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ÚVOD 
 
Moravské zemské muzeum v roce 2014 úspěšně působilo ve všech oblastech činnosti, 
jež vymezuje zřizovací listina. Toto strohé konstatování na jedné straně obsahuje onu zásadní 
a základní zprávu, že největší a nejstarší zemská paměťová instituce země v uplynulých 
dvanácti měsících dýchala a činila se v onom rytmu a oním způsobem, které jsou jí vlastní 
a příslušné, zároveň však nikterak nemůže postihnout pestrost, podivuhodnost, 
ba dramatičnost událostí a počinů muzejních pracovníků, jež byly vykonány na poli 
sbírkotvorném, prezentačním, edukačním a vědeckém. 
V bezmála dvousetleté historii Moravského zemského muzea představoval ovšem rok 2014 
též svým způsobem zásadní mezník. Po letech příprav, diskusí, ověřování správnosti volby 
a nutnosti změny došlo v prvním pololetí roku k proměně jednolité muzejní instituce 
v organismus sestávající z trojice samostatných muzeí. Nikdy dříve v historii nebyla 
autonomie odborných činností v naší instituci tak rozsáhlá, nikdy dříve nemohli jednotliví 
kurátoři a vědeckovýzkumní pracovníci formulovat výsledky své činnosti v rámci 
specializovaných muzejních domů. Proces postupného vydělování tří muzeí začal na konci 
prvního desetiletí tohoto století s tím, že jeho zásadními korelativy a katalyzátory nebyly jen 
odborné muzejní otázky, ale významně také vnější situace instituce, která prošla po roce 2009 
pozoruhodným znovuoživením, rehabilitací svého postavení i restitucí množství činností 
a úkolů. Moravské zemské muzeum je od roku 2014 tvořeno trojicí předmětově 
vyprofilovaných odborně autonomních paměťových institucí – Přírodovědným muzeem, 
Historickým muzeem a Uměnovědným muzeem. S činnostmi a vnějším působením 
jednotlivých muzejních domů již také spojujeme konkrétní objekty – pracovní a prezentační 
prostory. V rámci stavebních úprav se již nyní vyprofiloval Dietrichsteinský palác 
Moravského zemského muzea jakožto hlavní objekt Historického muzea, areál Biskupského 
dvora jako hlavní sídlo Přírodovědného muzea a Uměnovědné muzeum je silně spjato 
s objektem v Hudcově ulici v Brně. Přirozeně také mimobrněnské lokace a působiště 
nabídnou návštěvníkům a zájemcům pod hlavičkami tří nových muzejních institucí v rámci 
prezentací a edukačních aktivit nově celou řadu podnětů. Každé z muzeí je vedeno 
kompetentním a kvalifikovaným odborným ředitelem. Uměnovědné muzeum poprvé jako 
paměťovou instituci v rámci MZM vede ředitelka, hlavami Přírodovědného a Historického 
muzea jsou zkušení muzejní pracovníci, vzešlí z oddělení k těmto muzeím příslušejících. 
Velká organizační změna Moravského zemského muzea byla pečlivě připravována tak, aby 
neohrozila a neomezila provoz a nabídku služeb instituce pro širší veřejnost, ale také pro 
badatele. Přes komplikovanost logistických změn se v roce 2014 podařilo připravit 
úctyhodnou množinu výstav, a to jak v objektech ve městě Brně, tak v Jevišovicích 
a Uherském Hradišti. K trvalým expozičním počinům se řadí jak postupná obnova 
přírodovědné expozice v Biskupském dvoře, tak nová literární expozice Corpus litterarum. 
Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách v Hudcově ulici v Brně. Naše muzeum ovšem 
také participovalo na řadě projektů organizovaných našimi partnery, a to ať v České 
republice, tak i v zahraničí, naše sbírky jsme prezentovali v Německu, Rakousku i Itálii.  
Zcela mimořádné postavení v rámci výstavních projektů loňského roku měl projekt trojice 
zemských muzeí – Národního muzea v Praze, Moravského zemského muzea a Slezského 
zemského muzea zvaný Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice – Unikáty 
zemských muzeí. Společně s ojedinělou hlavou Kelta z Národního muzea a slezským 
meteoritem byla veřejnosti na měsíčních výstavách v Opavě, Praze a Brně představena také 
národní kulturní památka Věstonická venuše, zařazená ve sbírkách Ústavu Anthropos 
Historického muzea Moravského zemského muzea. 
Podstatnou událostí v dějinách naší instituce se roku 2014 stala také stavební obnova 
a expoziční vybavení části prostoru Biskupského dvora novou expozicí, kterou financovala 
Evropská unie a jež připomíná génia loci místa, v němž působil Johann Gregor Mendel. Nový 
areál nazvaný Mendelianum – atraktivní svět genetiky pozoruhodným způsobem snoubí 
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odkazy činnosti světově významného vědce, působícího v předminulém století na půdě patřící 
dnes Moravskému zemskému muzeu. Mendelianum ovšem též nabízí pohled na činnost 
v nejmodernější biologické laboratoři cílené na genetické vědy. Oním spojením dávného 
i nejsoučasnějšího se naplňuje motto Moravského zemského muzea „Spojujeme minulost 
s budoucností“. 
Po letech se v centru Brna rozšířily i výstavní prostory Moravského zemského muzea. 
Výstavou o hudebníku Pavlu Haasovi byl veřejnosti zpřístupněn výstavní sál v areálu 
Biskupského dvora, který byl po mnoho desetiletí rozdělen příčkami a sloužil jako sídlo 
zoologického oddělení. Nynější úprava je vlastně návratem k někdejšímu výstavnímu využití 
tohoto půvabného prostoru, který je pro návštěvníky přístupný z prvního patra 
Dietrichsteinského paláce. 
Velký dík za úspěšné naplnění činnosti v roce 2014 patří všem zaměstnancům 
a spolupracovníkům Moravského zemského muzea, zřizovateli – Ministerstvu kultury ČR 
a zejména návštěvníkům, kteří trvale nacházeli cestu do expozicí, na výstavy 
i za doprovodnými programy naší instituce. 
 
