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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. 
        

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

                   PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. 
 

    externí členové:      Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc., FF UJAK, Bratislava, SR 

                                    Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., FSV UK Praha 
                                    Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., FF Univerzity Pardubice 
                                    Doc. PhDr. Martina Pavlicová, Ph.D., ÚEE, FF MU Brno 
                                    Doc. MgA. Tomáš Petráň, Ph.D., KSV FF Univerzity 

Pardubice  
 

   tajemník                         tajemník:                  Mgr. Jana Nosková, Ph.D., 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., dr. h. c. 
                                  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, Ph.D., EÚ AV ČR, v. v. i. 

b) Změny ve složení orgánů: nebyly změny 
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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. 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; 
- řešení výzkumného projektu Analýza uživatelů a užívání městského 

veřejného prostoru hl. m. Prahy, podpořeného z fondů Otevřené 
společnosti, o.p.s. 

 
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 

Dozorčí rada zasedala v roce 2013 dvakrát, dne 20. 6. 2013 a dne 14. 11. 2013. 

 

Dne 20. 6. 2013 se Dozorčí rada Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen DR) 

seznámila s dosavadními výsledky činnosti Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen 

EÚ) za rok 2012, schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření EÚ za rok 2012. Ředitel 

EÚ doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. informoval o hospodářském výsledku ústavu v roce 

2012 a o důvodech personálních změn v technicko-hospodářské správě. Dále ředitel ústavu 

s dozorčí radou projednal zprávu Kontrolního odboru AV ČR, informoval o opatřeních, 

které na doporučení Kontrolního odboru uskutečnil. Diskutoval zejména o změnách 

v evidování tisků ústavu, které mu byly doporučeny. Následně se řešila náplň činnosti a 

kontrola vedoucích jednotlivých oddělení EÚ, kterou bude realizovat atestační komise.  

Dozorčí rada byla dále informována o grantové úspěšnosti, o projednávání licenční smlouvy 

mezi EÚ a Knihovnou AV ČR o využití repozitáře knihovny (Rada pracoviště si vyžádala 

právní rozklad) a o zasedáních kolegia ředitele EÚ.  

Dozorčí rada pracoviště byla dále informována o atestačních řízeních, při nichž byla u 

jednoho pracovníka shledána nedostatečná publikační činnost a byla provedena opatření 

k nápravě. S jednou pracovnicí pak nebyla, vzhledem k její pracovní výkonnosti, uzavřena 

další pracovní smlouva (na základě její žádosti s ní byla uskutečněna ještě jedna atestace se 
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stejným výsledkem).  

Dozorčí rada byla též informována o výběrových řízeních, které se uskutečnily na místo 

vědeckého pracovníka do oddělení etnických studií a na místo vedoucího THS a finanční 

účetní.  

Dozorčí rada diskutovala o úpravách směrnice o atestaci a podala návrh na vytvoření stálé 

atestační komise. 

Dozorčí rada byla ředitelem ústavu informována o realizaci koncepčního záměru pracoviště 

financovaného z podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO 

68378076. Konstatovala, že výsledky jsou uspokojivé, problémy jsou pouze s vydávání 

edice Souborného kritického vydání děl Antonína Dvořáka, kde doposud nebyly 

vydavatelem publikovány již dokončené svazky.  

Dozorčí rada se dále zabývala rekonstrukcí bytů v budově ústavu na Puškinově nám. 9, 

postupem prací při výměně oken v celém objektu a ocenila řadu propagačních a 

popularizačních akcí (konference v senátu, prezentace ústavu v Academii na Václavském 

náměstí ve Dnech vědy a techniky atd). 

 

 

Dne 14. 11. 2013 proběhlo druhé zasedání DR EÚ. 

Ředitel EÚ informoval DR o činnosti ústavu za dobu od posledního zasedání DR EÚ (20. 6. 

2013). Zejména informoval o výsledcích zasedání Rady pracoviště. Zmínil též jednání 

v rámci III. vědní oblasti AV ČR ohledně spolupráce s jinými ústavy při vytváření strategie 

AV ČR, především diskutoval nabídku Historického ústavu AV ČR na spolupráci při 

zpracovávání sbírkových fondů.  

Ředitel EÚ AV ČR dále informoval DR o rozpočtu EÚ a jeho čerpání, které probíhalo 

v souladu s původními předpoklady. Je čerpán plynule kromě zpožděných plateb od 

poskytovatele na projekt Etnofolk. Ředitel v souvislosti s ekonomikou ústavu pozitivně 

hodnotil změny, které proběhly ve vedení a organizaci THS.  

DR EÚ byla dále informována o čerpání prostředků na nákladné opravy, které byly určeny 

na výměnu oken v budově na Puškinově nám. (dotace AV), o opravě střechy a zabezpečení 

budovy formou videovrátného (z vlastního fondu oprav budovy). Ředitel dále diskutoval 

s DR nedostatky ze strany smluvního správce budovy a získal od DR souhlas zahájit 

poptávání po novém správci budovy. 

DR byla informována o plnění RVO, o výkonnosti pracovníků v roce 2013 a ustavení stálé 

atestační komise, která se skládá z vedoucích oddělení a výběru externích odborníků pro 

jednotlivé vědecké oblasti pěstované v EÚ, kteří mohou alternovat podle zaměření 

atestovaných pracovníků a časových možností. 11. 11. 2013 proběhla atestace 3 

zaměstnanců podle upraveného předpisu. 

K mimorozpočtovému financování EÚ využívá zdroje Evropské unie, ministerské granty, 

GA ČR, projekty regionálního rozvoje, projekty s neziskovým sektorem a další zdroje. EÚ 

se podílí i na jednom grantu TA ČR (projekt byl podán s Výzkumným ústavem práce a 

sociálních věcí MPSV ČR). V roce 2013 byl ústav úspěšný v získávání prostředků z resortů 

(zejména MK ČR) a z neziskového sektoru, nedařilo se získávat granty z GA ČR, v takové 

míře jako v minulých letech. DR konstatovala, že tato skutečnost není dána kvalitou projektů 

a ocenila, že publikační činnost tím není omezena. Doc. Uherek uvedl, že by bylo dobré 

zřídit etnologicko-antropologickou sekci v rámci oblastí GA ČR a že se pro apelování na GA 

ČR v této věci pokusí získat ředitele dalších oborových pracovišť. 

DR se nechala podrobně informovat o projektu „Nové souborné kritické vydání děl 

Antonína Dvořáka“. DR vyslechla též závěry jednání o dalším postupu s místopředsedou 
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AV ČR a doporučení předsedy AV ČR. Vzala též na vědomí, že k 1.1. 2014 nastoupí nový 

vedoucí KHH a jednání s nakladatelem dostanou novou dynamiku.  

DR byla informována, že v rámci Dne otevřených dveří se EÚ velmi bohatě prezentoval 

široké veřejnosti (filmy, projekt ETNOFOLK apod.). Momentálně se EÚ také prezentuje ve 

výloze prodejny Academia ve Vodičkově ulici v Praze a bude se konat akademická kavárna 

ve spolupráci s EÚ. Proběhla konference o Mariánské úctě a konference v Senátu 

Parlamentu ČR o návratové migraci. 

 
 
 

Rada pracoviště: 
Jednání Rady pracoviště 

 

Jednání 13. ledna 2013 

RP byla seznámena s jednáním Akademického sněmu a s návrhem jmenování prof. Jiřího 

Drahoše na funkci předsedy AV ČR.  RP dále projednala podporu kandidátů jiných ústavů 

do Akademické rady AV ČR a navrhla vlastní kandidáty do Vědecké rady AV ČR (tito 

kandidáti byli předtím schváleni shromážděním vědeckých pracovníků EÚ AV ČR, v.v.i.). 

RP na tomto jednání jednomyslně podmínečně schválila Výroční zprávu za rok 2012, jejíž 

konečná verze byla členům RP rozeslána k přehlédnutí později. RP byla seznámena 

s hospodařením v roce 2012, s návrhem rozpočtu na rok 2013 a s novou kalkulací cen 

publikací vydaných EÚ AV ČR, v.v.i., danou zvýšením DPH od 1. 1. 2013.  

RP se zabývala situací v THS, odkud odcházel zaměstnanec přijatý na místo vedoucího před 

uplynutím zkušební lhůty, a vzala na vědomí, že nový vedoucí bude hledán mimo jiné i ve 

spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR, v.v.i. 

Ředitel EÚ AV ČR, v.v.i., doc. Uherek avizoval nutnost úpravy vnitřních předpisů 

upravujících činnost vedoucích oddělení EÚ AV ČR, v.v.i., tak, aby byly přesně stanoveny 

jejich povinnosti. Dále informoval o výsledcích ankety týkající se Českého lidu a malé 

publikační aktivity zaměstnanců ústavu v tomto časopisu.  

RP byla seznámena s výsledky jednání s nakladatelstvím Bärenreiter a podrobně diskutovala 

o vzniklé situaci. Po diskusi RP zmocnila doc. Uherka a prof. Gabrielovou k vypovězení 

smlouvy s tímto nakladatelstvím, pokud se nenajde jiné řešení. Zároveň prof. Gabrielovou 

zavázala, aby se spolu s nakladatelstvím pokusila co nejrychleji finalizovat a vydat již 

zpracované svazky. 

 

Jednání 13. června 2013 

RP byla seznámena s výsledky hlasování per rollam od svého posledního jednání v lednu 

2013 – hlasování se týkala návrhů grantových projektů pro GA ČR, podání žádosti o 

finanční podporu z AV ČR v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – 

Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR, návrhu na podání projektu na 

vytvoření centra excellence u GA ČR, změny bodu 5 vnitřního předpisu EÚ AV ČR, v.v.i., 

o atestacích. Všechny návrhy byly schváleny. 

Na RP podal dr. Jaroslav Otčenášek zprávu o projektu Etnofolk – především kvůli 

prodlevám ve splácení financí ze strany EU.  RP byla ubezpečena, že projekt běží bez 
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problémů.  

RP byla informována o přípravě Strategie dalšího rozvoje AV ČR. 

RP schválila Roční zprávu za rok 2012, obdržela informaci o tom, že zpráva o kladném 

hospodářském výsledku byla oznámena i Akademické radě a dementovala informaci THS 

z ledna 2013, že hospodářský výsledek bude pro rok 2012 záporný.  

RP byla informována o tom, že do THS byl přijat jako nový vedoucí ing. Ondřej Caha.  

Jednotliví členové RP, kteří jsou zároveň vedoucími oddělení na EÚ AV ČR, v.v.i., 

představili výhledy činnosti svých oddělení na rok 2013. 

RP diskutovala o Licenční smlouvě o poskytování textů do repozitáře knihovny AV ČR a 

navrhla řediteli EÚ AV ČR, v.v.i., doc. Uherkovi, aby před jejím podpisem učinil dotaz u 

právníka, zda její podpis znamená poskytovat do repozitáře i texty, u nichž není EÚ AV ČR, 

v.v.i., držitelem práv.  

RP odsouhlasila úpravu bodu 5 organizačního řádu EÚ týkajícího se povinností vedoucích 

oddělení. 

RP byla informována o připravovaných akcích v rámci Týdne vědy a techniky, diskutovala 

možnost regionální spolupráce AV ČR, byla seznámena se stížností doc. Hlôškové na dr. 

Otčenáška ohledně jeho publikace Antropologie narativity, v níž bylo neoprávněně otištěno 

jméno doc. Hlôškové jako recenzentky, a vzala na vědomí udělení důtky dr. Otčenáškovi za 

uvedení jména doc. Hlôškové jako recenzentky publikace bez jejího souhlasu. Dále byla 

informována o oborové bibliografické databázi pro EÚ AV ČR, v.v.i. (muzikologická 

bibliografická databáze) a odsouhlasila její zpracovávání. Nakonec diskutovala o vývoji 

situace při jednáních s nakladatelstvím Bärenreiter.  

 

Jednání 26. září 2013 

RP byla seznámena s vývojem situace kolem Strategie AV ČR a informována o Zprávě o 

činnosti ústavu za období 2012–2013 pro vedení AV ČR, stejně tak o formuláři Program 

výzkumné činnosti na léta 2012–2017. 

Na jednání RP informoval ing. Ondřej Caha její členy o hospodaření ústavu, shrnul i 

finanční otázky ohledně projektu Etnofolk. RP pověřila ing. Cahu a doc. Uherka, aby se 

neprodleně setkali s dr. Otčenáškem a manažerem projektu z externí firmy a získali od nich 

písemné vyjádření ohledně obsahového plnění projektu, aby v návaznosti na to dosáhli 

vyjádření odpovědných orgánů, proč ještě nebyla proplacena další splátka. Ing. Caha 

informoval také o potížích s firmou Dejdar spravující budovu na Puškinově náměstí, RP 

odsouhlasila učinění poptávky u dalších firem.  

RP byla seznámena s výhledem činnosti jednotlivých oddělení EÚ AV ČR na rok 2014 

v oblasti projektů a konferencí. 

RP vyslechla zprávy o chystané změně vedoucího Kabinetu hudební historie, odsouhlasila 

po diskusi vypsání výběrového řízení na toto místo.  

RP byla informována o situaci časopisu Český lid, o připravovaném Dnu otevřených dveří, o 

pravidlech dotací Ediční rady AV ČR.  

RP odsouhlasila stálé členy atestační komise EÚ AV ČR, v.v.i., jsou jimi vedoucí vědeckých 

oddělení EÚ AV ČR, v.v.i., (aktuálně prof. Jarmila Gabrielová, doc. Zdeněk Uherek, doc. 

Lubomír Tyllner, dr. Jana Pospíšilová, dr. Jiří Woitsch); a externí členové: doc. Petr 
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Lozoviuk, doc. Tomáš Petráň, doc. Miroslav Válka, doc. František Vrhel, dr. Yasar Abu 

Ghosh, prof. Josef Kandert, prof. Marta Ottlová, dr. Alena Jakubcová a prof. Jaromír Havlík. 

 

Jednání 28. 11. 2013 

RP byla informována doc. Uherkem o projektech Strategie AV ČR v rámci OV III a byl jí 

podán přehled o projektech, do kterých se zapojuje EÚ AV ČR, v.v.i., a o projektech, které 

by mohly být připraveny v budoucnosti.  

RP projednala hospodaření ústavu v roce 2013 a opravy budov na Puškinově náměstí. RP 

pracoviště byla seznámena s aktuální situací ve finančním krytí projektu Etnofolk, byla 

informována o tom, že bude nutné požádat o spolupráci AV ČR, jelikož se zdržely platby 

z EU. 

RP vyslechla informace o stavu příprav na výběrové řízení na vedoucího KHH a schválila 

složení výběrové komise.  

RP schválila Spisový a skartační řád.  

RP vyslechla informace ředitele o nových interních normách AV ČR, o nabídce bytů, 

aktualizaci formulářů Ediční rady AV ČR, připravovaných projektech, možnosti zapojit se 

do edice Věda kolem nás a o Vánočním setkání zaměstnanců.  

RP diskutovala o podávání návrhů na členy OVHP a EP, rozhodla o podání návrhu na členy 

do těchto grémií.  

RP diskutovala o vývoji situace při jednáních s nakladatelstvím Bärenreiter. 

Doc. Uherek navrhl na místo zástupce ředitele EÚ AV ČR, v.v.i., místo prof. Gabrielové k 1. 

1. 2014 PhDr. Janu Pospíšilovou, Ph.D. – RP vzala toto rozhodnutí na vědomí.  

