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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: Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 

   jmenován s účinností od : 01. 06.2012 

 
Rada pracoviště zvolena 21. – 24. 11. 2011 s účinností od 1. 1. 2012: 
 

    předseda:                 Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 
 

    místopředsedkyně:   Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 
        

    členové:                    PhDr. Jarmila Procházková, Ph.D. 
                                Doc.  PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. 

                     PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D 
 

    externí členové:        Doc. PhDr. Hana Hlošková, CSc. FF UJAK,                   
                                         Bratislava, SR 
                                     Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., FSV UK Praha 
                                     Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., FF UK, Praha,  
                                     Doc. PhDr. Martina Pavlicová, Ph.D.,  Ústav evropské                

etnologie, FF MU Brno 
                                     Doc. MgA. Tomáš Petráň, Ph.D., KSV FF Univerzity 

Pardubice  
 

   tajemník                         tajemník:                   Mgr. Jana Nosková, PhD., EÚ AV ČR, v. v. i. 
           

 
Dozor   Dozorčí rada byla jmenována dne  3. 4. 2012  na 41. zasedání  Akademické rady 

AV ČR s účinností od  1. 5. 2012 do 30. 4. 2017. 
 
 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:                   Doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., ÚDU AV ČR, v.v.i.  
                                             člen Akademické rady AV ČR 
                                    Prof. Václav Riedlbauch, VŠ ekonomická, Praha 
                                    Doc. PhDr. František Vrhel, CSc., FF UK Praha 
 
   tajemník:                  PhDr. Jaroslav Otčenášek, PhD., EÚ AV ČR, v. v. i. 
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b) Změny ve složení orgánů:  

V roce 2012 byl zvolen do druhého funkčního období ředitel ústavu  

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 

Ve stejném roce byla znovu volena i Rada pracoviště a Dozorčí rada.. 

 

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. Předsedání radě pracoviště a účast na jednání dozorčí rady 
ústavu. V roli člena Akademického sněmu spolurozhodování o vědecké 
činnosti a hospodaření AV ČR. 

2.  Práce na výzkumných úkolech - v roli řešitele: 
- realizace koncepčního záměru pracoviště financovaného z podpory na   

dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO 68378076; 
- výzkumný projekt EUF 2010 – 25 „Analýza Státního integračního programu 

pro azylanty a vytvoření návrhu koncepčních a legislativních změn tohoto 
programu“, zadavatel Ministerstvo vnitra České republiky, financováno 
z Evropského uprchlického fondu; 

- projekt Analýza závěrečných zpráv k projektům podpořených v roce 2011 z 
dotačních programů Úřadu vlády ČR; poskytovatel: Rada vlády pro 
záležitosti romské menšiny. 

 
3.  Práce na výzkumných projektech v roli spoluřešitele projektů, na nichž 

       se podílelo více výzkumných institucí: 
- Remaking Eastern Borders in Europe: network exploring social, moral and   

material relocations of Europe's eastern peripheries. Projekt COST 7 
rámcového programu EU. Člen řešitelského týmu, koordinátor pro Českou 
republiku a člen řídícího výboru projektu; 

        - Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí, 
          spoluřešitel  projektu,  jehož  hlavním  řešitelem  je  Výzkumný  ústav  práce 
          a  sociálních    věcí  a   poskytovatelem   Technologická   agentura    České 
          republiky, číslo projektu TD010220. 

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

 
 

Dozorčí rada 

28. 6. 2012  
- první zasedání Dozorčí rady Etnologického ústavu AVČR, v.v.i. (dále jen DR) 