V Brně, 24. dubna 2015   
 
PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D. 
generální ředitel 
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Z HISTORIE MUZEA 

29. července 1817 – císař František I. schválil záměr založit v Brně muzeum a povolil, 
aby neslo jeho jméno. Františkovo muzeum spravovala Moravskoslezská společnost pro 
zvelebení hospodářství, přírodoznalství a vlastivědy zkráceně Hospodářská společnost) 
 
24. března 1818 – moravskoslezský guvernér hrabě Antonín Bedřich Mitrovský oznámil 
veřejnosti vyhláškou založení muzea 
 
1820 – zpřístupněny veřejnosti první sbírkové celky v Biskupském dvoře 
 
1892 – v rámci Hospodářské společnosti vznikla muzejní sekce, která převzala řízení muzea 
 
1900 – muzeum převzala Moravská muzejní společnost a sbírky se staly vlastnictvím 
markrabství Moravského; začal se používat název Moravské zemské muzeum 
 
1921 – muzeum převzala do správy přímo země Moravskoslezská a správou sbírek 
byli  pověřeni odborníci (ředitelem se stal dr. Jaroslav Helfert) 
 
1939 – 1945 – za německé okupace dohlížel na činnost muzea německý komisař 
 
1945 – 1948 – Moravské zemské muzeum pod správou země Moravskoslezské 
 
1949 – 1960 – Moravské muzeum (změna názvu) je řízeno Ministerstvem školství a kultury 
 
1961 – 1962 – Moravské muzeum pod správou Národního výboru města Brna 
 
1963 – 1990 – Moravské muzeum je spravováno Jihomoravským krajským národním 
výborem 
 
1991 – dosud – Moravské zemské muzeum (návrat k původnímu názvu) příspěvkovou 
organizací Ministerstva kultury  
 
Od 1. ledna 2010 – Moravské zemské muzeum výzkumnou organizací Ministerstva kultury  
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GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ 
 
Organizační změny 
 

 
V roce 2014 bylo vydáno Rozhodnutí ministra kultury č. 6/2014 ze dne 25. 4. 2014, kterým 
byla nově vydána zřizovací listina Moravského zemského muzea. 
 
