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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: 

Mgr. Václav Čermák, Ph.D. 
Jmenován s účinností od 1. 5. 2017 

 
Rada pracoviště zvolena 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.) 
 tajemník: Mgr. Jaroslav Zítka 

 
Dozorčí rada jmenována ke dni 1. 5. 2017 ve složení: 
předseda: 

prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc. (ÚČL AV ČR, v. v. i.) 
 

místopředseda: 
PhDr. Štefan Pilát, Ph.D. (SLÚ AV ČR, v. v. i.) 

 
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.) 
  tajemnice: Mgr. Dana Pilátová 
 

b) Změny ve složení orgánů 

V průběhu roku 2018 k žádným změnám nedošlo. 
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c) Informace o činnosti orgánů 

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 pracoviště. V součinnosti s Radou SLÚ a Dozorčí radou SLÚ se zaměřoval na 
zajištění optimálních organizačních a finančních podmínek pro činnost pracoviště. 

 

Ředitel dále: 

- vykonával běžnou provozně-řídicí agendu a sledoval plnění výzkumného programu 
pracoviště; 

- nově uzavřel smlouvu o spolupráci se Staroslověnským institutem v Záhřebu, ve 
spolupráci s níže uvedenými subjekty připravil návrh smlouvy o spolupráci 
s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Českou společností pro slavistická, 
balkanistická a byzantologická studia, z. s., jednal také o možnostech spolupráce 
s dalšími zahraničními vědeckými subjekty; 

- ve spolupráci s vedením pracoviště dohodl a podepsal smlouvu o mezinárodní 
distribuci časopisů a neperiodických publikací SLÚ s distribuční firmou Slovart. 
G. T. G., s. r. o. Export – Import; 

- ve spolupráci s vedoucí THS dohlížel na realizaci a dokončení rekonstrukce prostor 
ve 4. а 5. podlaží v budově instituce; 

- po projednání s Dozorčí radou SLÚ uzavřel smlouvy o pronájmu prostor s institucemi 
Collegium Carolinum a Deutsches Historisches Institut in Warschau – Max-Weber-
Stiftung, dále uzavřel smlouvu o pronájmu bytové jednotky s nositelem stipendia J. E. 
Purkyně, který na pracoviště nastoupil na počátku roku 2018; 

- ve spolupráci s Ediční radou SLÚ připravil ediční plán na rok 2018 s výhledem na 
následující léta a jednal o možnostech vydávání jednotlivých titulů s nakladatelstvími 
(doma i v zahraničí); 

- zajišťoval a podílel se na prezentaci výsledků pracoviště v českých médiích a na 
vědeckém fóru doma i v zahraničí. 

Rada pracoviště: 

Rada SLÚ se sešla na třech zasedáních (16. března, 15. června a 9. listopadu 2018) a 
jednou hlasovala per rollam. 

Rada v roce 2018 přijala tato usnesení: 

- schválila návrh medaile Za zásluhy o AV ČR pro doc. R. Vlčka a doporučila návrh 
postoupit VR AV ČR; 

- schválila jeden návrh grantového projektu (SLÚ a FF UK); 
- vzala na vědomí čerpání rozpočtu za rok 2017; 
- schválila rozpočet na rok 2018; 
- schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2017; 
- vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora za rok 2017; 
- schválila Volební řád SLÚ; 
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- vzala na vědomí informaci o přijetí České společnosti pro slavistická, balkanistická 
a byzantologická studia, z. s., do Rady vědeckých společností České republiky; 

- vzala na vědomí informace o zahájení činnosti dvou institucí v objektu Valentinská 1 
(Collegium Carolinum a Deutsches Historisches Institut in Warschau – Max-Weber-
Stiftung). 

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

Rada SLÚ schválila per rollam: 

- návrh dvou kandidátů na funkci člena Akademického sněmu AV ČR na funkční 
období 2018–2022 v kategorii významný domácí nebo zahraniční vědec. 

Dozorčí rada: 

Dozorčí rada Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., (dále jen „Dozorčí rada“) se v roce 
2018 sešla na dvou zasedáních: 4. 6. 2018 (3. zasedání) a 29. 11. 2018 (4. zasedání). 
Kromě těchto zasedání proběhlo dvakrát hlasování Dozorčí rady formou „per rollam“ 
(duben a říjen 2018). 

Dozorčí rada: 

na 3. zasedání 4. 6. 2018: 

- projednala připomínky k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření za rok 2017 a vzala 
ji na vědomí; 

- bez věcných připomínek vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora; 
- určila auditorem Slovanského ústavu Ing. Václava Forejta (společnost TRIGGA 

AUDIT – CZ, s.r.o.);  
- vyzvala ředitele Slovanského ústavu k uspořádání výběrového řízení na pozici 

auditora pro rok 2019; 
- vzala na vědomí informace ředitele a ekonomky Slovanského ústavu o hospodaření 

a dosavadním čerpání rozpočtu za rok 2018;  
- vzala na vědomí informace ředitele Slovanského ústavu o odborné činnosti ústavu 

v roce 2017; 
- ohodnotila manažerské působení bývalé ředitelky doc. PhDr. Heleny Ulbrechtové, 

Ph.D., a současného ředitele Mgr. Václava Čermáka, Ph.D.;  
- vyslovila souhlas s návrhem nájemních smluv na bytovou jednotku pro Dr. Mirosława 

Jankowiaka a bytovou jednotku pro instituce Collegium Carolinum a Deutsches 
Historisches Institut in Warschau – Max-Weber-Stiftung; 

na 4. zasedání 29. 11. 2018 vzala na vědomí: 

- informace ředitele Slovanského ústavu o čerpání rozpočtu a dotací pro dokončené 
rekonstrukční práce ve 3. a 4. patře budovy ústavu; 

- informace ředitele Slovanského ústavu o publikační činnosti ústavu za rok 2018, 
plánovaných publikacích pro rok 2019 a další odborné činnosti; 

- informace o uzavření smlouvy o spolupráci mezi Slovanským ústavem a 
Staroslověnským institutem v Záhřebu a o připravované smlouvě mezi Slovanským 
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ústavem, Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Českou společností pro slavistická, 
balkanistická a byzantologická studia, z. s.; 

Hlasování per rollam v dubnu 2018: 

- schválila Zprávu o činnosti Dozorčí rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., za rok 
2017; 

Hlasování per rollam v říjnu 2018: 
- schválila nájemní smlouvu na bytovou jednotku pro instituci Deutsches Historisches 

Institut in Warschau. 

II. Informace o změnách zřizovací listiny: 

V průběhu roku 2018 nedošlo ke změnám zřizovací listiny. 

III. Hodnocení hlavní činnosti: 

Předmětem vědecké činnosti pracoviště je výzkum zejména v oblasti 
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 roce 2018 byla navíc vydána samostatná 
supplementa k časopisům Germanoslavica (145 s.) a Byzantinoslavica (255 s.). 

 

V oddělení paleoslovenistiky a byzantologie pokračovaly práce na dlouhodobých 
výzkumných projektech: „Řecko-staroslověnský index“ (hl. red. V. Čermák) – redakční práce 
a korektury 9. a 10. sešitu II. svazku a zpracování hesel pro sešit jedenáctý; 
„Církevněslovanské hlaholské písemnictví v Čechách za vlády Karla IV. a Václava IV.“ 
(GA ČR; V. Čermák) – dokončení přepisu všech hlaholských rukopisných zlomků a 
dohledání paralelních textů v chorvatských hlaholských rukopisech. Plynule pokračovaly 
práce na edici zpřístupňující nové latinské předlohy českocírkevněslovanského překladu 
„Besěd Řehoře Velikého na evangelia“ (F. Čajka). 

