o další vlnu novelizací vnitřních předpisů EÚ AV ČR, 
v. v. i., implementaci závěrů mimořádného atestačního řízení všech pracovníků, 
které bylo realizováno v září 2018, a to včetně implementace nového Vnitřního 
mzdového předpisu vč. úpravy pracovně-právních a mzdových standardů u všech 
zaměstnanců ústavu. Nově jmenovaná Vědecká redakce vypracuje zásady ediční 
politiky podporující excelentní způsoby publikování. V návaznosti na realizované 
organizační změny a změny v badatelské agendě jednotlivých útvarů bude 
precizován rámcový společný výzkumný program ústavu, a to s jasným cílem, který 

                                                 
 



bude respektovat sv6bytnost badatelsk6ho sm6iov6ni jednotli{ch pracovniki a
odd6leni, avSak tyto z{roveh rozumn6 propoji a bude motivovat k dlouhodob6 a
systematick6 spolupraci.

Vroce 2019 se piedpokl6dA zapoleti pravideln6ho cyklu internich semindi0, na
kteny'ch budou prezentov6ny piedev5im individu6lni i kolektivni badatelsk6 aktivity
zamdstnanc0 fstavu, zintenzivn6ni mezin6rodni spolupr6ce a piipravy Spidkovfch
mezin6rodnich konferenci. K celkov6 internacionalizaci badatelsk6 a publikadni
agendy rlstavu by m6lo piispdt ziizeni MezinArodniho poradniho sboru (lAB), kten/
svou dinnost, v piipadd souhlasu ziizovatele, zapodne na podzim roku 2019.

Vlll. Aktivity v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi:-)

EU AV dR, v. v. i., nevykondvd dle ziizovaci listiny aktivity v oblasti Zivotniho
prostiedi a z podstaty pracovni iinnosti nevypliv6 26dn6 ohrolenl Zivotnlho
prostiedi. V5echna pracovi5t6 tiidi a ekologicky likviduji odpad.

lX. Aktivity v oblasti pracovn6pr6vnich vztahi: -)

Viz pii loha.

X. Poskytov6ni informaci podle z6kona e. 106/1999 Sb., o svobodn6m
piistupu k informacim*)

razltko
EINOLOGICKV OSTAV AV ER. VV'I.
iiiioo Ftt'" 1' Na Florenci 1420/3

Piilohou vfroini zprAvy je 66etni ziv6rka a zpr6va o jejim auditu

Udaje poZadovan6 dle S 21 zakona 563/1991 Sb., o fdetnictvi, ve znCni pozdCjSich pfedpisi.
Udaje poZadovane dle 518 odst. 2 zakona e. 106/1999 Sb., o svobodnem piistupu k informacim,
ve zneni pozdejSich pfedpisf|.



příloha č.1 

 

        
 

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
  

       Základní personální údaje 
  

       

       1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2018 (fyzické osoby) 
        věk muži ženy celkem  % 

  do 20 let 0   0   0   0,0   
  21 - 30 let 1 1   2   3,1 
  31 - 40 let 7   7   14   21,6 
  41 - 50 let 11   9  20   30,7   
  51 - 60 let 4   14   18   27,7   
  61let a více 4   7   11 16,9  
  celkem 27   38   65   100,0   
  % 41,54   58,46   100,0   x 
  

       

       2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2018 (fyzické osoby) 
        vzdělání dosažené muži ženy celkem  % 

  základní 0   0   0   0,0   
  vyučen 0   0   0   0,0   
  střední odborné 0   0   0   0,0   
  úplné střední 0   1   1   1,53  
  úplné střední odborné 3   5   8   12,31   
  vyšší odborné 0   0   0   0 
  vysokoškolské 6   13   19   29,23   
  doktorské 18   19   37   56,93   
  celkem 27   38   65   100,0   
  

       

       3. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2018 

  Počet 
     nástupy 11 
     odchody 21  
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aplikainimi doloikami. M6 odpovddnost stanoven6 tdmlto pi€dpisy je podrobnEji popsiina v oddilu
Odpov6dnost auditora za audlt iietni ziivdrky. Vsouladu se z6konem o auditorech a Eucqim kodexem
pfijatim Komorou auditor0 jsem na spoleinosti nezevislii a splnila jsem i da ii et ckd pov nnost vyplivaiici z
uvedenich piedpisi. Domniv6m se, ie d0kazni nformace, ktere jsem shrom6idila, poskytuji dostateini a
vhodni z ik lad pro ly j6dienimdho\ i roku.

Ostatni infomace uvedeni ve v.iroini zprdvE

Utetni lednotka v sol lad! se zSkonem i .  563h991 Sb.,  o ldetnictvi  v platndm zn6ni a podle zikona a.

