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I. Informace o složení orgán ů veřejné výzkumné instituce a o jejich 
činnosti či o jejich zm ěnách 
 

a) Výchozí složení orgán ů pracovišt ě 
 
Ředitelka pracoviště: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.  
 

Jmenována s účinností do 30. 4. 2017 
 
Rada pracoviště zvolena dne 20. 12. 2011 (s účinností do 19. 1. 2017) ve složení: 
 

předseda: Mgr. Václav Čermák, Ph.D.  
místopředseda: PhDr. Martin Steiner  (FLÚ AV ČR, v. v. i.) 
členové: PhDr. Lukáš Babka (Národ. knihovna ČR – Slovanská knihovna) 
 PhDr. František Čajka, Ph.D. (SLÚ AV ČR, v. v. i.) 
 PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (ÚJČ AV ČR, v. v. i.) 
 PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D. (SLÚ AV ČR, v. v. i.) 
 doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (SLÚ AV ČR, v. v. i.) 
tajemnice: Mgr. Martina Chromá, Ph.D. 
 
Dozorčí rada (s účinností do 30. 4. 2017) pracovala ve složení: 
 

předseda: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.  (ÚČL AV ČR, v. v. i.) 
místopředsedkyně: PhDr. Eva Šlaufová  (SLÚ AV ČR, v. v. i.) 
členové: PhDr. Jiří Beneš (FLÚ AV ČR, v. v. i.) 
 prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (HÚ AV ČR, v. v. i.) 
 PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D. (ÚJČ AV ČR, v. v. i.) 
tajemník: Mgr. Jaroslav Zítka 
 
b) Změny ve složení orgán ů 

V průběhu roku 2017 došlo k volbě a ustavení nové Rady pracoviště. Na 
základě vypsaného výběrového řízení byl na funkci ředitele pracoviště vybrán a 
předsedou AV ČR jmenován ředitel Slovanského ústavu. Akademická rada AV ČR 
jmenovala nové složení Dozorčí rady. 
 
Ředitel pracoviště: Mgr. Václav Čermák, Ph.D.  
 

Jmenován s účinností od 1. 5. 2017 
 
Rada pracoviště zvolena dne 9. 1. 2017 (s účinností od 20. 1. 2017) ve složení: 
 

předsedkyně: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.  
místopředseda: PhDr. Martin Steiner (FLÚ AV ČR, v. v. i.) 
členové: PhDr. Lukáš Babka (Národ. knihovna ČR – Slovanská knihovna) 
 PhDr. František Čajka, Ph.D. (SLÚ AV ČR, v. v. i.) 
 Mgr. Martina Chromá, Ph.D. (SLÚ AV ČR, v. v. i.) 
 PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (ÚJČ AV ČR, v. v. i.) 
 PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D. (SLÚ AV ČR, v. v. i.) 
tajemnice: Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D. 
 
Dozorčí rada jmenována ke dni 1. 5. 2017 ve složení: 
 

předseda: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.  (ÚČL AV ČR, v. v. i.) 
místopředseda: PhDr. Štefan Pilát, Ph.D.  (SLÚ AV ČR, v. v. i.) 
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členové: PhDr. Jiří Beneš (FLÚ AV ČR, v. v. i.) 
 doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (FF MU) 
 PhDr. Helena Karlíková, CSc. (ÚJČ AV ČR, v. v. i.) 
tajemník: Mgr. Jaroslav Zítka 
 
c) Informace o činnosti orgán ů 
 

Ředitel: 
Ředitel vykonával úkoly stanovené zákonem č. 341/2005 Sb. o veřejných 

výzkumných institucích v platném znění a v souladu s ostatními právními předpisy a 
interními normami. V součinnosti s Radou SLÚ a s Dozorčí radou SLÚ se zaměřoval 
na zajištění optimálních organizačních a finančních podmínek pro činnost pracoviště. 
V souvislosti se změnou ve vedení pracoviště byl zpracován „Protokol o předání a 
převzetí funkce ředitele“ dle předpisů AV ČR. 
Ředitel dále: 

- vykonával běžnou provozně-řídící agendu a sledoval plnění výzkumného 
programu Slovanského ústavu; 

- projednával prodloužení některých mezinárodních smluv pracoviště 
o spolupráci a podporoval rozšíření spolupráce o nové smlouvy; 

- zabýval se ve spolupráci se zástupkyněmi otázkou mezinárodní distribuce 
časopisů Slovanského ústavu (Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG), dále 
jednal o možnosti zahraniční distribuce také dalších publikačních výstupů 
pracoviště (Slovart G. T. G., s. r. o. Export – Import); 

- jednal o rekonstrukci prostor ve 4. a 5. podlaží v budově instituce (ve 
spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.) a na základě 
výsledků výběrového řízení uzavřel smlouvu s firmou BEKR ART, a. s.; 

- vedl jednání o pronájmu rekonstruovaných prostor s Collegiem Carolinem a 
Německým historickým institutem ve Varšavě (Max-Weber Stiftung); 

- jednal o možnosti spolupráce s nově založenou Českou společností pro 
slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.; 

- prodloužil smlouvu o dodávání elektronické formy časopisů Slovanského 
ústavu do databáze C.E.E.O.L. a nově uzavřel obdobnou smlouvu s firmou 
EBSCO. 

 
Rada pracovišt ě:  

Rada SLÚ se sešla na pěti zasedáních (20. ledna, 24. února, 19. května, 16. 
června a 3. listopadu) a třikrát hlasovala per rollam. Na prvním ustavujícím zasedání 
zvolila předsedkyni, místopředsedu a tajemníka. 
 
Rada v roce 2017 p řijala tato usnesení: 

- schválila konkurzní komisi pro volbu ředitele SLÚ na funkční období 2017–
2022; 

- v tajném hlasování se vyslovila pro jmenování dr. Václava Čermáka ředitelem 
SLÚ na funkční období 2017–2022 a doporučila předsedovi AV ČR předložit 
tento návrh Akademické radě AV ČR; 

- schválila návrh tří grantových projektů zaměstnanců SLÚ; 
- schválila rozpočet SLÚ na rok 2017 v předloženém znění; 
- vzala na vědomí zprávu auditora a čerpání rozpočtu za rok 2016; 
- předběžně projednala výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2016; 
- schválila výroční zprávu SLÚ za rok 2016; 
- vzala na vědomí střednědobý ekonomický výhled SLÚ na léta 2018–2019; 



4 
 

- schválila nového tajemníka Rady SLÚ (výkon funkce od ledna 2018); 
- vzala na vědomí informace o složení atestační komise, o atestacích 

pracovníků SLÚ, o aktuální situaci distribuce vydávaných periodik do 
zahraničních knihoven, o tvorbě nového fondu účelově určených prostředků a 
o nově založené České společnosti pro slavistická, balkanistická a 
byzantologická studia, z. s.  