V roce 2013 proběhlo devět hlasování per rollam. Týkala se grantových projektů, přijetí 

výroku auditorky, podání žádosti o navýšení prostředků EÚ AV ČR, v.v.i. od AV ČR na 

financování projektu Etnofolk a schválení komisí pro výběrová řízení na místo vědeckého 

pracovníka oddělení etnických studií a vedoucí Kabinetu hudební historie. Všechny návrhy 

byly schváleny. 

 

II. Informace o změnách zřizovací listiny: 

V roce 2013 nedošlo ke změnám ve zřizovací listině. 

III. Hodnocení hlavní činnosti:  

Údaje o činnosti EÚ AV ČR, v.v.i., v roce 2013 viz příloha 1. 

IV. Hodnocení další a jiné činnosti: 

Další a jiná činnost ve zřizovací listině ústavu nejsou. 
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V. Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření 
a zpráva, jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků 
uložená v předchozím roce: 

V roce 2013 byly průběžně odstraňovány nedostatky zaznamenané Kontrolním 
odborem AV ČR v roce 2011 a při následné kontrole v roce 2012. 

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:*)  

 
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 
činnost ústavu dále vychází zejména ze sebereflexe hodnocení výzkumných 
pracovišť AV ČR, které se uskutečnilo v roce 2011, kdy byl ústav hodnocen mezi 
nejlepšími pracovišti AV ČR. Dále ústav v roce 2014 ve své činnosti zohlední 
podněty, které vznikají na základě přípravy Strategie AV ČR a průběžného 
hodnocení Programu výzkumné činnosti, které proběhlo v roce 2013. 
 

Z výsledků sebereflexe i evaluačních aktivit vyplývá, že ústav v roce 2014 
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, přičemž v roce 2014 bude 
završen etnografický projekt GA ČR, jehož je ústav nositelem, a to vydáním 
dalšího svazku Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska zaměřeného na 
problematiku tradiční architektury. Výzkumy v oblasti historické etnologie se 
zaměří na problematiku tradičního lidového umění, lidové zbožnosti, 
srovnávacího studia slovesného folkloru a transdisciplinárního výzkumu vztahu 
tradiční společnosti k přírodě. Ve spolupráci s dalšími pracovišti akademie věd 
bude zahájen systematický výzkum dějin etnologie a příbuzných oborů ve 2. 
polovině 20. století. V rámci studia mimoevropského terénu se předpokládá 
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vydání monografie zaměřené na působení Ruské akademie věd u nativních 
populací na Sibiři. Z obsáhlých syntéz očekáváme vydání publikace Lidová 
kultura jako další díl Velkých dějin zemí Koruny české. Práce na tomto díle jsou 
z hlediska odevzdaných rukopisů dokončeny a v roce 2014 budou završeny i 
zbývající redakční práce.  
 
V oblasti dalších monografií se předpokládá publikování prací z oblasti 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 byla v roce 2013 zahájena spolupráce 
(zejména vědci z ČR, USA, GB, Itálie, JAR, Slovensko) na přípravě kolektivní 
monografie v rámci Urban Series v nakladatelství Ashgate. Další publikace 
v zahraničním prestižním nakladatelství začne být připravována na základě 
výsledků mezinárodní konference uspořádané za přispění Visegradského fondu, 
která proběhne v gesci Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., v Praze v květnu 
2014. Ústav ve spolupráci s Českou asociací pro sociální antropologii se bude 
též v roce 2014 podílet na publikování monotematického čísla časopisu Cargo 
k tématu konference a připraví k publikování monografii o Pražanech a veřejných 
prostorech Prahy.  
 

V oblasti etnomuzikologie bude v centru pozornosti výzkum artefaktů tradiční 
hudby a tance v národním i evropském prostředí a teoretické, resp. konceptuální 
problémy etnomuzikologie a etnochoreologie. Bude pokračovat vytváření 
vědeckých edic významných pramenů tradiční lidové písně, instrumentální hudby 
a tance. Konkrétně budou vydány publikace Průvodce po pramenech lidové 
písně, hudby a tance v Čechách a publikace Zpěvy Plzeňska: Lidové písně ze 
sbírky Oldřicha Blechy. Oddělení etnomuzikologie uspořádá Seminář pro 
etnologické / antropologické studium hudby a tance zaměřený na problematiku 
tzv. folklórního hnutí druhé poloviny 20. století. Bude se též podílet na přípravě 
výroční konference České společnosti pro hudební vědu, která bude uspořádána 
k Roku české hudby s názvem Stávající hudební instituce, současný stav a 
perspektivy. Zástupce oddělení se též zúčastní 28. sympozia etnochoreologické 
studijní skupiny ICTM a konference ESEM – European Seminar in 
Ethnomusicology. 
 

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 
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 2014 budou připraveny 
provozovací notové materiály pro plánovanou rozhlasovou nahrávku (+ CD). 
Dále vyjdou následující publikace: mezioborová edice barokního kancionálu 
Jesličky Fr. Bridelia (1658); kniha Jana Kouby Slovník staročeských hymnografů 
(13.-18. století),  druhý a třetí díl edice Janáčkovy záznamy hudebního a 
tanečního folkloru, katalog díla Otakara Ostrčila, monografie o Miloslavu 
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Kabeláčovi a sborník z česko-německé konference Mosty a propasti. 
 
V roce 2014 bude ukončen projekt Etnofolk, kde Etnologický ústav vystupuje v 
roli koordinátora mezinárodního řešitelského kolektivu. V tomto roce bude 
zprovozněn jeho portál, uspořádána mezinárodní uzavírající konference, vydáno 
několik multimediálních a písemných výstupů (mimo jiné kolektivní monografie 
Changes in traditional beliefs in Europe). Etnologický ústav bude nadále 
zabezpečovat udržitelnost projektu. 
 
V roce 2014 bude též ukončen projekt Rozvoj spolupráce a zvyšování 
výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí, kde je Etnologický ústav 
AV ČR, v.v.i. partnerem Ústavu evropské etnologie MU. Projekt je hrazen ze 
strukturálních fondů EU a soustředí se na tematické rozšíření a finanční 
zabezpečení terénního výzkumu studentů v tématech: Proměny etnokulturních 
tradic, Folklor dětí a jeho interetnické vazby, Etnologický výzkum pramenů ve 
fondech vědeckých knihoven, Každodenní život v období socialismu, Školní a 
obecní kroniky a jejich využití z hlediska etnologie. Projekt bude uzavřen vydáním 
metodických příruček k jednotlivým tématům a terénní výzkum studentů budou 
pracovníci vést dalších pět let v rámci udržitelnosti projektu. 
 
Brněnské pracoviště v rámci projektu regionální spolupráce AV ČR se subjekty 
místní samosprávy bude publikovat monografii Dětství v Brně od 19. století po 
současnost. Dále bude publikována sbírka narací a tradičních vypravěčských 
žánrů z jižního Valašska (J. Pospíšilová) a monografie pojednávající o skupině 
reformovaných evangelíků českého původu v Srbsku prostřednictvím životního 
příběhu Josefy Klepáčkové - S motykou a Pánem Bohem. Po stopách českých 
evangelíků ve Vojvodině (M. Pavlásek). Dokončena bude monografie Hostinská 
zařízení jako prostor komunikace a socializace (K. Altman). Bude též pokračovat 
spolupráce V. Frolcové na projektu Vizuální kultura v kontextu eucharistické 
devoce v Českých zemích pozdního středověku.  
 
Ústav bude nadále vynakládat úsilí k získávání prostředků mimo dotaci 
získávanou prostřednictvím zřizovatele. V roce 2014 bude v této souvislosti 
spolupracovat na společných projektech se státní správou. Zúčastní se dotačních 
programů zejména Ministerstva kultury, bude spolupracovat se Senátem 
Parlamentu ČR, úřadem vlády ČR a dalšími institucemi, včetně obecně 
prospěšných společností. Na podporu realizace základního výzkumu podá 
projekty do Grantové agentury České republiky i zahraničním a mezinárodním 
grantovým poskytovatelům. Nadále bude spolupracovat s nadnárodními 
institucemi, jakými jsou např. UNESCO a tuzemskými a mezinárodními 
vědeckými společnostmi. 

 

Ústav se bude nadále podílet se na výchově mladé vědecké generace ve 
spolupráci s vysokými školami. Soustředí se zejména na výchovu doktorských 
studentů, kterou bude realizovat v rámci společných akreditací s Ústavem 
etnologie FF UK a Katedrou antropologie 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. 
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Ústav bude i v r. 2014 pokračovat v bohaté publikační činnosti vědeckých 
publikací v tištěné 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 v roce 2014 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. 

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. 



Název zpracovatele: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2013 (fyzické osoby)

věk muži ženy celkem %

do 20 let 0  0  0  0,0  

21 - 30 let 1  3  4  6,7  

31 - 40 let 10  9  19  31,7  

41 - 50 let 3  7  10  16,7  

51 - 60 let 3  10  13  21,7  

61let a více 6  8  14  23,3  

celkem 23  37  60  100,0  

% 38,3  61,7  100,0  x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2013 (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  1,7  

úplné střední odborné 0  5  5  8,3  

vyšší odborné 0  0  0  0,0  

vysokoškolské 14  17  31  51,7  

doktorské 10  13  23  38,3  

celkem 24  36  60  100,0  

3. Celkový údaj o průměrných platech za rok 2013  (Kč) 17

celkem

průměrný hrubý měsíční plat 27 947  

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2013

Počet

nástupy 7  

odchody 6  

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2013

Doba trvání Počet %

do 5 let 17  28,3  

do 10 let 9  15,0  

do 15 let 18  30,0  

do 20 let 4  6,7  

nad 20 let 12  20,0  

celkem 60  100,0  
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0141
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0 i 3- - -  |
n4l
" "  1

036l
0371
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0.00
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0 0 0
137.27

0.00
0.00
0.00

26 792.89
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0.00
5 334.58

18 268.75
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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-29s.87
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- L J I . Z I

0.00
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0.00

-2 904.24
0.00

11  369 .90
0.00
0 0 0
0.00
0 0 0
0.00
0.00
0.00
0.00

r  1  155.05
4.90.72

353.45
0.

0
26 26',/ 95

107.25
0.00

5  885 .1  I
r7 547.40

0.00
0

2 7"28.1
0

t37.27
0.00
0.00

0.00
0 0 0
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00

-t5 603.62

-t3;7.27

0.00
-443.47

-11 983.46

0.00
-2 728.19

0.00
t0 559.87

039
o4ol
04r i
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043 I
0441
o4s I
046)
0471
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N d z e v u k a z a t e l e  , C i .
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0511
0s2)
o s l I
0541
i l a \

o56l
0s7l
058
0591
060
061  I
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063 i
064
06s I
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067)
068 I
06el
oTol
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0731
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07sl
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0771
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0'79
o8ol
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0821
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o84l
0R5

o86l
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08el
090
oel I
0e2)
0e3 I
094)
oe5 |
0e6i
oe7l
0981

N6zev organizace: Etnologickj ristav AV iR, v.v.i.

8.ZboLi na cestd
9.Poskytnut6 z|lohy na zisoby

Il.Pohledrivky celkem
l.Odbdratel6
2.SmEnky k inkasu
3.Pohled6vky za eskontovand cenn6 papiry
4.Poskynut6 pr ov ozni zirlohy
5.Ostatni pohled6vky
6. Pohledrivky za zamdstnanct
T.Pohled6vky za institucemi SZ ayZp
S.Dai z piijmu
9.Ostatni piim6 danE
1 O.Dai z piid,an€ hodnoty
I LOstatni dand a poplatky
12.N6roky na dotace a ost. zridtovrini SR
l3.N5roky na dotace a ost. zridtovilni USC
l4.Pohledrivky za ridastniky sdruZeni
1 5.Pohleddvky z pevnfch terminovanjzch operaci
16 Pohledrivky z emitovanjzch dluhopisri
17.Jin6 pohled6vky
I 8.Dohadn6 udty aktivni
l9 Opravn6 poloZka k pohleddvkiim

III Krritkodobjr finandni majetek celkem
l.Pokladna
2.Ceniny
3.Udty v bank6ch
4.Majetkov6 cenn6 papiry k obchodovdni
5.Dluhov6 cenn6 papiry k obchodov6ni
6.Ostatni cenn6 papiry
7 .P oiizov an! kr6tkodobj, f inandni maj etek
8.Penize na cestE

IV.Jinri aktiva celkem
1.N6klady pii?tich obdobi
2.Pi ijmy pii?tich obdobi
3.Kurzov6 r ozdily aktivni

AKTIVA CELKEM
A.Vlastni zdroje celkem
LJmEni celkem

l.Vlastni jmEni
2.Fondy
- Soci6lni fond
- Rezervni fond
- Fond ridelovE urdenjrch prostiedkt
- Fond reprodukce majetku

3.Oceiovaci rozd,ily z piecendni majetku a ziwazktt
II Vjusledek hospodaieni celkem

l.Udet vlsledku hospodaieni
2.Vjrsledek hospodaieni ve schvalovacim iizeni

0.00
0.00

| 923.26
54 .81
0.00
0.00

245.70
3',75.36

16.40
0.00
0 0 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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248.t3
0 . 1  1
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18 970.36
t8 734 84
l2 008.07
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2  6 0 6 . 1 1
I  628 01
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0.00
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0.00
235.52

0.00

0 0 0
0.00

2104.07
36
0.
0.00

259.97
553 03
23.48
0.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0 .
0 .

8 435
6.88
0.  16

8 428.62
0.00
0.00
0 0 0
0.00

0.00
|  2. \ .00

0.00

2.0.t4
2t0.14
0.
(.,

21114.92
19 220.82
18 898.55
l1  079 .09
7 8\9.47

41.42
2 837.64
2 365.81
2 574.s9

0.00
,-"1;;;n
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Ndzev organizace: Etnologickf fstav AV iR, v.v.r.

N6zev ukazatele S tav  k  01 .01 .13 S tav  k  31 .12 .13
B.Cizi zdroje celkem
I.Rezervy celkem

l.Rezervy
Il.Dlouhodob6 zin azky celkem

1 .Dlouhodob6 bankovni uvdrv
2.Emitovan6 dluhopisy
3.ZLvazky z pron6jmu
4.Piij atl dlouhodob6 z6lohy
5.Dlouhodob6 smdnky k uhradd
6.Dohadn6 ridty pasivni
T.Ostatni dlouhodob6 z|vazky

III.Kr6tkodob 6 ziv azky celkem
l.Dodavatel6
2.SmEnky k rihradE
3.Piijatl z|lohy
4.Ostatni z|vazky
5.ZamEstnanci
6.Ostatni zivazky k zamdstnancrim
T.Z|vazky k institucim SZ aYZP
S.Dai z piijmu
9.Ostatni piim6 danE
I 0.Dan z piidanl hodnoty
1 l.Ostatni danE a poplatky
l2.Zixazky ze vztahu k SR
T3.Z|vazky ze vztaht k rozpodtu USC
14.Zivazky z upsanych nesplacenlich cen. papiru
15.zhvazky k irdastnikfim sdruZeni
16.Ziv azky z pevn! ch term. operaci
17.JinE zixazky
1 8.Kr6tkodob6 bankovni uvdry
l9.Eskontni rivEry
20.Emitovan6 kr6tkodob6 dluhopisy
2l.Vlastni dluhopisy
22.Dohadnd udty pasirmi
23.Ostatni kr6tkodob6 finandni r".fpomoci

IV.Jin6 pasiva celkem
1.Vj'daje pii?tich obdobi
2.vjrnosy pii?tich obdobi
3.Kurzovd rozdily pasivni

PASIVA CELKEM

Oeel
I 0ol
1011
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I 041
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1081
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1 1 e l
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r24l
r2sl
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_ - l

l 3 5 l
r  161' - " 1
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00

9r0.21
0.00

71.56
0.00

38.07
33.49

23 457.93

2 494.1
0

0
2 494.1

t57.02
0.