34t2oo5 Sb., o vefejnich \ izk!mnich nstitucich, v platnem zndni (S29 odst. 4) , je povinnE auditovanou
itetnij€dnotkou. Auditor neovEiuje rnlrodni zprdvu lnstituc€ ($q odst. l pism.e)zikona f.i41lroo5 Sb.).

odpovddnost statutdniho orydnu instltuce zd iietni zdvitku

neditel instit!cejako statutafni 0196n odpovidii za sestaveniufetni z6v6rky podiivaj ici v6rni a poctivi obraz v
souladu s ieskiml iietnimi pfedpisy a za tako\i vnitFni kontroini systdm, ktefy' pova:lje za nezbltni pro
sestaveni lietni ziiv6rky tak,aby neobsahovaLa \iznamn€ (matefi6lni) nespriivnosti zpisobene podvodem
nebo chybou.
Pii sestavoviini udetniz6vErkyje statutii rni orgii n povinen posoudit, zda je instituce schopna nepfetditE trvat,
a pokud je to relevantni, popsat v pfiloze ndetni z6vErky 26leiltosti Vkajici se jejiho nepfetriitdho trv6ni a
pouiiti pfedpokladu nepfetriit6ho trviini pii sestaveni iaetni z6vErk, s vijimkou piipadi, kdy zilzovate
plii n uje zruEeni instituce nebo uko nien i jej i djnnosti, resp. kdy nemii j inou red nou moinost neU ta k udin it.

Odpovd.lhost duditoft

lvim cilem je ziskat piimEfenou jistotu, ie i{etni z6vErka jako ceiek neobsahuje viznamnou (materiiilni)
nespriivnost zpirsobenou podvodem nebo chybou a lydat zpriivu a!ditora obsahulici m0j virok. Pilmdien6
mira jistoty je velk6 mira jistot, nicmenE neni z6ruko!, Ue audlt provedeny v souladLr s vi;e uvedenimi
pfedpisy ve viech p;ipadech v uaetni ziivarce odhali piipadnou existujici \.y'zna mnou (materiiilni) nesprivnost.
NesprSvnosti mohou vznikatv dosledk(] podvod0 nebo chyb a pova:ujise za viznamn6 (materiiilni), pokud lze
reiilnE pfedpokliidat, ie by jednotliv€ nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomickii rozhodnuti kterii uiivateld
dietni z;v6rky najejim z;klad€ piijmou.

Aui i (  Li ieur i / i jverkv ror3
. : i r .g i .  k , l  i rn i lAvaR,  v .v . l .



Pfi provijddni auditu v souladu s \/.y'ie lvedenim piedpisyje mou povinnostiuplatriovat bahem ce16ho auditu
odborni  ds!dek a zachovi ivat profesni skept ic ism!s. D6leje mou povinnost i :
" identiikovat a lyhodnotit rizika !^2namne (materiilni) nespriivnosti Lidetni ziivdrky zp0soben6 podvodem
nebo chybou, navrhnout a provdst auditorske postupy reagujici na tato rizika a ziskat dostateind a vhodn6
dokazni informace, abych mohla na jejich z6kladE \,yl6ditt svij virok. Riziko/ :e neodhalim \iznamnou
(mater i j ln i)  nespri ivnost,  k ni i  dol lo v d0sledku podvodu, je v6i i inei  r iz iko neodhaleniviznamnd (mater i6Lni)
nespriivnosti zplsoben6 chybou, protoie soutiisii podvodu mohou btt tajne dohod, faliovini, tmysln6
opomenutL nepravd vi !  prohl6ieninebo obchjzeni vnl t in ich kontrol  iedi telem.
- seznimit se s vnitinim kontrolnim syst6mem instituce relevantnim pro audit v takov6m rozsahu, abych
mohla navrhnout audtorsk6 postupyvhodne s ohledem na dane okolnost,  nlkol iabych moh a vyj i idFit  nizor
na ! tin nost vnitiniho kontrolniho syst6mu
- posoudit vhodnost pouiitich ldetnich pravidel, pfimdienost provedenich uietnich odhad0 a informace,
ktere v teto souvislosti fedlte I uved I v pfi oze iietn i zivE rky
-posouditvhodnostpoui i t ipfedpokadunepfetr i tdhotrv6nipi  sestaven i  i ietn i  z6vE rky iedi telem a to,  zda
s ohledem na shromiiiddnd dikazni informace existuje viznamni (materj:lni) nej stota ryplivajici z ud6losti
nebo podminek, kterd mohou viznamnd zpochybnit schopnost instituce trvat nepietr;itE. Jestiie doldu k
z6vEru, :e takovii viznamnd (mat€ri.{lni) nejistota exlstujer je mou povinnosti upozofnit v me zprdvd na
lnformace uvedend v tdto sorrvisiosti v pfiloze iaetni z5v6rky, a pokud tyto informace nejsou dostatedne,
vyjiidfit modifikovani, \ irok. [46 zjvdry tikajici se schopnosti instiiuce trvat nepfetriitd vychazejiz d0kaznich
informaci, kterd jsen ziskaLa do data me zprivy. Nicmend budouci udSlosti nebo podminky mohou vdst k
tomu, ie insttuce ztrati sch opn ost trvat nepietr:itd,
- q/hodnotit celkovou prezentaci, ilendnia obsah iietnizi{vdrky, vietnd pfiohy a diile to, zda iietniziivdrka
zobrazuje podk adovd transakce a udiilogtizpirsobem, kten vede kvdrndm! zobrazeni.

