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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, PhD 

 
externí členové: Prof. RNDr. Ivo Budil, PhD, DSc., FF ZČU, Plzeň 

                                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. 
 
   členové:            PhDr. Miroslav Válka, PhD., FF MU Brno 
                            Prof. Václav Riedlbauch, Vysoká škola ekonomická 
                            Doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., UDU AV ČR, v.v.i.  
                               člen Akademické rady AV ČR  
 
   tajemník:           PhDr. Jaroslav Otčenášek, PhD., EÚ AV ČR, v. v. i. 
    

b) Změny ve složení orgánů:  

Od ledna 2010 se zmenšil počet členů Rady pracoviště, protože rezignoval externí 
člen doc. PhDr. Černý, CSc., který byl zároveň místopředsedou.  Do této funkce 
pak Rada zvolila stávající členku,  prof. PhDr. Gabrielovou, CSc.  
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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. 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 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 – pokračování projektu započatého v r. 2009; 

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: 
   29.4.2010 
   29.6.2010 (hlasování per rollam k hodnocení ředitele ústavu) 
   9.12.2010 
    
   Na zasedáních byla projednávána a schvalována zejména následující témata: 

- hospodaření ústavu za r. 2009 vč. auditu; 
- řešené a plánované vědecké projekty; 
- průběh změn v rekonstrukci objektu Na Puškinově n. 9 v Praze 6; 
- atestace a publikační činnost pracovníků ústavu a plánované publikační 

projekty; 
- hodnocení činnosti ředitele ústavu – vynikající; 
- výsledky vědecké činnosti EÚ za r. 2010; 
- opatření vztahující se ke snížení dotace na rekonstrukci objektu na 

Puškinově n. 9 a schválení nekomerčního využívání prostor; 
- hodnocení řešených projektů s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici;
- informace o získaném Grantu GA ČR a grantu z projektu Evropské unie 

(Projekt Etnofolk v rámci programu Central Europe, který ústavu přinese 
finanční prostředky). 
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   Rada pracoviště: 
   data zasedání: 
   7.1.2010 
   8.4.2010 
   17.6.2010 
   30.9.2010 
 
 Na zasedáních byla projednána zejména následující témata: 

- hospodaření ústavu za r. 2009 a finanční záležitosti v r. 2010 - výhled a 
průběh čerpání rozpočtu,  personální změny v důsledku snížení dotace AV 
ČR, 

- hodnocení vědeckých výsledků a publikační činnosti v r. 2009, výsledky v 
RIV a atestace pracovníků, 

- schválení výroční zprávy za r. 2009, 
- úpravy sklepních prostor v budově na Puškinově nám. 9 v roce 2010, 
- volba nové místopředsedkyně Rady EÚ AV ČR namísto původního 

místopředsedy,  
- spolupráce s bulharskou Akademií věd; 
- žádosti o projekt z programu Central Europe na r. 2011 – 2013 a o projekt ze 

strukturálních fondů EU, 
- informace o hodnocení ústavů AV ČR za léta 2005 – 2009,  
- novela organizačního řádu,  
- personální a finanční situace v Kabinetu hudební historie s ohledem na 

splnitelnost závazků do budoucna,  
- podávané projekty na  GA ČR, MK ČR (NAKI a dotace na časopisy a 

publikace), 
- nominace na prémii OW a ocenění Česká hlava, 
- volba zástupce ústavu do Akademického sněmu, 
- zahraniční cesty, veřejné přednášky. 
 

 

II. Informace o změnách zřizovací listiny: 

V roce 2010 nedošlo ke změnám ve zřizovací listině. 

III. Hodnocení hlavní činnosti:  

Byly zpracovány výkazy o činnosti Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. pro 
hodnocení ústavů AV ČR za léta 2005 – 2009, které bylo v r. 2010 zahájeno a 
bude dokončeno začátkem roku 2011. 
Další údaje o činnosti EÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2010 viz příloha 1. 
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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.                   