Úspěšně byla završena první etapa projektu „GORAZD: Digitální portál 
staroslověnštiny“ (program NAKI II, Ministerstvo kultury ČR; Š. Pilát). Tři hlavní softwarové 
výstupy projektu („Gorazd Generator“, „Gorazd Editor“, „Gorazd Export“) byly dokončeny a 
zpřístupněny odborné veřejnosti. Završeny byly též korektury všech dílů digitalizovaného 
„Slovníku jazyka staroslověnského“, nadále probíhají jeho redakční úpravy a překlady hesel 
do angličtiny. Nově byly přepracovány a významně doplněny „Prameny k staroslověnskému 
slovníku“. Digitalizován je též materiál I. dílu „Řecko-staroslověnského indexu“ a „Slovníku 
nejstarších staroslověnských památek“. Bylo dokončeno prezentační prostředí pro 
elektronické slovníky, dále bude vyvíjena verze prezentačního prostředí pro mobilní zařízení. 
Završeno bylo rovněž skenování celého rozsahu staroslověnské lístkové kartotéky, pro jejíž 
on-line zpřístupnění byl vytvořen internetový prohlížeč. Byly dokončeny rukopisy dvou 
monografií, které mají v roce 2019 v rámci projektu vyjít: „Apocryphal Questions of 
Bartholomew in the Slavonic Tradition“ (M. Chromá) a „Církevní slovanština v pozdním 
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středověku“ (V. Knoll). V rámci projektu byl také uspořádán mezinárodní workshop 
„Staroslověnština v digitálním věku“ (26. 4.). 

Z důvodu čerpání rodičovských dovolených byly byzantologické projekty částečně 
pozastaveny, nicméně byla dokončena a do tisku odevzdána monografie „Empresses of 
Late Byzantium. Foreign Brides, Mediators and Pious Women“ (P. Melichar, nakl. Peter 
Lang). Dílčím způsobem probíhalo i zpracování tématu „Krym v pozdně antickém a 
byzantském období“ (M. Čechová). Dále byla v roce 2018 jako supplementum časopisu 
Byzantinoslavica vydána publikace „Homage to Francis Dvorník“ (V. Vavřínek, P. Melichar a 
M. Čechová) a byly též uspořádány dvě akce s mezinárodní účastí: 3. byzantologický den 
(25. květen) a 4. byzantologický den (12. říjen). 

 

Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie pokračovalo v řešení dlouhodobých 
projektů. Do elektronické podoby je soustavně převáděn dosud nevydaný „Velký  česko- 
-ruský slovník“ (I. Krejčířová). Elektronická verze byla v tomto roce rozšířena o další hesla a 
bude postupně zpřístupňována veřejnosti. Práce byly podpořeny z programu Strategie AV21 
– Paměť v digitálním věku. „Rusko-česká elektronická slovníková databáze“ byla nově 
zpřístupněna také v aplikaci pro mobilní telefony, což výrazně ulehčí a zefektivní práci 
uživatelům. Z programu Strategie AV21 – Paměť v digitálním věku jsou i nadále hrazeny 
také 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). Dialektologický výzkum byl nově rozšířen o běloruská nářečí v Pobaltí. 
V rámci tohoto projektu byla dokončena a vydána monografie „Současná běloruská nářečí 
v Lotyšsku“ (M. Jankowiak). 

I nadále probíhal výzkum slovní zásoby jihoslovanských jazyků: kontrastivní česko- 
-bulharská neologie a neografie (B. Niševa v rámci meziakademického projektu) a slovinsko- 
-česká lexikální databáze (D. Blažek). Databáze v současné době obsahuje cca 19500 
z plánovaných 22000 hesel. V r. 2018 byl dokončen a publikován rozsáhlý konferenční 
sborník „Slovanská lexikografie počátkem 21. století“. 

Kromě lexikografických projektů probíhá v oddělení také srovnávací gramatický a 
sémantický výzkum slovanských jazyků. Dokončen byl tříletý projekt „Analýza kalků 
v češtině a lužické srbštině“ (GA ČR; K. Brankačkec), jehož cílem byl rozsáhlý popis 
fenoménu kalkování v těchto jazycích z hlediska slovotvorného a syntaktického. Práce je 
v současnosti připravena do tisku. Dlouhodobý je výzkum valenčních vlastností sloves (a 
nově adjektiv) v češtině, ruštině a polštině (K. Skwarska) a deverbativních substantiv 
v češtině, ruštině a němčině (J. Kocková). S těmito projekty byla také spojena již 
3. konference pořádaná společně s ústavy Varšavské univerzity: „Výzkum slovesné valence 
ve slovanských zemích včera a dnes“ (Praha, 30. 5. – 1. 6. 2018). Články, které tematicky 
navazují na tuto konferenci, byly publikovány v Polsku v mezinárodním vědeckém časopise 
„Prace Filologiczne“ (roč. 72, 2018; jedna ze dvou hlavních redaktorek – K. Skwarska). 

 

V oddělení dějin slavistiky a slovanských literatur pokračovaly práce na týmových i 
individuálních projektech. V oblasti interkulturní slavistiky jsou realizovány tři týmové 
projekty. Největším je mezinárodní projekt „Krym jako křižovatka kultur“ (H. Ulbrechtová ve 
spolupráci s Univerzitou ve Vídni a brněnskými pracovníky Historického ústavu AV ČR). 
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Projekt je zpracováván v rámci programu Strategie AV21 – Evropa a stát. Mezi barbarstvím 
a civilizací. Byl vytvořen tým z českých a zahraničních odborníků (Německo, Rakousko, 
Švýcarsko, Izrael, Ukrajina a Rusko), který se sešel ve dnech 25. – 26. června v Praze na 
mezinárodní konferenci „Krim – historische, literarische und kulturelle Reflexionen“. 

Ve druhé půli roku byly ustanoveny dva autorské týmy pro českou a německojazyčnou 
publikaci, které budou v příštích letech připravovány pod vedením SLÚ. Vydána byla 
popularizační brožura „Die Halbinsel Krim in Geschichte, Literatur und Medien“. Současně 
probíhaly práce na další popularizační knize o Krymu, která vyjde česky v roce 2019 (nakl. 
Academia, edice Strategie AV21). Druhým rokem pokračovala spolupráce s univerzitami 
v Göteborgu a v Lublani na mezinárodním projektu „Europa – Mitteleuropa – Österreich. 
Peripherien und Minoritäten bei Karl-Markus Gauß“ (za českou stranu vedoucí S. Ulbrecht). 
Dílčím výstupem tohoto projektu bylo také uspořádání mezinárodní vědecké konference, 
která proběhla ve dnech 25. a 26. října v Lublani. Na dané téma byly zahájeny přípravy 
vědeckých studií, které vyjdou v monotematickém čísle časopisu Germanoslavica v roce 
2020. V roce 2018 byly dokončeny a do tisku odevzdány celkem tři knihy, které vyjdou 
v roce 2019: výstup mezinárodního týmového projektu „Kontaminované krajiny – střední 
Evropa za války a totalitarismu. Reflexe v literárních dílech“ (A. Höllwerth – nakl. Peter 
Lang), monografie „Das Warschauer Ghetto als ,Ausnahmezustand‘ und Ort des ,Bruchs‘. 
Eine Untersuchung zu den Chronotopen des Warschauer Ghettos anhand von zentralen 
Texte der polnischen Literatur“ (A. Höllwerth – nakl. Peter Lang) a kniha věnovaná 
vizuálnímu prvku v literatuře pod názvem „Anarchie a evidence. Esej o psaní a vidění“ (M. 
Olšovský – nakl. Academia). 