Mou povinnostije nformovat statut6nri orgiin mimo j n6 o planovandm rozsahu a naiasovdni auditu a o
\,^iznamnich zjiStdnich, kteri{ jsem v jeho prirbdhu uiinila, vietn€ zjilt6nich viznamnych nedostatkri ve
vnitinim kontrolnim systemu.

Ing. l i tka L clnbergov6
lanov155
473 01 Nov-i Bor
dislo evidenini  KACR 15zo

v Janovd dne 2.6.2019

Zprdva byla projedndna dne 3.6.2o19 se starutirnim orginem ovdiovane insLituce.

l ,
..,, 
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Etnologicki fttav AV aR, Y.v.i! N. Florcnci3/1420, rr0 00 PR{tu I, ieski rcNbukr

Rozvaha
Sestrveno k 3t.t2.2018 zpncordno ! souladu s

(v tis. Ki, s plesnosti na dvd desetinntmista) l:**#,'JllTi?":i.',

k  0 l  0 t  2 0 t 3 k l t  t )  2 0  t 3
\.Dloubodobtn{jckA (olL.m 001
I.Dlouhodobt nehborby majetekcelken 002 l l 7 , l { t10,03

r Nehnornd llsledky vizkum! a vivoje

2 004
005

a Drobn) dlouhodobJt mhmohr' n,jerk

5 Ostanri dlouhodobi nobnotd maletek 00?

6 Nedokondeni d louhod ob! neh Eoini h al etek 003

t Poskrlirute zalohy oa dlouhodobi nehnotni toajeEk 009
\ll LDloubodobJ hnotnt sajetek c€lken 23 205,4(

{ . [  I t07 ,2 i 107.2:

A.I I2 2 UnElccki dila. piedmity . .bnLy

A i l l 0 (  885, t  I 5  885,

A l t 4 4 Hnolnd moviG veci atejich souboo

5 Pcaitelskd celryL trvalich porosln

A  I I 6 6 Dospald zvirala a jejich skupin!

t Drobny dlouhodobi hmotni majetek

8 ostahi dlouhodoby hmolni m4dek 0 1 8
9 Nedokonceni dlouhodobt hnolni m.letck

t0 PosL!1nuti zilohy nadlouhodobi hnotni maretek 020
\,III III.Dlouhodobi iinrniii hrj.t.k c.lk m 021
\ III I I Podily - ovladane debo ovlddEici osoba 022

\ l ! 2 0.21

\ 1 1 i I Dluhald cenne papiry drienu do splatnostr 024
4 Zdpijlky oreaniainim sldkiLm 02i
5 Ostahi dlouhodobi ziprilaky 026

l . n 6 6 o$ahi dlouhodobi nndlni tuajslek 021

lv.Oprdvky k dloubodob6nu nrjctku .euen 023 - l5  t97J !

I Oprdvky k nehnot vjsl. rizkumu a vivole 429

010 -t6,73

3 Oprdvky k ocenitelnin prAwm 0 l t
0 t2

5 opnivky k oslahimu DN\'I 0ll
014 -914,2', 0 i l

, opr6vlq k sam. mourjn vlccn a soubornm hm. mov vaci 0 l i - t210,1 .33

3 oprdlk) k pestrtelskinr celknd uvalich porosd

c Opd\lq I zau iadu a F2nj 'n ̂ iirr']nr
I 3,13.1(

I l.OprAvk) k ostahinu DHM 019

B,Krnrkddobt mj€iek c€lken

B.I
L I I 442
l . l 2

. t l
4.Polotovrry vlanni troby

l 5 046

t t 6 6 Mladt a ostahi zviiata atejich sklpint

B l 7 7 Zboii na skladd a v prodejnich

B I 3
B I 9 9 Poskytnurd z,lohy na za$bt

B.II 05t l 206J l

B I t lllc 'ts"\ 0c 7:

B I 2 2 Sndnky k inkNu /,,
' olr r '%\

A I I  J l  f o , eddh  / " e . r on ' o \ane  - r n .e  odo . r y  / - { 0
B  I I 4 4 losl)LnurA pro\oznrzr oht aa*' -no -l 326.11 1 6 1 , 1 l
B  I I 5 056- 718 i,1
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Etnologicki istav AV CR, v.v.i,, N{ Ftorenci3/1420,110 00 ?RAHA I, a.skd republiLt