 
Rada SLÚ byla průběžně seznamována s postupem rekonstrukce prostor 
v budově Valentinská 1, s vydavatelskou a ediční činností SLÚ, s organizací 
vědeckých konferencí a s dalšími organizačně-řídícími procesy v SLÚ. 

 
Rada SLÚ schválila tyto návrhy per rollam: 

- návrh jednoho grantového projektu (SLÚ a FF UK); 
- žádost o Fellowship Jana Evangelisty Purkyně pro dr. Mirosława Jankowiaka; 
- žádost o udělení podpory v programu PPLZ pro dr. Jakuba Mikuleckého. 

 
Dozorčí rada: 

1. Dozorčí rada Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., (dále jen „Dozorčí rada“) se 
v roce 2017 sešla na dvou zasedáních, 12. 6. 2017 a 27. 11. 2017, a jednou 
hlasovala „per rollam“ (duben 2017). 

 
2. Dozorčí rada 

a) na svém 1. zasedání dne 12. 6. 2017: 
- projednala Výroční zprávu o činnosti a hospodaření SLÚ za rok 2016, vzala ji 

se souhlasem na vědomí; se souhlasem vzala též na vědomí výrok auditora 
k hospodaření a účetnictví SLÚ za rok 2016 bez věcných připomínek; 

- vzala na vědomí informace ředitele SLÚ o ústavním rozpočtu na rok 2017 a 
jeho čerpání; 

- vzala na vědomí informace týkající se plánované rekonstrukce bytových 
jednotek za účelem pronájmu; 

 
b) na svém 2. zasedání dne 27. 11. 2017: 

- určila za auditora SLÚ AV ČR, v. v. i., ing. Václava Forejta (TRIGGA AUDIT – 
CZ, s.r.o.) a souhlasila s uzavřením smlouvy mezi ředitelem SLÚ AV ČR, 
v. v. i., a výše zmíněným auditorem; 

- udělila předchozí písemný souhlas s nájemní smlouvou (dr. Jankowiak); 
- vzala na vědomí informace ředitele SLÚ AV ČR, v. v. i., o hospodaření a 

dosavadním čerpání rozpočtu ústavu za rok 2017, o odborné činnosti ústavu 
za rok 2017, o plánovaných akcích v roce 2018, o připravované rekonstrukci 
bytových jednotek za účelem pronájmu a o personální situaci v SLÚ; 

- vzala na vědomí informace související se vznikem České společnosti pro 
slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s. 

 
c) Hlasování „per rollam“ duben 2017: 
Dozorčí rada na základě tohoto hlasování schválila Zprávu o činnosti Dozorčí 
rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 2016 a zhodnotila 
manažerské schopnosti ředitelky ústavu (za rok 2016). 

 
II. Informace o zm ěnách z řizovací listiny 
 

V průběhu roku 2017 nedošlo ke změnám zřizovací listiny. 
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III. Hodnocení hlavní činnosti 
 
Předmětem vědecké činnosti pracoviště je výzkum v oblasti slavistických 

disciplín paleoslovenistiky, byzantologie, gramatické a lexikální struktury slovanských 
jazyků, dějin a teorie slovanských literatur v evropském kontextu, dějin meziválečné 
ruské emigrace na území ČSR a dějin slavistiky. 

Bylo zajištěno vydání všech čísel mezinárodních vědeckých periodik Slavia  
(1–4), Germanoslavica  (1–2) a Byzantinoslavica  (1–2).  

V oddělení paleoslovenistiky a byzantologie pokračovaly v roce 2017 práce na 
dlouhodobých výzkumných projektech: 1) Řecko-staroslověnský index (hl. red. 
V. Čermák) – zpracování slovníkových hesel, redakční práce a korektury pro 9. a 10. 
sešit, II. svazek; 2) druhé, doplněné a upravené vydání jednosvazkového Slovníku 
nejstarších staroslověnských památek (hl. red. †E. Bláhová, M. Chromá) – 
pokračování redakčních prací a korektur (dokončeno je zpracování hesel písmen А a 
Б). Pokračovalo zpracování projektu Církevněslovanské hlaholské písemnictví 
v Čechách (V. Čermák) přepisem hlaholských fragmentů do latinky. Současně byly 
editovány slavistické studie pro publikaci Karel IV. a Emauzy, která vyšla na konci 
roku 2017 péčí Ústavu dějin umění AV ČR. Rovněž byly započaty práce na edici 
zpřístupňující nové latinské předlohy českocírkevněslovanského překladu Besěd 
Řehoře Velikého na evangelia (F. Čajka). 

Pokračovaly práce na projektu GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny 
(program NAKI II Ministerstva kultury ČR na léta 2016–2020; řešitel Š. Pilát). V jeho 
rámci byl dokončen technologický vývoj softwarových výstupů (Generátor hesel, 
Linka pro editaci a restrukturalizaci hesel a Exportní modul), jež jsou nyní nasazeny 
v testovacím provozu. Nadto byl vyvinut a zpřístupněn dodatečný softwarový výstup 
(Převodník staroslověnských číslovek). Plynule probíhalo zpracování slovníkových 
databází: byly završeny korektury a vyhotoveny překlady latinských textů I. a II. dílu 
Slovníku jazyka staroslověnského. Probíhaly korektury III. dílu a redakční úpravy 
hesel I. dílu (vnášení hesel 5. dílu a anglických překladů a ekvivalentů). Materiál I. 
dílu Řecko-staroslověnského indexu byl importován do databáze a zkontrolován, text 
Slovníku nejstarších staroslověnských památek byl též importován, průběžně byla 
kontrolována a upravována jednotlivá hesla. Proběhlo skenování první poloviny 
staroslověnské lístkové kartotéky. Dále bylo vyvíjeno prezentační prostředí a 
vyhledávací a filtrovací nástroje. 

V oblasti byzantologických výzkumů byly po návratu P. Melichar z mateřské 
dovolené obnoveny práce na projektu Ženská zbožnost v pozdní Byzanci. Práce na 
druhém projektu Krym v pozdně antickém a byzantském období (M. Čechová) byly 
vzhledem k nástupu na mateřskou dovolenou dočasně pozastaveny. Z pozůstalosti 
byl k vydání připraven rukopis práce Františka Dvorníka Sacerdotium and Imperium. 
Christian Political Philosophy in the Middle Ages (ed. V. Vavřínek, P. Melichar, 
M. Čechová), která vyjde jako supplementum časopisu Byzantinoslavica. 