   v  roce 2012. 
DR se seznámila dosavadními s výsledky činnosti Etnologického ústavu AV ČR, 
v.v.i. (dále jen EÚ) za rok 2011, schválila Výroční zprávu o činnosti a 
hospodaření EÚ za rok 2011. Všechny problémy v hospodaření, které nalezl 
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Kontrolní odbor AV ČR, byly odstraněny, ale řešila se otázka personálních 
proměn Technicko-hospodářské správy EÚ která je přetížená a bude nutné 
oddělení personálně posílit a organizačně pozměnit. Zařazením EÚ do kategorie 
plátce DPH dále navýšilo náklady na THS. DR pověřila ředitele EÚ, aby upřesnil 
důvod větších platových rozdílů mezi ohodnocením vědeckých pracovníků 
s atestací (prům. měsíční mzda 31 858),  a odborný pracovník VaV s VŠ (prům. 
měsíční mzda 19 325). Hospodaření za rok 2011 skončilo přebytkem, který byl 
převeden do rezervního fondu. Rozpočet byl pro rok 2012 navýšen po příznivém 
výsledku evaluace. Audit EÚ doporučil omezit čerpání ze sociálního fondu, od 
roku 2012 bude zrušen příspěvek EÚ pracovníkům na penzijní připojištění (či 
poukázka na kulturní a sportovní služby). Audit a zprávu auditora za rok 2011 
schválila Rada pracoviště. 
Ve dnech 21.–24.11.2011 proběhly volby nové Rady pracoviště EÚ, obměna RP 
byla asi 25%. Na jaře 2012 byla ustavena nová Dozorčí rada EÚ ve stejné 
podobě jako předchozí, pouze M. Válka byl nahrazen F. Vrhelem. V březnu 
proběhlo také výběrové řízení na místo ředitele EÚ (dva kandidáti - Z. Uherek a 
J. Otčenášek), 29. 3. Rada pracoviště doporučila Akademické radě AV ČR  Z. 
Uherka na tuto funkci a následně byl  jmenován. Mzdová a rozpočtová komise 
EÚ doporučila navýšit mzdy neatestovaným pracovníkům o 3% vč. průběžného 
nárůstu podle délky pracovní praxe (od 1. 7. 2012). Nová výběrová řízení 
proběhla na místo vedoucího THS (viz výše) a na vedení týmu řešitelů 
"dvořákovského projektu", který vyhrála J. Gabrielová a výběrové řízení na člena 
týmu. Rozvojový plán EÚ byl schválen, za rok 2011 ústav dostal přibližně 2 000 
bodů, ale zatímco roste kvalita, klesá kvantita výstupů. DR vyslechla informaci o 
nových grantových a jiných projektech a o plnění existujících národních či 
mezinárodních grantů. DR byla dále seznámena s opravami v objektu na 
Puškinově nám. (přemisťuje se depozitář, provádějí se repase oken a oprava 
střechy). S Geologickým ústavem AV ČR, v.v.i. se vedou debaty ohledně 
budoucího využití dvora. 
 
27. 11. 2012 proběhlo druhé zasedání DR EÚ. 
Ředitel EÚ informoval DR, že došlo k navýšení mezd odborných pracovníků, 
vědečtí pracovníci obdrželi jednorázové odměny. 1x se také sešla Rada 
pracoviště EÚ, která vyslovila podporu prof. Drahoše na předsedu AV ČR, EÚ 
nenavrhl žádného kandidáta do Vědecké rady AV ČR. Proběhlo také výběrové 
řízení na místo vedoucího Technicko-hospodářské správy. DR byla dále 
seznámena s tím, že čerpání rozpočtu probíhá podle plánu, využity byly účelové 
prostředky – dotace z AV ČR (1,2 mil. CZK) na opravy oken a bytů v objektu na 
Puškinově nám. EÚ dále požádal o doplňující překlenovací půjčku na 
financování eurograntu ETNOFOLK, u něhož je výrazně zpožděno proplacení 
prvního a druhého období z ERDF (Evropský regionální rozvojový fond). Na 
základě doporučení DR byl vytvořen vnitřní předpis o zásadách atestačního 
řízení. Ředitel EÚ sdělil DR, že s plněním dlouhodobého koncepčního rozvoje 
výzkumné organizace (RVO) nejsou žádné problémy.  
 

   Rada pracoviště: 
 

19. 1. 2012 
Jednání bylo prvním jednáním nově zvolené Rady pracoviště, a proto byly 
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nejdříve zvoleny orgány RP (předsedou se stal dr. Zdeněk Uherek, 
místopředsedkyní prof. Jarmila Gabrielová, tajemnicí dr. Jana Nosková). 
Během dalšího jednání členové RP připomínkovali Zprávu o činnosti EÚ AV ČR, 
v.v.i., za rok 2011 a byli seznámeni s výhledem hospodaření na rok 2012. 
Zároveň RP schválila inzerát na konkurz na místo ředitele EÚ AV ČR, v.v.i., 
(zasedání výběrové komise bylo stanoveno na 16. 3. 2012) a projednala 
vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucího NDE (Dvořákovský projekt).  
RP se rozhodla nominovat na čestnou medaili Vojtěcha Náprstka PhDr. Milenu 
Seckou (tato ji následně obdržela).  
V rámci zlepšení vnitřní komunikace mezi RP a zaměstnanci EÚ AV ČR, v.v.i., 
odsouhlasili členové RP na podnět dr. Procházkové vytvoření usnesení 
z každého jednání RP, které by bylo k dispozici zaměstnancům EÚ AV ČR dříve 
než ověřené zápisy z jednání RP.  
 