Rozvaha
Sestaveno k 31.12.2018

(v tis. Kd, s plesnosti na dve desetinnemista) vlhlrikouC 504/2002 Sb
re zn6ni pozdaj{ich plcdpisn

r01.0r 2018 k I  1 2  2 0 r 8
I [.6 6 Pohleddvky a @Cshecl \3 , \2

t l1.l ? Pohled6vky a institucemi SZ a VZP 058
] I I . 3 059
l I . 9 060
l ] I  l 0 061 32,01
l l l l t 062
] I I I , : 2 NAro*t na dobce a os1 zndrovdni SR

] I I I Ndrolq na dotace a dl ztiClovdniUSC

].II 4.Pohleddv|f a spolelnllq sd(denifti ve spoleanosri 065
Lll 5.Pohleddvky z pevnich lemiirovanjah opetui a opci
] T 6 Pohleddvky z rydanich dlubopisn
Lll 068 -8 ,97 9.2(

l l I

].II 9 o Opra!na poLo2ka Ipohhdavlm

B,lll Il(ritkodobiiioanidnrjetck.clkem 9123119 rr 028,0(
l I I I l I Psnezni prostedkt r pokladne an
B.III.2 an 0,03

t .n. l i Pendini prostiedB na nalech L : 0 : 1  t i

l.IL4 4.Majelkove cenne papiry k obchodovani 475
B  I I I 5 I Dluhove ceme papiry k obchodovnni 476
Mr.6 AT
] I I ! 7 078
B.IV 111,56
B I V I 080 l l l ,56

BIV.2 0 8 1
\KTIVA CELKEM 032 1656t,8t

fffi\
* AUDITOR *

"r-€n^.0r(9vcr:r c'92'



68378076

f,tnologicki istav AV CR, v.v.i., r-. norenci3/r'120, rr0 00 PR{rr\ 1. a.rkr rrpubrikr

Rozvaha
Sestaveno k 31.12.2018 Zpracovanovsou adu s

(v tis. K., s pfesnosti na dvE deserinn, m,sra) ;Tii:l:",l]liTii.il,,

k 0 t  0 l 2 0 l 8 k  i l  r 2  2 0 r 8
083 16520,37
084 l5 9,13,0{
035 8  7 t i . 0 7

A I 2 086
A I . ] 3 Ocenovei rozdily z piecondn' tnananiho fraje*urzrvukn 087
{, ll.vt!I.d.k hospoalNi.ni.elken 033 471,28 316,0'
A I I  I I Uder visledku hospodalen i 039 l ra,02

2 v!nedek hospodaleni\. s.h\to!ac,m lheni 511.23
A I I ] 3 Nerozddlen! zisk, neuh@ena ztrala ninulich ler 091
B 092 3 046,0t 9113.29
B.I 093
B I I

B.IJ lLDlouhodoba zdy&hy..lk.m
B I I t

B l l  l 098
B  I I 4 4 Ptrtat-t dlounodob6 zilohy
B  I I 5 5 Dlouhodobd smCnky k utuadE
3 I I 6 0 t
B[ . t 7 Osratni dlouhodobd zAvazky 02
B,lI lll,Xr{ikodobC zdvizky c.lken 0l J 046,08
B IIJ I 1t5)4
B I I I 2

B ! t l 169.20 223,34
BII ] .4 a 1
B I I I 5 03 1111,92 2 1 1 6 , 0 2
3 I f l  6 6.Oslatni zivazkv vnci zan6nnancnm 11,28
I  t l 7 Ztvazk_v k inntucin SZ a VZP 7i9,01 856.01
I IIt.8
B lll.9 t2 2 52 t -2  7 l

B f i t .10 l l 245.62
] T I I I

B llt l2 2.Zavaz|a ze raahu k sR l 5
l r u  l l I Ztvazk_v zo laanu k rozpoCtd USC
] III 14 4.Zlvazk], z upenich nsplacentch cen papidapodiln t 1
t . l l  l 5 s.zivuk_v ke spoleeniknn sdnrzenim ve spolednosli l 8
Llt t6 6 Zarazky z pevnich term opcr&r a opci
I lll 17 2A 3,27
]  I I I  I 8 21

I  l l l  l 9 22
] I I I 20 :0 vrd.nc katkodobc dluhopnv 2 l
A  I I I 2 I t24
BI I I22 224,45 t 3  t , I
B  X l 2 l 2l.Oslatni kilkodobe nnanani !ipomocr t26
B,lv 121
a l v t t28
l t v 2 t29

)e.9:.