Nově byl zahájen projekt výzkumu bulharského literárního disentu ve srovnání se 
situací v Československu a Rusku (J. Mikulecký), v rámci kterého byly provedeny rozsáhlé 
archivní rešerše a sběr pramenů v Bulharsku. V oblasti dějin slavistiky pokračovaly náročné 
ediční projekty: monografie věnovaná česko-bulharským a bulharsko-českým slavistickým 
vztahům do roku 1918 (ve spolupráci s Bulharskem) a příprava korespondence českého 
pravoslavného mnicha Sávy Chilandarce s historikem Josefem Kalouskem z let 1878–1911 
(M. Černý). 

Z předchozích let pokračovalo zpracování hesel a redakční práce na ruské verzi 
„Biografického slovníku ruské emigrace“ (D. Hašková). V rámci Strategie AV21 – Paměť 
v digitálním věku probíhaly také práce na české verzi tohoto slovníku. Česká verze byla 
zpracována z devadesáti procent, projekt bude dokončen v roce 2019 (celkem se počítá 
přibližně s 1400 slovníkovými hesly o rozsahu 1200 normostran). 

 

Pracoviště jako celek zorganizovalo ve spolupráci s Českou společností pro 
slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., ve dnech 5.–7. února 2018 vědeckou 
konferenci „Proměny české slavistiky po roce 1989“, nad níž převzala záštitu předsedkyně 
Akademie věd ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. 
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Knižní publikace 
 

 

Jankowiak, M.: Současná běloruská nářečí v Lotyšsku. 

Charakteristika. Výběr textů. Praha: Slovanský ústav AV 
ČR, v. v. i., 2018, 468 s. Práce Slovanského ústavu AV ČR. 
Nová řada, svazek 50. ISBN 978-80-86420-70-7 
Rozsáhlá monografie, skládající se ze dvou částí, je první 
publikací, která komplexně popisuje současné běloruské 
dialekty v Lotyšsku. V první části je popsána celá struktura 
dialektů (fonetika, morfologie, syntax, lexikum, frazeologie). 
Ukázán je také stav výzkumu, původ nářečí na sledovaném 
území a představena je i klasifikace dialektů. Druhá část 
přináší soubor foneticky transkribovaných textů, které 
demonstrují různé aspekty života mluvčích 20. století. Texty 
pocházejí z celé oblasti Lotyšska, na níž se běloruská nářečí 
užívají. To umožňuje sledovat jazykové změny (zejména 
proces rusifikace), které na daném území probíhají a jsou 
geograficky diferencované. Publikace zahrnuje obsáhlé 
přílohy, mapy а anglické, běloruské a lotyšské resumé. 
Kniha je přínosná pro vědce zabývající se balto-slovanským 
jazykovým pomezím, ale také pro etnology a historiky. 
Venkovská kultura Bělorusů v Lotyšsku a jejich dějiny (ve 
formě tzv. oral history) nebyly dosud zkoumány. 
 

 

Slovanská lexikografie počátkem 21. století: sborník 

příspěvků z mezinárodní konference Praha 20.–22. 4. 

2016. Niševa, B. – Blažek, D. – Krejčířová, I. – Skwarska, K. 
– Šlaufová, E. – Vašíček, M. (edd.). Praha: Slovanský ústav 
AV ČR, 2018, 544 s. ISBN 978-80-86420-65-3 
Sborník z mezinárodní lexikografické konference obsahuje 
příspěvky domácích a zahraničních odborníků, kteří se 
dlouhodobě věnují lexikografické teorii a praxi a podílejí se 
na vzniku významných slovanských lexikografických 
projektů, mezi něž patří velké výkladové slovníky 
slovanských jazyků, slovníky překladové, neologické, 
etymologické, dialektologické, valenční aj. Sborník obsahuje 
příspěvky 67 autorů ze 12 slovanských i neslovanských 
zemí, které jsou rozděleny do dvou kapitol s názvem 
Slovanská synchronní lexikografie a Slovanská diachronní 
lexikografie. Synchronně zaměřené články jsou dále 
rozčleněny do čtyř dílčích oddílů: výkladové slovníky, 
slovníkové portály; dvojjazyčné slovníky; speciální slovníky; 
popis slovní zásoby slovanských jazyků – teorie a praxe. 
Kniha prezentuje dosavadní teoretické poznatky slovanské 
lexikografie v širokém slavistickém kontextu stejně jako 
prakticky uplatňované klasické i moderní lexikografické 
metody a nástroje. 
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Homage to Francis Dvorník. Vavřínek, V. – Melichar, P. – 
Čechová, M. (edd.). Praha: Euroslavica, 2018, 255 s. ISBN 
978-80-86420-71-4. (= Byzantinoslavica LXXV, 2018, 3 – 
Supplementum. ISSN 0007-7712). 
Publikace je složena ze dvou částí. První obsahuje soubor 
pěti studií, které mapují život a dílo předního českého 
byzantologa Františka Dvorníka. Druhou část publikace tvoří 
vydání poslední, nedokončené monografie “The Conflict 
between Sacerdotium and Imperium in the Middle Ages. 
East and West” z Dvorníkovy pozůstalosti. 
 
 
 

 

Literatur und menschliches Wissen. Analysen zu einer 

grenzüberschreitenden Beziehung. Ulbrechtová, H. – 
Grub, F. T. – Platen, E. – Ulbrecht, S. (Hrsg.). Berlin: 
Kulturverlag Kadmos, 2018, 411 s. Kaleidogramme, 154. 
ISBN 978-3-86599-360-1. 
Kolektivní monografie obsahuje 11 analytických kapitol a 
kapitolu úvodní, která mapuje dějiny studia vztahů mezi 
lidským věděním a krásnou literaturou. Jedna její část je 
věnována českému přínosu tomuto tématu. Jednotlivé 
kapitoly tematizují buď uměleckou reflexi myšlení či vědění 
v literárních dílech, nebo transfer a organizaci vědění 
v literatuře. Většina exemplárních analýz se věnuje 
německojazyčné, ruské a polské literatuře. Autoři jsou 
literární vědci z České republiky, ze Švédska, Německa a 
Lucemburska. 

 
Zpřístupněné a dokončené databáze 

 
Tuček, V. – Čiperová, O. – Majer, M. – Pilát, Š.: Gorazd Generator. Praha: Slovanský ústav 
AV ČR 2018. 
http://gorazd.org/?q=cs/node/35 

Jedná se o software určený 
k automatickému rozpoznávání 
struktury slovníkových hesel. 
Inovativně za tímto účelem 
využívá principy formální 
gramatiky. Vstupem může být 
naskenovaný slovník zpracovaný 
pomocí technologie OCR 
(automatické rozpoznávání textu) 
nebo běžný textový dokument. 
Pomocí definovaných pravidel a 
strukturních ukazatelů Gorazd 
Generator automaticky vytvoří 

jednotlivá vnitřně strukturovaná slovníková hesla a uloží je do formátu XML. 
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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, 2018. E, 32 MB. 
http://slovnik.slu.cas.cz/slovnik/main/index.html 

Rusko-česká elektronická slovníková databáze 
obsahuje více než 74000 slovníkových hesel 
včetně dosud nezpracovaného lexikálního ma-
teriálu z excerpce i tištěných a elektronických 
zdrojů obou jazyků – zahrnuje neologismy i 
specifické skupiny slov zřídka uváděné samo-
statně. Technické možnosti databáze (filtrová-
ní, automatické linky, možnost zobrazení detail-
nější gramatické informace) mohou být využity 
pro vyhledávání úzce specifikovaných skupin 
slov (např. terminologie, deminutiva apod.). 
Vytvořena byla i verze pro mobilní telefony. 
Databáze se umístila v soutěži Jednoty tlumoč-
níků a překladatelů „Slovník roku“ na 2. místě a 
získala též cenu poroty za slovník. 