659.92
0

0.00
9.00

| 248.40

0.00
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00

0

r82.43
-87. t2

3 .21
0.00
0.00
0.00

0.
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0.00
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0.00

0
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0
0.
0
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Odesl6no dne Razitko: Podpis osoby odpovddn6
za viJkaz'.
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N6zev organizace:

A.I. SpotrYebovan6 n6kupy celkem
A.I. l. Spotieba materi6lu
A.L2 Spotieba energie
A.I.3. Spotieba ostatnich neskladovatelnych dodrivek
4.I.4. Prod,ant zboLi
A.IL SluZby celkem
A.II.5. Opravy a udr2ovdni
A.II.6. Cestovn6
A.II.7. Nriklady na reprezentaci
A.II.8. Ostatni sluZby
A.IIL Osobni nriklady celkem
A.III.9 Mzdov6 n6klady
A.III. 1 0. Zfikonne soci6lni poji?tdni
A.III.1 1 Osratni soci6lni poji?tEni
A III.12. Zdkonn1 socidlni nriklady
A.IIL 1 3. Ostatni socirilni n6klady
A.IV. Dand a poplatky celkem
A.IV.14. Dai silnidni
A.IV.15. Dai z nemovitosti
A.IV.16. Ostatni dand a poplatky
A.V. Ostatni ndklady celkem
A.V.17. Smluvni pokuf a riroky z prodleni
A.V. 18. Ostatni pokuty a pendle
A.V. 19. Odpis nedobytn6 pohieddvky
A.V.20. Uroky
A V.21. Kursov6 ztr6ty
A.Y.22.Dary
4.V.23. Manka a ?kody
A.V .24. Jin6 ostatni ndklady

4.V1.26. Zristatkov6 cena prodan6ho DNM a DHM
4,.VI.27. Prodann6 cennd papiry a podily
A.VI.28. Prodan! materi6l
4.V1.29. Tvorba rezerv
A.VL30. Tvorba opravnlch poloZek
A VII. Poskytnut6 piispdvky celkem
A.VII 31. Poskytnut6 piispEvky zridtovan6 mezi org. sloZ
A.VIL32. Poskytnutd 6lensk6 piisp6vky
A VIII. Dai z piijmri celkem
A VIII.33. Dodatedn6 odvody danE z piijmu
A. N6klady celkem
B.L TrZby za vlastni r,ykony a za zboLi celkem
B I.1. TrZby zavlastnivyrobky
8.I.2. Trlby z prodeje sluZeb

Strana: I z 3

Vfsledovka - VVI

Od 01.01.13 do 31.12.13

(v tis. Kd na dvd desetinn6 mista)

Etnologickf risrav AV eR, v.v.i

N i i z e v  u k a z a t e l e

A.v.z4. Jme ostatni nhklady i
A.VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. pol. cell|
A.VI.25. Odpisy DNM a DHM

001
002
003
004
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006
007
008
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0 1 0
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0t2
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0t4
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Od 01.01.13 do 31.12.13

(v tis. Kd na dvE desetinn6 mista)

Etnologickf ustav AV eR, v.v.i.

N 6 z e v  u k a  z a t e l e e i n n o s t

B.II. Zmdna stavu vnitroorganizadnich zilsob celkern
B.ll.4. Zm1na staw z6sob nedokonden6 Wrobv
B.II.5. Zmdna staw z6sob polotovarri
B.II.6, ZmEna staw z6sob ulrobkri
B.Il.7. Zmdna stavu zviiat
B.III. Aktivace celkem
B.III.8. Aktivace materi6lu a zboLi
B.III.9. Aktivace vnitroorganizadnich sluZeb
B.III. 10. Aktivace dlouhodob6ho nehmotn6ho maietku
B.III. 1 1. Aktivace dlouhodob6ho hmotn6ho majetku
B.IV. Ostatni ujnosy celkem
B.IV.12. Smluvni pokuty a riroky z prodleni
B.IV.l3. Ostatni pokuty a penSle
B.IV.14. P.latby za odepsan6 pohled6vky
B.IV.15. Uroky
B.IV.16. Kurzov6 zisky
B.IV.17. Zudtov6ni fondri
B.IV.18. Jin6 ostatni qinosy
B.V. TrZby z prodeje maj., zudt. rez.a opr. pol. celkem
B.V.l9. Triby zprodeje dlouh. nehm. a hmot. majetku
B.V.20. Trlby z prodeje cennych papiru a podihi
8.V.21. TrLby z prodeje mareridlu
8.V.22. Vfnosy z kr6tkodob6ho finandniho maietku
8.V .23. Ziltov 6ni r ezerv
8.V.24. Vfnosy z dlouhodob6ho finandniho majetku
B.V. 25. ZiEtov 6ni opravnf ch poloZek
B.VI. Pirjat6 piisp6vky celkem
8.VI.26. Piijat6 piispEvky zriEtovan6 mezi organ. sloZka
8.V1.27. Piijat6 piispdvky (dary)
B.VI.28. Piijat6 dlensk6 piispEvky
B.VII. Provozni dotace celkem
B.VII.29. Provozni dotace
B. Vj'nosy celkem
C. Vfsledek hospodaieni pied zdanEnim
C.34.Daft z piijmri
D.*** Vysledek po zdanEni

1 5 .
322.27

047
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072
073
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076
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0.00
0.00
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Etnologickf ristav AV eR, v.v.i.

N 6 z e v  u k a z a l e l e
dislo

i6dku S tav  k  01 .01 .13 S tav  k  31 .12 .13 Celkem

Odesl6no dne Razitko: Podpis osoby
za zaidtovini
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Akademlev€d
iesk€ republl v.v.i.

Pfiloha k fietni z6vilrce za rok 2OL3

A. Popis fiietni jednotky

Udetni jednotka:

Sid lo :

I C :

DIC r

Webov6 strdnky:

Prdvni  forma:

Zt izovatel :

Etnologick, i  0stav AV CR, v,v, i .

(dd le  jen  EU)

Na Florenci  L42O/3, 110 00 Praha 1

68378076

c268378076

http: / /www.eu.cas.cz

veFejnS v ' izkumnS inst i tuce (v,v. i .  )

Akademie v6d Cesk6 republ iky,

NSrodnI  tOOg/3 ,  Praha t  tL7  20

rejstFik veiejnfch vfzkumnfch instituci veden,i

Ministerstvem Skolstvi, mlsdeZe a tdlov,ichovy CR

( http : / / rvvi.msmt. cz)

ZAp is :

1



B. Pr5v'ni subjektivita

EU je samostatnyim prdvnlm subjektem neziskov6ho charakteru, kterri vznikl ke dni
L.L.2007' na zdklad6 zdkona E, 35t/2005 Sb., o vetejn,ich v'izkumn,ich institucich
(ddle jen zdkon o v ,v . i , ) .

C. Piedlm6t iinnosti

PFedm6t dinnosti je upraven ziizovacl listinou a vych6z( z (delu zYizeni EU, j(mZ je
uskutedirovat v6deck,i v'izkum v oblasti etnologie a hudebni historie, ptispivat
k vyuZitijeho v,isledkfi a zajiSfovat infrastrukturu vfzkumu.

Hlavni dinnost:
- v6deck'(1 vyzkum v oblasti etnologie, v oborech bezprosttednd ptibuzn,ich

v oblast i  hudebni  kul tury,  d6j in hudby a hudebni  h istor iograf ie,

- zis;k6vdni, zpracovdni a roz5iiovdni vddeckfch informaci,

-  vydSvSni v6deck, ich publ ikac[ ,  zdkladnich oborovfch per iodik
elektronickfch m6di i ,

-  konzul tadni  a poradenskd dinnost,  v6deck6 posudky, stanoviska
f,s,poruden[,

-  doktorsk5 studia ve spoluprdci  s V5,
-  mrezindrodni  vEdeckd spoluprdce, pFi j imdnf stdZist8

- poFdd5ni v6deck,ich setkSni, konferenci a semindFfi vd. mezindrodnfch,

- zaji5t'ovdni infrastruktury pro vfzkum,

EU nemii ve zYizovaci l ist in6 uvedenou Zddnou dalSi ani j inou dinnost dle zdkona
o  v . v , i .

D. Statrut5rni aYidici org5ny

Statutdrnlm org5nem EU je teditel. Do t6to funkce byl jmenovdn vedouci vddeck,i
pracovni lk Doc. PhDr.  Zden6k Uherek, CSc. s 0dinnost l  od 1.  6.2007 na 1.  volebni
obdob i  a  od  1 .  6 .2OL2 na da lS i  vo lebn i  obdob i .

V souladru s organizadnim Fddem EU zi id i l  iedi te l  kolegium Fedi te le jako poradnf
orgdn te,ditele. Jedndni kolegia se rldastni zdstupci Feditele, vedouci pracoviSt a
v6deckfch odd6leni, vedouci stFediska vEdeckfch informaci a vedoucf hospoddFsk6
sprdvy.

- 2 -



Dozordi  rada je pdt id lennS. Jeden interni  d len byl  jmenovdn zFizovatelem z iad
v6deckfr :h pracovnikf i .  Clenov6 Dozordi  rady pro dalSi  volebni  obdobi  byl i  jmen,ovdni
Akademickou radou AV e R 3.  4.  2OL2 s r id innost i  od 1 .  5.  2Ot2 do 30, 4.  20L7 .

Jedendctidlennd Rada pracoviStE byla zvolena shromdZd6nfm v6deckrich
pracovnfkf fU na zaseddni dne 21 - 24. LL.2OL1 s fdinnosti  od L. t .2OL2.

E. 06etni informace

. 0aletni obdobi:

Rozvahov,i den:

0iletni z5vdrku sestavil:

Datum sestaveni:

L .  1 . 2 0 1 3  -  3 1 .  L 2 . 2 0 t 3

3 L .  L 2 . 2 0 1 3

Ondtej  Caha, Andrea Vondrovd

r .  4 . 2 0 1 4

PouZit6 fietni metody a zflsady 0Eetnictvi

E[ l  zpracoval  r idetni  zSvdrku za rok 2OL3 v souladu se zdkonem d. 563/1991
Sb.,  o r idetnictv l  ve zn6ni  pozdEjSfch dodatkf i  a v souladu s vyhldiSkou
8.504/2002 Sb.,  kterou se provdd6j i  n6kterd ustanoveni  zdkona d.  563/1991
Sb., o ridetnictvi, V€ znlni pozd6jSlch pFedpisE, pro ridetni jednotky,
u lkter l ich hlavnim piedm6tem dinnost i  neni  podnik6ni ,  pokud r idtuj i
v r;oustavd podvojn6ho (detnictvi v platn6m zn6nf.

Udetnictvi respektuje obecn6 (detni z6sady, ptedev5im zdsadu o oceri,ovdni
miajetku historicklimi cenami, zdsadu ridtov6ni ve v6cn6 a dasov6 souvis;losti,
zdsadu opatrnosti a piedpoklad o schopnosti rldetni jednotky pokrarSovat
ve svfch aktivitdch. Udaje v t6to ridetni z5v6rce jsou vyjSdieny v tir; iclch
korunSch desk,ich (Kd).

Zpfisoby zpracov5ni ri ietnich z5znamfi

e(l vyuiiv6 pro zpracovSni f inandniho rldetnictvi informadni ekonornick,i
syst6m iFis spolednosti BBM a pro zpracovdni mzdov6ho ridetnictvi mz:dov'i
syst6m spolednost i  Elanor.

Zpr&soby a mista rischovy fietnich z6znamfi

Udretni  zdznamy jsou zdlohovdny v elektronick6 verzi  na zdklad6 servisni
smlouvy uz.avien6 se St iediskem spolednl ich dinnost i  AV dR, v.  v.  i . .
SoudasnE EU uschovdvd ridetni zdznamy v ti5t6n6 podob6, kterou archivuje
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v souladu se z6konem o ridetnictvi v platn6m znlni, a desk,imi ridetnimi
stiandardy,

Zpfisoby ocefiov5ni a odpisovSni, pokud je jejich znalost v'iznamnS
pro posouzeni finanEni, majetkov6 situace a v'isledku hospodaieni
filetni jednotky, odchylk5ch od fEetnich metod podle 5 7 odst. 5
z6rkona s uvedenim vlivu na majetek a z6vazky, na finanini situaci
a v'isledek hospodaFeni fietni jednotky

Dlouhodobli hmotn,i i nehmotn,i majetek se odpisuje metodou lineSrnfch
rovnom6rn''ich rldetnfch. odpisE. v'/Se odpisu je stanovena vnittnf sm6rnici.

Nakoupen,i dlouhodob''i hmotnf a nehmotn,i majetek je ocen6n potizovaci
cenou a za1in6 se odepisovat ndsledujlci m6sic po uvedeni do ulivdni
a ;zaevidovdn[.

Zp&sob tvorby a vi5i opravn'ich poloZek a rezerv za uzaviran6 66etni
otldobi

V roce 2OL3 E0 netvoFil opravn6 poloZky a rezervy,

Vfznamn6 udSlosti, kter6 se staly mezi rozvahovfm dnem
a okamZikem sestaveni ritetni z5vErky podle $ 19 odst. 5 zSkona
56311991 Sb. o fietnictvi

Mezi rozvahovfm dnem a okamZikem sestaveni ridetni zlvErky nenastaly
Litdne vrizna m n6 udd losti.

Zpfisoby ocefiovSni pouiit6 pro poloZky aktiv a zilvazktt

Hrnotnf a nehmotnf majetek se oceiluje potizovacimi cenami; v piipad6
bezfiplatn6ho nabyti  reprodukdnimi poFizovacimi cenami.

EU neeviduje Z5dn6 podily, cenn6 paplry, derivdty, zdsoby a zviiata. Zitsoby
malot irdZnich t iskf i  (knih),  CD a VHS jsou evidovdny v operat ivni evidenci
v prodejnich cendch a uvedeny na podrozvaze.

PendZni prostFedky, ceniny, pohleddvky a z6vazky se ocefiuji jmenovitrimi
hodnotami .

Nakoupend pFipadn6 prodand cizi  m6na se ptepoditSvd na deskou m6nu
platn'i m kurzem pendZniho ristavu, u kter6ho byl ndkup di prodej
uskutedn6n.

Pohleddvky a zdvazky vyjddien6 v cizl m6n6 se ptepoditdvajl na deskou
m6nu k okamZiku uskutedndnf r idetniho pt ipadu dennim kurzem CNB.

K 31. L2. 2OL3 nebyly EU evidovdny litdne zitvazky Ei pohleddvky v cizi
mrEn6.

N5zev jinfch fietnich jednotek, v nichZ riietni jednotka sama nebo
prostiednictvim tieti osoby (jednajici jejim jm6nem a na jeji 6Eet)



dri,i podil, tento podil mfiie bit i v podobi drien,ich akcii,
s uvedenim vfSe tohoto podilu, u akcii s uvedenim poitu, jmenovit6
hodnoty a druhu tEchto akcii, jakoZ i vf'5e z5kladniho kapit5lu,
vlastniho_ jmEni, fondrl a zisku nebo ztrSty t6to jin6 fietni jednotky
za minul6 obdobi

Eq je dlenem sdruzeni prdvnickfch osob Regioskop od r.  20oB
(IC: 75152525), nedrl( vSak Zddn,i podil v jak6kotiv podob6.