/'(
€
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68378076

zptuovano v souhdu s
r't'hliikou d 504/2002 Sb
ve zn,ni pozdgjlich ptedpNn

Etnologickinshv AV CR,v.v.i,! Na Flofenci3/1420, rr000PRASA l, acski

Vf kaz zisku a ztrity YYI
Od 01.01.2018 do 31.12.2018

(v tis. Kd, s piesnosti nadvd desetinrt mista)

aislo

4
I. Spotiebn.Da rilupy r nrhrpdrn6 slurby 002

L l.Spotiebamaleidlu,energieaost neskl doddvek 001 2 573,3t
1
l 005 6t14 ,1

900,1
5 5 NAklady na reprezentaci 00? 186,91
6 003 4 610 81

a.]l ll, ZnlryrtavuzAsobvlaslDi lilnosri. akti.c. 009
? Zne._v stavu zdsob vlashi dinnosti 0 t 0
8 Aktivace naterialu, zboii a hitroorg slureb 0 l t
9 Aktivace dlouhodobeho majerku 0 1 2

{.lll 0t3 35 t0 l , l7
26092, t2

A I I I  I I ll Zalomd socia nr poji9enl 0 t 5 3 063,62
A I I I  I I l2 Ostahi socirlni pojiltcni 0 1 6
AI I I . l J l3 Za,konnd sociil.i nekhdt 0 1 7
AI I I .14 I1 Ostahi socitlni nekhdy 0 t 8

019
020 7,05
021

6 Stoluvni pokuty, nroky z prodleni, ost pokuty . penillc 422 5 , 1 0
7 odpry nedobttnd pohledrvky

025 B,2C
A V 2 0 20. Dar_v 026

027
A.V22 028

VI. Odpisy, prodant n.j.lelir tvorba a poltiii r.ad. 029 890,5:

{ v t 2 l 23. Odpisy dloubodobaho maj.tku 0t0
24 Prcdai! dlouhodobi majelek 0 l l
25 Prodane cenne papiry a podiLy 032

0ll

2? TLotuarpou2ii ra.r a opfavnvch poloiek ol4
vli. PosltlDUli pttrpf vky 035
23 PoskttnurA dlenskU plisplvkl' a piispevb zrjClovani

nezi orranEdnimi dozkanr
016

\.vm 03?
q vlt.29 0t3

039 52 378,5(

f*rff\
* AUDITOR *

q^€n-..t
\qvcNl c\5!)i"



B.T 04t 47868,26
t L 42 363,26

B,n IL Piijat! piispivky 043
l l t l 2 Pnrae pihpavb zndhvan"r Drezi oryaniaanimi sloikani
l I l I Pnlde pisp*Lr (daD) 0,15
lu.4 4 Pttata dlenske pisFlvlq

B.III IIL Trtb, z!vl.srni vtlony a ?. zbotl 2505t71

048 14204',
l l v 5 5 smluv.i pokury, lrokl zprodleni. ost.pokuty apendle

LIV.6 6 Platby za odspsmi pohleddvlq 050

l t v S 452
I  t v 9 053 I ?8i,2(
l t v  l 0 5 515

v. Tdby z prod.j. nrj.iku 0s5
l v I I T?br z prodele dlouhodobeho nehm J hm nraje(ku 056

2 2 Tdb\ zprodere ennych paprni a pod Lir 057
l v L Trzby z pmdeje naterialu 058
l v 4 Vinosj zkltkodobehonturnl.ihomajerlu 059

5 i !lnos) z dlounodobeho finrntnrhomajeiku 060
061 52 694,5i

:, vtdedek h0spodaieni pred zdananin 062 316,0i
). \'!shd.k hospodai€ni pozdnnant 316,0i

I
68378076

[tnologicki nstrv AV eR, v.v.i,, Nr Floronci3/1420.110 00 PR{H-a 1.4.r!.r r.Dubtiki

Vfkaz zisku a ztr:ity WI
Od 01.01.2018 do 31.12.2018

(vris. Kd, s pt€snosii na dva desetinnri mista) vyhl6skou i 50.1/2002 Sb
ve zneni poidqaich predt6'1

EnIoLOGICKi USTAV AV CR, vVI.
110 00 Prah! I, N! noftcld 142u3

Odp0vddnd 0robr GutulrrDi zdstuDs) :

PhDr Jiiiwoitsch, Ph D 
f)

Podp i rodpov .dr iosobJ :  \  i  / / /
() 

*-'(

Prnvni rorfr N nidri j.dnolky :

Osoba odpovld.i z! s.st,r.ni:

?odpis osbladldldni z, $srav.ni:

Oknmi i l$nav€d:  l7  J ro l ,

/2"$FLlc/1\8eN

ls'ffi ""),
* AUDTTOR *;
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Příloha k účetní závěrce za rok 2018 
 

 

 

 

 

A. Popis účetní jednotky 

 

 

Účetní jednotka:   Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.  

    (dále jen EÚ) 

 

Sídlo:    Na Florenci 1420/3, 110 00  Praha 1 

 

IČ:    68378076 

DIČ:    CZ68378076 

 

Webové stránky:  http://www.eu.cas.cz 

 

Právní forma:   veřejná výzkumná instituce (v. v. i.) 