Ve spolupráci s Českým národním byzantologickým komitétem byly 
uspořádány dvě vědecké akce s mezinárodní účastí: První byzantologický den (5. 5.) 
a Druhý byzantologický den (6. 10.), spolu s oddělením vývoje jazyka Ústavu pro 
jazyk český AV ČR se konalo také jednodenní akademické setkání věnované 
Vladimíru Kyasovi (16. 5.). 

 
Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie pokračovalo v roce 2017 v řešení 

dlouhodobých projektů. Byla dokončena heslová část Rusko-české elektronické 
slovníkové databáze (ved. projektu I. Krejčířová), zpřístupněno je 74 000 hesel. Do 
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elektronické podoby je soustavně převáděn Velký česko-ruský slovník, který vznikl 
v 70.–80. letech 20. století, nebyl však nikdy vydán. V současné době elektronická 
podoba tohoto slovníku obsahuje přibližně 100 000 hesel (písmena A–Š). Tento úsek 
bude postupně zpřístupňován veřejnosti. Práce byly podpořeny z programu Strategie 
AV21 – Paměť v digitálním věku. Z téhož programu jsou částečně hrazeny práce na 
lexikální databázi z nářečních materiálů Ivana Paňkevyče (R. Šišková, M. Vašíček) a 
sběr dialektologického materiálu zakarpatské oblasti, který slouží ke zmapování 
současného stavu zakarpatských nářečí i k popisu vývoje slovní zásoby dané oblasti 
(M. Vašíček). 

Kontrastivní česko-bulharské neologii a neografii se systematicky věnuje 
B. Niševa, z velké části ve spolupráci s bulharskými lingvisty v rámci projektu 
mobility. V roce 2017 B. Niševa redigovala dva kolektivní knižní výstupy, z nichž 
jeden – Moderní slovanská lexikografie – byl dokončen, druhý – Slovanská 
lexikografie počátkem 21. století – bude vydán v příštím roce. Pokračoval též výzkum 
slovinské slovní zásoby se zvláštním důrazem na neografii ve srovnání slovinsko-
českém (D. Blažek). Nově bylo zpracováno 1023 hesel.  

Kromě lexikografických projektů probíhá v oddělení také gramatický výzkum 
slovanských jazyků, který se zaměřil na studium syntaktických a sémantických 
vlastností českého, ruského a polského slovesa (K. Skwarska) a deverbativních 
substantiv v češtině, ruštině a němčině (J. Kocková). Pokračoval tříletý grantový 
projekt Analýza kalků v češtině a lužické srbštině (K. Brankačkec), jehož cílem je 
rozsáhlý popis fenoménu kalkování v těchto jazycích z hlediska slovotvorného a 
syntaktického.  
 

V oddělení dějin slavistiky a slovanských literatur (oblast interkulturní 
literárněvědné slavistiky) byl v roce 2017 zahájen týmový projekt podporovaný ze 
Strategie AV21 – program Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací s názvem 
Krym jako křižovatka kultur. Projekt zpracovává literární a kulturněhistorický topos 
Krymu jako místa utopických projekcí ruského státu, pozornost je věnována i 
aktuálním tématům, např. mediální válce o Krym či problematice krymských Tatarů. 
Tým tvoří čtyři zaměstnanci SLÚ (pod vedením H. Ulbrechtové též S. Ulbrecht, 
M. Olšovský, M. Čechová) a další čeští a zahraniční badatelé (Rakousko, Německo, 
Ukrajina, v budoucích letech se počítá s dalším rozšířením). Odborným garantem 
projektu je K. S. Jobst z Univerzity ve Vídni. V říjnu proběhl jednodenní workshop 
(3. 10.) zaměřený na historickou i soudobou problematiku reflexe Krymu, následně 
začala příprava dvou popularizačních příruček. Hlavními výstupy tohoto středně-
dobého projektu budou dvě kolektivní monografie.  

Byly zahájeny práce na mezinárodním týmovém projektu Europa – 
Mitteleuropa – Österreich. Peripherien und Minoritäten bei Karl-Markus Gauß, který 
probíhá ve spolupráci s univerzitami v Göteborgu a v Lublani (vedoucím za českou 
stranu je S. Ulbrecht). Proběhly především organizační přípravy mezinárodní 
konference, která se uskuteční ve spolupráci všech tří ústavů v roce 2018 v Lublani. 
Od roku 2016 pokračuje také projekt Kontaminované krajiny – střední Evropa za 
války a totalitarismu. Reflexe v literárních dílech (A. Höllwerth), který byl podpořen 
rovněž ze Strategie AV21. Byla dokončena finální verze německojazyčné kolektivní 
monografie, která obsahuje studie českých, německých, rakouských a polských 
literárních vědců. A. Höllwerth rovněž dokončil rukopis své monografie věnované 
právu a spravedlnosti v polské literatuře o holokaustu. Další dva úkoly (Literatura a 
vědění a Ruská kultura mezi slovem a obrazem) byly sice ukončeny v roce 2016, 
avšak v roce 2017 pokračovala příprava knižního vydání a korektury textů. Dále bylo 
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připraveno speciální monotematické číslo časopisu Germanoslavica s podtitulem 
Literatur und Wissen (H. Ulbrechtová), které obsahuje další studie k tématu Literatura 
a vědění. 

V oblasti dějin slavistiky pokračovala práce na započatých úkolech, především 
na edici korespondence Sávy Chilandarce s Josefem Kalouskem (M. Černý) a dále 
monografické výstupy týkající se historie česko-bulharských kulturních vztahů 
(korespondence J. Páty a monografie věnovaná P. Slavejkovovi, obojí M. Černý). 
Pokročila i příprava editované korespondence F. Wollmana (A. Zelenková). 

Probíhaly práce na rozsáhlé monografii o západoslovanském románu v letech 
1945 – 1989 (T. Derlatka). 

V oblasti věnované výzkumu meziválečné ruské emigrace v Československu 
(ved. D. Hašková) byla dále zpracovávána ruská i česká varianta Biografického 
slovníku ruské emigrace. V roce 2017 bylo vytvořeno 484 hesel ruské varianty 
(z celkového počtu 1263 hesel) a 117 hesel české varianty (písmena N – P). Česká 
varianta obsahuje aktuálně 804 hesla a její realizace byla umožněna díky podpoře ze 
Strategie AV21 – program Paměť v digitálním věku. Významnou měrou se 
D. Hašková a J. Jančárková podílely na realizaci výstavy Zkušenost exilu. Osudy 
exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu, 
kterou pořádal Památník národního písemnictví ve smluvní spolupráci s SLÚ. Kromě 
přípravy libreta a expozice obě zaměstnankyně prováděly komentované prohlídky 
pro veřejnost i vedení AV ČR (D. Hašková) a podílely se na přípravě katalogu, který 
vyšel závěrem roku 2017. 
 