. Ptehled splatn'ich z5vazk0:

EU eviduje k 31 . L2.2OL3 splatn6 zdvazky:

o na pojistn6m na socidlni zabezpedeni a piisp6vku na stdtnl politiku
zam6stnanosti  ve vr iSi Kd 455 613,--

o na zdravotnim poji5t6ni ve vfSi Kd 204 307,--

o z titulu dand z piijmu zam6stnancfi v celkov6 v,i5i Kd t82 434,--*'"tn"#l'::*m: 
x .: ̂ rT{:

. Poiet a jmenovit5 hodnota akcii nebo podil&, nebo nemaji-li
jmenovitou hodnotu, informace o jejich ocenEni
EU v roce 2OI3 neeviduje Ladne akcie di podily.

. Cenn6 papiry a dluhopisy
o majetkov6 cenn6 papiry

EU nehospodaFi s Zddnfmi majetkovfmi cennfmi papiry.

. vyminiteln6 a prioritni dluhopisy

EU nehospodai i  s Zddn,imi vym6niteln' ' imi a prior i tnimi dluhopisy.

iSstky dluin6, kter6 vznikly v dan6m riietnim obdobi a zbytkovd
doba jejich splatnosti k rozvahov6mu dni ptesahuje 5 let
EU neeviduje Zddn6 dluZn6 ddstky, kter6 vznikly v dan6m rjdetnim obdobi
a zbytkovd doba jejich splatnosti k rozvahov6mu dni pFesahuje 5 let.

celkov5 vi5e finanEnich nebo jinfch z5vazkfi, kter6 nejsou obsaieny
v rozvaze (bilanci)

EU nemd k 31. L2. 2013 Litdne finandni nebo jin6 zitvazky neobsaZen6
v rozvaze.
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. V,isledek hospodaFeni v tlen6ni podle hlavni a dalSi Einnosti
a pro 6EelY danE z Pfijmfi

V roce 2Ot3 EU provozoval pouze hlavni dinnost a vrisledek hospodaieni
z t6to dinnosti iini 322 267 K('.

F. PersonSlni a mzdov6 0daje

. prfimErn,i evidenEni piepoiten'i poiet pracovnikfi v Elen6ni podle

kategorii

P r r jm6rnVev idendn ip iepod ten ' i pode tp racovn ik rS ruv roce20 l3 t i n t |54 ,7 '

. Osobni n5klady za riietni obdobi v ilenEni podle v'ikazu zisku a ztr5ty

u polozek - mz'dov6 n5klady, ostatni soci6lni nSklady

v tii. ir
tarifni platy t4 484

osobni  pt ip latek 596

oFiolatek za vedeni 168

ffitatkv za zastuPov!11-! 0

odm6ny 1 393

n6l''rady mezd vd. dovqlelYlh t 703
OON vd. honordtr i 1  858

celkem 20 202

. 0da5e o poitu a postaveni zamEstnancg (pokud js-ou z5.rovei ileny

statut5rnicn, 
-tontrolnich 

nebo jin'ich or95n0 urEen'ich statutem'

stanovami nebo ziizovaci listinou)

Jeden zam[stnanec je statutdrnim zdstupcem' Jeden zam[stnanec je i l lenem

Dozordl  rady a jeden je taSemnikem. '  P6t zam6stnanc8 je dlenerr  Rady

pracoviStd a jeden je ta jemnikem'

Rozbor dle kategor i i  Pracovnik8:
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Ohodnoceni ilenfi statut5rnich a kontrolnich org5n&

V roce 2013 byly stanoveny a vyplaceny odm6ny dlenrim DozorEI rady a Rady
pracoviSt6 za rok20L2 v celkov6 v'iSi 15a tis. Kd.

0iast Elenfi (statut5rnfch kontrolnich nebo jin'ich org5nfi fi ietni
jednotky urEen'ich statutem, stanovami nebo jinou zitzovaci listinou)
a jejich rodinn'ich piisluSnikfi v osobSch, s nimiZ fietni jednotka
uzaviela za vykazovan6 ftetni obdobi obchodni smlouvy nebo jin6
smluvni vztahy.

EU neuzaviel v roce 2Ot3 Zddnou obchodnl smlouvu nebo j in6 smluvni vztahy
s inst i tucemi v souladu s t imto bodem.

VfSe z5loh a rivdrrl, poskytnut'ich Elenfim orgSn& uveden'im
v piedchozim bodu, s uvedenim 6rokov6 sazby, hlavnich podminek
a pFipadnE proplacen'ich i5stk5ch

E0 neeviduje v roce 2013 2dtdn6, zSlohy a fv6ry poskytnut6 dlenrSm orgdn13
uveden,im vf5e.

c. Zilklad dand z piijmu a dafi z piijmu

Rozsah, ve kter6m byl v'ipoiet zisku nebo ztrSty ovlivnEn zpffsoby
ocefiov5ni f inanEniho majetku v pr&bdhu 66etniho obdobi nebo
bezprosttednE ptedch6zejiciho fietniho obdobi (pokud ocenirri m5
vliv na budouci daiovou povinnost, nutnost uv6st o tom podrobnosti)

V roce 20L3 nebyl hospoddiskri vfsledek ovlivn6n zp13soby oceiiovdnf
f inandnlho majetku.

Zpfisob zajiSt6ni z6kladu danE z pti jmrl

EU md smlouvu s daf iov ' im poradcem Danielem Kuncem, kter, i  zaj iStuje
zpracovdnf daf iov6ho pt izndni .  Pt i  zaj iSt6n[ dar iov6ho z6kladu je postupovdno
v souladu se zdkonem d. 586/L992 Sb.,  zdkon o dani  z pi i jmu v platn6m
zn6ni a dle S 20 tohoto zdkona jsou uplatfiovdny poloZky sniZujlci z6klad
d a n 6 .

. Rozdily mezi dafiovou povinnosti piipadaiici na b6Zn6 nebo rninul6
riietni obdobi a jiL zaplacenou dani v tEchto riEetnich obdobich
EU v roce 2OL3 nem6l dariovou povinnost. Dafi z pi'rjmu PO byla rovna 0.

H. V'iznamn6 poloZky z rozvahy (bilance) nebo vfkazu zisku a ztrSty,
u ktenich je uvedeni podstatn6 pro hodnoceni finanini a majetkov6
situace a v'isledku hospodateni riietni jednotky, pokud tyto informace
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nevypl'ivaji ptimo ani neptimo z rozvahy (bilance) a v'ikazu zisku
a ztr5ty

. Rozbor dotace (syntetick,i 6iet 691)

Zdroi tis. Ki
poiet projektfi

l v z
AV CR
Podpora VO 24 428 1
AV CR
Podpora zai iStdni  d innost i 6 472 4
AV CR
Proiektv  mezindr ,so. to4 1

GA ER r 542 3

Ostatni resortv 2 606 1 3

Celkem 35 1s2 22

. Tri,by (v'iznamn6 poloZky)

Trlby za knihy, iasopisy, CD a DVD vyddvan6 [stavem 215 tis. Ki.

NSjemn6 zaby ty  v  budov6 v  Praze 6 ,  PuSk inov6 ndm.9 . . . . . . . . . .1 -577 t i s .  K i .

. Piehled o poskytnut' ich darech a d5rcich

V roce 2OL3 byly EU poskytnuty dary v celkov6 v,i5i Kd 11 300,--
od soukromfch osob.

EU v roce 2OL3 neposkytl ladny pen6Zni dar.

. Piehled informaci o veFejn'ich sbirk5ch podle zvl5Stniho pFerlpisu
(z5kon E.tL7 /2OOl Sb. o veFejn'ich sbirk5ch ) - uvedeni 6Eelu a v'i5e
vybran'ich E5stek

V roce 2Ot3 nebyly vybfrdny 26dne vetejn6 sbirky.

. Zpfisob vypoF5d5ni v'isledku hospodaFeni z ptedchAzejicich riEetnich
obdobi  ( rozdEleni  z isku)

S hospoddFskfm vfs ledkem EU z roku 2OL3 bude naloZeno podle rozhodnut i
Rady pracoviSt6.
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f. Dal5i ridaje (podle zvlSStnich pr5vnich ptedpis& a rozhodnuti i ietnf
jednotky), kter6 nejsou v pFiloze uvedeny, ale maji vfznamnou
vypovidajici schopnost o ekonomick6 i innosti f ietni jednotky

Stav majetku EU evidovan6ho mimo rozvahu v operat ivni  evidenci  byl
k 31. L2. 20t3 ndsleduj ic l :

Skupina c2 -  drobnf nehmotnf majetek od 7 do 60 t is.  119 580 Kd
Skupina D2 - drobnri hmotn,i majetek od 3 do 40 tis. 4 336 273 Ki
Skupina E2 -  hmotn, i  majetek do 3 t is .  Kd 338 665 Kd
Malot i rdZnl  t isky (knihy),  cD a vHS - Florenc 1 853 273 Ki
Malot i rSzni  t isky (knihy),  cD a vHS - KHH 649 632 KE
Malot i rdZni  t isky (knihy),  cD a VHS - Brno 951 321 Kd

EU eviduje pohleddvky po 180 dnech splatnost i  ve vfSi  Kd 4 t is .
EU neeviduje z{vazky po 180 dnech splatnost.

DPH -  d tv r t le tn i  p ld tce  od  1 ,  11 .  2011,

Viechny podstatn6 ridaje vypovidajici o ekonomick6 dinnosti EU v roce 2013
jsou zachyceny v ptedchozich bodech.

V Praze dne 2.  4 .20L4

PhDr. Zd
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1. Vědecká činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků 
 
1.1. Stručná charakteristika vědecké činnosti pracoviště   
 
     Předmětem činnosti EÚ AV ČR, v.v.i., je výzkum v oblasti etnologie, folkloristiky, 
hudební historie a v oborech bezprostředně souvisejících. EÚ provádí základní i aplikovaný 
výzkum, poskytuje informační služby, metodologickou pomoc při výzkumech, připravuje 
expertní analýzy, uskutečňuje výuku oborových specialistů. Svou činností přispívá k poznání 
způsobu života a kultury různých sociálních a etnických skupin obyvatelstva v českých 
zemích i v zahraničí. Součástí této činnosti je i vytváření, zpracovávání a klasifikování 
sbírkových a dokumentačních fondů a jejich prezentace veřejnosti. V roce 2013 ústav rozvíjel 
vědeckou činnost v souladu s Koncepčním záměrem pracoviště na období 2012 - 2016 
akceptovaným AV ČR a RVVI a v souladu s upřesněním výstupů na období 2012 – 2013. 
Činnost EÚ AV ČR, v.v.i., se dále rozvíjela v souladu s podněty vzešlými z hodnocení 
výsledků ukončeného výzkumného záměru AVOZ 90580513 Kulturní identita a kulturní 
regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy, jehož splnění bylo v roce 2012 
hodnoceno hodnotící komisí AV ČR jako vynikající a v souladu s výsledky a doporučeními 
vzešlými z hodnocení ústavu v rámci hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2011, při němž 
ústav získal hodnocení 1A. V roce 2013 jsme, tak jako v předchozích letech, zachovali 
členění ústavu na oddělení historické etnologie, oddělení etnických studií, oddělení 
etnomuzikologie, pracoviště Brno a kabinet hudební historie a v rámci těchto oddělení 
vykazovali výsledky publikační i další činnosti do ASEP a dalších databází.  
     Oddělení historické etnologie se v roce 2013 systematicky věnovalo studiu vývojových a 
strukturálních aspektů tradiční hmotné, duchovní a sociální kultury a slovesného folkloru 
zejména českých zemí v pozdním středověku, raném novověku a to za aplikace 
nejmodernějších teoreticko-metodologických přístupů evropské etnologie a historické 
etnologie a antropologie. V roce 2013 pokračovaly v oddělení práce na poli 
etnokartografického studia tradiční lidové architektury (projekt GA ČR Etnografický atlas 
Čech, Moravy a Slezka: Lidová architektura, sídla a bydlení), rezultující v publikování 
vědeckých studií (M. Dohnal) a účastí na domácích konferencích a prezentace posteru na The 
Seventh Biennial Conference of the European Society for Environmental History v Mnichově 
(J. Woitsch). Při výzkumu tradičního zvykosloví (L. Petráňová), poutnictví, lidového umění, 
lidové zbožnosti a kramářské tvorby bylo dosaženo pokroků zejména na poli ikonografického 
výzkumu kramářských tisků ze 17. – 19. století (M. Holubová) a při studiu lidových 
podmaleb na skle (zahraniční konference a publikace L. Kafky). Úspěšně se rozvíjelo i bádání 
folkloristické a to zejména při studiu tradičních pohádek a pověstí a ve srovnávacím 
folkloristickém výzkumu Čech a Balkánu, zejm. Bulharska (J. Otčenášek). Všichni pracovníci 
oddělení se podíleli na přípravě syntetické práce Lidová kultura v rámci edice Velké dějiny 
zemí Koruny české (nakl. Paseka, odevzdáno k tisku). Oddělení je koordinátorem a hlavním 
řešitelem (J. Otčenášek) mezinárodního projektu Etnofolk, financovaného z evropských 
strukturálních fondů (http://www.projectetnofolk.eu/), který je zaměřen na dokumentaci a 
popularizaci tradiční kultury střední Evropy. V roce 2013 došlo ke zprovoznění pracovní 
verze internetového portálu, který je hlavním výstupem z projektu a obsahuje vědecké a 
popularizační texty a několik desítek tisíc položek foto, video a audiodokumentů. Z hlediska 
mezinárodní spolupráce a výzkumu v zahraničí je třeba vyzdvihnout intenzivní kooperaci 
s Ruskou akademií věd při studiu nativních sibiřských etnik se zaměřením na jejich poznávání 
v minulosti, zejm. 17. – 19. století (F. Bahenský) a opakované studijní pobyty pracovníků 
oddělení (M. Holubová) v Českém historickém ústavu v Římě.  