 

Zřizovatel:   Akademie věd České republiky,  

Národní 1009/3, Praha 1 117 20 

 

Zápis: rejstřík veřejných výzkumných institucí vedený 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

(http://rvvi.msmt.cz) 

 
 
 

 

http://www.eu.cas.cz/
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B. Právní subjektivita 

 

EÚ je samostatným právním subjektem neziskového charakteru, který vznikl ke dni 

1. 1. 2007 na základě zákona č. 351/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích 
(dále jen zákon o v. v. i.). 
 

 

C. Předmět činnosti 

   

Předmět činnosti je upraven zřizovací listinou a vychází z účelu zřízení EÚ, jímž je 
uskutečňovat vědecký výzkum v oblasti etnologie, přispívat k využití jeho výsledků 

a zajišťovat infrastrukturu výzkumu. 

 

Hlavní činnost: 

- vědecký výzkum v oblasti etnologie a v oborech bezprostředně příbuzných 

- získávání, zpracování a rozšiřování vědeckých informací,  

- vydávání vědeckých publikací, základních oborových periodik  
a elektronických médií, 

- konzultační a poradenská činnost, vědecké posudky, stanoviska  
a doporučení, 

- doktorská studia ve spolupráci s VŠ, 

- mezinárodní vědecká spolupráce, přijímání stážistů 

- pořádání vědeckých setkání, konferencí a seminářů vč. mezinárodních, 

- zajišťování infrastruktury pro výzkum. 

 

EÚ nemá ve zřizovací listině uvedenou žádnou další ani jinou činnost dle zákona 
o  v. v. i. 

 

 
D. Statutární a řídící orgány 

 

Statutárním orgánem EÚ je ředitel. Do této funkce byl jmenován vedoucí vědecký 
pracovník PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. s účinností od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2023.  

Od 1. 6. 2017 do 30. 4. 2018 byla vedením ústavu dočasně pověřena  
Doc. PhDr. Daniela Stavělová, CSc. 

 
V souladu s organizačním řádem EÚ zřídil ředitel kolegium ředitele jako poradní 
orgán ředitele. Jednání kolegia se účastní zástupci ředitele, vedoucí pracovišť a 

vědeckých oddělení, vedoucí střediska vědeckých informací a vedoucí hospodářské 
správy. 
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Dozorčí rada je pětičlenná. Jeden interní člen byl jmenován zřizovatelem z řad 

vědeckých pracovníků. Členové Dozorčí rady pro další volební období byli jmenováni 
Akademickou radou AV ČR 25. 4. 2017 s účinností od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022.  

 
Jedenáctičlenná Rada pracoviště byla zvolena shromážděním vědeckých 
pracovníků EÚ na zasedání dne 29. 6. 2017.  

 

 

E. Účetní informace 

 

 Účetní období:     1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

 
 

 Rozvahový den:   31. 12. 2018 

 

 Účetní závěrku sestavil: Ondřej Caha, Andrea Vondrová 

 
 Datum sestavení:  17. 5. 2019 

 
 

 
 Použité účetní metody a zásady účetnictví 
 

EÚ zpracoval účetní závěrku za rok 2018 v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších dodatků a v souladu s vyhláškou 

č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují 

v soustavě podvojného účetnictví v platném znění. 
 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování 
majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, 
zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat 

ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících 
korunách českých (Kč). 

 
 Způsoby zpracování účetních záznamů 
 

EÚ využívá pro zpracování finančního účetnictví informační ekonomický 
systém iFis společnosti BBM a pro zpracování mzdového účetnictví mzdový 

systém společnosti Elanor. 
 
 Způsoby a místa úschovy účetních záznamů 

  
Účetní záznamy jsou zálohovány v elektronické verzi na základě servisní 

smlouvy uzavřené se Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.. 
Současně EÚ uschovává účetní záznamy v tištěné podobě, kterou archivuje 
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v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění, a Českými účetními 

standardy. 

 

 Způsoby oceňování a odpisování, pokud je jejich znalost významná 
pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření 
účetní jednotky, odchylkách od účetních metod podle § 7 odst. 5 

zákona s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci 
a výsledek hospodaření účetní jednotky 

 
Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek se odpisuje metodou lineárních 
rovnoměrných účetních odpisů. Výše odpisu je stanovena vnitřní směrnicí. 

 
Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací 

cenou a začíná se odepisovat následující měsíc po uvedení do užívání 
a zaevidování. 

 

 Způsob tvorby a výši opravných položek a rezerv za uzavírané účetní 
období 

 
V roce 2018 EÚ netvořil opravné položky a rezervy. 

 

 Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem 
a okamžikem sestavení účetní závěrky podle § 19 odst. 5 zákona 

563/1991 Sb. o účetnictví 

Dne 18. 1. 2019 Etnologický ústav podal žalobu k Obvodnímu soudu pro 
Prahu 6 na zaplacení částky 1 268 426,6 Kč s příslušenstvím na bývalého 

správce nemovitosti na Puškinově náměstí 9 - firmu Dejdar s. r. o.  
 