29. 3. 2012 
Místopředsedkyně RP a místopředsedkyně výběrové komise na funkci ředitele 
EÚ AV ČR, v.v.i., prof. Jarmila Gabrielová informovala členy RP o jednání 
výběrové komise, která vybírala ze dvou kandidátů (PhDr. Jaroslav Otčenášek, 
Ph.D., PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.). Po důkladném studiu materiálů zaslaných 
uchazeči a pohovoru s nimi doporučila komise na základě tajného hlasování 
Radě pracoviště jako kandidáta na místo ředitele dr. Z. Uherka. Tohoto 
kandidáta navrhla RP po hlasování předsedovi AV ČR prof. Ing. Jiřímu 
Drahošovi, DrSc., jako kandidáta na tuto funkci. Zároveň doporučila zveřejnit 
koncepce obou uchazečů na intranetových stránkách EÚ AV ČR, v.v.i., což bylo 
učiněno.  
V dalším jednání RP odsouhlasila návrhy nových grantových projektů 
podávaných ke GA ČR, schválila novou směrnici o cestovních náhradách a 
stanovila termín atestací vědeckých pracovníků na 10. 5. 2012. 
RP jednala také o dílčích změnách jednacího řádu a odsouhlasila změnu dvou 
bodů – nové znění je: čl. 2.2: „Rada se schází k zasedání podle potřeby, 
nejméně však čtyřikrát ročně“, čl. 2.3.: „Na zasedání Rady je dále zván ředitel 
pracoviště, není-li členem Rady.“  
RP byla seznámena s vyhlášením výběrového řízení na místo odborného 
pracovníka v „Dvořákovském projektu“ a na místo vedoucí THS a informována o 
účelech využití nově získaných prostor v budově na Puškinově náměstí.  
RP byla dále informována o schůzce se zástupci nakladatelství Bärenreiter 
Kassel – Editio Bärenreiter Praha ohledně vydávání díla A. Dvořáka (19. 3. 
2012), jednání bylo hodnoceno jako vstřícné.  
 
4. 6. 2012 
Jednání bylo zahájeno krátkým setkáním s členem Akademické rady PhDr. Jiřím 
Benešem, který předal jmenovací dekret řediteli EÚ AV ČR, v.v.i., dr. Zdeňku 
Uherkovi.  
RP schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2011. Zpráva 
auditora, která nebyla v době jednání RP k dispozici, byla schválena per rollam 
30. 6. 2012.  
RP se dále seznámila s jednáním mzdové a rozpočtové komise (24. 5. 2012) a 
schválila její návrh na navýšení mezd pro pracovníky se smlouvou na dobu 
neurčitou o 3 % základní tarifní mzdy; zároveň souhlasila s návrhem komise na 
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neprovedení plošného navýšení mezd atestovaným pracovníkům ve vědě a 
výzkumu a pracovníkům v kategorii 2.  
Prof. Jarmila Gabrielová informovala RP o průběhu atestací – atestováni byli tři 
pracovníci, další atestace byly stanoveny na podzim 2012.  
Během dalšího jednání RP schválila směrnice a pokyny k inventarizaci a byla 
informována o podání projektu na nákladné stavební investice (Puškinovo 
náměstí) a odsouhlasila vydání knihy Zdenka Salzmanna o etnolingvistice.  
V souvislosti se změnou termínu pro odevzdávání grantových projektů ke GA 
ČR, projednala RP nově podávané granty k této agentuře a granty NAKI – 
všechny byly na místě, popř. dodatečně per rollam schváleny.   
RP stanovila termíny jednotlivých akcí v rámci Týdne vědy a techniky a dne 
otevřených dveří.  
 