výroční zpráva 2013   5 

http://www.projectetnofolk.eu/


     Oddělení etnických studií pokračovalo ve výzkumech menšin, migračních studií a 
mobility, Čechů v zahraničí a etnologie města, resp. života v urbanizovaném prostředí. V roce 
2013 uskutečnilo dva rozsáhlé kolektivní výzkumy, jeden k problematice integrace rodin 
migrantů v rámci společného projektu s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí 
financovaného Technologickou agenturou České republiky (Z. Uherek, S. Brouček, V. 
Beranská, A. Jiráková, B. Kissová), jehož výsledky využije Ministerstvo práce a sociálních 
věcí a Ministerstvo vnitra ČR (výsledkem jsou vedle datových souborů dvě certifikované 
metodiky a články a studie k tématu) a jeden kolektivní výzkum zaměřený na chování 
obyvatel Prahy ve veřejných prostorech financovaný Otevřenou společností o.p.s. (Z. Uherek, 
V. Beranská, A. Jiráková, B. Kissová, M. Hlavičková Jr.), který přináší poznatky a náměty 
zejména pro místní samosprávu a nevládní a neziskové organizace pečující o pražské 
prostředí (výsledky byly publikovány formou výzkumné studie a připravuje se knižní 
publikace). V oblasti menšinové problematiky byla uspořádána konference ve spolupráci 
s Domem národnostních menšin v Praze a Magistrátem hl.m. Prahy a ke krajanské 
problematice (Z. Uherek, A. Sulitka, S. Brouček, V. Beranská) a konference ve spolupráci se 
Senátem parlamentu České republiky a Mezinárodní organizací pro migraci (S. Brouček, Z. 
Uherek, H. Červinková, N. Valášková). Vedle toho se v rámci oddělení uskutečnil 
dlouhodobý výzkum v severských oblastech Ruské federace (L. Brož), výzkum 
k problematice hranic Evropské unie (J. Grygar) a uskutečnil se dlouhodobý aplikovaný 
výzkum v oblasti antropologie ve vzdělávání, jehož výsledky byly též prezentovány na 
společné konferenci Etnologického ústavu a University of Lower Silesia ve Wroclavi (H. 
Červinková). K uvedeným tématům byly publikovány odpovídající texty v monografiích, 
impaktových a recenzovaných časopisech, včetně vytvoření monotematického čísla 
Národopisné revue. K dalším publikačním aktivitám byl získán grant z Viszegradské nadace 
(řešitel H. Červinková).  
     Oddělení etnomuzikologie se soustředilo na dokončení a přípravu k tisku syntetické 
publikace Lidová kultura, pro kterou pracovníci oddělení vytvořili rozměrné profilové stati na 
téma Lidová píseň a hudba a Lidový tanec. Dále byly k tisku připraveny kritické pramenné 
edice Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky II. a V Prachaticích za bránou. 
Lidové písně z okolí Prachatic a šumavského Podlesí v zápisech sběratelů 19. a 20. století. 
Současně bylo k tisku připravováno rozměrné heuristické dílo Průvodce po pramenech 
lidových písní, hudby a tanců v Čechách. K vydání je připraven další díl antologie 
historických záznamů Plzeňsko v lidové písni II. Oddělení etnomuzikologie jako jediné 
pracoviště v republice provádí systematický etnochoreologický a tanečně antropologický 
výzkum napojený na aktivity Mezinárodní rady pro tradiční hudbu (ICTM–UNESCO). 
Výrazná je vysokoškolská a středoškolská pedagogická činnost, vedení studentů 
doktorandského studia, přednášky a semináře v rámci Školy folklorních tradic, popularizační 
činnost a spolupráce s Českým rozhlasem.  
     Badatelská činnost pracoviště Brno zahrnuje jak oblast tradiční lidové kultury – duchovní 
a sociální sféry, tak oblast každodenní kultury v prostředí venkova a města, a to převážně na 
území Moravy a Slezska a v prostoru jihovýchodní Evropy. Pokračuje vydávání a příprava 
pramenných a populárně-vědných edic folkloru, byla vydána sbírka Lidové písně 
z Podhorácka II. (M. Toncrová – S. Smutná). Na konferencích a v časopisech byly 
publikovány studie věnované otázkám kontinuity a diskontinuity etnokulturních jevů různé 
povahy, významu folklorního hnutí, proměn etnických a kulturních stereotypů, lokální 
identity (V. Frolcová, A. Navrátilová, J. Pospíšilová, L. Uhlíková, M. Toncrová). Studium 
každodennosti českých, německých a dalších obyvatel moravské metropole vyústilo 
v novátorskou publikaci zaměřenou na výzkum dětství německých obyvatel Brna pomocí 
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metody oral history (J. Nosková – J. Čermáková), připravuje se další kolektivní monografie 
věnovaná dětství v Brně. Někteří pracovníci se účastní projektu Dějiny Brna (ve spolupráci 
s Archivem města Brna). V. Frolcová řeší problematiku koled a duchovní písně a 
mezietnických kulturních areálů, zejména vazby křesťanského Východu a Západu; 
s referátem se zúčastnila XV. mezinárodního sjezdu slavistů v Minsku. Historicko-
etnologickou analýzu sociálních, religiózních a etnorevitalizačních procesů v jihovýchodní 
Evropě provádí M. Pavlásek. Problematika migrací se stala námětem panelu na kongresu 
SIEF v Tartu (J. Nosková a S. Scholl-Schneider). Kulturními dějinami a také dějinami oboru 
etnologie/národopis se zabývá K. Altman, jehož spis Úvod do studia dějin národopisu na 
Moravě otvírá řadu připravovaných skript ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. 
Brněnské pracoviště je partnerem Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity 
v projektu čerpajícím ze strukturálních fondů EU, který se soustředí na tematické rozšíření a 
finanční zabezpečení terénního výzkumu studentů a pořádání praktických seminářů 
(http://www.phil.muni.cz/wcev). Spolupráce s MU vyústila také do vydání sborníku o 
kvalitativním terénním výzkumu (M. Pavlásek – J. Nosková). Cyrilometodějskému výročí 
byly věnovány studie K. Altmana a A. Zobačové. Pracovníci J. Kosíková a M. Pavlásek se se 
svými etnologickými dokumenty účastní konferencí a mezinárodních festivalů 
dokumentárních etnologických filmů. Zpracování filmových dokumentů (ve spolupráci s P. 
Baranem) vyústilo v účast J. Kosíkové na Musaionfilmu, přehlídce filmů v Muzeu Jana 
Ámose Komenského v Uherském Brodě (Stoleté vzpomínky. Anežka Zatloukalová (*1908)/ 
A Hundred Years of Memories /21min.), dalších zahraničních festivalů se zúčastnil M. 
Pavlásek (režie, námět, střih) s filmem Druhé Vojvodovo: myslet obrazem/35 min. 
Sbírkotvornou činnost pracoviště provází soustavná archivace a digitalizace archivních 
materiálů, byla provedena revize a nové uspořádání signatur.  
     Pracovnice a pracovníci kabinetu hudební historie (dále KHH) v roce 2013 pokračovali 
v základním pramenném výzkumu hudební kultury v českých zemích v období 17. – 18. 
století, a to zejména v oblasti barokní hymnologie (T. Slavický), chrámové a instrumentální 
hudby v Praze a v českých zemích (V. Kapsa, M. Freemanová) a tradování operních děl W. 
A. Mozarta prostřednictvím pražských kopistických dílen (M. Jonášová). Hlavními výsledky 
dlouhodobě založených výzkumů všech zmíněných kolegyň a kolegů jsou/budou vědecké 
monografie, z nichž první (tj. dvousvazkový katalog hudebních sbírek Milosrdných bratří M. 
Freemanové – viz níže) vyšla v letošním roce, další (kolektivní mezioborová edice básnické a 
hudební sbírky Fr. Bridelia „Jesličky“ z r. 1658) byla odevzdána do tisku a vyjde počátkem r. 
2014 a zbývající (tj. knižní monografie o skladateli J. J. I. Brentnerovi V. Kapsy a obsáhlá 
monografická studie M. Jonášové „Zur Entstehungsgeschichte von Mozarts Don Giovanni“) 
budou dokončeny a publikovány v průběhu let 2014 – 2015. Hlavním badatelsko-edičním 
počinem v oblasti dvořákovského výzkumu bylo vypracování notové edice první opery 
Antonína Dvořáka „Alfred“ z r. 1870 v podobě provozovacích materiálů (orchestrální 
partitura, klavírní výtah, německé libreto; celkem přes 1000 stran notového textu a cca 30 
stran textových příloh), na jejichž přípravě se podíleli zejména J. Gabrielová, J. Kachlík, M. 
Kratochvílová a H. Matějčková. Jedná se o společný projekt EÚ-KHH a Českého rozhlasu 
v Praze, jehož prvním plánovaným výstupem je nastudování, nahrávka a koncertní provedení 
tohoto málo známého díla v roce 2014. Dalším důležitým úkolem je Nové vydání děl 
Antonína Dvořáka (The New Dvořák Edition, NDE). Jednotlivé tituly jsou pravidelně 
odevzdávány do tisku  průběžně již od roku 2011.  
Dlouhodobým úkolem KHH je také pramenný výzkum a ediční projekty v oblasti hudební 
kultury 1. poloviny 20. století. V roce 2013 se týkaly mj. německojazyčných hudebních 
institucí v Praze v letech 1920 – 1945 (Deutsche Akademie für Musikun d darste llende 
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Kunst, J. Bajgarová), jakož i díla Leoše Janáčka (příprava kritické edice druhého a třetího 
svazku Janáčkových záznamů hudebního a tanečního folkloru, rkp. o rozsahu 1000 stran 
dokončila a odevzdává do tisku J. Procházková), Otakara Ostrčila (katalog jeho skladeb 
odevzdala do tisku M. Kratochvílová, vyjde patrně v r. 2014) a Josefa Suka (kritickou edici 
jeho klavírního cyklu „Životem a snem“ op. 30 připravila a odevzdala do tisku J. Gabrielová, 
vyjde v r. 2014). J. Bajgarová edičně připravila sborník k 90. narozeninám česko-amerického 
skladatele Karla Husy, který vyšel koncem r. 2013.  
      
 
V ústavu jsou zpracovávány dokumentační sbírky a oborové bibliografie, ústav 
provozuje tři vědecké knihovny, které pracují též pro odbornou veřejnost, vydává tři 
vědecké časopisy. V roce 2013 vyšly 4 
čísla časopisu Český lid, který má od 
roku 2011 impakt faktor. Dále vyšla 4 
čísla časopisu Hudební věda, 49. 
ročník jediného celostátního hudebně 
vědného časopisu v ČR 
s mezinárodním přesahem, citovaného 
a excerpovaného mj. v databázích Arts 
& Humanities Citation Index, Current 
Contents-Arts & Humanities, 
International Index to Music 
Periodicals, Music Index a RILM 
Abstracts of Music Literature a 
financovaného z největší části 
z institucionálních prostředků EÚ AV 
ČR, v.v.i. Ústav publikuje také časopis 
Historická demografie (2 čísla ročně), 
který byl v roce 2011 zařazen do 
seznamu recenzovaných vědeckých 
časopisů RVVI a v roce 2013 nově 
zařazen do databáze Scopus. Kabinet 
hudební historie funguje rovněž jako 
národní centrála prestižní mezinárodní 
databáze vědecké muzikologické 
literatury RILM (Repertoire 
International de Littérature Musicale). 
V rámci pedagogické činnosti 
pracovníci ústavu působí na osmi 
vysokých školách a ústav má 
společnou akreditaci na dva doktorské 
programy v oboru etnologie, a to s FF 
UK v Praze a FF ZČU v Plzni.  
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1.2. Nejdůležitější výsledky vědecké činnosti 
 

Jana Nosková a Jana Čermáková: "Měla jsem moc krásné dětství." Vzpomínky 
německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20. – 40. letech 20. století. /„Ich hatte eine 
sehr schöne Kindheit.“ Erinnerungen von Brünner Deutschen an ihre Kindheit und Jugend in 
den 1920er-1940er Jahren./ Brno: EÚ AV ČR, v.v.i. – pracoviště Brno a Statutární město 
Brno – Archiv města Brna 2013.  

Ve dvojjazyčné (česko- německé) knize je 
publikováno třináct upravených interview s 
obyvateli Brna německého původu. Interview vznikla 
pomocí metody orální historie a tematicky se 
zaměřují na každodenní život v multietnickém městě 
od 20. let 20. století do roku 1945/1946. 
Partnery rozhovorů nahraných v letech 2009 – 
2012 byly osoby narozené v letech 1919 – 1935, které v 
současné době žijí v Německu, ve Švýcarsku nebo 
v Brně. Kniha je uvedena teoretickou studií zabývající 
se historií Brna, tématem dětství a mládí v etnologické 
a historické literatuře, metodou orální historie a 
kontextem vzniku sbírky rozhovorů. Kniha představuje 
pokus o zmapování vzpomínek na každodenní 
život dětí v československém velkoměstě 
v meziválečném a válečném období. Součástí knihy jsou 
životopisné medailony respondentů, glosář, uličník, geografický a jmenný rejstřík a černobílé 
fotografie. 
 

*** 
 
Michaela Freemanová: Fratrum misericordiae artis musicae collectiones in Bohemia et 
Moravia reservatae (Artis musicae antiquioris catalogorum series, vol. 7/1, 7/2), Národní 
knihovna ČR 2013. 
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Rozsáhlý soupis hudebních památek uložených ve sbírkách několika klášterů milosrdných 
bratří vychází jako další díl ediční řady Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia 
cultae. Dvousvazkový katalog volně navazuje na již vydaný katalog hudební sbírky 
milosrdných bratří z Kuksu, který vytvořila táž autorka a zpřístupňuje tak informace o dalších 
pramenech vypovídajících o rozvinuté hudební kultuře dotyčného řádu. 

 
*** 

 
Věra Thořová, Jiří Traxler, Zdeněk Vejvoda: Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka 
Homolky. Studie / kritická edice. 2. díl. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2013. 
 

Písňová sbírka libeňského učitele Františka Homolky (1885–1933) 
představuje základní pramen z oboru městského folkloru v českých 
zemích. Obsahuje přes tři a půl tisíce záznamů písní a říkadel 
z různých regionů a lokalit Čech z první třetiny 20. století, je svým 
rozsahem a časovým rozpětím sběru srovnatelná se sbírkou 
Erbenovou. V letech 1904–1929 Homolka sběratelsky pokryl také 
oblast do té doby zcela opomíjenou – Prahu a její periferie. 
Zahrnuje: legendy, balady a kramářskou epiku, koledy ad.  
 

 
 
 

 
 

*** 
 
Hana Červinková: The Kidnapping of Wroclaw´s Dwarves: The Symbolic Politics of 
Neoliberalism in Urban East-Central Europe. .i.East European Politics and Societies./i., 
2013, Roč. 27, č. 4, s. 743-756. ISSN 0888-3254.\nhttp://eep.sagepub.com/content/current 
Publikované výsledky výzkumu zaangažované antropologie a městské politiky 
neoliberalizmu ve Wroclavi v zahraničním časopise s impakt faktorem 
Spolupracující subjekt: University of Lower Silesia, Wroclaw; Syracuse University, State 
University of New York at Brockport 
 
Zaangažovaná antropologie a městská politika neoliberalizmu ve střední 
Evropě. Výzkum polské Vratislavi. Předmětem projektu je výzkum 
současných změn v politice středoevropských měst na příkladu polské 
Vratislavi. Základní otázkou je, jak město ve své politice hospodářského 
rozvoje využívá marketingu, v němž klíčovou roli hraje historické a 
kulturní dědictví, jak město manipuluje kolektivní kulturní pamětí, která 
se k místu vztahuje. Výzkum je uskutečňován společně se zahraničními 
studenty. Publikací je studie k tématu v časopisu s impakt faktorem. 
 
 
 

*** 
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Luboš Kafka: Volkstümliche Hinterglasbilder aus der Slowakei in: Hinterglasbild - 
Peinture Sous Verre - Malované na skle. Spolupracující subjekt: Kunstsammlungen und 
Museen Augsburg.  
 
Studie se zabývá slovenskou lidovou malbou na skle, která patří ke 
svébytným a vysoce originálním variantám lidového malířství. Podává 
vývoj slovenských podmaleb z území západního, středního a 
východního Slovenska. Vychází přitom zvláště z podmaleb, které jsou 
dochovány ve sbírkách českých muzeí (např. Národního muzea 
v Praze). 
 
 

 
*** 

 
Marta Toncrová, Silva Smutná: Lidové písně z Podhorácka II. Třebíčsko, Hrotovicko, 
Moravskobudějovicko a Jemnicko. Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč; Brno : Etnologický 
ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Praha - pracoviště Brno, 2013. Kritická edice, 
monografie. 
 

V osmi tematických celcích je uvedeno 284 písní. Písně byly vybrány z 
dosud neotištěných rukopisných pramenů uložených ve fondech 
brněnského akademického pracoviště a dále ze starších tisků a 
regionální literatury. Rovněž je připojeno několik písňových záznamů 
ze současných výzkumů Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury 
při Muzeu Vysočiny Třebíč a materiály z muzejního a státního archivu i 
ze soukromých zdrojů. Tato mimořádná publikace, která je první 
rozsáhlou tištěnou sbírkou lidových písní z uvedené oblasti, je zdrojem 
písňového materiálu pro odbornou i širokou veřejnost, pro aktivity 
místních folklorních skupin, pro školy a jiné kulturní a výchovné 

instituce. 
 