 Způsoby oceňování použité pro položky aktiv a závazků  

Hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami; v případě 
bezúplatného nabytí reprodukčními pořizovacími cenami. 

 
EÚ neeviduje žádné podíly, cenné papíry, deriváty, zásoby a zvířata. Zásoby 

malotirážních tisků (knih) a CD jsou evidovány v operativní evidenci 
v prodejních cenách a uvedeny na podrozvaze.  

 

Peněžní prostředky, ceniny, pohledávky a závazky se oceňují jmenovitými 
hodnotami. 

 
Nakoupená případně prodaná cizí měna se přepočítává na českou měnu 

platným kurzem peněžního ústavu, u kterého byl nákup či prodej 
uskutečněn. 
 

Pohledávky a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou 
měnu k okamžiku uskutečnění účetního případu denním kurzem ČNB. 

 
K 31. 12. 2018 nebyly EÚ evidovány žádné závazky či pohledávky v cizí 
měně. 
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 Časové rozlišení 

 
EÚ účtuje o nákladech příštích období. Prostřednictvím nákladů příštích 

období časově rozlišuje náklady, které souvisí s dalšími obdobími. Ústav 
účtuje také o výnosech příštích období, a to v případě již přijatých, ale zatím 
nepoužitých dotací. 

 
 Název jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo 

prostřednictvím třetí osoby (jednající jejím jménem a na její účet) 
drží podíl, tento podíl může být i v podobě držených akcií, s uvedením 
výše tohoto podílu, u akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a 

druhu těchto akcií, jakož i výše základního kapitálu, vlastního jmění, 
fondů a zisku nebo ztráty této jiné účetní jednotky za minulé období 

 
EÚ je členem sdružení právnických osob Regioskop od r. 2008  
(IČ: 75152525), nedrží však žádný podíl v jakékoliv podobě. 

 
 

 Přehled splatných závazků: 

 

EÚ eviduje k 31. 12. 2018 splatné závazky: 
 

o na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti ve výši Kč 599 051,--  
 

o na zdravotním pojištění ve výši Kč 256 975,--  
 

o z titulu daně z příjmu zaměstnanců v celkové výši Kč 372 714,-- 

a z toho činí: 
 daň zálohová Kč  356 903,--   

 daň srážková Kč    15 811,-- 
 

 Počet a jmenovitá hodnota akcií nebo podílů, nebo nemají-li 

jmenovitou hodnotu, informace o jejich ocenění  

EÚ v roce 2018 neeviduje žádné akcie či podíly. 

 
 

 Cenné papíry a dluhopisy 

 majetkové cenné papíry  
 

 EÚ nehospodaří s žádnými majetkovými cennými papíry. 
 

 vyměnitelné a prioritní dluhopisy  

 
 EÚ nehospodaří s žádnými vyměnitelnými a prioritními dluhopisy. 
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 Částky dlužné, které vznikly v daném účetním období a zbytková 

doba jejich splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let  

EÚ neeviduje žádné dlužné částky, které vznikly v daném účetním období 

a jejich zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let. 
 
 

 Celková výše finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy 
v rozvaze (bilanci)  

EÚ nemá k 31. 12. 2018 žádné finanční nebo jiné závazky neobsažené 
v rozvaze. 

 

 Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a další činnosti 
a pro účely daně z příjmů 

V roce 2018 EÚ provozoval pouze hlavní činnost a výsledek hospodaření 
z této činnosti činí 316 020,06 Kč. 

 

 
F. Personální a mzdové údaje 

 

 Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků v členění podle 
kategorií 

  

Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků EÚ v roce 2018 činil 47,4.  
 

     Rozbor dle kategorií pracovníků: 
 

Kategorie 
Vědecký 

prac. 

Odborný 

prac.VaV-

VŠ 

Odborný 

prac. VŠ 

Odborný 

prac. SŠ 

THP 

prac. 

Dělnické 

profese 

Prům.přepočtený 

počet pracovníků 28,3 2,0 10,3 3,8 3,0 0 

 
 Osobní náklady za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty 

u položek - mzdové  náklady, ostatní sociální náklady  
 

Osobní náklady v tis. Kč 

tarifní mzdy 16 421 

osobní příplatek 3 100 

příplatek za vedení 147 

odměny 3 508 

náhrady mezd při DNP 46 

OON vč. honorářů 2 164 

Zákonné sociální pojištění 8 069 

Zákonné sociální náklady 940 

celkem  34 395 

 Údaje o počtu a postavení zaměstnanců (pokud jsou zároveň členy 
statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, 

stanovami nebo zřizovací listinou)  
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Jeden zaměstnanec je statutárním zástupcem. Jeden zaměstnanec je členem 

Dozorčí rady a jeden je tajemníkem. Pět zaměstnanců je členem Rady 
pracoviště a jeden je tajemníkem. 

