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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. 1. 2007: Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. 

Ředitel pracoviště: PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 

jmenován s účinností od : 01. 06. 2007 

Rada pracoviště zvolena dne 18. 01. 2007 ve složení: 

předseda: doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. 

místopředseda: PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 

členové: 

Interní členové: PhDr. František Bahenský 
Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 
PhDr. Jarmila Procházková, Ph.D. 
PhDr. Jiří Woitsch 
Externí členové: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc., FF ZČU, Plzeň 
Doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc., FF UK Praha 
Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., FSV UK Praha 
Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., FF UK, Praha, Univerzita Pardubice 
Doc. PhDr. František Vrhel, CSc., FF UK Praha  

Dozorčí rada jmenována dne 1. 5 2007 ve složení: 
předseda: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (HÚ AV ČR, v. v. i.), 
místopředseda AV ČR 
místopředseda: PhDr. Stanislav Brouček, CSc. (EÚ AV ČR, v. v. i.) 
tajemník: PhDr. Jaroslav Otčenášek, PhD. (EÚ AV ČR, v. v. i.) 

členové:  

PhDr. Miroslav Válka, PhD. (FF MU Brno) 
prof. Václav Riedlbauch  (Česká filharmonie) 
PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (VR AV ČR, člen Akademické rady AV ČR) 



  

 
 

b) Změny ve složení orgánů:  

Od 1. 6. 2007 jmenován ředitelem Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 
Dne 28. 6. 2007 byl zvolen předsedou rady pracoviště PhDr. Zdeněk 
Uherek, CSc. 

c) Informace o činnosti orgánů: 

Ředitel: 

1. Řízení a koordinace činnosti jednotlivých složek ústavu a zastupování 
ústavu a jednání jeho jménem vůči zřizovateli a dalším institucím, se 
kterými ústav vstupoval do jednání a koordinoval činnost. Předsedání radě 
pracoviště  a účast na jednání dozorčí rady ústavu.  
2. Práce na výzkumných  úkolech - v roli řešitele: 
- výzkumného záměru EÚ AV ČR, v.v.i.,. AVOZ 90580513 Kulturní identita 
a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy; 
- výzkumného projektu Matrilinie, migrace a identita - případ indonézského 
etnika Minankabau; 
3. Práce na výzkumných projektech v roli spoluřešitele projektů, na nichž 
se podílelo více výzkumných institucí 
- Sustainable development in a diverse world - projekt 6. rámcového 
programu EU: 
- Interface  – Imigranti a národní integrační strategie - spolupráce na 
projektu financovaném Evropskou komisí 
- PEACE - COM - spolupráce na projektu 6. rámcového programu 
4. Kontrola řešení projektů, v nichž EÚ AV ČR, v.v.i., má úlohu příjemnce 
dotace.  

Rada pracoviště:  

V roce 2007 se sešla 6x v následujících termínech: 18. 1., 22. 2. 29. 3., 
20. 4., 28. 6., 4. 10. 
Rada pracoviště se na svých zasedáních zabývala následujícími tématy: 
18. 1. 2007:  
Schválila jednací řád Rady pracoviště. 
Zvolila předsedu rady. 
Jmenovala tajemníka Rady pracoviště. 
Projednala vnitřní předpisy: organizační řád, mzdový předpis EÚ AV ČR, 
v.v.i. 
Vyhlásila výběrové řízení na ředitele ústavu. 



  

 
 

Schválila zřízení pomocných orgánů ředitele: kolegium ředitele, atestační 
komise, inventarizační komise, škodní a likvidační komise. 
Přijala návrh na změnu názvu Oddělení hudební historie na Kabinet 
hudební historie. 
Projednala výši odměn pro externí členy Rady pracoviště. 
 
22. 2. 2007: 
Schválila zápis zasedání ze dne 18. 1. 2007. 
Schválila rozpočet ústavu. 
Schválila organizační řád. 
Schválila žádost o grantové projekty GA AV ČR a GA ČR. 
Schválila spolupráci ústavu s Institutem etnografie a muzeem Bulharské 
akademie věd. 
Byla seznámena s problematikou www stránek ústavu a bylo jí sděleno, že 
pracovníci jsou nespokojeni se správcem sítě v budově Na Florenci 3. 
 
29. 3. 2007: 
Schválila harmonogram výběrového řízení na ředitele ústavu a jmenovala  
konkurzní komisi. 
Doplnila a schválila mzdový předpis na r. 2007 s platností od 1. 4. 2007 na 
jeden rok. 
Schválila návrh Mgr. Noskové, PhD. na cenu Otto Wichterleho. 
Schválila spolupráci ústavu s Institutem politických věd a mezinárodních 
vztahů Rumunské akademie věd. 
 
20. 4. 2007: 
Byla informována o průběhu výběrového řízení a funkci ředitele ústavu. 
Projednala koncepci na rozvoj ústavu předloženou při výběrovém řízení. 
Na základě výsledků hlasování navrhla PhDr. Zdeňka Uherka, CSc. ke 
jmenování do funkce ředitele ústavu. 
 