*** 
 
Bajgarová, J. (ed.): K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu 
jejího díla. K 90. narozeninám skladatele a dirigenta Karla Husy. Praha: Etnologický 
ústav AV ČR, v.v.i. 2013. 208 s., ISBN 978-80-87112-73-1 

 
 
 
Sborník příspěvků z konference konané v Praze 23. - 24. 9. 2011 na 
téma, jak psát monografie o českých skladatelích 20. století a jak 
analyzovat jejich díla. Dále příspěvky a dokumenty k životu a dílu 
čecho-amerického skladatele a dirigenta Karla Husy (1921). 
 
 
 

                         *** 
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1.3. Domácí ocenění zaměstnanců pracoviště 
 
 
Výroční cenu nakladatelství Vyšehrad v kategorii původních prací za rok 2012 
udělilo nakladatelství Vyšehrad Alexandře Navrátilové za publikaci Namlouvání, láska 
a svatba v české lidové kultuře a bylo předáno na Mezinárodním veletrhu Svět knihy 
v Praze, 15. 5. 2013. 
 

 
Autorka předkládá etnologický obraz tradičních sfér intimity a 
objektivizace lásky a dělby rolí mužů a žen a oslovuje tak i současný 
společenský diskurs o významu svatby a manželství v dnešním světě. 
Kniha je vybavena odkazovým aparátem, seznamem literatury, 
cizojazyčným resumé a bohatou 
obrazovou přílohou. 
Zabývá se milostnými vztahy 
zachovanými v paměti kultury 
tradičního, převážně vesnického 
prostředí. Na základě širokého 

pramenného materiálu z 19. a počátku 20. věku z území 
Čech, Moravy a Slezska dokládá, jak tyto vztahy 
prolínaly životem v představách, obyčejích a obřadech, 
v písních i zábavách a propůjčovaly české lidové tradici 
nezaměnitelný charakter. 
 
 
 
 
1.4. Další specifické informace o pracovišti 
 
 
V roce 2013 řešil ústav RVO ve schválené struktuře. Podklady pro hodnocení RVO byly 
odevzdány AR AV ČR v září 2013. Vedle RVO bylo v roce 2013 řešeno dalších dvanáct 
projektů mimorozpočtového financování, z toho tři financované z GA ČR, jeden z TA ČR a 
jeden ze strukturálních fondů, jeden ze 7. Rámcového programu EU COST a jeden 
z programu EU pro střední Evropu. 
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1.5. Seznam titulů vydaných na pracovišti 
 

Nosková, J., Čermáková, J., „Měla jsem moc krásné dětství“. 
Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20.–40. letech 
20. století / „Ich hatte eine sehr schöne Kindheit.“ Erinnerungen von 
Brünner Deutschen an ihre Kindheit und Jugend in den 1920er-1940er 
Jahren. Brno: EÚ AV ČR, v.v.i. 2013. 
 
 
 

 
 
Věra Thořová – Jiří Traxler – Zdeněk Vejvoda, Lidové písně z Prahy 
ve sbírce Františka Homolky. Studie / kritická edice. 2. díl. Praha: 
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2013. 
V letech 1904–1929 Homolka sběratelsky pokryl také oblast do té doby 
zcela opomíjenou – Prahu a její periferie. Zahrnuje legendy, balady a 
kramářskou epiku, koledy ad. 
 
 

 
Toncrová, M. – Smutná, S. (eds.): Lidové písně z Podhorácka II. 
Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko (se Silvou 
Smutnou). Třebíč – Brno 2013, Muzeum Vysočiny Třebíč a Etnologický 
ústav AV ČR, v. v. i. 2013. 
Tato mimořádná publikace, která je první rozsáhlou tištěnou sbírkou 
lidových písní z uvedené oblasti, je zdrojem písňového materiálu pro 
odbornou i širokou veřejnost, pro aktivity místních folklorních skupin, pro 
školy a jiné kulturní a výchovné instituce. 
 

 
Bajgarová, J. (ed.): K otázkám monografického pojetí skladatelské 
osobnosti a výkladu jejího díla. K 90. narozeninám skladatele a 
dirigenta Karla Husy. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. 2013. 208 
s., ISBN 978-80-87112-73-1 
Sborník příspěvků z konference konané v Praze 23. - 24. 9. 2011 na téma, 
jak psát monografie o českých skladatelích 20. století a jak analyzovat 
jejich díla. Dále příspěvky a dokumenty k životu a dílu čecho-amerického 
skladatele a dirigenta Karla Husy (1921). 

 
 

Nosková J., Pavlásek, M. (eds):  Když výzkum, tak kvalitativní! 
Serpentinami bádání v terénu. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., a 
Ústav evropské etnologie FF MU; 2013. 152 s. ISBN 978-80-210-6480-5; 
ISBN 978-80-87112-75-5 
Ambicí sborníku "Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v 
terénu" editorů Michala Pavláska a Jany Noskové je snaha porozumět 
současným epistemologickým podobám sociálních věd opírajících se o 



kvalitativní výzkum. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference vypovídá také mnohé o 
tom, jak vzniká etnografická (sociologická, historická) znalost. Leitmotivem knihy je pokus 
vyrovnat se s vlastní pozicí badatele v interakci se zkoumaným prostředím. Publikace ve 
svém záběru shrnuje reflexe střetávání badatele s nástrahami terénního výzkumu prováděného 
kvalitativními technikami vytváření dat – zúčastněným pozorováním, různými typy 
rozhovorů, vedením výzkumného deníku  –  či se zkoumáním biograficky laděných témat. 
 
 

Otčenášek, J. Jak uvařit etnofolk. Partneři projektu. Praha: 
Etnologický 
ústav AV ČR, v.v.i, 2013. CD, Elektronický dokument. 
Dokumentární film "Jak uvařit Etnofolk. Partneři projektu" představuje 
jednotlivé účastníky mezinárodního grantového projektu ETNOFOLK a 
ukazuje příklady materiálů a dat, které jsou do portálu Etnofolk 
začleněny. Úvodní komentář se natáčel v Etnologickém ústavu AV ČR, 
v. v. i. v Praze za účasti vybraných zaměstnanců, další části filmu se 
odehrávají v Ústavu etnológie SAV v Bratislavě, v Univerzitě Mateje 
Bela v Banské Bystrici, v Etnologickém ústavu CHV Maďarské 

akademie věd a v Ústavu slovinského národopisu ZRC Slovinské akademie věd. Zmíněné 
instituce jsou ve filmu představeny (historie, hlavní směry bádání) a zaznívají také detailní 
informace o oblasti jejich zapojení do projektu ETNOFOLK. Délka filmu je 58:52 min. 
 

Otčenášek, J., Hrdá, J. Proměny tradiční stravy. 
Štrúdl/štrudel/rétes/strudel/štrúdl´a/apple strudel. Praha : 
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i, 2013. CD, Elektronický dokument. 
Dokumentární film "Proměny tradiční stravy", který vznikl v rámci 
mezinárodního grantového projektu ETNOFOLK, se zaměřuje na jeden 
vybraný populární fenomén středoevropské kuchyně – jablečný závin 
(štrúdl), jeho původ, proměny a krajové formy. Odborný komentář o této 
problematice pronáší Assis. Prof. Dr. Maja Godina Golija z Inštitutu za 
slovensko narodopisje ZRC-SAZU z Mariboru. Ve filmu je také 
prezentován pracovní postup při přípravě jihomoravské varianty tohoto 

moučníku PhDr. Juditou Hrdou z Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Délka filmu je 28:59 
min. 

 
Otčenášek, J., Holubová, M. Proměny tradiční zbožnosti. Poutě. 
Praha: 
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i, 2013. CD, Elektronický dokument. 
Dokumentární film "Proměny tradiční zbožnosti", který vznikl v rámci 
mezinárodního grantového projektu ETNOFOLK, prezentuje současnou 
podobu vybraných poutí – tradiční poutní místo Mátraverebély Szentkút 
v Maďarsku (poutě se zde konají téměř bez přerušení od 13. stol.) a 
nové poutní místo Litmanová (zjevení Panny Marie se datuje do roku 
1990) na Slovensku. Úvod filmu obsahuje odborný komentář PhDr. 
Markéty Holubové, Ph.D. z Etnologického ústavu AV ČR,v. v. i. o 

proměnách tradiční zbožnosti ve střední Evropě od konce 18. století. Film je dlouhý 34:03 
min. 
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1.6. Vydané tituly – periodika 
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1. Český lid : Etnologický časopis, ročník 100, č. 1-4, 512 s., ISSN 0009-0794 
čtyřikrát ročně 
 
2. Historická demografie, ročník 37, č. 1-2, 210 s., ISSN 0323-0937 
dvakrát ročně 
 
3. Hudební věda, ročník 50, ISSN 0018-7003 
čtyřikrát ročně 
 
 

               
 
 

 
Časopis, který vychází od roku 1967, otiskuje původní empirické a 
teoretické studie z oboru historické demografie, dějin a historické 
antropologie rodiny a populačního myšlení. Prostřednictvím zpráv a 
recenzí informuje o historickodemografickém výzkumu a bádání v 
příbuzných oborech v České republice. Časopis je indexován a 
abstraktován v předních mezinárodních databázích zaměřených na 
humanitní a sociální vědy (Scopus, ERIH), všechny příspěvky 
procházejí anonymním recenzním řízením. 
 
 
 
 
Hudební věda je centrálním periodikem oboru. Vychází od roku 
1964 a je věnována rozměrnějším původním muzikologickým 
pracím českých i zahraničních badatelů.Stěžejní tematické oblasti, 
na které se časopis soustavně zaměřuje, se týkají především 
dějinného a současného stavu hudební tvořivosti v českých zemích 
se zvláštním zřetelem k mezinárodnímu kontextu. Odbornou úroveň 
časopisu včetně procedury lektorování příspěvků garantuje redakční 
rada a International Advisory Board. Hudební věda je zařazena či 
indexována v databázích CEJSH, ERIH, International Index to 
Music Periodicals, Music Index, RILM Abstracts of Music 
Literature, Scopus a Web of Science. 
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1.7. Odborné expertizy  
 
 
1/ Návrh nominace dudácké hudební kultury v Plzeňském kraji pro zápis do krajského 
seznamu nemateriálního kulturního dědictví. 
 
Zadavatel: Plzeňský kraj prostřednictvím Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech 
Výsledek: Zápis dudácké hudební kultury v Plzeňském kraji (plánován na rok 2014). 
 
 
2/ Posudek žádosti o zápis Běhu o Barchan v Jemnici do Seznamu nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury České republiky. 
 
Zadavatel: MK ČR 
Výsledek: Posudek žádosti o zápis Běhu o Barchan v Jemnici do Seznamu nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury České republiky. 
 
 
3/ Traditional Čičmany ornaments. 
 
Zadavatel: Ústav etnológie SAV - Slovenský národopis 
Výsledek: Oponentský posudek rukopisu studie. 
 
 
4/ Informační systém o rodinách imigrantů ze třetích zemí v České republice. 
 
Zadavatel: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Technologická agentura ČR 
Výsledek: Datová matice terénního výzkumu, popis vzorku, možnosti vytváření panelu k 
výzkumu integrace cizineckých skupin. 
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2. Vzdělávací činnost 
 
 
 
2.1. Účast pracoviště na terciárním vzdělávání  (uskutečňování bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních programů) 
 

Bakalářský studijní program 
 
1/ Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
předmět: Historická antropologie lesa 
přednášky 
 
2/ Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
předmět: Literatury jihovýchodní Evropy II, Literatury jihovýchodní Evropy III. 
přednášky, cvičení, vedení prací, komise SZZK 
 
3/ Západočeská univerzita v Plzni 
předmět: Antropologie tradiční vesnice I, Antropologie tradiční vesnice II, Národy a etnika 
Evropy 
přednášky, cvičení, vedení prací, učební texty, komise SZZK 
 
4/ Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
předmět: Antropologie Evropy 
přenášky, vedení prací, komise SZZK 
 
5/ Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 
předmět: Úvod do etnografie a folkloristiky I, Úvod do etnografie a folkloristiky II, Kulturně 
historická antropologie I, Kulturně historická antropologie II 
přednášky, cvičení, vedení prací, komise SZZK 
 
6/ Univerzita Pardubice 
předmět: Historické vědy – České dějiny; seminář k bakalářským pracím 
cvičení 
 
7/ Univerzita Pardubice 
předmět: Antropologie města 
přednášky, vedení prací 
 
8/ Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni 
předmět: Etnická mapa Evropy 
přednášky, cvičení, vedení prací, učební texty 
 
9/ State University of New York at Brockport 
předmět: Urban Research Seminar: Experiencing the New Europe 
cvičení, vedení prací, učební texty 
 
 

výroční zpráva 2013   18 



10/ University of Lower Silesia 
předmět: Field Research Seminar; Program: Culture and Education 
cvičení 
 
11/ Syracuse University 
předmět: The Culture and Politics of Reconciliation 
přednášky, cvičení 
 
12/ Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 
předmět: Periodický tisk jako pramen etnologických bádání 
přednášky, vedení prací 
 
13/ Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 
předmět: Migrace do jihovýchodní Evropy 
přednášky, vedení prací 
 
14/ Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 
předmět: Úvod do etnomuzikologie 
přednášky 
 
15/ Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 
předmět: Psaní odborného textu; Terénní výzkum; Tramping jako subkultura 
přednášky, cvičení, vedení prací 
 
16/ HAMU Praha 
předmět: Lidový tanec v prostoru a v čase 
cvičení 
 
17/ HAMU Praha 
předmět: Lidová taneční kultura v historickém kontextu 
přednášky 
 
18/ Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií 
předmět: Percepce hudební tvorby 
přednášky, vedení prací 
 
19/ Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
předmět: Seminář novější hudby 
cvičení, vedení prací 
 

Magisterský studijní program 
 
20/ Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
předmět: Literatury jihovýchodní Evropy v komparativní perspektivě II.  
Literatury jihovýchodní Evropy v komparativní perspektivě III.  
Areálové a evropské kontexty literatur jihovýchodní Evropy II.  
Areálové a evropské kontexty literatur jihovýchodní Evropy III.  
přednášky, cvičení, vedení prací 
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21/ Západočeská univerzita v Plzni 
předmět: Etnografie a historická antropologie, Etnické procesy v bývalém SSSR 
přednášky, cvičení, vedení prací, učební texty, účast na SZZK 
 
22/ Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
předmět: Historická antropologie lesa 
přednášky 
 
23/ Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 
předmět: Kulturně historická regionalistika, dokumentace památek 
vedení prací, komise SZZK 
 
24/ Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
předmět: Urbánní antropologie II. 
přednášky, vedení prací 
 
25/ Syracuse University 
předmět: Independent Studies 
vedení prací 
 
26/ HAMU Praha 
předmět: Taneční antropologie I. 
přednášky 
 
27/ HAMU Praha 
přemět: Taneční antropologie II. 
cvičení 
 
28/ Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norsko 
předmět: Movement of Past and Present 
přednášky, cvičení 
 
29/ Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
předmět: Evropská etnomuzikologie 
přednášky 
 
30/ New York University Prague 
předmět: Music History IV 
přednášky 
 
31/ Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 
předmět: Životní příběh a etnologie 
přednášky, cvičení 
 
32/ Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
předmět: Kritika hudebního zápisu a ediční techniky; Aktuální otázky muzikologického 
výzkumu 
přednášky, cvičení, vedení prací 
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33/ Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
předmět: Metodologické problémy hudební vědy; Seminář hudby 19. – 20. století 
přednášky, cvičení, vedení prací 
 
34/ Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
předmět: Komorní hudba v 19. století (Franz Schubert) 
přednášky, cvičení, vedení prací 
 
35/ VŠE Praha, Fakulta podnikohospodářská 
předmět: Multikulturní Evropa, kulturní diplomacie 
přednášky 
 
 

Doktorský studijní program 
 
36/ Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
předmět: Doktorský program Historické vědy - Etnologie 
přednášky, cvičení, vedení prací, členství v oborové radě 
 
37/ Západočeská univerzita, Fakulta filozofická 
předmět: Studijní program historické vědy – etnologie 
přednášky, cvičení, vedení prací, členství v oborové radě 
 
38/ HAMU Praha 
předmět: Vybrané otázky taneční antropologie 
přednášky, vedení prací 
 
39/ University of Lower Silesia 
předmět: Studijní program Pedagogika, předmět Anthropology in Education 
přednášky, vedení prací 
 
40/ Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 
předmět: Program Historické vědy, historická regionalistika 
přednášky, vedení prací 
 
 
 
2.2. Účast pracoviště na sekundárním vzdělávání (středoškolská výuka) 
 
Akce: Středoškolská odborná činnost  
Škola: Gymnázium Jindřicha Šimona Baara, Domažlice  
Popis činnosti: Jana Nosková: přednáška oral history – metoda kvalitativního výzkumu 
 
 
Akce: Středoškolská odborná činnost  
Škola: Pražská konzervatoř, hudebně-dramatické oddělení 
Popis činnosti: Z. Vejvoda, výuka předmětu Jevištní pohyb – lidový tanec 
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2.3. Vzdělávání veřejnosti 
 
Škola: Škola folklorních tradic akreditovaná Ministerstvem školství ČR, organizuje NIPOS – 
ARTAMA 
Popis činnosti: D. Stavělová - přednášky a praktické semináře  zaměřené na lidovou taneční 
kulturu. 