 

Vědecké konference a workshopy s mezinárodní účastí pořádané SLÚ 

- Proměny české slavistiky po roce 1989 (5. – 7. února 2018) 
- Staroslověnština v digitálním věku (26. dubna 2018) 
- 3. byzantologický den (25. května 2018) 
- Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes (30. května – 1. 

června 2018) 
- Krym – historické, literární a kulturní reflexe / Krim – historische, literarische und 

kulturelle Reflexionen (25. – 26. června 2018) 
- 4. byzantologický den (12. října 2018) 
- Evropa – Střední Evropa – Rakousko – Slovinsko. Periferie a minority u Karla 

Markuse Gausse / Europa – Mitteleuropa – Österreich – Slowenien. Peripherien und 
Minoritäten bei Karl-Markus Gauß (25. – 26. října 2018) 

 
Popularizační texty 

 
Ulbrechtová, H. et al.: Die Halbinsel Krim in Geschichte, Literatur und Medien. Praha: 
SSČ AV ČR, v. v. i., 2018. Edice Věda kolem nás 81, 24 s., ISSN 2464-6245. 
 
Pilát, Š. et al.: The GORAZD Project: An Old Church Slavonic Digital Hub. Praha: SSČ 
AV ČR, v. v. i., 2018. Edice Věda kolem nás 76, 16 s., ISSN 2464-6245. 
 
 

Bibliografický soupis významnějších prací zaměstnanců SLÚ za rok 2018 
(kapitoly v monografiích, studie v časopisech a sbornících) 

 
Brankatschk, K.: Äquivalente zu lateinisch ante-, prae- und deutsch vor- im Sorbischen und 
Tschechischen aus diachronischer Sicht. Unter besonderer Berücksichtigung des 
Niedersorbischen. (ČNK). Slavia. 2018, roč. 87, č. 1–3, s. 1–29. ISSN 0037-6736. 
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Brankatschk, K. – Nedoluzhko, A.: The Valency of Sorbian and Czech verbs with the 
meanings ‘to teach’, ‘to learn’ and ‘to get used to’ in the Diakorp, Hotko and Dotko corpora. 
Zeszyty Łużyckie. 2018, roč. 52, č. 1, s. 9–23. ISSN 0867-6364.  
 
Čajka, F.: Glosa v rukopise Chil 442 (fol. 565a) a její vztah k Besědám Řehoře Velikého. In: 
Malčík, P. (ed.). Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava 
Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 87–96. Studia etymologica 
Brunensia, 23.  ISBN 978-80-7422-620-5. 
 
Čajka, F.: Latinský rukopis IV. D. 7 břevnovského původu a jeho význam pro studium 
českocírkevněslovanského překladu Čtyřiceti homilií na evangelia (Besědy na evangelije). 
Slavia. 2018, roč. 87, č. 1–3, s. 30–44. ISSN 0037-6736. 
 
Černý, M.: České kontury první generace bulharské moderny. Slavia. 2018, roč. 87, č. 1–3, 
s. 45–108. ISSN 0037-6736. 
 
Dynda, J.: České a moravské pohanství. In: Štefan, I. – Wihoda, M. (edd.). Kostel Panny 
Marie na Pražském hradě: Dialog nad počátky křesťanství v Čechách. Praha: Nakladatelství 
Lidové noviny, 2018, s. 29–55. Prameny české historie, 3. ISBN 978-80-7422-625-0.  
 
Hašková, D.: Emigrantská technická inteligence v Československu. In: Hauser, J. – 
Velemanová, V. (edd.). Příběhy exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria 
v meziválečném Československu. Praha: Památník národního písemnictví, 2018, s. 180–
203. ISBN 978-80-87376-49-2. 
 
Höllwerth, A.: Der „Chronotop des permanent schlechten Gewissens“: Der polnische Blick 
auf das Warschauer Ghetto in Wielki Tydzień von Jerzy Andrzejewski. Slavia. 2018, roč. 87, 
č. 1–3, s. 126–148. ISSN 0037-6736.  
 
Höllwerth, A.: „Kontaminierte Landschaften“ – „Mitteleuropa“ inmitten von Krieg und 
Totalitarismus. Internationale Konferenz vom 6. bis 7. Juni 2016 in Prag. Germanoslavica. 
2018, roč. 29, č. 1, s. 125–129. ISSN 1210-9029.  
 
Chromá, M.: Slavonic Translation of the Apocryphal Questions of Bartholomew. Scrinium. 
Journal of Patrology and Critical Hagiography. 2018, roč. 14, č. 1, s. 197–205. ISSN 1817-
7530. 
 
Jančárková, J.: Nikolaj Okuněv a výstava ruského umění v dobovém kontextu. In: Hauser, J. 
– Velemanová, V. (edd.). Příběhy exilu. Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria 
v meziválečném Československu. Praha: Památník národního písemnictví, 2018, s. 242–
257. ISBN 978-80-87376-49-2. 
 
Jankowiak, M.: Jabłonna przełomu XIX i XX wieku w Księgach pamiątkowych. Rocznik 
Legionowski. 2018, roč. 11, č. 1., s. 107–119. ISSN 1732-758X. 
 
Jankowiak, M.: Polonizmy leksykalne w gwarach białoruskich na Litwie (rejon orański). 
LingVaria. 2018, roč. 13, č. 1, s. 143–160. ISSN 1896-2122.  
 
Jankowiak, M.: Teksty z havorak Zilupskaha rajena Latvii. Belaruskaja dyjalektalohija: 
Materyjaly i dasledavanni. 2018, roč. 6, č. 1, s. 346–360. ISSN 2219-9675. 
 
Jankowiak, M.: Vocabulary of Belarusian Subdialects as an Example of Language Contacts 
in the Baltic-Slavic Borderland: a Project Concept. Linguistica Lettica. 2018, č. 26, s. 138–
153. ISSN 1407-1932. 
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Jankowiak, M.: Współczesne gwary białoruskie na południowej Litwie (rejon orański). Acta 
Albaruthenica. 2018, roč. 18, č. 1, s. 201–211. ISSN 1898-8091. 
 
Jankowiak, M.: Zakres i zróżnicowanie leksykalnych wpływów polskich we współczesnych 
gwarach białoruskich na pograniczach (Podlasie – Wileńszczyzna – Łatgalia – 
Pskowszczyzna). In: Greń, Z. (ed.). Z Polskich Studiów Slawistycznych. Językoznawstwo. 
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 2018, s. 105–113. ISBN 978-83-232-3311-4. 
 
Knoll, V.: Fragmentacija polabsko-pomorskogo jazykovogo kontinuuma. Slavia. 2018, 
roč. 87, č. 1–3, s. 158–188. ISSN 0037-6736.  
  
Knoll, V.: Limbă slavonă şi slavonismele în context românesc. Romanoslavica. 2018, 
roč. 53, č. 4, s. 61–78. ISSN 0557-272X. 
 
Knoll, V.: Literární dialekt nebo mikrojazyk? In: Holub, Z. (ed.). Dialektologie a geolingvistika 
v současné střední Evropě III. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018, s. 177–190. ISBN 
978-80-7510-279-9. 
 
Knoll, V.: Metodologická a terminologická úskalí grafizace dialektů v současné Evropě. In: 
Bogoczová, I. – Nedomová, Z. (edd.). Area Slavica 2. Slovanské jazyky ve světle termínu. 
Terminologická úskalí jazykové politiky. Ostrava: Ostravská univerzita. Filozofická fakulta, 
2018, s. 79–90. Area Slavica, 2. ISBN 978-80-7599-008-2.  
 