Knižní publikace pracovišt ě vydané či odevzdané do tisku 
 
Moderní slovanská lexikografie. Niševa, B. – Skwarska, K. – Blažek D. (edd.). Praha: 
Slovanský ústav AV ČR, 2017. Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada, 
svazek 44. ISBN 978-80-86420-63-9 
 
Umsiedlung, Vertreibung, Wiedergewinnung? Postkoloniale Perspektiven auf 
deutsche und polnische Literatur über den erzwungenen Bevölkerungstransfer der 
Jahre 1944 bis 1950. Ulbrecht, S. – Uffelmann, D. (edd.). Hildesheim: Olms, 2017. 
ISBN 978-3-487-15566-1. (= Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische 
Studien 28, 2017, 1-2. ISSN 1210-9029) 
 
Literatur und Wissen. Ulbrecht, S. – Ulbrechtová, H. (edd.). Praha: Euroslavica, 
2018. ISBN 978-80-86420-72-1. (= Germanoslavica. Zeitschrift für germano-
slawische Studien 28 (2018), Supplementum, ISSN 1210-9029) 
 
Dvornik, F.: Sacerdotium and Imperium. Christian Political Philosophy in the Middle 
Ages. (Vavřínek, V. – Melichar, P. – Čechová, M.). Praha: Euroslavica, 2018. ISBN 
978-80-86420-71-4. (= Byzantinoslavica LXXV, 2018, Supplementum. ISSN 0007-
7712) 
 

Publikace vydané ve spolupráci s jinými institucemi  
 
Karel IV a Emauzy. Liturgie – obraz – text. Kubínová, K. – Benešovská, K. – Čermák, 
V. – Slavický, T. – Soukup, D. – Šimek, Š. (edd.). Praha: Artefactum, 2017. ISBN 
978-80-86890-92-0 
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Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném 
Československu. Praha: Památník národního písemnictví, 2017. ISBN 978-80-
87376-41-6 
 

Populariza ční texty  (ve spolupráci se SSČ AV ČR, v. v. i.): 
 
Vašíček, M. – Šišková, R.: Výzkum jihokarpatských nářečí ve SLÚ AV ČR. Praha: 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2017. Edice Věda kolem nás 55, 20 s., 
ISSN 2464-6245 
 
Čajka, F. – Čechová, M. – Čermák, V. – Chromá, M. – Knoll, V. – Konzal, V. – 
Melichar, P. – Pilát, Š. – Spurná, K.: Staroslověnské písemnictví na Velké Moravě a 
ve středověkých Čechách. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 
2017. Edice Věda kolem nás 72, 20 s., ISSN 2464-6245 
 
Pilát, Š. – Čajka, F. – Chromá, M. – Knoll, V. – Spurná, K.: GORAZD: Digitální portál 
staroslověnštiny. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2017. Edice 
Věda kolem nás 74, 16 s., ISSN 2464-6245 
 
Pilát, Š. – Čajkа, F. – Chromá, M. – Knoll, V. – Spurná, K.: Projekt Gorazd: Cifrovoj 
portal staroslavjanskogo jazyka. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 
2017. Edice Věda kolem nás 75, 18 s., ISSN 2464-6245 
 

Zpřístupn ěné a dokon čené databáze 
 
Krejčířová, I. – Šlaufová, E. – Skwarska, K. – Sádlíková, M. – Bohuslavová, L. – 
Sixtová, H. – Simeunovich-Skvortsova, M. – Savický, N. – Lukin, D.: Rusko-česká 
elektronická slovníková databáze. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i, 2017. E, 32 
MB. 
http://slovnik.slu.cas.cz/slovnik/main/index.html 
 
Pilát, Š. – Rybenský, M.: Převodník staroslověnských číslovek. Praha: Slovanský 
ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 
http://prevodnik.gorazd.org:8081 
 

Výběrová bibliografie významn ějších prací zam ěstnanc ů SLÚ za rok 2017 
(kapitoly v monografiích, studie v časopisech a sbornících) 

 
Brankatschk, K.: Valenční vazby ekvivalentů německého (sich) an etw. gewöhnen 
v korpusech Diakorp, Hotko a Dotko (ČNK). Prace Filologiczne. 2017, roč. 70, č. 1, s. 105-
127. ISSN 0138-0567. 

Brankatschk, K. – Martínek, F. – Futtera, L.: Jazykový purismus v Čechách a v Lužici 
v poslední třetině 19. a v první třetině 20. století. Naše řeč. 2017, roč. 100, č. 4, s. 243-257. 
ISSN 0027-8203. 

Brankatschk, K. – Martínek, F.: Lehnübersetzungen lateinischer Wörter mit dem Präfix 
super- ins Alttschechische. In: Janyšková, I. – Karlíková, H. – Boček, V. (edd.). Etymological 
Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 
September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 59-73. Studia 
etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9. 
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Černý, M.: František Rut Tichi (Zdenek Broman) – părvijat prevodač i propagandator na 
Javorovoto tvorčestvo v Čechija. Naučni trudove. 2017, roč. 54, 1, A, 2016, s. 417-439. ISSN 
0861-0029. 

Černý, M.: Kiril Christov – pevec neudovletvoren, no neizpadašt v otčajanie. Kăm văprosa za 
rannata recepcija na tvorčestvoto mu v Čechija (do 1918 g.). Dzjalo. E-spisanie v oblastta na 
chumanitaristikata za bălgarsitični izsledvanija v perioda 10 – 21 vek. 2017, roč. 5, č. 10. 
ISSN 1314-9067. 

Čermák, V.: Starozákonní lekce v hlaholské části Remešského evangeliáře. Příspěvek 
k církevněslovanskému písemnictví středověkých Čech. Slavia. 2016, roč. 85, č. 3-4, s. 303-
320. ISSN 0037-6736. 

Höllwerth, A.: Zachar Prilepins Roman Sankya – ein Abgesang auf die Wende in Russland? 
In: Krauze-Olejniczak, A. – Piontek, S. (edd.). Die Wende von 1989 und ihre Spuren in den 
Literaturen Mittelosteuropas. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017, s. 157-170. ISBN 978-3-
631-66399-8. ISSN 2194-1521. 

Chromá, M.: Biblické citáty v apokryfních Otázkách Bartolomějových. Slavia. 2016, roč. 85, 
č. 3-4, s. 287-302. ISSN 0037-6736. 

Chromá, M.: Projekt „GORAZD: Virtual'nyj portal staroslavjanskogo jazyka” i buduščeje 
češskoj staroslavjanskoj leksikografii. In: I. I. Sreznevskij i russkoje istoričeskoje 
jazykoznanije: opyt i perspektivy. K 205-letiju so dnja roždenija I. I. Sreznevskogo. Sbornik 
statej Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 21-23 sentjabrja 2017 g. Rjazan': 
Rjazanskij gosudarstvennyj universitet imeni S. A. Jesenina, 2017, s. 177-182. ISBN 978-5-
906987-27-3. 