  L. Tyllner -  přednášky z hudební teorie a sběratelství lidové písně 
 
 
 
 

3. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 
 
 
 
Forma vědeckého vzdělávání  

 Počet absolventů 
v r. 2013 

Počet doktorandů 
k 31.12.2013 

Počet nově 
přijatých v r. 
2013 

Doktorandi (studenti DSP) 
v prezenční formě studia 1 4 1 

Doktorandi (studenti DSP) 
v kombinované a distanční formě 
studia 

0 12 0 

Celkem 1 16 1 
- z toho doktorandů ze zahraničí 0 0 0 
 
 
 
 
Forma výchovy studentů pregraduálního studia  
Celkový počet bakalářů 0 
Celkový počet diplomantů 0 
Počet pregraduálních studentů podílejících se na vědecké činnosti ústavu 10 
 
 
 
 
Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti pracovníků ústavu  
 Věd. hodnost nebo titul Vědecko-pedagog. hodnost 
 DrSc., DSc. CSc., Ph.D. profesor docent 
Počet k 31.12.2013 0 32 2 5 
- z toho uděleno v roce 2013 0 1 0 1 
 
 
 

výroční zpráva 2013   22 



Pedagogická činnost pracovníků ústavu  

 Letní semestr 
2012/2013 

Zimní semestr 
2013/2014 

Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v programech 
bakalářských/magisterských/doktorských 428 376 56 512 334 20

Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení 
v bakalářských programech 21 10 1 21 10 1 

Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení 
v magisterských programech 15 7 1 14 6 1 

Počet pracovníků ústavu působících na VŠ v programech 
bakalářských/magisterských/doktorských 15 13 9 17 10 9 

 
 
 
 
Vzdělávání středoškolské mládeže  

 Pololetí ve škol. roce 
2012/2013 

Pololetí ve škol. roce 
2013/2014 

Počet odpřednášených hodin 100 68 
Počet vedených prací (např. SOČ) 0 0 
Počet organizovaných/spoluorganizovaných 
soutěží 0 0 0 0 

 
 
 
 
Spolupráce ústavu s VŠ ve výzkumu  

 Pracoviště AV 
příjemcem 

Pracoviště AV 
spolupříjemcem 

Počet projektů řešených v r. 2013 společně s VŠ 
(grantové/programové) 0 1 0 1 

Počet pracovníků VŠ, kteří mají v ústavu 
pracovní úvazek 0 2 

Počet pracovníků ústavu, kteří mají na VŠ 
pracovní úvazek 5 0 
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4. Mezinárodní spolupráce pracoviště 
 
 
1. Počet konferencí s účastí zahraničních vědců (pracoviště jako pořadatel nebo 
    spolupořadatel)            6 
2. Počet zahraničních cest vědeckých pracovníků ústavu     62 
    - z toho mimo rámec dvoustranných dohod AV ČR     51 
3. Počet aktivních účastí pracovníků ústavu na mezinárodních konferencích  46 
     - počet přednášek přednesených na těchto konferencích     41 
     - z toho zvané přednášky         33 
     - počet posterů            1 
4. Počet přednášejících na zahraničních univerzitách       2 
5. Počet členství v redakčních radách mezinárodních časopisů      8 
6. Počet členství v orgánech mezinárodních vědeckých vládních a nevládních organizací 
    (společnosti, komitéty)         12 
7. Počet přednášek zahraničních hostů v ústavu        5 
8. Počet grantů a projektů financovaných ze zahraničí       3 
    - z toho z programů EU           3 
 
 
4.1. Projekty komunitárních programů EU 
 
1/ Preservation and Enhancement of Folk Culture Herritage in Central Europe 
Akronym: ETNOFOLK 
Typ: Central Europe 
Koordinátor: EÚ AV ČR, v.v.i. 
Řešitel: Jaroslav Otčenášek 
Částka v EUR: 33465 
Rok ukončení: 2014 
 
2/ Remaking Eastern Borders in Europe: a network exploring social, moral and 
material relocations of Europe´s Eastern Peripheries 
Druh spolupráce: 7. Rámcový program Evropské komise 
Akronym: COST 
Typ: 7 FP 
Koordinátor: Department of Social Anthropology, Manchester University 
Řešitel: Sarah Green / Zdeněk Uherek 
Částka v EUR: 0 
Rok ukončení: 2013 
 
3/ Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí 
Druh spolupráce: jiné 
Typ: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Koordinátor: Masarykova univerzita 
Řešitel: Jana Pospíšilová 
Částka v EUR: 36000 
Rok ukončení: 2014 
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4.2. Mezinárodní projekty 
 
 
1/ COST - Vytváření hranic 
Typ aktivity: Výzkum 
Koordinátor: Manchester University 
Spoluřešitelé: 21 
 
2/ Etnofolk 
Typ aktivity: Aplikovaný výzkum, zpřístupňování sbírkových fondů 
Koordinátor: EÚ AV ČR, v.v.i. 
Účastnické státy: ČR, SR, Maďarsko, Slovinsko, Rakousko 
Spoluřešitelé: 5 
 

      
 
 
3/ Kolové tance v 19. století 
Typ aktivity: Konference, semináře, dílny, sborníky z konferencí 
Koordinátor: Prof Egil Bakka‚ University Trondheim 
Účastnické státy: Norsko, Anglie, Litva, Německo, Rumunsko, USA 
Spoluřešitelé: 14 
 
4/ Etnicita a malé národy Sibiře  
Typ aktivity: výzkumný a vědecký 
Koordinátor: Prof. D. Funk, PhDr. F. Bahenský 
Účastnické státy: Česká republika, Rusko 
Spoluřešitelé: 4 
 
5/ Editace a zpřístupnění dokumentů z osobního fondu Otakara Hostinského, 1847 – 
1910 ad Programme blanc (BLAN), NT09_534559, Formalisme esthétique en Europe 
centrale/FORMESTH 2009-2012, Paris-IV Sorbonne - Editace a zpřístupnění 
dokumentů z osobního fondu Otakara Hostinského, 1847 – 1910 
Typ aktivity: vědecký 
Koordinátor: Mgr. Marcela Suchomelová, prof. Xavier Gamishe 
Účastnické státy: ČR, Francie 
Spoluřešitelé: 2 
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4.3. Akce s mezinárodní účastí, které pracoviště organizovalo nebo v nich vystupovalo 
jako spolupořadatel 
 
1/ Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika 
Pořadatel: Senát Parlamentu ČR 
Účastníků: 200, z toho 150 zahraničních 
Významná prezentace: Stanislav Brouček, Úvodní referát: Nová emigrace z České republiky 
po roce 1989 a návratová politika; Zdeněk Uherek, Řízené migrace po roce 1989. 
 
2/ Praha město národnostních menšin 
Pořadatel: Magistrát hlavního města Prahy, Dům národnostních menšin 
Účastníků: 320, z toho 80 zahraničních 
Významná prezentace: Zdeněk Uherek, Národnostní menšiny v kontextu současných 
evropských trendů; Stanislav Brouček, Vietnamci jako národnostní menšina; Jana 
Pospíšilová, Michal Pavlásek, Češi v Srbsku. 
 

        
 
3/ Konference ČSHV: Duchovní hudba / Hudba po roce 1989 / Hudba slovanské 
vzájemnosti 
Pořadatel: Česká společnost pro hudební vědu / Etnologický ústav AV ČR / Národní muzeum  
České muzeum hudby 
Účastníků: 50, z toho 9 zahraničních 
Významná prezentace: Lubomír Tyllner 
 
4/ Workshop Metody a praxe vizuální a audiovizuální dokumentace v terénním 
výzkumu 1. - 2., 4. 10. 2013 
Pořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. a Ústav evropské etnologie FF MU v rámci 
projektu Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických 
institucí (OP vzdělání pro konkurenceschopnost).  
Místo konání: Ústav evropské etnologie FF MU Brno a EÚ AV ČR, Veveří 97, 1. - 2., 4. 10. 
2013 
Počet účastníků:10, z toho 1 ze zahraničí  
Významná prezentace: 1. dokument M. Pavlásek (režie, námět, kamera, střih): Druhé 
Vojvodovo: myslet obrazem/35 min.; 
2. dokument J. Kosíková (režie, námět) Stoleté vzpomínky. Jan Nitka (*1906)/21 min.   
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5/ Etnofolk – portál o tradicích a lidové kultuře; Konference o proměnách tradiční 
lidové zbožnosti 
 
Pořadatel: UMB Banská Bystrica, 7.–9. 
10. 2013 
7. 9. 2014 – Konference o proměnách 
tradiční zbožnosti 
8. 9. 2014 – Workshop o dobrých 
praktikách udržování lidových tradic 
9. 9. 2014 – Meeting projektu 
ETNOFOLK 
Účastníků: 45/z toho 38 zahraničních 
Významná prezentace: Jaroslav 
Otčenášek, Matěj Kratochvíl, Markéta Holubová 
 
 
6/ Etnofolk – portál o tradicích a lidové kultuře; Konference o historii a proměnách 
tradiční stravy střední Evropy 

 
Pořadatel: Etnologický ústav, středisko 
humanitních věd Maďarské akademie věd, 
Univerzita Matěje Bela,  Budapest 19.–20. 4. 
2013 
19. 4. 2013 – Konference o historii a proměnách 
tradiční stravy střední Evropy 
20. 4. 2013 – Meeting projektu ETNOFOLK 
Účastníků: 35/ z toho 28 zahraničních 
Významná prezentace: Ludmila Kopalová, Judita 
Hrdá 
 

 
 
 
 
4.4. Návštěvy zahraničních vědců 
 
Prof. Pauline Lipman Ph.D., ředitelka Centra pro spolupráci a spravedlivost ve vzdělávání 
na University of Illinois-Chicago, USA 
 
Prof. Dmitrij Funk, etnologie, vedoucí oddělení Sibiře a Severu prestižního ruského 
akademického pracoviště, Institut etnologiji i antropologiji RAN, Ruská federace 
 
Doc. Vladimir Penčev, nejvýznamnější bulharský bohemista a etnolog, spolupráce na 
společném meziakademickém projektu, příprava společné publikace, Institut za etnologija i 
folkloristika s Etnografičen muzej BAN, Bulharsko 
 
Prof. Oskar Elschek, muzikologie / etnomusikologie, Universität Sien, Rakousko / 
Slovensko 
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Prof. Lubomír Chalupka, muzikologie, FF Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko 
James Wyness, muzikologie, University of Aberdeen, Velká Británie 
 
Prof. Dragana Radoičić, ředitelka Etnologického ústavu SAN, Srbská akademie věd, Srbsko 
 
Prof. Gero Fischer, specialista v oboru slavistická jazykověda, v oblasti studia etnických 
menšin a migračních procesů, vizuální antropologie, Institut für Slawistik, Universität Sien, 
Rakousko 
Jun.-Prof. Dr. Sarah Scholl-Schneider, specialistka v oblasti studia reemigrací, kulturních 
transferů, transformačních procesů ve východní Evropě a vzpomínkové kultury, Institut für 
Film-, Theater- und empirische Kulturwissenschaft, Johannes-Guttenberg-Universität Mainz, 
Německo 
 
Prof. Grazyna Ewa Karpińska, Ph.D., významná specialistka a vedoucí pracovnice, obor 
antropologie města, fotografie jako dokument minulosti, Katedra etnologii i antropologii 
kulturowej, Univerzita Lodž, Polsko 
 
Prof. PhDr. Marta Botíková, CSc., Vedoucí pracovnice, významná osobnost slovenské 
etnologie a kulturní antropologie, specialistka v oblasti etnických studií a rodinných vztahů,  
Katedra etnológie a muzeológie FiF UK Bratislava, Slovensko 
 
Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., významná osobnost slovenské etnologie, specialistka 
v oblasti sociální a regionální kultury, religiozity, antropologie města a vizuální antropologie, 
Katedra etnológie a folkloristiky FiF UKF Nitra, Slovensko 
 
Dr. Miloš Luković, specialista v oboru srovnávacích studií historie práva na Balkáně a 
valašské kolonizace, Balkanološki institut SANU, Bělehrad, Srbsko 
 
Dr. Lydia Michel, Janáčkovská studia, Texas Christian University, USA 
 
Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc., předsedkyně Národopisné spoločnosti Slovenska, 
mezinárodně uznávaná specialistka v oboru folkloristická studia, Katedra etnológie a 
muzeológie FiF UK Bratislava, Slovensko 
 
Dr. Marina Michajlovna Valencova, specialistka v oboru etnolingvistika, Institut 
slavjanoveděnija Russkoj akademii nauk, Moskva, Rusko 
Mgr. Malgorzata Michalska, Ph.D., specialistka v oboru etnická studia, antropologie 
náboženství, současný folklor, Katedra etnologii i antropologii kulturowej, Uniwersytet 
Wrocławski, Polsko 
 
Mgr. Margita Jágerová, Ph.D., specialistka v oblasti folklorního hnutí, rodinné obřady, 
etnologie dětství, Katedra etnológie a folkloristiky FiF UKF Nitra, Slovensko 
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4.5. Aktuální meziústavní dvoustranné dohody 
 
1/ Instytut slawistyki PAN, Polsko 
téma spolupráce: slovesný folklor, slavistika 
 
2/ Institut za etnologija i folklor s Etnografičen muzej BAN, Bulharsko 
téma spolupráce: etnické procesy, folkloristika, slavistika 
 
3/ Etnografski institut, Srbska akademija nauka i umetnosti (SANU), Beograd 
téma spolupráce: Transformace společnosti, migrace; pořádání konferencí a publikace 
 

  
 
4/ Inštitut za narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana,  Slovinsko 
téma spolupráce: Etnické procesy, folklorní vztahy 
 
5/ Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Německo 
téma spolupráce: Nové souborné vydání děl A. Dvořáka 
 
6/ Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, Slovensko 
téma spolupráce: Hudební historie, etnomuzikologie, etnochoreologie 
 
7/ Institute for Musicology, Hungarian Academy of Science, Budapešť, Maďarsko 
téma spolupráce: Hudební historie, etnomuzikologie, etnochoreologie 
 
8/ Muzikološki Inštitut, Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti (ZRC SAZU), 
Ljubljana, Slovinsko 
téma spolupráce: Hudební historie 
 