25. 10. 2012 
RP byla informována o výsledcích volby kandidáta na předsedu AV ČR 
shromážděním pracovníků EÚ AV ČR, v.v.i. – to podpořilo nadpoloviční většinou 
prof. Jiřího Drahoše. Zároveň se RP rozhodla nenominovat žádné kandidáty ze 
zaměstnanců EÚ AV ČR do Akademické rady.  
RP se seznámila s průběžnými výsledky hospodaření ústavu a s financováním 
projektu Etnofolk a schválila převedení hospodářského výsledku ve výši 
318.852,07 Kč do Rezervního fondu.  
RP byla seznámena s personálními změnami v THS, které se ukázaly jako 
problematické, a pověřila ředitele EÚ AV ČR jejich řešením. 
Prof. Jarmila Gabrielová informovala o dalších jednáních s nakladatelstvím 
Bärenreiter, která jsou bohužel velmi složitá a prodlužují se – závěrem je 
příprava nové smlouvy. 
RP schválila podepsání smlouvy s JSTORem o zpřístupnění Českého lidu v této 
databázi, dále spolupráci EÚ AV ČR, v.v.i., na mezinárodním projektu Corpus 
Antiquitatum Americanensium. Schválen byl na jednání též vnitřní předpis o 
atestacích (vytvořen z podnětu Dozorčí rady EÚ AV ČR) a dodatek k vnitřnímu 
předpisu o vědecké redakci (od zahájení její činnosti v novém složení budou 
všechny knihy vydávané EÚ AV ČR představovány vědecké redakci na kolegiu 
ředitele, teprve po jejich schválení dostanou přiděleno ISBN).  
RP byla seznámena s postupem oprav a revizemi v budově na Puškinově 
náměstí.  
V rámci prezentace nejlepších výsledků EÚ AV ČR za poslední pololetí na 
akademickém sněmu byla doporučena k prezentaci kniha Jarmily Procházkové 
et. al.: Vzaty do fonografu. Slovenské a moravské písně v nahrávkách Hynka 
Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové z let 1909–1912. Brno: Etnologický 
ústav AV ČR, v.v.i., 2012. 
RP byla informována o tom, že dr. Zdeněk Uherek byl jmenován docentem.  
 
Noví členové RP jsou:  

-    doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. - Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 

-    doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. - Ústav evropské etnologie, Filozofická 
fakulta Masarykovy univerzity Brno, 
doc. Mg.A. Tomáš Petráň, Ph.D. - Katedra sociálních věd, Filozofická fakulta 
Univerzity Pardubice. 
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II. Informace o změnách zřizovací listiny: 

V roce 2012 nedošlo ke změnám ve zřizovací listině. 

III. Hodnocení hlavní činnosti:  

Údaje o činnosti EÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2012 viz příloha 1. 

IV. Hodnocení další a jiné činnosti: 

Další a jiná činnost ve zřizovací listině ústavu 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 2011 proběhla kontrola ze strany zřizovatele, tj. AV ČR. Shledané závady 
byly odstraňovány podle příkazu ředitele. Závěry budou uvedeny až po následné 
kontrole plněných opatření. 

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:*)  

 
Pro další rozvoj činnosti je EÚ AV ČR, v.v.i., vázán Programem výzkumné 
činnosti na léta 2012 – 2016, na jehož základě byl EÚ AV ČR, v.v.i., vyhodnocen 
jako příjemce institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací 
(Etnologický ústav splňuje odborná kritéria požadovaná ve fázi 1 i 2). Další rozvoj 
činnosti dále vychází zejména ze sebereflexe hodnocení výzkumných pracovišť 
AV ČR, které se uskutečnilo v roce 2011 a ústav byl hodnocen mezi nejlepšími 
pracovišti AV ČR.  
 

Z výsledků sebereflexe i evaluačních aktivit vyplývá, že ústav v roce 2013 
zachová stávající strukturu. I nadále se 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. 
Prioritní oblastí bude základní výzkum, jehož výsledky budou využity i v rámci 
aplikovaného výzkumu, výukových aktivit a expertní činnosti.  
 