Knoll, V.: Ot literaturnych idiolektov k regional'nym literaturnym jazykam (ne tol'ko) v 
slavjanskom mire. In: Skorvid, S. (ed.). Minoritarnyje i regional'nyje jazyki i kul'tury Slavii. 
Moskva: Rossijskaja akademija nauk. Institut slavjanovedenija. Izdatel'stvo MIK, 2017, s. 11-
43. ISBN 978-5-87902-356-5. 

Knoll, V.: Istoriko-jazykovyje svjazi serbolužickogo jazyka s polabskim. In: Skorvid, S. (ed.) 
Minoritarnyje i regional'nyje jazyki i kul'tury Slavii. Moskva: Rossijskaja akademija nauk. 
Institut slavjanovedenija. Izdatel'stvo MIK, 2017, s. 137-151. ISBN 978-5-87902-356-5. 

Knoll, V.: Pómórzanie ë pómórsczi jazëk w Brazylëji. Pomerania. 2017, č. 3, s. 38-41. ISSN 
0238-9045. 

Knoll, V.: Jevropejskije jazyki v otkrytom obrazovanii: resursy, podchody i organizacija. In: 
Kuz'min, J. I. – Paršakova, A. V. (edd.). Russkij jazyk i otkrytoje obrazovanije v kontekste 
mnogojazyčija v Rossii i za rubežom. Materialy kruglych stolov. Moskva: Mežregional'nyj 
centr bibliotečnogo sotrudničestva, 2017, s. 158-179. ISBN 978-5-91515-075-4. 

Knoll, V.: Tipologija češsko-rumynskich leksičeskich parallelej. In: Janyšková, I. – Karlíková, 
H. – Boček, V. (edd.). Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological 
Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
2017, s. 215-227. Studia etymologica Brunensia, 22. ISBN 978-80-7422-619-9. 

Kocková, J.: Substantiva mezi slovesem a jménem. Substantiva na -ní (-tí) / -nije (-tije) 
v češtině a ruštině ve světle paralelního korpusu. Časopis pro moderní filologii. 2017, roč. 99, 
č. 1, s. 55-64. ISSN 2336-6591. 

Nisheva, B. – Blagoeva, D. – Kolkovska, S.: Koncepcija za izgraždane na elektronen resurs 
za bălgarskata i češkata neologija – văveždašti beležki. In: Aleksandrova, T. – Blagoeva, 
D. (edd.). Dokladi ot Meždunarodnata jubilejna konferencija na Instituta za bǎlgarski ezik 
„Prof. Ljubomir Andrejčin”. Leksikologija i leksikografija. Vol. 1. Sofie: Institut za bǎlgarski 
ezik, 2017, s. 96-107. ISBN 978-954-92489-9-9. 

Nykl, H.: Zkoumání ruské filosofie v českém prostředí po roce 1990. Slovanský přehled. 
2017, roč. 103, č. 3, s. 621-642. ISSN 0037-6922. 
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Olšovský, M.: Panoptikon ruské literatury. Nad románem Andreje Bitova Puškinův dům. 
Slavia. 2017, roč. 86, č. 1, s. 15-24. ISSN 0037-6736. 

Ribarova, Z.: Ke kořenům makedonského písemnictví. Rocznik Slawistyczny. 2017, roč. 66, 
č. 1, s. 65-77. ISSN 0080-3588. 

Skwarska, K. – Stranz-Nikitina, V. – Vaculová, K.: Rozdíly ve valenčních vlastnostech 
vybraných českých, ruských a polských lexikálních jednotek. Prace Filologiczne. 2017, roč. 
70, č. 1, s. 397-410. ISSN 0138-0567. 

Vašíček, M.: Ljašskij literaturnyj jazyk Undry Lysogorskogo v tvorčestve drugich pisatelej 
kružka Lašsko perspektywa. In: Skorvid, S. (ed.). Minoritarnyje i regional'nyje jazyki i kul'tury 
Slavii. Moskva: Rossijskaja akademija nauk. Institut slavjanovedenija. Izdatel'stvo MIK, 2017, 
s. 59-76. ISBN 978-5-87902-356-5. 

Vašíček, M.: K probleme prinjatija kodificirovannogo rusinskogo jazyka nositeljami 
karpatorusinskich dialektov v Slovakii. In: Skorvid, S. (ed.). Minoritarnyje i regional'nyje jazyki 
i kul'tury Slavii. Moskva: Rossijskaja akademija nauk. Institut slavjanovedenija. Izdatel'stvo 
MIK., 2017, s. 98-115. ISBN 978-5-87902-356-5. 

Vašíček, M.: Dynamika vývoje rusínských nářečí na území Slovenska a Ukrajiny na příkladě 
předložek. In: Rembiszewska, K. (ed.). Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku. 
Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 59-80. Dialektologia 
Słowiańska, Tom II. ISBN 978-83-64031-68-7. 

Zelenková, A.: K nálezu básnických rukopisov Pavla Országha Hviezdoslava. Slavica 
Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 2017, roč. 20, č. 2, s. 49-57. 
ISSN 1212-1509. 

Zelenková, A.: Frank Wollman v kontextu strukturální teorie a terénních výzkumů slovesného 
folkloru (Příspěvek k nálezu tzv. wollmanovského moravského sběru). Český lid, Etnologický 
časopis. 2017, roč. 104, č. 4, s. 493-509. ISSN 0009-0794. 

Zelenková, A.: Pokus oblikovnega eksperimenta v dramski ustvarjalnosti Franka Wollmana: 
prispevek k strukturalni teoriji drame. Primerjalna književnost. 2017, roč. 40, č. 3, s. 133-149. 
ISSN 0351-1189. 

Zelenková, A. – Gbúr, J.: Unknown Hungarian first fruits of the Slovak poet Pavol Országh 
Hviezdoslav. Neohelicon. 2017, roč. 44, č. 2, s. 469-485. ISSN 0324-4652. 
 

Vědecké konference a workshopy s mezinárodní ú častí 
 

- Krym – historické, literární a kulturní konotace / Krim – historische, literarische 
und kulturelle Konnotationen (3. 10. 2017) 

- První byzantologický den (5. 5. 2017)  
- Druhý byzantologický den (6. 10. 2017) 

 
Domácí akce 

 
- akademické setkání věnované Vladimíru Kyasovi (16. 5. 2017; SLÚ AV ČR ve 

spolupráci s ÚJČ AV ČR) 
 

Výstavy a vzd ělávání ve řejnosti 
 
Zkušenost exilu. Osudy exulant ů z území bývalého Ruského impéria 
v mezivále čném Československu (16. 6. 2017 – 29. 10. 2017). Památník 
národního písemnictví, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Národní galerie v Praze a 
Národní filmový archiv. 
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Výstava široké veřejnosti představila fenomén meziválečné emigrace, která 
opustila území bývalého Ruského impéria v reakci na revoluční události a následnou 
občanskou válku. Pro návštěvníky výstavy byl připraven bohatý doprovodný program 
v podobě komentovaných prohlídek, pořádaných zaměstnanci SLÚ, tematických 
večerů a besed, naučných vycházek s výkladem či přehlídky dobových filmů 
uspořádané ve spolupráci s Národním filmovým archivem a kinem Ponrepo. 
 