Na základě tohoto rozhodnutí je v čele instituce generální ředitel a v rámci organizační 
struktury vznikla 3 samostatná muzea – Přírodovědné, Historické a Uměnovědné muzeum.  
 
Právní záležitosti 
 
Moravské zemské muzeum vedlo v roce 2014 celkem 14 soudních řízení s těmito subjekty: 
 
1) MZM x Libuše Grúberová (3 sporná řízení); 
2) MZM x Rudolf Krček; 
3) MZM x 1) Euro/Facitity Project Management B.V., 2) Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, 
s.r.o. ; 
4) MZM x Mgr. Michal Chuchút, LL.M.; 
5) MZM x Ing. Václav Martínek;  
6) MZM x Statutární město Brno (4 sporná řízení); 
7) MZM x STORK Media, s.r.o. (3 sporná řízení). 
 
Z těchto 14 řízení bylo v průběhu roku 5 případů pravomocně skončeno a 1 soudní řízení 
nově zahájeno.  
 
Majetkoprávní vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 
 
V průběhu roku 2014 bylo vzneseno celkem 6 nároků vůči MZM na vydání církevního 
majetku, všechny tyto žádosti byly řádně zpracovány a po posouzení skutkového a právního 
stavu vyřízeny. 
 
Vydané interní předpisy 
 
Moravské zemské muzeum vydalo v roce 2014 následující příkazy generálního ředitele: 
 

 

15/2014 Pokyny pro nakupování osobních ochranných pracovních prostředků  
Příloha - Specifikace OOPP  

14/2014 Uzavření rozpočtového roku 2014  
13/2014 Provoz výstavních objektů MZM během vánočních svátků 2014  
12/2014 Nákup informačních a komunikačních technologií v MZM  
11/2014 Inventarizace zásob a inventarizace pokladen  
10/2014 O ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti v MZM  
09/2014 Inventarizace majetku a závazků  
08/2014 Ceník pronájmů a služeb Moravského zemského muzea 

+ dodatek č.1  
07/2014 Změna zřizovací listiny  
06/2014 Přednostní užívání užitkových vozů  
05/2014 Brněnská muzejní noc a mezinárodní den muzeí  
04/2014 Zrušení zákazu preparování na zoologickém oddělení  
03/2014 Plán čerpání dovolené v průběhu roku 2014  
02/2014 Orientační dechové zkoušky na alkohol a jiné návykové látky  



8 
 

01/2014 Poskytování cestovních náhrad  
+ Cestovní příkaz 

  

 

 
Moravské zemské muzeum vydalo v roce 2014 následující směrnice generálního ředitele: 
 
 
13/2014 O nakládání s výsledky výzkumu a vývoje  
12/2014 Metodika naplňování cílů výzkumu, vývoje a inovací v podmínkách MZM, 
v.o. 