28. 6. 2007: 
Byla informována, že PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. s platností od 1. 6. 2008 
převzal funkci ředitele ústavu. 
Přijala rezignaci doc Tyllnera na funkci předsedy rady. Novým předsedou 
byl zvolen dr. Uherek. 
Dr. Uherek seznámil radu se změnami ve funkcích oddělení etnických 



  

 
 

studií a etnomuzikologie. 
Rada pracoviště schválila záměr zřídit funkci vědeckého tajemníka ústavu, 
která zanikla s přechodem ústavu na v.v.i. 
Schválila vnitřní předpis o stipendiu. 
Souhlasila se záměrem renovovat přízemí budovy na Puškinově náměstí a 
souhlasila se žádostí o dotaci na tuto činnost v r. 2008. 
Schválila roční zprávu za rok 2006, která bude umístěna na webových 
stránkách ústavu. 
Projednala a schválila návrh úprav skartačního a spisového řádu. 
Schválila návrh pracovníků na udělení „děkovného“ listu předsedy AV ČR. 
Byla informována o grantech udělených na výzkumné projekty. 
Vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy s akademickým ústavem ve 
Slovinsku. 
 
4. 10. 2007: 
Souhlasila s převzetím budovy Na Puškinově nám. 9 v Praze 6 do 
vlastnictví ústavu. 
Byla seznámena s projektem Slovníku slovesného folklóru Slovanů, 
Litevců a Maďarů, který by měl vznikat na půdě ústavu. 
Byla srozuměna se změnami v distribuci časopisů vydávaných ústavem. 
Projednala záměr o zřízení vlastního serveru ústavu spravovaného externí 
firmou. 
Vyslovila souhlas se zavedením veřejných přednášek vedených 
pracovníky ústavu i hosty. 
Byla seznámena s výsledky atestací pracovníků s končící pracovní 
smlouvou a těch, kteří dosáhli vyšších vědecko-pedagogických hodností a 
s harmonogramem atestací v roce 2008. 
Schválila záměr uspořádat v roce 2008 konferenci k terminologii jako 
součást plnění výzkumného záměru ústavu. 
Projednala nové projekty, na kterých se podílejí pracovníci ústavu: 1. CD 
židovských písní, 2. výzkum sociálně vyloučených lokalit v koooperaci s 
FSS MU. 

Dozorčí rada:  

Dozorčí rada se sešla v roce 2007 celkem dvakrát, a to dne 14. 5. 2007 
(ustavující zasedání) a 12. 11. 2007. Na svých zasedáních projednávala 
majetkoprávní otázky ústavu, vyjadřovala se k rozpočtu a jeho čerpání, 
k řešení výzkumného záměru ústavu a jednotlivých projektů ústavu a jejich 
financování, ke změně vlastnických vztahů k budově na Puškinově 
náměstí 9, ke vnitřním předpisům ústavu. Dozorčí rada také ocenila 
publikační činnost a zvláště pak Národopisnou encyklopedii Čech, Moravy 



  

 
 

a Slezska. Dále hodnotila činnost Kolegia ředitele Etnologického ústavu a 
práci ředitele ústavu.Dozorčí rada také upozornila na nutnost zajištění 
auditora pro povinný audit hospodaření EÚ v roce 2007, který by měl 
proběhnout v roce 2008.   

II. Informace o změnách zřizovací listiny: 

V r. 2007 nedošlo ke změnám ve zřizovací listině. 

III. Hodnocení hlavní činnosti:  

Viz příloha č. 1: Základní údaje o činnosti Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i v r. 
2007 a hlavní dosažené výsledky.) 

IV. Hodnocení další a jiné činnosti: 

Další a jiná činnost v ústavu nejsou. 

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

Žádná opatření nebyla uložena. 

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

Viz příloha č. 2: Tab I., II., III. 

VII. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště:*)  

V roce 2008 bude EÚ AV ČR, v.v.i., pokračovat v řešení výzkumného záměru AVOZ 
90580513 a v projektech podporovaných grantovými agenturami a dalšími subjekty 
poskytujícími podporu vědy a výzkumu se sídlem v České republice i v zahraničí. I 
nadále se soustředí na hlavní činnost vymezenou zřizovací listinou ústavu. Tak jako 
v minulých letech bude rovnoměrně věnována pozornost projektům, které mají 
dlouhodobou kontinuitu a dlouhodobě působí na rozvoj vědy, a také úkolům 
operativně mapujícím situaci ve společenských oblastech, na něž se ústav zaměřuje 
ve spolupráci se státní správou, nevládními neziskovými organizacemi i 
mezinárodními organizacemi. Prioritou ústavu bude udržet vysoký kvalifikační trend, 
                                                 
*) Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 



  

 
 

spolupracovat na výchově mladé vědecké generace ve spolupráci s vysokými 
školami a rozvíjet mezinárodní spolupráci s vědeckými institucemi obdobného 
zaměření. Pro lepší komunikaci s vědeckou obcí i veřejností zahájí ústav rekonstukci 
sídla Kabinetu hudební historie, kde zřídí pro celoústavní potřebu přednáškový sál, 
který bude dokončen a dovybaven v roce 2009. V roce 2009 budou též renovovány 
prostory hudebněvědné knihovny. Pro lepší interní komunikaci i komunikaci 
s veřejností rekonstruuje v roce 2008 ústavní webové stránky na vlastním serveru, 
který umožní prezentaci vybraných výsledků výzkumu v plném znění. Ústav v roce 
2008 bude i nadále pokračovat v bohaté publikační činnosti včetně vydávání 
ústředních vědeckých periodik Český lid a Hudební věda. 

VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí:*) 

Popis hlavní činnosti ústavu  neobsahuje aktivity v oblasti ochrany životního 
prostředí. 

IX. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů: *) 

Základní rámec pracovně právních vztahů zůstal zachován. 

 
 
 
 
 
 

razítko podpis ředitele pracoviště AV ČR 
 
 
 

Přílohou výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva o jejím auditu 

 

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