Poetický podve čer Pramen B ělonohé (15. 11. 2017) Národní knihovna ČR – 
Slovanská knihovna 

M. Černý připravil a prezentoval činnost a dílo bulharského básníka a 
kulturního činitele Petka R. Slavejkova. 
 

Populariza ční akce 
 

Akce  Pořadatel  Popis činnosti  

1. literárněhistorický    
    pořad 

Český rozhlas, 
stanice Vltava 

"Pro větší slávu české vědy a českého 
národa. O přednostech i slabostech Václava 
Hanky, českého vědce a badatele." Pořad o 
Václavu Hankovi. 15. 9. 2017 (Václav 
Čermák, Marcel Černý) 

2. interview pro 
rozhlasové zpravodajství 

Český rozhlas, 
stanice Plus 

Rozhlasové interview věnované novému 
prozkoumání ostatků poslední carské 
rodiny. 28. 11. 2017 (Hanuš Nykl) 

3. vystoupení v televizním 
pořadu "Křesťanský 
magazín" 

Česká televize Výklad na téma „Ikona v pravoslavném 
chrámu“. 14. 5. 2017 (Hanuš Nykl) 

4. rozhlasový pořad Český rozhlas 
Rozhovor o významu Cyrila a Metoděje pro 
českou historii, kulturu a literaturu. 5. 7. 
2017 (František Čajka) 

5. vystoupení v televizním 
zpravodajském pořadu 
Studio 6 Víkend 

Česká televize, 
ČT24 

Rozhovor na téma 670. výročí od založení 
Emauzského kláštera. 18. 11. 2017 (Václav 
Čermák) 

6. televizní pořad 
Televisió de 
Catalunya, kanál 
TV3 (Španělsko) 

Prezentace práce oddělení 
paleoslovenistiky a byzantologie a 
Slovanského ústavu AV ČR v pořadu 
„Katalonski". (Vladislav Knoll) 

7. dokumentární televizní 
pořad 

Česká televize, 
ČT2 

Vystoupení v pořadu „Folklorika“, v části 
„Lužičtí Srbové" – interview o Lužických 
Srbech, lužické srbštině, sorabistice v ČR a 
ve Slovanském ústavu AV ČR. 25. 11., 
29. 11., 1. 12. 2017 (Katja Brankačkec) 

8. veřejná přednáška PragoFFest 2017 

Veřejná popularizační přednáška "Obři a 
bohatýři: Hrdinova iniciace". 4. 2. 2017 (Jiří 
Dynda) 
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9. prezentace odborné 
publikace 

Nakladatelství 
Pavel Mervart 

Veřejné představení nové publikace 
"Svjatogor: Smrt a iniciace staroruského 
bohatýra". (Literární kavárna Řetězová). 
9. 3. 2017 (Jiří Dynda) 

10. veřejná přednáška 

Slánská akademie 
volného času 
(Městský úřad 
Slaný) 

Veřejná přednáška "Revoluce v Rusku 
1917: očekávání, varování, realita“. 2. 12. 
2017 (Hanuš Nykl) 

11. literární večer Kavárna Fra 

Literární večer věnovaný Jiřímu Weilovi pod 
názvem "Čtení jako koncept 3 – Jiří Weil: 
Žalozpěv za 77 297 obětí". 17. 10. 2017, 
(Miroslav Olšovský) 

12. interview Periodikum Falter 
(Österreich) 

Interview na téma nového euroasijství, 
ruské pravice a Alexandra Dugina "Putins 
blaue Freunde" (HORACZEK, Nina. Putins 
blaue Freunde. čas. Falter 8, 2017), 
(Alexander Höllwerth) 

13. přednáška pro VŠ 
studenty 

Slovanský ústav 
AV ČR, v. v. i. 

Přednáška "Ruská emigrace v mezi-
válečném Československu a její výzkum ve 
Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i." pro 
studenty rusistiky Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity. 14.12. 2017 (Dana 
Hašková) 

14. přednáška pro VŠ 
studenty 

Slovanský ústav 
AV ČR, v. v. i. 

Přednáška "Slovanská lexikografie a 
Rusko-česká elektronická slovníková 
databáze" pro studenty FF UK. 29. 3. 2017 
(Iveta Krejčířová) 

15. přednáška pro VŠ 
studenty 

Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy 

Přednáška "Slovanská lexikografie a 
Rusko-česká elektronická slovníková 
databáze" pro studenty FF UK. 23. 11. 2017 
(Iveta Krejčířová) 

16. přednáška pro VŠ 
studenty 

Slovanský ústav 
AV ČR, v. v. i. 

Přednáška "Slovanská lexikografie a 
Rusko-česká elektronická slovníková 
databáze" pro studenty Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity. 14. 12. 2017 (Iveta 
Krejčířová) 

 

 
 

Slovanský ústav uspořádal v r. 2017 v rámci 17. ročníku festivalu Týden vědy 
a techniky tradiční Den otev řených dve ří, při němž se návštěvníci mohli seznámit 
s aktuálním stavem výzkumu i ústavními publikacemi a časopisy. 
 

Slovanský ústav převzal záštitu nad mezinárodním projektem eTwinning 
5. slovanský sborník povídkový , který podporuje autorské psaní, rozvíjí čtenářskou 
gramotnost a seznamuje žáky se slovanskými jazyky sousedů partnerských zemí 
(ČR, Slovensko, Polsko). 
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Mezinárodní spolupráce 
 

Prioritní témata v rámci meziakademické dohody 
 
Ústav bulharského jazyka prof. L. Andrejčina BAN, Sofia: Současné elektronické 
materiálové základny bulharských a českých neologizm ů – teoretické a 
aplikované aspekty  (2017–2019) 
 

Historický ústav BAN, Sofia: Bulharsko- české vztahy v kontextu evropských 
myšlenek a kulturních proud ů v 19.–20. století (2017–2019) 
 

Projekty v rámci mezinárodních program ů 
 
Název zastřešující organizace (zkratka): Union Académique Internationale 
Název programu: Greek-Old Church Slavonic Lexicon – Index, No. 76  
Název projektu: Řecko-staroslov ěnský slovník-index 
Koordinátor/řešitel: Akademie věd ČR/Slovanský ústav/Václav Čermák 
Počet spoluřešitelů: 5 
Účastnické státy: ČR, Rusko, Německo, Bulharsko 
 