+ příloha č.1 - Pravidla pro udělování interních projektů VAVAI 
+ příloha č.2 - Statut Vědecké rady MZM 
+ příloha č.3 - Jednací řád Vědecké rady MZM 
+ příloha č.4 - Podklady k evaluacím MZM, v.o. 
+ příloha č.5 - Jednací řád Evaluační komise MZM  

11/2014 Režim zacházení se sbírkou MZM 
+ příloha č.1 - Badatelský řád 
+ příloha č.2 - Depozitární řád 
+ příloha č.3 - Metodika nabývání sbírek MZM 
+ Návrh kurátora podsbírky na úplatné nabytí věci movité (edit. v .doc) 
+ Darovací smlouva (edit. v .doc) 
+ Kupní smlouva (edit. v .doc) 
+ příloha č.4 - Jednací řád poradního sboru pro sbírkovou činnost MZM  

10/2014 Zajištění finanční kontroly v Moravském zemském muzeu 
+ příloha č.1 (podpisové vzory od 1.7.2014) 
+ příloha č.3 (V1) 
+ příloha č.4 (V2) + likvidační list faktury 
+ příloha č.5 (P1) 
+ příloha č.6 (P2) 
+ Dodatek č.1 z 9.9.2014  
+ Dodatek č.2 z 1.10.2014 
+ Dodatek č.3 z 1.11.2014 
+ Dodatek č.4 z 1.12.2014 
+ Dodatek č.5 z 22.12.2014  

09/2014 Pracovní řád Moravského zemského muzea 
+ příloha č.1 
+ příloha č.2 
+ příloha č.3 - Pracovní výkaz  

08/2014 Změna zřizovací listiny  
07/2014 Organizační řád Moravského zemského muzea 

+ příloha Organizační schéma MZM od 1.5.2014 
+ příloha Organizační schéma MZM od 1.9.2014 
+ příloha Působnost muzeí, oddělení, ústavů MZM  

06/2014 Platový předpis  
05/2014 Organizace zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

+ příloha č.1 
+ příloha č.2 
+ příloha č.3 
+ přílohy č.4,5,6,7,8,9,10 
+ příloha č.11 
+ příloha č.12 
+ příloha č.13 
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04/2014 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a desinfekčních prostředků, poskytování nápojů 

+ příloha č.1 
+ příloha č.2 
+ příloha č.3  

03/2014 Hospodaření s prostředky na podporu výzkumu a vývoje poskytnutými dle 
zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací   

02/2014 Úprava náhrad cestovních výdajů při tuzemských i zahraničních pracovních 
cestách 

+ příloha č.1 
+ příloha č.2 

01/2014 Zadávání veřejných zakázek v Moravském zemském muzeu 
  
  
Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v roce 2014: 

Počet podaných žádostí o informace: 0  
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0  
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0  
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0  
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 
 
Kontrolní činnost  
 
Vnitřní kontrola 
 
V roce 2014 se v Moravském zemském muzeu v oblasti vnitřní kontroly uskutečnilo 5 auditů 
provedených v souladu se zásadami zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, jeho prováděcí vyhlášky ministerstva financí č. 416/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a standardů EU pro výkon interního auditu v organizacích veřejné správy. 
Jednalo se o tyto audity: 

- finanční audit č. 1/2014 - audit projektu Mendelianum, 
- finanční audit č. 2/2014 - audit úhrad závazků MZM, 
- finanční audit č. 3/2014 - audit výzkumného projektu „Chronostratigrafická revize 

unikátní paleolitické lokality jeskyně Kůlny“, 
- audit systému č. 4/2014 - audit hospodaření se spotřebním materiálem v MZM, 
- finanční audit č. 5/2014 - mimořádný audit identifikačních údajů MZM u zahraničních 

faktur přijatých. 
Součástí auditů byla i doporučení ke zkvalitnění řídicích systémů v oblastech, na které byl 
audit směřován.  
 