Kocková, J.: Suščestviteľnyje na -nije/-tije (-ní/-tí) v russko-češskom sopostavlenii. 
Wiesbaden: Otto Harrassowitz. Die Welt der Slaven. 2018, roč. 64, s. 90–99. ISBN 978-3-
447-11070-9. ISSN 2363-8605.  
 
Melichar, P.: Adolescent Behavior in Byzantine Sources? Some Observations on Young 
Byzantine Women Pursuing their Goals. In: Ariantzi, D. (ed.). Coming of Age in Byzantium: 
Adolescence and Society. Berlin: de Gruyter, 2018, s. 105–115. Millennium Studies in the 
culture and history of the first millennium C. E., 69. ISBN 978-3-11-057646-7, ISSN 1862-
1139. 
 
Niševa, B.: Kǎm vǎprosa za univerbizacijata v bǎlgarskija i češkija ezik (ot gledna točka na 
tipologičnite osobenosti na dvata ezika). Balkanistic forum. 2018, roč. 27, č. 3, s. 101–114. 
ISSN 1310-3970. 
 
Niševa, B. – Kolkovska, S. – Blagoeva, D.: Sinonimni otnošenija pri novata leksika 
v bǎlgarski i češki ezik. Bălgarski ezik. 2018, roč. 65, č. 3, s. 17–33. ISSN 0005-4283.  
  
Niševa, B. – Martincová, O.: Univerbizace v konkurenci (na českém a bulharském 
jazykovém materiálu). Slavia. 2018, roč. 87, č. 1–3, s. 239–262. ISSN 0037-6736. 
 
Nykl, H.: Odraz filosofické tvorby T. G. Masaryka u ruských exilových filosofů v mezi-
válečném Československu. Slavia. 2018, roč. 87, č. 1–3, s. 263–280. ISSN 0037-6736. 
 
Pilát, Š.: Číselná soustava hlaholice a cyrilice. In: Malčík, P. (ed.). Vesper Slavicus. Sborník 
k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
2018, s. 161–173. Studia etymologica Brunensia, 23. ISBN 978-80-7422-620-5. 
 
Ribarova, Z.: Formování makedonské redakce církevní slovanštiny. In: Malčík, P. (ed.). 
Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 175–183. Studia etymologica Brunensia, 23. ISBN 
978-80-7422-620-5. 
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Skwarska, K.: Valence adjektiv v komparativním pohledu (na materiálu češtiny, ruštiny a 
polštiny). Slavia. 2018, roč. 87, č. 1–3, s. 302–315. ISSN 0037-6736. 
 
Skwarska, K.: „Zapnul už jsi toho mobila?“ O akuzativu singuláru neživotných maskulin ve 
slovanských jazycích. Slavistika. 2018, roč. 22, č. 1, s. 166–177. ISSN 1450-5061.  
 
Spurná, K.: Biblické citáty v Druhé staroslověnské legendě o sv. Václavu. In: Malčík, 
P. (ed.). Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky. 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 185–191. Studia etymologica Brunensia, 23. 
ISBN 978-80-7422-620-5. 
 
Spurná, K.: Druhá církevněslovanská legenda o sv. Václavu. In: Tomelleri, V. S. – Verner, 
I. V. (edd.). Latinitas in the Slavonic world. Berlin: Peter Lang, 2018, s. 63–81. Specimina 
philologiae Slavicae, 192. ISBN 978-3-631-73750-7. 
 
Ulbrechtová, H.: Anarchie, anarchismus a ruská literatura. Slovanský přehled. 2018, roč. 
104, č. 3, s. 599–641. ISSN 0037-6922. 
 
Ulbrechtová, H.: Viktor Pelevin: postkoloniální postmodernista? Román S.N.U.F.F. jako 
hybridní konstrukce postmoderních a postkoloniálních praktik. Slavia. 2018, roč. 87, č. 1–3, 
s. 351–372. ISSN 0037-6736. 
 
Ulbrecht, S.: Básnický cestovní cyklus Alexeje K. Tolstého „Krymskije očerki (1856/1867)“. 
Studia slavica. 2018, roč. 22, č. 2, s. 15–23. ISSN 1803-5663.  
 
Ulbrecht, S.: Ernst Jünger und Fedor M. Dostoevskij. Slavia. 2018, roč. 87, č. 1–3, s. 336–
350. ISSN 0037-6736.  
 
Vašíček, M.: K současnému stavu jiholemkovského nářečí obce Chmeľová. In: Holub, Z. 
(ed.). Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě III. Opava: Slezská univerzita 
v Opavě, 2018, s. 123–137. ISBN 978-80-7510-279-9. 
  
Vašíček, M.: Specifika nářečí obce Pača (okr. Rožňava) v kontextu rusínských dialektů na 
Slovensku. In: Koporová, K. (ed.). Studium Carpato-Ruthenorum 2018. Prešov: Prešovská 
univerzita v Prešove - Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, Ústav rusínskeho 
jazyka a kultúry, 2018, s. 45–61. ISBN 978-80-555-2082-7.  
 
Zelenková, A.: Comparative Literature as Educational Means of Understanding and 
Communication. Journal of Language and Cultural Education. 2018, roč. 6, č. 1, s. 108–116. 
ISSN 1339-4584. 
 
Zelenková, A.: Česko-slovenské vzťahy v korešpondencii Flory Kleinschnitzovej Martinovi 
Rázusovi. In: Gallik, J. – Jozek, M. (edd.). Kultúra a súčasnosť. Vol. 17. Nitra: Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav stredoeurópskych 
jazykov a kultúr, 2018, s. 51–66. ISBN 978-80-558-1296-0.  
 
Zelenková, A.: K imagologickej reflexii toposu drotára v libretách J. K. Chmelenského a 
K. Želenského („Obraz suseda“ v česko-slovenských kultúrnych vzťahoch 19. storočia). In: 
Zelenka, M. – Tkáč-Zabáková, L. (edd.). Imagológia ako výskum obrazov kultúry (K reflexii 
etnických stereotypov krajín V4). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, s. 37–
44. ISBN 978-80-558-1294-6.  
 
Zelenková, A.: Moravské sběry lidové slovesnosti Franka Wollmana v dějinách česko- 
-slovenské folkloristiky (Poznámky ke genezi a analýze „ztracených“ sběrů lidové slovesnosti 
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v meziválečném období). In: Pospíšil, I. – Zelenka, M. – Paučová, L. (edd.). Česká slavistika 
2018. Brno: Gallium, 2018, s. 199–209. ISBN 978-80-88296-00-3.  
 
Zelenková, A.: Odraz vzájomnej česko-slovenskej komunikácie v prvých rokoch ČSR (Martin 
Rázus, Jaroslav Vlček, Flora Kleinschnitzová). Slavica Litteraria. Sborník prací Filozofické 
fakulty brněnské univerzity. 2018, roč. 21, č. 1, s. 51–62. ISSN 1212-1509.  
 
Zelenková, A. – Rychlíková, M.: Sbor pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi, ktorý 
vznikol pri Slovanskom ústave v Prahe. In: Štědroň, J. – Novak, R. (edd.). Kamenné 
instituce národnostních menšin a role samospráv při jejich podpoře. Sborník příspěvků 
z konference konané v Praze dne 7. prosince 2017. Praha: Dům národnostních menšin, 
2018, s. 111–119. ISBN 978-80-906147-2-7. 
 