Nadále budou probíhat etnokartografické práce a příprava dalších svazků 
Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska, který je vysoce hodnocen v ČR i 
v zahraničí. Z obsáhlých syntéz lze jmenovat práci na publikaci Lidová kultura 
jako další díl Velkých dějin zemí Koruny české. V oblasti dalších monografií se 
předpokládá publikování prací z oblasti slovesné folkloristiky, etnických studií 
k problematice krajanů, mobility a migrace, a to nejen v českém prostředí, ale též 
v evropském a mimoevropském kontextu. Na základě úspěšné mezinárodní 
konference IUAES v Praze bude v roce 2013 zahájena mezinárodní spolupráce 
(zejména vědci z ČR, USA, GB, JAR, Slovenska) na přípravě kolektivní 
monografie  v rámci Urban Series v nakladatelství Ashgate v roce 2014. 
Výzkumy též budou probíhat v oblasti tradiční lidové kultury a lidové zbožnosti. 
Pokračuje příprava pramenných a populárně-vědných edic folkloru. Je 
připravován druhý svazek edice písní z Podhorácka a pokračuje i příprava vydání 
edice slovesného folkloru z Valašska a monografií zaměřených na každodenní 
život ve městě Brně, zejména na dětství česky a německy mluvících obyvatel. 
 

V oblasti etnomuzikologie bude v centru pozornosti výzkum artefaktů tradiční 
hudby a tance v národním i evropském prostředí, teoretické, resp. konceptuální 
problémy etnomuzikologie a etnochoreologie. Bude pokračovat vytváření 
vědeckých edic významných pramenů tradiční lidové písně, instrumentální hudby 
a tance. Očekává se též druhý díl reprezentativní monografie věnované 
Plzeňsku. Oddělení etnomuzikologie též připraví monotématické číslo 
Národopisné revue k jízdě králů. 
 

V oblasti hudební historie se výzkum soustředí na hudební kulturu v českých 
zemích v období 17. a 18. století, zejména na italskou operu v českých zemích, 
jakož i na chrámovou a instrumentální tvorbu tohoto období. Bude pokračovat 
průzkum pramenů k opernímu repertoáru provozovanému v Čechách (v Praze), 
se zvláštním zaměřením na funkci pražských kopistických dílen a jejich 
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evropského významu pro šíření operní tvorby Wolfganga Amadea Mozarta a 
bude se připravovat monografie pražského skladatele chrámové a instrumentální 
hudby první poloviny 18. století J. J. I. Brentnera (1689–1742). Bude probíhat i 
nadále základní pramenný výzkum o díle Antonína Dvořáka s výstupem 
zaměřeným na Dvořákovu operu Alfred. V roce 2013 budou připraveny 
provozovací notové materiály pro plánovanou rozhlasovou nahrávku (+ CD). 
 
Zvýšené úsilí bude Ústav vynakládat k řešení grantů jak z Evropské unie a 
dalších 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., třetím rokem řešit projekt Etnofolk zaměřený na 
uchovávání a zpřístupňování výsledků etnologického a folkloristického výzkumu 
v zemích střední Evropy. Třetím rokem bude též řešen projekt rozvoje spolupráce 
a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí hrazený 
z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který řeší 
pracoviště Brno. Do závěrečné fáze vstupuje v roce 2013 projekt 7 RP EU 
COST.  
 

Ústav se bude nadále 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, Univerzitě Pardubice, 
Vysoké škole ekonomické a na dalších vysokých školách. 
 

Ústav bude i v r. 2013 pokračovat v bohaté publikační činnosti vědeckých 
publikací i v elektronické podobě, v popularizační činnosti, ve vědeckých 
konzultacích, přednáškách, pořádání seminářů a konferencí, v expertní činnosti, 
v pořádání a organizování výstav a v dalších aktivitách. Bude rozšiřovat fondy 
knihovny a sbírkové fondy, zajišťovat jejich digitalizaci a zpřístupňování 
veřejnosti.  
 

I nadále bude ústav vydavatelem ústředních vědeckých periodik Český lid / 
etnologický časopis, Hudební věda a Historická demografie. 
 
Ústav bude i nadále pečovat o svěřený nemovitý majetek. 

 

VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí:*) 

Popis hlavní činnosti ústavu neobsahuje aktivity v oblasti životního prostředí. 
Všechna pracoviště však podle daných možností třídí a ekologicky likvidují 
odpad. 
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IX. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů: *) 

Pracovněprávní vztahy se řídí platným zněním Zákoníku práce a ostatními    
souvisejícími předpisy. Podrobné údaje viz příloha 2. 

 

 

 
 
 
 

 
                       razítko      podpis ředitele pracoviště AV ČR 

 

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

předpisů. 
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