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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. Zdeněk Uherek, CSc. 

jmenován s účinností od : 01. 06.2007 

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

předseda: PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 
 
interní členové:  PhDr. František Bahenský 

                                Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 
                                PhDr. Jarmila Procházková, PhD 

                          doc.  PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. 
               PhDr. Jiří Woitsch 

 
externí členové: Prof. RNDr. Ivo Budil, PhD, 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:  

V roce 2009 nenastaly žádné změny ve složení orgánů. 
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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: 
- výzkumný záměr EÚ AV ČR, v.v.i., AVOZ 90580513 Kulturní identita a kulturní 

regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy; 
- výzkumný projekt Matrilinie, migrace a identita – případ indonézského etnika 

Minangkabau financováno prostřednictví GA ČR (v roce 2009 ukončeno – 
splněno vynikajícím způsobem) 

- výzkumný projekt Identita a sociabilita migrantů z bývalého Sovětského svazu: 
následný výzkum řízených migrací s důrazem na druhou generaci společný 
projekt s Univerzitou v Hradci Králové, financováno prostřednictvím GA AV 
ČR 

- výzkumný projekt Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách 
Královéhradeckého kraje; zakázka KÚ v Hradci Králové, financováno 
z Evropského sociálního fondu 

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; 
4. Kontrola řešení projektů, v nichž EÚ AV ČR, v.v.i., má úlohu příjemce dotace. 
 
 
Dozorčí rada 

   data zasedání: 
   7.5.2009 
   11.5.2009 
   23.6.2009 
   12.11.2009 
   Na zasedáních byla projednávána a schvalována zejména následující témata: 

- výroční zpráva za r. 2008, 
- výsledek auditu r. 2008, 
- převod hospodářského výsledku, 
- žádosti o grantové projekty, 
- rozpočet na r. 2009 a vývoj mezd, 
- nájemní smlouvy v budově ve vlastnictví ústavu, 
- rekonstrukce a opravy v budově, 
- hodnocení ředitele ústavu, 
- uzavíráni důležitých smluv, 
- financování r. 2010 a snížení stavu zaměstnanců. 

 
 

 

 
 

3



  

   
   Rada pracoviště: 

   data zasedání: 
   5.3.2009 
   11.6.2009 
   15.10.2009 
    Na zasedáních byla projednána zejména následující témata: 

- rozpočet ústavu r. 2009 , zvýšení mezd a průběžné hospodaření, 
- aktualizované vnitřní předpisy, 
- spolupráce s dalšími výzkumnými institucemi a vysokými školami, 
- žádosti o grantové projekty a informace o schválených projektech, 
- ustanovení redakční rady časopisu Český lid a Vědecké redakce  ústavu, 
- návrhy kandidátů do GA ČR, GA AV, AR  AV ČR, VR AV ČR, 
- finanční situace AV ČR v r. 2010, krácení dotace a snížení počtu 

zaměstnanců ústavu. 
 
 

II. Informace o změnách zřizovací listiny: 

V roce 2009 nedošlo ke změnám ve zřizovací listině. 

III. Hodnocení hlavní činnosti:  

Další údaje o činnosti EÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2009 viz příloha 1. 

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:*) 

  Příloha  2: Ekonomické informace o Etnologickém ústavu AV ČR, v.v.i.                   
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VII. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště:*)  

 
V roce 2010 bude EÚ AV ČR, v.v.i., pokračovat v řešení výzkumného záměru 
AVOZ90580513 Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování 
etnického obrazu Evropy, který vstupuje do závěrečné fáze. Vedle něho budou 
řešeny projekty podporované grantovými agenturami a dalšími subjekty 
poskytujícími podporu vědy a výzkumu se sídlem v České republice i v zahraničí. 
Ze zahraničních projektů bude v roce 2010 finalizován projekt Sustainable 
Development in a Diverse World, který je podporován ze 6. rámcového programu 
EU.  
 
EÚ AV ČR, v.v.i. se i nadále soustředí na hlavní činnost vymezenou zřizovací 
listinou ústavu. Tak jako v minulých letech bude věnována pozornost projektům, 
které mají dlouhodobou kontinuitu a významně působí na rozvoj vědy. I nadále 
budou probíhat etnokartografické práce a příprava dalších svazků Etnografického 
atlasu Čech, Moravy a Slezska, z obsáhlých syntéz lze jmenovat práci na 
publikaci Lidová kultura jako dalšího dílu Velkých dějin zemí Koruny české, ze 
slovníkových a encyklopedických děl, které ústav vytváří, je v přípravě Malý 
etnologický slovník sestavovaný ve spolupráci s Ústavem lidové kultury ve 
Strážnici. V oblasti kritických edic zůstává i nadále prioritou Nové souborné 
vydání děl Antonína Dvořáka, na němž pracuje Kabinet hudební historie EÚ AV 
ČR, v.v.i. Současně se ústav též soustředí na úkoly operativně mapující situaci 
v české společnosti z pohledu etnologie a sociální antropologie ve spolupráci se 
státní správou, nevládními neziskovými organizacemi i mezinárodními 
organizacemi na bázi základního i aplikovaného výzkumu. V roce 2010 bude 
ukončen výzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Hradeckého kraje 
knižní publikací.  
 
Zvýšené úsilí bude Ústav vynakládat k získávání grantů jak z Evropské unie, tak 
dalších možných mezinárodních projektů, a to nejen jako jeden z účastníků 
řešitelských týmů, ale též v roli koordinátora. V roli koordinátora mezinárodního 
řešitelského kolektivu podá EÚ AV ČR, v.v.i., projekt 7. rámcového programu na 
téma Evropské identity a dále projekt na vytvoření mezinárodní databáze fondů 
institucí zaměřených na etnologický a folkloristický výzkum ve střední Evropě.  
 
Prioritou ústavu bude udržet vysoký kvalifikační trend, podílet se na výchově 
mladé vědecké generace ve spolupráci s vysokými školami a rozvíjet mezinárodní 
spolupráci s vědeckými institucemi obdobného zaměření. EÚ AV ČR, v.v.i., se 
soustředí na výchovu doktorských studentů, kterou bude realizovat v rámci 
společných akreditací s Ústavem etnologie FF UK a katedrou antropologických a 
historických věd FF ZČU v Plzni. Bude se i nadále podílet též na přípravě 
bakalářských a magisterských studentů na Univerzitě Karlově, Masarykově 
univerzitě, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, Západočeské univerzitě a na 
dalších vysokých školách.    
 
Ústav bude v r. 2010 i nadále pokračovat v bohaté publikační činnosti vědeckých 
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