Učební texty 

 
Melichar, P. In: Antonín, R. et al.: Starší dějiny pro střední školy: Učebnice. Vrcholný 
středověk, pozdní středověk, raný novověk. 2. Brno: Didaktis, 2018, s. 172; 25–27; 57–59; 
60–62; ISBN 978-80-7358-293-7. 
 
Melichar, P. In: Bartůněk, J. et al.: Starší dějiny pro střední školy: Pracovní sešit. Od pravěku 
po raný novověk. Brno: Didaktis, 2018, s. 70–73; 90–92; 114–116; 139–141; 142–144. ISBN 
978-80-7358-291-3. 
 
Melichar, P. In: Antonín, R. et al.: Starší dějiny pro střední školy: Učebnice. Pravěk, 
starověk, raný středověk. 1. Brno: Didaktis, 2018, s. 104–107; 124–126; 143; 147. 
ISBN 978-80-7358-290-6.  
 

Popularizační akce 

 
Akce Pořadatel Popis činnosti 

1. Přednáška pro 
odbornou i laickou 
veřejnost z cyklu 
Studium Carpato- 
-Ruthenorum 

Ústav rusínského jazyka 
a kultury, Prešovská 
univerzita 

Přednáška na téma: Specifika 
nářečí obce Pača (okr. Rožňava) 
v kontextu rusínských dialektů na 
Slovensku. 9. května 2018 (Michal 
Vašíček) 

2. literárněhistorický 
pořad 

Český rozhlas, stanice 
Vltava 

„Nahé jsou národy bez knih...“ 
Hodinový pořad o velkomoravském 
písemnictví a staroslověnském 
jazyce. Vysíláno 5. července 2018 
(Václav Čermák, František Čajka) 

3. literárněhistorický 
pořad 

Český rozhlas, stanice 
Vltava 

„I povolali na stolec svatého 
Václava ...“  Pořad o církevněslo-
vanském písemnictví v přemyslov-
ských Čechách. Vysíláno 28. září 
2018 (Václav Čermák, František 
Čajka) 

4. historický pořad Český rozhlas, stanice 
Plus 

„Jak Němci ovlivnili mytologii 
Slovanů“. Vystoupení v pořadu 
Historie Plus. Vysíláno 7. dubna 
2018 (Jiří Dynda) 
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5. kulturněhistorický 
pořad 

Český rozhlas, stanice 
Vltava 

Hodinové vystoupení v komponova-
ném pořadu ArtCafé pod názvem 
„Smrt učitelkou života aneb o 
odchodu a jeho přijímání v různých 
kulturách“. Vysíláno 2. listopadu 
2018 (Jiří Dynda) 

6. Slovanské 
náboženství 

Studio Annámalai. Česká 
akademie jógy. 

Přednáška o náboženství Slovanů 
v rámci cyklu Sádhana aneb hledání 
spirituality v dnešním moderním 
tekutém světě. 23. dubna 2018 
(Jiří Dynda) 

7. Den latiny 2018 Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy 

Vzdělávací přednáška „Magistr: 
vysokoškolák nebo černokněžník“ 
v rámci Dne latiny 2018. 29. 
listopadu 2018 (Vladislav Knoll) 

8. Evropský den jazyků Filozofická fakulta 
Univerzity Karlovy 

Představení vědeckých projektů 
Slovanského ústavu AV ČR a 
projektu GORAZD v rámci 
Evropského dne jazyků. 26. září 
2018 (Jan Morávek) 

9. přednáška pro 
veřejnost 

Národopisné muzeum 
Národního muzea ČR 

Přednáška "Ruské byliny" v rámci 
cyklu Slovo, tradice, kontext. 3. 
května 2018 (Jiří Dynda) 

10. vědecko-populární 
pořad 

Český rozhlas, stanice 
Plus 

Prezentace projektu "Gorazd: 
Digitální portál staroslověnštiny" ve 
vědecko-populárním pořadu Maga-
zín Leonardo. Vysíláno 19. března 
2018 (Štefan Pilát, Vladislav Knoll) 

11. přednáška pro VŠ 
studenty 

Slovanský ústav AV ČR, 
v. v. i. 

Přednáška "Ruská emigrace v mezi-
válečném Československu" pro 
studenty FF Ostravské univerzity. 
12. prosince 2018 (Dana Hašková) 

12. přednáška pro VŠ 
studenty 

Slovanský ústav AV ČR, 
v. v. i. 

Přednáška a prezentace Rusko- 
-české elektronické slovníkové 
databáze pro studenty Západočeské 
univerzity v Plzni. 27. listopadu 2018 
(Iveta Krejčířová) 

13. přednáška pro VŠ 
studenty 

Slovanský ústav AV ČR, 
v. v. i. 

Přednáška a prezentace Rusko-
české elektronické slovníkové 
databáze pro studenty FF Ostravské 
univerzity. 12. prosince 2018 (Iveta 
Krejčířová) 

14. Týden vědy a 
techniky AV ČR 

Slovanský ústav AV ČR, 
v. v. i., a SSČ AV ČR, v. 
v. i. 

Přednáška „Mladá Československá 
republika a ruská emigrace“. 
6. listopadu 2018 (Dana Hašková) 

15. Týden vědy a 
techniky 2018 – Den 
otevřených dveří 
Slovanského ústavu 
AV ČR, v. v. i. 

Akademie věd ČR 
(spolupořadatel: 
Slovanský ústav AV ČR) 

Prezentace činnosti, publikací a 
projektů jednotlivých oddělení 
Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. 

 

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

Mezinárodní spolupráce 

Prioritní témata v rámci meziakademické dohody: 

1. Ústav bulharského jazyka prof. L. Andrejčina BAN, Sofia: Současné elektronické 
materiálové základny bulharských a českých neologizmů – teoretické a aplikované 
aspekty (2017–2019) 

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

3. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava: Language and culture under the 
Carpathians in terms of current Slovak-Czech research (2018–2020) 

Projekty v rámci mezinárodních programů: 

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

 
2. Název zastřešující organizace (zkratka): AV ČR 

Název programu: Podpora projektů EU (AV ČR) 
Název projektu: Europa – Mitteleuropa – Österreich – Slowenien. Peripherien 
und Minoritäten bei Karl-Markus Gauß 
Koordinátor / řešitel na české straně: Slovanský ústav AV ČR / Siegfried Ulbrecht 
Koordinátor / řešitel na švédské straně: Universitet Göteborg / Edgar Platen 
Koordinátor / řešitel na slovinské straně: Univerza v Ljubljani / Irena Samide 
Počet spoluřešitelů: 6 
Účastnické státy: ČR, Švédsko, Slovinsko 

Dvoustranné mezinárodní smlouvy o spolupráci: 

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

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

- Cyrilo-Metodějské výzkumné centrum při BAN, Sofie: spolupráce v oboru 
paleoslovenistiky (2016–2020) 

- Filozofická fakulta Prešovské univerzity, Prešov: projekt Ruská emigrace 
v Československu: Biografický lexikon (2012–2018) 

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

- Filozofická fakulta Univerzity v Lublani: projekt Evropa – střední Evropa – Rakousko. 
Periferie a minority u Karla Markuse Gausse (2017–2019) 
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- Ústav jazyků a literatur, Univerzita v Göteborgu: projekt Evropa – střední Evropa – 
Rakousko. Periferie a minority u Karla Markuse Gausse (2017–2019) 

- Staroslověnský institut, Záhřeb: Staroslověnská a církevněslovanská lexikografie; 
Chorvatsko-české literární vztahy ve středověku a raném novověku (2018–2020) 

- Institut slavjanovedenija RAN, Moskva: Výzkum staroslověnské slovní zásoby; 
paleografické a kodikologické výzkumy (2018–2020) 