Vnější kontrola 
 
V roce 2014 byly v Moravském zemském muzeu provedeny následující kontroly: 
 
ÚSEK BOZP a PO 
 

1. Kontrolní orgán: Ministerstvo kultury, Kancelář bezpečnostního ředitele 
Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany 
v objektu Pisárecká 273, Pisárky, Brno, Pavilon Anthropos 
Termín provedení kontroly: 22. 1. 2014 
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Závěr:  „Bez závad“ 
 

2. Kontrolní orgán: Ministerstvo kultury, Kancelář bezpečnostního ředitele 
Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany 
v objektu Smetanova 14, Brno, Památník Leoše Janáčka 
Termín provedení kontroly: 8. 4. 2014 
Závěr:  „Bez závad“ 

 
3. Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč 

Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 
Termín provedení kontroly: 9. 4. 2014 
Závěr:  „Drobné závady odstraněny v termínu dle protokolu.“ 

 
4. Kontrolní orgán: Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, 

Oddělení ochrany ovzduší 
Předmět kontroly: dodržování zákazů a povinností při zacházení s fluorovanými 
skleníkovými plyny (F-plyny) nebo regulovaných látek, nebo s výrobky, které je 
obsahují, zaměřena na plnění povinností provozovatelů chladicích zařízení s obsahem 
F-látek a regulovaných látek nejméně 3 kg 
Termín provedení kontroly: na místě 6. 6. 2014, poslední kontrolní úkon 17. 7. 2014 
Závěr:  „Bez závad“ 

 
5. Kontrolní orgán: Ministerstvo kultury, Kancelář bezpečnostního ředitele 

Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany 
v objektu Památník Bible kralické, Kralice nad Oslavou 
Termín provedení kontroly: 3. 9. 2014 
Závěr:  „Bez závad“ 

 
6. Kontrolní orgán: Ministerstvo kultury, Kancelář bezpečnostního ředitele 

Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany 
v objektu státního zámku Budišov č. 1 
Termín provedení kontroly: 17. 9. 2014 
Závěr:  „Bez závad“ 

 
7. Kontrolní orgán: Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody 

Předmět kontroly: dokončení kontroly BOZP a PO 
Termín provedení kontroly: 3. - 4. 11. 2014 
Závěr:  „Bez závad“ 

 
8. Kontrolní orgán: Ministerstvo kultury, Kancelář bezpečnostního ředitele 

Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany 
v objektu státního zámku Moravec 1, Žďár nad Sázavou 
Termín provedení kontroly: 19. 11. 2014 
Závěr:  „Závady odstraňovány v termínu dle protokolu.“ 

 
EKONOMICKÝ ÚSEK 
 

9. Kontrolní orgán: auditorská společnost AUDIT – DANĚ, spol. s r.o. 
Předmět kontroly: ověření čerpání grantu na projekt č. CZ.1.05/3.2.00/09.0180 

„Mendelianum – atraktivní svět genetiky“ 
Kontrolované období: od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2014 
Výstup: Zpráva auditora ze dne 7. 1. 2014 
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Závěr:  „MZM splnilo ve všech významných ohledech podmínky plynoucí 
z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínky Příručky pro příjemce OP VaVpI. 
Účetnictví je ve všech významných ohledech vedeno přesně, spolehlivě a je doloženo 
doprovodnou dokumentací.“ 

 
10. Kontrolní orgán: Městská správa sociálního zabezpečení Brno 

Předmět kontroly: plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém 
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 
Termín provedení kontroly: září 2014 
Závěr:  „Nebyly zjištěny nedostatky.“ 

 
11. Kontrolní orgán: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální 

pobočka Brno 
Předmět kontroly: oznamovací povinnosti a plnění povinností plátce, vyměrovací 
základy, včasnost plateb 
Termín provedení kontroly: září 2014 
Závěr: „ Nebyly zjištěny nedostatky.“ 
 

12. Kontrolní orgán: auditorská společnost AUDIT – DANĚ, spol. s r.o. 
Předmět kontroly: ověření čerpání grantu na projekt č. CZ.1.05/3.2.00/09.0180 

„Mendelianum – atraktivní svět genetiky“ 
Kontrolované období: od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2013 
Výstup: Zpráva auditora ze dne 27. 3. 2014 
Závěr:  „MZM splnilo ve všech významných ohledech podmínky plynoucí 
z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podmínky Příručky pro příjemce OP VaVpI. 
Účetnictví je ve všech významných ohledech vedeno přesně, spolehlivě a je doloženo 
doprovodnou dokumentací.“ 