9/ Muzikološki institut, Srbska akademija nauka i umetnosti (SANU), Beograd 
téma spolupráce: Hudební historie, etnomuzikologie 
 
10/ Phonogramm-Archiv der Akademie der Wissenschaften Sien, Rakousko 
téma spolupráce: Etnomuzikologie, digitalizace historických památek lidové hudby 
 
11/ Deutsches Volksliedarchiv, Freiburg i.Br., Německo 
téma spolupráce: Tradiční hudba, archivy lidových písní 
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5. Popularizační činnost 
 
 
1/ Zdeněk Vejvoda: S Plzeňáky za folklorem a Špalíček lidových písní 
Aktivita: Hudební cyklus o tradiční lidové kultuře v programu Českého rozhlasu Plzeň (v roce 
2013 celkem 34 dílů po 30 minutách) 
Hlavní pořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Spolupořadatel: Český rozhlas Plzeň 
Místo a datum: Plzeň 
 
2/ Zdeněk Vejvoda: Folklorní okénko 
Aktivita: Hudební cyklus o tradiční lidové kultuře v programu rádia Proglas (v roce 2013 
celkem 9 dílů po 60 minutách) 
Hlavní pořadatel: Rádio Proglas  
Spolupořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Místo a datum: Praha, pravidelně středy od 16 hodin 
zvukový archiv: http://www.proglas.cz/audioarchiv 
 
3/ O hraní, milování, smrti a čarování 
Aktivita: Námět, choreografie a režie celovečerního hudebně-tanečního pořadu 
Hlavní pořadatel: F scéna Brno  
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4/ Výchovné koncerty 
Aktivita: Prezentace historických lidových písní  
Hlavní pořadatel: Školská zařízení  
Spolupořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Místo a datum: V průběhu celého roku 2013 
 
5/ Tajemství Vánoc: Zpěvy, obchůzky a koledování 
Aktivita: Námět, choreografie a režie celovečerního vánočního pořadu 
Hlavní pořadatel: Národní muzeum – České muzeum hudby  
Spolupořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Místo a datum: V průběhu celého roku 2013 
 
6/ Cyklus pořadů k výročí Karla Weisse 
Aktivita: Výstupy v cyklu rozhlasových pořadů 
Hlavní pořadatel: Český rozhlas 
Spolupořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Místo a datum: V průběhu celého roku 2013 
 
7/ Svatá Hora u Příbrami jako významné poutní místo barokní doby 
Aktivita: Přednáška pro veřejnost 1h. 
Hlavní pořadatel: Muzeum Podřipska 
Spolupořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Místo a datum: Roudnice nad Labem,  29. 4. 2013 
 
8/ Projekt zpřístupňování kramářských tisků / prezentace pracoviště Historické 
etnologie v Praze 
Aktivita: Prezentace EÚ AV ČR, v. v. i. 
Hlavní pořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Spolupořadatel: Literární kavárna Nakladatelství 
Academia 
Místo a datum: Praha, 21. 11. 2013 
 
9/ Prezentace prací Etnologického ústavu ve 
výloze prodejny Academia 
Aktivita: Prezentace knižních publikací 
Hlavní pořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.  
Spolupořadatel: Prodejna Academia, SSČ AV ČR, 
v.v.i. 
Místo a datum: listopad, prosinec 2013 
 
10/ Tradiční vánoce 
Aktivita: Přednáška pro veřejnost 1h. 
Hlavní pořadatel: Odbor kultury Místního úřadu Zeleneč  
Spolupořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Místo a datum: Zeleneč, 14. 12. 2013 
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11/ Den otevřených dveří v rámci Týdne vědy a techniky 
Aktivita: Prezentace a projekce etnologických filmových dokumentů z let minulých i 
současných z dokumentačních sbírek a fondů (archivu) SVI EÚ AV ČR, v.v.i. 
Hlavní pořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Spolupořadatel: -    
Místo a datum: Zasedací a konferenční místnost ÚČL AV ČR, v.v.i., 7. 11. 2013 
 

             
 
 
12/ Den otevřených dveří v rámci Týdne vědy a techniky 

Aktivita: Celodenní cyklus přednášek a prezentací pro 
veřejnost, doplněný živými i reprodukovanými 
hudebními ukázkami a zakončený podvečerním 
komorním koncertem z díla zapomenutého skladatele 
Camillo Horna 
Hlavní pořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Spolupořadatel: -  
Místo a datum: Knihovna a další prostory KHH, 
Puškinovo nám. 9, 6. 11. 2013 
 

 
 
13/ Hudební a přírodní motivy v tvorbě akademického malíře Jindřicha Bajgara (1913–
1991) 
Aktivita: Výstava v knihovně Kabinetu hudební historie od 29. 5. (vernisáž s přednáškou a 
komorním koncertem) – 28. 6. 2013 
Hlavní pořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Spolupořadatel: - 
Místo a datum: Knihovna a přilehlé prostory KHH, Puškinovo nám. 9, Praha 6, 28. 6. 2013 
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Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Kabinet hudební historie 
zve na výstavu Hudební a přírodní motivy v tvorbě akademického malíře 
Jindřicha Bajgara (1913 Klimkovice/Ostrava – 1991 Praha), která 
připomíná letošní 100. výročí narození významného rodáka ze slezských 
Klimkovic, člena Sdružení umělců slezských i Svazu československých 
výtvarných umělců a dlouholetého výtvarného pedagoga na středních a 
vysokých školách v Krnově a Ostravě. Výstava bude otevřená do 28. 
června 2013 v pracovní dny, nejlépe po osobní domluvě na tel. 220 
303 928. 
 

 
14/ Liturgický rok na pražském svatojakubském kůru ve vzpomínkách a dokumentech - 
PhDr. Tomáš Slavický, Ph.D. 
Aktivita: Cyklus 52 hodinových hudebních a vzdělávacích pořadů pro ČRO 3 Vltava, 
založený na původním pramenném výzkumu a zpřístupňující unikátní zvukové dokumenty ze 
70. – 90. let 20. století 
Hlavní pořadatel: Český rozhlas - Vltava  
Spolupořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Místo a datum: Leden – prosinec 2013 
 
15/ Mezinárodní letní škola staré hudby Valtice 
Aktivita: Lektorská činnost, řízení letní školy, přednášky 
John Dowland, Danze e baletti, poslechové semináře.  
Spoluorganizátor: PhDr. Michaela Freemanová, CSc.  
Hlavní pořadatel: Město Valtice 
Spolupořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Místo a datum: červenec 2013 
 
16/ 21. Haydnovy hudební slavnosti 
Aktivita: PhDr. Michaela Freemanová, CSc., dramaturgie, 
podíl na organizaci, příprava programové brožury 
Hlavní pořadatel:  
Spolupořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Místo a datum: Jižní Plzeňsko 13. - 22. 9. 2013 
 

Haydnovy hudební slavnosti jsou nejdéle trvající 
přehlídkou staré hudby v České republice. 
Festival vznikl zejména jako připomínka na první 
profeionální angažmá mladého Josepha Haydna 
u hrabat z Morzinu na zámku v Dolní Lukavici na 
jižním Plzeňsku v létech 1757-61.  
Dramaturgii festivalu už tradičně připravila 
muzikoložka a publicistka PhDr. Michaela 
Freemanová. 
V letošním roce se Haydnovy hudební slavnosti 
soustředí na dvě velká výročí našich hudebních 

dějin - Jana Křtitele Vaňhala (1739-1813), jehož symfonie připravily půdu pro zájem o Haydnovu tvorbu 
v Anglii a  Vojtěch Jírovce (1763-1850), jehož skladby byly pod Haydnovým jménem vydávány v Paříži a jenž 
se v Anglii zasloužil o Haydnovo vřelé přijetí ve vysokých společenských kruzích. Program nezapomene ani na 
vynikajícího alžbětinského loutnistu a skladatele Johna Dowlanda (1563-1626). A konečně ani na Ferdinanda 
Maxmiliána Morzina, prvního Haydnova zaměstnavatele, od jehož smrti uplyne letos 250 let. 
 



17/ Den s Janem Křtitelem Vaňhalem 
Aktivita: PhDr. Michaela Freemanová, CSc., spolupráce na 24hodinovém programovém 
cyklu Den s Janem Křtitelem Vaňhalem, ČRO 3 Vltava 
Hlavní pořadatel: ČRO 3 Vltava 
Spolupořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Místo a datum: Praha, 20. 8. 2013 
 
18/ Pod ochranou sv. Cecilie 
Aktivita: Čtyřdílný cyklus pořadů pro ČRO 3 Vltava k výročí britského skladatele Benjamina 
Brittena (1813–1976), spolupřipravila PhDr. Michaela Freemanová, CSc. 
Hlavní pořadatel: ČRO 3 Vltava 
Spolupořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Místo a datum: Praha, 2013 
 
19/ Hudba Jana Dismase Zelenky pro Svatý týden 
Aktivita: PhDr. Václav Kapsa, Ph.D., Hudba Jana Dismase Zelenky pro Svatý týden, 
dvoudílný rozhlasový pořad pro ČRO 3 Vltava 
Hlavní pořadatel: ČRO 3 Vltava 
Spolupořadatel: : Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Místo a datum: Praha, březen 2013 
 
20/ Mezinárodní Duškova pěvecká soutěž hudební mládeže 
Aktivita: PhDr. Milada Jonášová, PhD., Příprava mezinárodní Duškovy pěvecké soutěže 
hudební mládeže (Mozartova obec v ČR ve spolupráci se Sächsische Mozart-Gesellschaft, 
Praha 11. 5. 2013) a příprava koncertu vítězů v Praze na Bertramce 5. 10. 2013 
Hlavní pořadatel: Mozartova obec v ČR ve spolupráci se Sächsische Mozart-Gesellschaft 
Spolupořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Místo a datum: Praha 11. 5. 2013 a 5. 10. 2013 
 
21/ Mariánská úcta ve středních Čechách 
Aktivita: Mezioborová konference; Prohlídka Svaté Hory; Koncert (Pavel Šmolík s 
orchestrem) 
Hlavní pořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. , Státní oblastní archiv v Praze 
Spolupořadatel: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí P. Marie na Svaté Hoře, 
Příbram 
Místo a datum: Příbram-Svatá Hora, 31. 10. - 1. 11. 2013 
 
22/ přednáška Mgr. Jana Nosková, Ph.D: Paralelní společnosti? – Česko-německé 
soužití ve 20. - 40. letech 20. století ve vzpomínkách německých obyvatel Brna  
Aktivita: projekt Odlišné jazyky – společné dějiny 
Hlavní pořadatel: Moravská zemská knihovna 
Spolupořadatel: Ackermann-Gemeinde, Conditio humana, o.s., a Centrum občanského 
vzdělávání Masarykovy univerzity 
Místo a datum: 22. 10. 2013, Brno  
 
23/ Karel Altman 
Popis aktivity: Seriál o hostinských zařízeních 
Hlavní pořadatel: Český rozhlas Brno 
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Spolupořadatel: -  
Datum a místo konání akce: 12 pokračování  
 
24/ Přednáška Marty Toncrové o lidové písni na Podhorácku 
Popis aktivity: Prezentace knihy Lidové písně z Podhorácka II. s koncertem.  
Hlavní pořadatel: Muzeum Vysočiny Třebíč 
Spolupořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.   
Datum a místo konání akce: 17. 12. 2014 
 

 
 
 
25/ Masopust v lidové tradici 
Popis aktivity: Rozhovor  
Hlavní pořadatel: Rádio Petrov 
Spolupořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Datum a místo konání: 7. 2. 2014 18,30 
 
26/ Prezentace publikace A. Navrátilová: Namlouvání, láska a svatba  
Popis aktivity: Přednáška a diskuse, moderátor Ant. Přidal 
Hlavní pořadatel: Knihkupectví Barvič 
Spolupořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Datum a místo konání: 14. 2. 2013 
 
27/ Historie.cs, téma Věrná láska zvítězila 
Popis aktivity: Diskusní pořad  
Hlavní pořadatel: Česká televize, program 2  
Spolupořadatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Datum a místo konání: 19. 3. 2014 
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6. Odborné aktivity a popularizační činnost projektu Etnofolk 
 

Projekt ETNOFOLK, Budapest 19.–20. 4. 2013 

7. 9. 2014 – Konference o historii a proměnách tradiční stravy střední Evropy 

9. 9. 2014 – Meeting projektu ETNOFOLK 

 

Konference o historii a proměnách tradiční lidové stravy ve střední Evropě, která proběhla v 

rámci pravidelných půlročních projektových zasedání, se zaměřila na jednu z možná trochu 

podceňovaných oblastí tradičního stravování a přípravy pokrmů – na současnou reflexi. Ve 

středu zájmu proto nestála jen historie venkovského lidového stravování, ale také současné 

pojetí a dnešní náhled na lidovou kuchyni a pracovní postupy při vaření včetně vybraných 

případových studií. Mezi hlavními tématy, které v přednáškách objevily, tak byly např. 

proměny stravovacích zvyklostí a jídelníčku obcí v okolí Prahy v době meziválečného 

Československa, pastevectví a zpracování ovčího mléka na středním Slovensku a ve 

slovinských Alpách vzhledem k dnešku včetně propagace a prodej potravin v rámci 

agroturistiky, exkurz do historie a současnosti slovinské varianty gibanice (region Prekmurje), 

inovace současné moderní kuchyně s tradičními inspiracemi, pojetí marketingu 

potravinářských výrobků s důrazem na lokální příslušnost v maďarském prostředí apod. 

Za Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. vystoupily se svými příspěvky PhDr. Ludmila Kopalová 

a PhDr. Judita Hrdá. 

Druhý den pak byl věnován projektovému meetingu a zasedání steering committee. 
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Projekt ETNOFOLK, Banská Bystrica 7.–9. 10. 2013 

ti 

idových tradic 

onference o proměnách tradiční zbožnosti proběhla za účasti předních odborníků na 

lady dobré praxe v rámci udržování lidových 

asedání steering committee. 

    

7. 9. 2014 – Konference o proměnách tradiční zbožnos

8. 9. 2014 – Workshop o dobrých praktikách udržování l

9. 9. 2014 – Meeting projektu ETNOFOLK 

 

K

problematiku lidové zbožnosti, poutnictví, lidového výtvarného umění s náboženskou 

tematikou apod. Konference byla zaměřena na oblast zemí střední Evropy a kromě klasické 

lidové tradice z období 18.–19. století se řada přednášejících zaměřila i stav v době současné 

či nedávno minulé (20. století). Mezi hlavní témata patřilo pojetí kalvinismu a současného 

náhledu na maďarskou etnickou identitu, problematika tradiční mariánské zbožnosti, reflexe 

tradiční zbožnosti v zemědělských pracích, vztah etnomedicíny a lidové víry, náboženská 

symbolika užívaná ve výzdobě lidového nábytku a nádobí, náboženský rozměr profesních 

písní (horníci) apod. Z Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. vystoupili: PhDr. Markéta 

Holubová, Ph.D a PhDr. Matěj Kratochvíl Ph.D. 

Další den proběhl workshop zaměřený na do přík

tradic v současné střední Evropě. Řada pracovníků z praxe seznámila účastníky workshopu se 

zkušenostmi s využíváním lidových tradic v dnešním světě. Referáty vcelku pěkně ukázaly až 

nečekaně široké možnosti v oblasti práce s lidovou kulturou a velké rezervy, které soukromé 

firmy, orgány státní správy a samosprávy stále mají. 

Třetí den pak byl věnován projektovému meetingu a z

 

 
 
 
 



Výlet mezi tradiční chutě 
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