- Užhorodská národní univerzita, Užhorod: rozvoj spolupráce v oblasti lingvistiky a 
literární vědy (2017–2021) 

Významní hosté SLÚ ze zahraničí 

- doc. dr. Stephan Albrecht (Mohuč) 
- prof. dr. Viktor Baranov (Iževsk) 
- prof. dr. Maciej Grochowski (Toruň) 
- prof. dr. Tora Hedin (Stockholm) 
- prof. dr. Kerstin Susanne Jobst (Vídeň) 
- doc. dr. Alexander Kratochvil (Berlín) 
- dr. Galina Kustova (Moskva) 
- prof. dr. Motoki Nomachi (Hokkaido) 
- prof. dr. Boris Norman (Minsk) 
- dr. Krzysztof Nowak (Krakov) 
- prof. dr. Petja Osenova (Sofie) 
- doc. dr. Anna Plišková, PhD. (Prešov) 
- dr. Johannes Preiser-Kapeller (Vídeň) 
- prof. dr. Boško Suvajdžić (Bělehrad) 
- prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (Bratislava) 

Podíl na pedagogické činnosti 

 

 Letní semestr 
2017/2018 

Zimní semestr 
2018/2019 

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

120 96 8 144 96 2 

Počet semestrálních cyklů přednášek / 
seminářů / cvičení v bakalářských 
programech 

4 2 0 4 2 0 

Počet semestrálních cyklů přednášek / 
seminářů / cvičení v magisterských 
programech 

7 6 0 8 6 0 

Počet pracovníků ústavu působících na VŠ 
v programech bakalářských / magisterských 
/ doktorských 

5 8 6 5 8 6 
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Účast na životě vědecké obce v roce 2018 

- 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 

IV. Hodnocení další a jiné činnosti: 

Další a jinou činnost SLÚ ve smyslu zřizovací listiny nevykonával. 

V. Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření a 
zpráva, jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků uložená 
v předchozím roce: 

V roce 2018 nebyly zjištěny žádné nedostatky v hospodaření pracoviště. Dne 22. 6. 
2018 proběhla v SLÚ kontrola plateb na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného. Jednalo se o plánovanou kontrolu VZP za období 1. 2. 2015 – 
20. 6. 2018. Při kontrole nebyla zjištěna žádná pochybení a v závěrečném protokolu bylo 
konstatováno, že ke dni kontroly nebyly zjištěny žádné splatné závazky vůči VZP ČR. 

VI. Finanční informace o skutečnostech, které jsou významné z 
hlediska posouzení hospodářského postavení instituce a mohou 
mít vliv na její vývoj (údaje v tisících Kč): 

Neinvestiční prostředky: 

Dotace a výnosy: 

Institucionální prostředky  24 378 

- podpora VO  16 482 
- dotace na činnost  7 896 
 z toho: 
  - běžná údržba a nájemné  9 
  - zahr. projekty EU  227 
  - mzdová podpora postdoktorandů  500 
  - Fellowship J. E. Purkyně  2 450 
  - Strategie AV21  1 422 
  - přijetí zahraničních pracovníků (prelimináře)  49 
  - hodnocení pracovišť AV ČR 2018  100 
  - připojení k síti EDUROAM  53 
  - záměna investičních prostředků na neinvestiční  619 
  - oprava bytů ve Valentinské 91/1, Praha 1    1 963 
  - dovybavení rekonstruovaných prostor  504 
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Mimorozpočtové prostředky  6 633 

 - GA ČR  1 947 
 - Ministerstvo kultury ČR  4 686 

Tržby a ostatní výnosy  1 251 

 - tržby z prodeje publikací a časopisů  82 
 - tržby z prodeje služeb  150 
 - zúčtování fondů  103 
 - zúčtování poměrné části odpisů  620 
 - ostatní příjmy a výnosy (nájemné z bytů)  296 
Celkem   32 262 

Náklady: 

Institucionální  25 132 
Mimorozpočtové  6 633 
Celkem   31 765 

Hospodářský výsledek:  497 

Investiční prostředky: 
Dotace: 

Institucionální prostředky  4 369 
- podpora VO  0 
- dotace na činnost  4 369 
 v tom: 
  - schválený rozpočet  717 
  - prostředky převedené na neinvestiční dotaci  - 619 
  - připojení k síti EDUROAM – hardware  580 
  - obměna serverového vybavení  394 
  - rekonstrukce bytů ve Valentinské 91/1, Praha 1  3 297 
Zúčtování fondu reprodukce majetku  48 
Celkem   4 417 

Náklady: 

Institucionální  4 417 
 - záložní napájecí zdroj UPS  47 
 - server a díly k serveru  492 
 - rekonstrukce bytů – stavební práce  3 023 
 - instalace v rekonstruovaných bytech  275 
 (dokončení slaboproudých a rozšíření silnoproudých rozvodů) 

 - připojení k síti EDUROAM – hardware  580 
 (WIFI Controler 2x, bezdrátový Access Point AIR… 26x, CISCI Switch) 
Celkem   4 417 
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Osobní náklady 
Stav pracovníků v roce 2018: 

Fyzický počet pracovníků k poslednímu dni roku  38 
Přepočtený počet zaměstnanců  29,97 

 

Mzdy a odměny  přepočtený 
    počet zam. 

Institucionální prostředky 
Z toho: 
 - statutární orgán 1 107 1,00 
 - stipendium J. E. Purkyně 1 802 2,33 
 - podpora postdoktorandů 368 0,83 
 - zaměstnanci věd. odd. (VŠ) 5 632 13,35 
 - knihovna 698 2,11 
 - vedení ústavu, sekretariát 638 1,30 
 - THS, provoz domu 1 135 2,70 
 - odměna za funkci v radě 193 

Mimorozpočtové prostředky 

 - granty GA ČR (řešitelské týmy) 638 1,70 
 - granty GA ČR (technický personál) 58 0,20 
 - projekt MK ČR NAKI (řešitelský tým)  1 962 4,45 
 - projekt MK ČR NAKI (technický personál) 0 
Celkem  14 231 29,97 

OON 

Institucionální prostředky 

 - odborná externí spolupráce  1 429 
 - provoz domu a ústavu  250 
 - knihovna  82 

Mimorozpočtové prostředky 

 - granty GA ČR  267 
 - projekt MK ČR NAKI  474 
Celkem   2 502 
 
V Praze 15. 4. 2019; vypracovala: Jana Šlechtová 

VII. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště: 

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, týmové úkoly a 
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dlouhodobé lexikografické projekty) 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 prostředí: 

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 pracovněprávních vztahů: 

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 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 přístupu 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. – 31. 12. 2018 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 2018“ 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. 