 
 

 Ohodnocení členů statutárních a kontrolních orgánů 

V roce 2018 byly stanoveny a vyplaceny odměny členům Dozorčí rady a Rady 
pracoviště v celkové výši 233 tis. Kč. 

 
 

 Účast členů (statutárních kontrolních nebo jiných orgánů účetní 

jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou) 
a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka 

uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné 
smluvní vztahy. 

EÚ neuzavřel v roce 2018 žádnou obchodní smlouvu nebo jiné smluvní vztahy 

s institucemi v souladu s tímto bodem.  
 

 
 Výše záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů uvedeným 

v předchozím bodu, s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek 
a případně proplacených částkách  

EÚ neeviduje v roce 2018 žádné zálohy a úvěry poskytnuté členům orgánů 

uvedeným výše. 
 

 
G. Základ daně z příjmu a daň z příjmu 

 

 Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby 

oceňování finančního majetku v průběhu účetního období nebo 
bezprostředně předcházejícího účetního období (pokud ocenění má 
vliv na budoucí daňovou povinnost, nutnost uvést o tom podrobnosti) 

V roce 2018 nebyl hospodářský výsledek ovlivněn způsoby oceňování 
finančního majetku. 

 

 Způsob zajištění základu daně z příjmů  

Při zajištění daňového základu je postupováno v souladu se zákonem č. 

586/1992 Sb., zákon o dani z příjmu v platném znění a dle § 20 tohoto 
zákona jsou uplatňovány položky snižující základ daně. 

 
 
 

 Rozdíly mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé 
účetní období a již zaplacenou daní v těchto účetních obdobích  

EÚ v roce 2018 neměl daňovou povinnost. Daň z příjmu PO byla rovna 0. 
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H. Významné položky z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, 

u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové 
situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace 

nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy (bilance) a výkazu zisku 
a ztráty  

 

 Rozbor dotace (syntetický účet 691) 

 

Zdroj tis. Kč počet projektů  

AV ČR 
Podpora VO 27 744      - 

AV ČR 

Dotace na činnost 5 996 - 

GA ČR 4 106 6 

Ostatní resorty 5 022 12 

Celkem 42 868 18 

 

 

 Tržby (významné položky) 

 

     Tržby za knihy, časopisy, CD a DVD vydávané ústavem ………    231 tis. Kč. 

     Nájemné za byty v budově v Praze 6, Puškinově nám.9 ……….  1 830 tis. Kč. 

 

 Přehled o poskytnutých darech   

 

V roce 2018 byly EÚ poskytnuty dary v celkové výši 5 000,-- Kč.   
 

EÚ v roce 2018 neposkytl žádný peněžní dar.  
 

 
 Přehled informací o veřejných sbírkách podle zvláštního předpisu 

(zákon č.117/2001 Sb. o veřejných sbírkách ) - uvedení účelu a výše 

vybraných částek 

V roce 2018 nebyly vybírány žádné veřejné sbírky. 

 
 

 Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních 

období (rozdělení zisku) 

S hospodářským výsledkem EÚ z roku 2018 bude naloženo podle rozhodnutí 

Rady pracoviště.  
 
 



DalSi ridaje (podle zvl5stnich pr6vnich piedpis& ar rozhodnuti riietni
jednot_ky), _kter6 nejsou v piiloze uvedeny, ale maji uiznamnou
vypovidajici schopnost o ekonomick6 iinnosti riietni jednotky-

Stav majetku Etj evidovan6ho mimo rozvahu v operativni evidenci by
k 31.  12,  2018 nds leduj ic i :

Skupina C2 - drobn'i nehmotnf majetek od 7 do 60 tis.
Skupina D2 - drobn'i hmotn'i majetek od 3 do 40 tis.
Skupina E2 - hmotnf majetek do 3 t is. Kd
Malotir i iZni t isky (knihy) a CD - Florenc
MalotirdZni t isky (knihy) a CD - KHH
Malotir6Zni t isky (knihy) a CD - Brno
MalotirSZnl t isky (knihy) a CD - komisni prodej

EU eviduje pohledSvku v celkov6 vi1!;i 707 546,55 Ka u bfval6ho sprdvce
nemovitost i  na PuSkinov6 ndm6sti  9. Spolupr5ce s f irmou Dejdar s. r.  o. byra
ukondena k  31 .  8 .  2016.

V5echny podstatn6 (daje vypovldajici o ekonomick6 dinrrosti Etj v roce 2018
jsou zachyceny v piedchozich bodech.

V Praze dne 17. 5. 2019

86 993 Kd
6361 645 Kd
487 308 Kd

1438 806 Kd
910 367 Kd
941 961 Kd
189330 Kd
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