Název zastřešující organizace (zkratka): AV ČR  
Název programu: Podpora projektů EU (AV ČR)  
Název projektu: Umsiedlung, Vertreibung, Wiedergewinnung? Postkolon iale 
Perspektiven auf deutsche und polnische Literatur ü ber den erzwungenen 
Bevölkerungstransfer der Jahre 1944 bis 1950 
Koordinátor/řešitel na české straně: Slovanský ústav AV ČR/Siegfried Ulbrecht 
Koordinátor/řešitel na německé straně: Universität Passau/Dirk Uffelmann 
Počet spoluřešitelů: 3 
Účastnické státy: ČR, Německo 
 

Název zastřešující organizace (zkratka): AV ČR  
Název programu: Podpora projektů EU (AV ČR)  
Název projektu: Europa – Mitteleuropa – Österreich. Peripherien und  Minoritäten 
bei Karl Markus Gauss / Evropa – st řední Evropa – Rakousko. Periférie a 
minority u Karla Markuse Gausse (2017–2019) 
Koordinátor/řešitel na české straně: Slovanský ústav AV ČR/Siegfried Ulbrecht 
Koordinátor/řešitel na švédské straně: Univerzita Göteborg/Edgar Platen 
Koordinátor/řešitel na slovinské straně: FF Univerzita Ljubljana/Irena Samide 
Počet spoluřešitelů: 3 
Účastnické státy: ČR, Slovinsko, Švédsko 
 

Dvoustranné mezinárodní smlouvy o spolupráci 
 

- Ústav slavistiky RAN, Moskva: staroslověnské a řecké lexikum (byzantského 
období) v komparativním pohledu 

- Ústav ukrajinského jazyka ANU, Kyjev: zpracování lexikografického materiálu 
I. Paňkevyče a M. A. Hrycaka (2016–2022) 

- Staroslověnský ústav, Záhřeb: redakce církevněslovanského slovníku chorvatské 
redakce 

- Ústav slovinského jazyka Franza Ramovša SAZU, Ljubljana: česko-slovinská 
lexikologie a lexikografie 

- Cyrilo-Metodějské výzkumné centrum při BAN, Sofie: spolupráce v oboru 
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paleoslovenistika (2016–2020) 
- Filozofická fakulta Prešovské univerzity, Prešov: projekt Ruská emigrace 

v Československu: Biografický lexikon (2012–2018) 
- Užhorods’kyj nacional’nyj universytet, Užhorod: spolupráce při terénních 

i archivních výzkumech, vytvoření interaktivní mapy lexika jihokarpatských nářečí 
(2017 n.) 

- Ústav historie Filozofické fakulty Prešovské univerzity: projekt Lexikon ruské 
emigrace v meziválečném Československu (2012–2018) 

 
Ocenění zaměstnanc ů Slovanského ústavu 

 
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Antoni Różalski udělil PhDr. 

Vladimíru  Vavřínkovi, CSc., dr. h. c ., čestné členství ve Výzkumném centru 
Waldemara Cerana pro dějiny a kulturu Středomoří a jihovýchodní Evropy 
(Ceraneum, Uniwersytet Łódzki) za celoživotní podíl na rozvoji evropské 
byzantologie a slavistiky a pěstování dlouholeté spolupráce mezi českými a polskými 
byzantologickými centry. 
 

Zahrani ční hosté ve Slovanském ústavu 
 
Dr. Atanaska Atanasova (Ústav bulharského jazyka prof. L. Andrejčina BAN, Sofie) 
Prof. Dr. Peter Drews, emeritní profesor (Univerzita ve Freiburgu) 
Nicholas Evans (Oxford – Vídeň) 
Prof. Dr. Kerstin Susanne Jobst (Univerzita ve Vídni) 
Dr. Gernot Howanitz (Univerzita v Pasově) 
Dr. Heinrich Kirschbaum (Univerzita v Basileji) 
Dr. Andrzej Kompa (Univerzita v Lodži) 
prof. dr. Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny, Krakov) 
Dr. Alexander Kratochvil (Berlin) 
Dr. Roman Krivko (High Economy School, Moskva) 
prof. dr. Jelena Vasiljevna Petruchina (MGU, Moskva) 
prof. dr. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński, Krakov) 
prof. Dr. Johannes M. Reinhart (Institut für Slawistik, Univerzita ve Vídni) 
Dr. Andreja Rihter (Forum of Slavic Cultures, Lublaň) 
doc. Mgr. Petra Stankovska, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita v Lublani) 
Dr. Iryna Zabiiaka (Národní univerzita Tarase Ševčenka, Kyjev) 
 

Podíl na pedagogické činnosti 
 

 
Letní 
semestr 
2016/2017 

Zimní 
semestr 
2017/2018 

Celkový počet odpřednášených hodin na VŠ v 
programech bakalářských/magisterských/doktorských 

200 196 12 160 175 0 

Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení 
v bakalářských programech 

6 7 0 10 1 0 

Počet semestrálních cyklů přednášek/seminářů/cvičení 
v magisterských programech 12 8 0 12 6 0 

Počet pracovníků ústavu působících na VŠ v 
programech bakalářských/magisterských/doktorských 10 10 5 10 10 5 
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Účast na život ě vědecké obce v roce 2017 
 

- 3 členství ve vědeckých radách (Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 
v Praze, FF Univerzity v Ostravě, Vědecká rada AV ČR) 

- 1 členství v Radě instituce (Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.) 
- 14 členství v orgánech mezinárodních vědeckých organizací (společnosti, 

komitéty) 
- 24 členství v redakcích mezinárodních vědeckých časopisů  
- 1 členství v Ediční radě AV ČR 
- 1 členství v Radě pro spolupráci s vysokými školami AV ČR 

 
IV. Hodnocení další a jiné činnosti 
 

Další a jinou činnost SLÚ ve smyslu zřizovací listiny nevykonával. 
 
V. Informace o opat řeních k odstran ění nedostatk ů v hospoda ření a 

zpráva, jak byla spln ěna opat ření k odstran ění nedostatk ů 
uložená v p ředchozím roce  

 
Nedostatky zjištěné při následné kontrole v roce 2016 byly odstraněny. Na 

základě příkazu ředitele ze dne 6. září 2016 byla provedena oprava kalkulací 
vlastních nákladů na časopisy vyrobené v roce 2015 a 2016. Oprava hodnoty skladu 
publikací a časopisů byla provedena účetním dokladem ze dne 31. 12. 2016. Způsob 
oceňování a účetní postupy jsou popsány v příloze k účetní závěrce. 
 