Digitálně podepsal Mgr. Václav 
Čermák, Ph.D. 
Datum: 2019.06.14 15:21:42 
+02'00'









Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., Valentinská 1, 110 00 PRAHA 1, Česká republika

Rozvaha
Sestaveno k  31.12.2018

(v tis. Kč, s přesností na celá čísla)
Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

IČO
68378017

Číslo
řádku k 01.01.2018 k 31.12.2018Číslo Název

Položka Stav

001A.Dlouhodobý majetek celkemA 52 858 56 328
002 I.Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA.I 326 326
003   1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývojeA.I.1
004   2.SoftwareA.I.2 140 140
005   3.Ocenitelná právaA.I.3
006   4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetekA.I.4 186 186
007   5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetekA.I.5
008   6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetekA.I.6
009   7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetekA.I.7
010 II.Dlouhodobý hmotný majetek celkemA.II 66 937 71 354
011   1.PozemkyA.II.1 19 799 19 799
012   2.Umělecká díla, předměty a sbírkyA.II.2
013   3.StavbyA.II.3 35 892 39 190
014   4.Hmotné  movité věci a jejich souboryA.II.4 10 024 11 143
015   5.Pěstitelské celky trvalých porostůA.II.5
016   6.Dospělá zvířata a jejich skupinyA.II.6
017   7.Drobný dlouhodobý hmotný majetekA.II.7 1 222 1 222
018   8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetekA.II.8
019   9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetekA.II.9
020   10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetekA.II.10
021 III.Dlouhodobý finanční majetek celkemA.III
022   1.Podíly - ovládaná nebo ovládající osobaA.III.1
023   2.Podíly - podstatný vlivA.III.2
024   3.Dluhové cenné papíry držené do splatnostiA.III.3
025   4.Zápůjčky organizačním složkámA.III.4
026   5.Ostatní dlouhodobé zápůjčkyA.III.5
027   6.Ostatní dlouhodobý finanční majetekA.III.6
028 IV.Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA.IV -14 405 -15 352
029   1.Oprávky k nehmot. výsl. výzkumu a vývojeA.IV.1
030   2.Oprávky k softwaruA.IV.2 -138 -140
031   3.Oprávky k ocenitelným právůmA.IV.3
032   4.Oprávky k DDNMA.IV.4 -186 -186
033   5.Oprávky k ostatnímu DNMA.IV.5
034   6.Oprávky ke stavbámA.IV.6 -4 248 -4 736
035   7.Oprávky k sam. movitým věcem a souborům hm. mov. věcíA.IV.7 -8 611 -9 068
036   8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostůA.IV.8
037   9.Oprávky k zákl. stádu a tažným zvířatůmA.IV.9
038   10.Oprávky k DDHMA.IV.10 -1 222 -1 222
039   11.Oprávky k ostatnímu DHMA.IV.11
040B.Krátkodobý majetek celkemB 10 616 10 520
041 I.Zásoby celkemB.I 248 294
042   1.Materiál na skladěB.I.1
043   2.Materiál na cestěB.I.2
044   3.Nedokončená výrobaB.I.3
045   4.Polotovary vlastní výrobyB.I.4
046   5.VýrobkyB.I.5
047   6.Mladá a ostatní zvířata a jejich skupinyB.I.6
048   7.Zboží na skladě a v prodejnáchB.I.7 248 294
049   8.Zboží na cestěB.I.8
050   9.Poskytnuté zálohy na zásobyB.I.9
051 II.Pohledávky celkemB.II 560 626
052   1.OdběrateléB.II.1 163 230
053   2.Směnky k inkasuB.II.2
054   3.Pohledávky za eskontované cenné papíryB.II.3
055   4.Poskytnuté provozní zálohyB.II.4 342 374
056   5.Ostatní pohledávkyB.II.5
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Rozvaha
Sestaveno k  31.12.2018

(v tis. Kč, s přesností na celá čísla)
Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

IČO
68378017

Číslo
řádku k 01.01.2018 k 31.12.2018Číslo Název

Položka Stav

057   6.Pohledávky za zaměstnanciB.II.6
058   7.Pohledávky za institucemi SZ a VZPB.II.7
059   8.Daň z příjmůB.II.8
060   9.Ostatní přímé daněB.II.9
061   10.Daň z přidané hodnotyB.II.10
062   11.Ostatní daně a poplatkyB.II.11
063   12.Nároky na dotace a ost. zúčtování SRB.II.12
064   13.Nároky na dotace a ost. zúčtování ÚSCB.II.13
065   14.Pohledávky za společníky sdruženými ve společnostiB.II.14
066   15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcíB.II.15
067   16.Pohledávky z vydaných dluhopisůB.II.16
068   17.Jiné pohledávkyB.II.17
069   18.Dohadné účty aktivníB.II.18 55 23
070   19.Opravná položka k pohledávkámB.II.19
071 III.Krátkodobý finanční majetek  celkemB.III 9 758 9 561
072   1.Peněžní prostředky v pokladněB.III.1 166 209
073   2.CeninyB.III.2
074   3.Peněžní prostředky na účtechB.III.3 9 592 9 502
075   4.Majetkové cenné papíry k obchodováníB.III.4
076   5.Dluhové cenné papíry k obchodováníB.III.5
077   6.Ostatní cenné papíryB.III.6
078   7.Peníze na cestěB.III.7 -150
079 IV.Jiná aktiva celkemB.IV 51 39
080   1.Náklady příštích obdobíB.IV.1 51 39
081   2.Příjmy příštích obdobíB.IV.2
082AKTIVA CELKEM 63 474 66 848
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083A.Vlastní zdroje celkemA 57 532 62 480
084 I.Jmění celkemA.I 57 155 61 983
085   1.Vlastní jměníA.I.1 52 858 56 328
086   2.FondyA.I.2 4 297 5 655
087   3.Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazkůA.I.3
088 II.Výsledek hospodaření celkemA.II 376 497
089   1.Účet výsledku hospodařeníA.II.1 497
090   2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízeníA.II.2 376
091   3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých letA.II.3
092B.Cizí zdroje celkemB 5 942 4 368
093 I.Rezervy celkemB.I
094   1.RezervyB.I.1
095 II.Dlouhodobé závazky celkemB.II
096   1.Dlouhodobé  úvěryB.II.1
097   2.Vydané dluhopisyB.II.2
098   3.Závazky z pronájmuB.II.3
099   4.Přijaté dlouhodobé zálohyB.II.4
100   5.Dlouhodobé směnky k úhraděB.II.5
101   6.Dohadné účty pasívníB.II.6
102   7.Ostatní dlouhodobé závazkyB.II.7
103 III.Krátkodobé závazky celkemB.III 5 942 4 368
104   1.DodavateléB.III.1 1 708 587
105   2.Směnky k úhraděB.III.2
106   3.Přijaté zálohyB.III.3
107   4.Ostatní závazkyB.III.4
108   5.ZaměstnanciB.III.5 1 683 1 628
109   6.Ostatní závazky vůči zaměstnancůmB.III.6 5 5
110   7.Závazky k institucím SZ a VZPB.III.7 942 932
111   8.Daň z příjmůB.III.8
112   9.Ostatní přímé daněB.III.9 384 357
113   10.Daň z přidané hodnotyB.III.10
114   11.Ostatní daně a poplatkyB.III.11
115   12.Závazky ze vztahu k SRB.III.12
116   13.Závazky ze vztahu k rozpočtu ÚSCB.III.13
117   14.Závazky z upsaných nesplacených cen. papírů a podílůB.III.14
118   15.závazky ke společníkům sdruženým ve společnostiB.III.15
119   16.Závazky z pevných term. operací a opcíB.III.16
120   17.Jiné závazkyB.III.17 17 16
121   18.Krátkodobé úvěryB.III.18
122   19.Eskontní úvěryB.III.19
123   20.Vydané krátkodobé dluhopisyB.III.20
124   21.Vlastní dluhopisyB.III.21
125   22.Dohadné účty pasívníB.III.22 1 203 842
126   23.Ostatní krátkodobé finanční výpomociB.III.23
127 IV.Jiná pasíva celkemB.IV
128   1.Výdaje příštích obdobíB.IV.1
129   2.Výnosy příštích obdobíB.IV.2
130PASIVA CELKEM 63 474 66 848
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Razítko :

Podpis odpovědné osoby :

Odpovědná osoba (statutární zástupce) :

Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Osoba odpovědná za sestavení :

Okamžik sestavení : 3. 5. 2019

Mgr. Václav Čermák, Ph.D. Mgr. Jana Šlechtová

v. v. i. věda a výzkum

Právní forma účetní jednotky : Předmět podnikání :
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