VII. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště:*)  

 
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. Současně budou 
publikovány práce uzavírající výzkumný záměr ústavu. 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, bude dokončen Malý etnologický slovník 
sestavovaný ve spolupráci s Ústavem lidové kultury ve Strážnici. V oblasti monografií 
bude finalizována syntéza o Češích v Bosně a Hercegovině avizována ve 
výzkumném záměru. 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 2011 bude probíhat výzkum azylantů a 
efektivity Státního integračního programu financovaný z Uprchlického fondu 
(zadavatel Ministerstvo vnitra ČR).  
 
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 bude EÚ AV ČR, v.v.i., řešit projekt Etnofolk zaměřený na 
uchovávání a zpřístupňování výsledků etnologického a folkloristického výzkumu 
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v zemich stiedni Evropy a projekt rozvoje spolupr6ce a zvy5ov1ni vyzkumnlich
kompetencl v siti etnologickfch instituci hrazeny z opera6niho programu
Vzd6ldv6ni pro konkurenceschopnost. Vedle toho bude ie5it a usilovat o dal5i
projekty GA CR, NAKI a jine.

Prioritou 0stavu bude udrZet vysokyi kvalifikacni trend, a vynikajici vyisledky, kter6
lYlV potvrzeny i mezin6rodni evaluaci, ieZ na pracovi5ti prob6hla v roce 2010.
Ustav se bude naddle podilet se na vfchovd mlad6 v6deck6 generace ve
spoluprdci s vysokimi Skolami a rozvijet mezindrodni spolupr6ci s v6deckfmi
institucemi obdobneho zam6ieni. EU AV CR, v.v.i., se soustiedl na rnfchovu
doktorskyich student0, kterou bude realizovat v r6mci spolednyich akreditaci
s Ustavem etnologie FF UK a katedrou antropologickfch a historickich v6d FF
ZCU v Plzni. Bude se i naddle podilet t62 na piipravd bakaldiskfch a
magisterskfch studentfr na Univerzit6 Karlov6, Masarykovd univerzit6, UniverzitS
Jana Evangelisty Purkyn6, Z6padodesk6 univerzitd a na dalSich vysokich
5kol6ch.

Ustav bude i v r. 2011 pokradovat v bohat6 publikadni dinnosti vedeckfch
publikaci v listinn6 i elektronicke podobd i v populariza6nl dinnosti, ve vddeckyich
konzultacfch, piedn65kdch, poi6ddni semindifr a konferenci, v expertni dinnosti, v
poidddni a organizovdni vistav a dal5ich aktivit. Bude roz5iiovat fondy knihovny a
sblrkov6 fondy, zaji5fovat jejich digitalizaci a zpiistupiovdni veiejnosti. I nad6le
bude 0stav vydavatelem ristiednfch v6deckich periodik deskf lid / Etnologicki
dasopis, Hudebni v6da a Historick6 demografie.

Ustav bude i nad6le pedovat o sv6ienf nemoviti majetek.

Vlll. Aktivity v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi:*)

Popis hlavni dinnosti 0stavu neobsahuje aktivity v oblasti Zivotniho prostiedi.
V5echna pracovi5td vSak podle danjrch moZnosti tiidi a ekologicky likvidujl odpad.

lX. Aktivity v oblasti pracovn6pr6vnich vztah0: *)

Pracovndpr6vni vztahy se iidi platnlim zn6nlm Z6konfku prdce a ostatnlmi
souvisejicimi piedpisy. Podrobne 0daje viz pYiloha 2.

[Tt;c'-ci]cKi *srruLv fl n, *iln
x10 00 preha 1, Na norencX i+Zfji3

razitko Bodpis ieditele prago'viSte AV eR
"/ I

*) Udaje poZadovan6 dle $ 21z1kona563/1991 Sb., o ridetnictvl, ve zndnf pozd6j5ich
piedpis0.
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