VI.  Finanční informace o skute čnostech, které jsou významné 

z hlediska posouzení hospodá řského postavení instituce a 
mohou mít vliv na její vývoj (údaje v tisících K č) 

 
Neinvesti ční prost ředky: 
 

Dotace a výnosy: 
 

Institucionální prostředky                                    23 174 
- podpora VO                                   15 683 

   z toho: - schválený rozpočet ústavu     15 735 
     - poplatky za počítačové sítě         - 52   
          - dotace na činnost                7 491 

z toho: - běžná údržby a nájemné                          9 
    - zahr. projekty EU           466 

     - mzdová podpora postdoktorandů           83 
     - Fellowship J. E. Purkyně       2 100 
     - Strategie AV21        1 117 
     - prelimináře              40 
     - záměna investičních prostředků na neinvestiční       620 
     - oprava bytů ve Valentinské ul. 91/1, Praha 1    2 503 
     - posílení rozpočtu – vydávání publikací a časopisů,  

  podpora zahraničních styků, doplnění VT        553 
      

Mimorozpočtové prostředky                                             6 692 
- GA ČR                                              2 140 
- Ministerstvo kultury ČR      4 552 
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Tržby a ostatní výnosy                                   1 958 
  - tržby z prodeje publikací a časopisů          76 
 - tržby z prodeje služeb                          106 

- zúčtování fondů                                      692 
- zúčtování poměrné části odpisů            890 
- ostatní výnosy (nájemné z bytů)            139 
- ostatní příjmy           55 
  

Celkem                                                                                  31 824 
 
Náklady: 
 

Institucionální                                                      24 710 
Mimorozpočtové                                                        6 738 
 

Celkem                                                                                 31 448 
 
Hospodářský výsledek:                                                              376 
 
 
Investi ční prost ředky: 
 

Dotace: 
 

Institucionální prostředky                                       688 
- podpora VO                                                  0 
- dotace na činnost  
(sníženo o prostředky převedené na neinvestiční dotaci)    688  

 

Celkem                                                                                      688 
 
Náklady: 
 

Institucionální                                                      688 
- kotel etážového topení                 46 
- strukturovaná kabeláž v rekonstruovaných bytech  332 
- switch 2 x 48 portů a 1 x 24 portů Catalyst 2960-X 310 

 

Celkem                                                                                 688 
 
 
Osobní náklady 
 
Stav pracovník ů v roce 2017: 
 

Fyzický počet pracovníků k poslednímu dni roku   35 
Přepočtený počet zaměstnanců 30,37 
 
Mzdy a odm ěny       přepočtený    

   počet zam.   
 

Institucionální prostředky      
Z toho: - statutární orgán 1 076       1,00     
   - stipendium J. E. Purkyně 1 544       2,00     
   - podpora postdoktorandů       61       0,23     
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   - zaměstnanci věd. odd. (VŠ)  6 077     14,76     
   - knihovna          585       1,80     
   - vedení ústavu, sekretariát        729       1,40     
   - THS, provoz budovy         933       2,40     

  - odměna za funkci v radě                 109      
  

Mimorozpočtové prostředky      
   - granty GA ČR (řešitelské týmy)      809       2,08     

  - granty GA ČR (tech. personál)           71       0,25    
   

  - projekt MK ČR NAKI (řešitelský tým)  1 962       4,45      
  - projekt MK ČR NAKI (tech. personál)         0        
 

Celkem                         13 956     30,37     
 
OON 
 

Institucionální prostředky 
  - odborná externí spolupráce            1 148 
  - provoz budovy a ústavu       251 
  - knihovna                         171 

Mimorozpočtové prostředky      
   - granty GA ČR        304 

  - projekt MK ČR NAKI                  474 
    

Celkem                     2 348 
 
VII. Předpokládaný vývoj činnosti pracovišt ě 
 

Předpokládaný vývoj Slovanského ústavu je i nadále určován dosavadními 
oblastmi jeho vědecké činnosti. Dle možností AV ČR bude vedení Slovanského 
ústavu usilovat o navýšení personálního stavu, aby bylo možné zvyšovat efektivitu a 
počet řešených úkolů. Prioritou zůstává kvalitní publikační činnost (autorské 
monografie, kolektivní díla a specifické lexikografické projekty v oblasti 
paleoslovenistiky i synchronní lingvistiky) a vydávání tří mezinárodních vědeckých 
periodik. I nadále si chce Slovanský ústav podržet exkluzivitu v těch oblastech 
slavistického výzkumu v ČR, který není prováděn v žádné jiné české vědecké 
instituci či na vysokých školách, a nadále se zaměřovat na interdisciplinární týmové 
projekty středně- a dlouhodobého charakteru. 
 
VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prost ředí 
 

Slovanský ústav neprovádí vzhledem k zaměření své výzkumné činnosti 
žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, jeho zaměstnanci však dle 
možností pracoviště dodržují ekologické zásady ve vztahu k životnímu prostředí. 
 
IX. Aktivity v oblasti pracovn ěprávních vztah ů 
 

Pracovněprávní vztahy v SLÚ se řídí obecně platnými právními předpisy a 
Kolektivní smlouvou uzavřenou od 1. 1. 2013 s platností na dobu neurčitou, dále pak 
vnitřními předpisy a směrnicemi (Informace k pracovnímu poměru, Pracovní řád, 
Organizační řád, Vnitřní předpis o dovolené a jejím čerpání, Vnitřní předpis o 
pracovních cestách, Interní směrnice o projektové organizaci činnosti VaVaI, Interní 
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směrnice o nakládání s výsledky činnosti VaVaI, Interní směrnice pro publikování 
vědeckých výsledků výzkumnými pracovníky SLÚ AV ČR, v. v. i., Kariérní řád a 
Vnitřní mzdový předpis). 
 
X. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném p řístupu k informacím  
 

Z Výroční zprávy SLÚ AV ČR, v. v. i., o činnosti v oblasti poskytování 
informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů (přístupné na webových stránkách SLÚ) vyplývá, že v období od 
1. 1. do 31. 12. 2017 nebyla evidována žádná žádost o poskytnutí informací ani 
žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí. 
 
 
 
 
 
 

    
Razítko                                                                podpis ředitele SLÚ AV ČR, v. v. i. 
 
 
 
 
V návaznosti na nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších právních předpisů 
jsou ve „Výroční zprávě o činnosti a hospodaření za rok 2017“ Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., 
zveřejněny osobní údaje členů jednotlivých orgánů pracoviště dle § 30 odst. 4 písm. a) zákona č. 
340/2005 Sb. Osobní údaje dalších osob jsou v této výroční zprávě zveřejňovány v oprávněném 
zájmu Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., a slouží k propagaci výsledků pracoviště za účelem 
informování veřejnosti. 
 




