 
V roce 2014 byly v Moravském zemském muzeu započaty následující kontroly: 

 
13. Kontrolní orgán: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, oddělení dotací a finanční 

kontroly 
Předmět kontroly: kontrola čerpaných dotací ze státního rozpočtu a EU – projekt 
„Mendelianum“ 
Termín zahájení kontroly: od 6. 8. 2014 
Kontrola nebyla dosud ukončena. 
 

14. Kontrolní orgán: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, oddělení dotací I 
Předmět kontroly: kontrola čerpaných dotací ze státního rozpočtu a EU – projekt 
„Mendelianum“ 
Termín zahájení kontroly: od 28. 11. 2014 
Kontrola nebyla dosud ukončena. 
 

Archiv 

Spisovna MZM zajišťovala veškeré standardní služby. Archiv pokračoval v katalogizaci 
a inventarizaci jednotlivých fondů, přibyly 3 běžné metry zpracovaných archiválií hlavního 
fondu a 2 běžné metry archiválií uložených na Etnografickém ústavu MZM. K 31. říjnu 2014 
byla v součinnosti s Moravským zemským archivem dokončena generální inventura 
archivních fondů (GIF), kterou nařizuje Archivní správa MV ČR.  Celkově byly vypracovány 
inventurní formuláře GIF k cca 600 běžných metrů archiválií uložených v MZM. Archiv 
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navštěvovalo 16 badatelů, mnoha dalším byly poskytovány telefonické a emailové 
konzultace.  
Archivář spolupracoval ve věci dohledávání sbírkových předmětů zabavených nacisty 
s Centrem pro dokumentaci majetkových převodů obětí II. světové války, o.p.s. Zjištění 
průzkumu byla negativní. 
Archiv se také zapojil do dobrovolnického programu MZM a od března do konce roku 
využíval pomoci jedné dobrovolnice, která v archivu odpracovala 130 hodin. 
Archivář MZM se 26. - 27. listopadu 2014 zúčastnil 15. konference Archivy, knihovny, 
muzea v digitálním světě pořádané v prostorách Národního archivu ČR v Praze. 
Publikační činnost: 
Obrovský, Jan – Doušek, Roman, Archivní výzkum. In: Doušek, Roman a kolektiv, Úvod do 
etnologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, ISBN: 978-80-210-
6883-4, s. 120-188. 
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Metodické centrum muzejní pedagogiky (MCMP) 
 
Metodické centrum muzejní pedagogiky se v roce 2014 zaměřilo na plnění úkolů, které 
v souladu se stanovenými každoročními prioritami vedou k dosažení střednědobých cílů 
naplňujících poslání tohoto pracoviště s celostátní působností. V tomto roce se mezi priority 
zařadila finální fáze přípravy profesní kvalifikace muzejního pedagoga, k jejímuž definování 
a projednání MCMP přispělo.  
 
1/ Tvorba metodik a poskytování odborných konzultací české muzejní veřejnosti 
Tiskem byla vydána metodika „Neslyšící návštěvník v muzeu a galerii“ a publikace „Kurz 
základy muzejní pedagogiky, studijní texty“. Byla zpracována metodika „Senioři v muzeu“. 
Jsou publikovány příklady dobré praxe zpracované muzejními pedagogy a závěrečné práce 
absolventů kurzu Základy muzejní pedagogiky. Metodické centrum bylo aktivním partnerem 
projektu „Dotkni se 20. století!“ realizovaným Národním muzeem a byl přednesen příspěvek 
„VILA TUGENDHAT - JEDEN DŮM, JEDNA RODINA, JEDNO STOLETÍ“ zpracovaný 
Mgr. P. Vykoupilovou a S. Mertovou na semináři pro pedagogy s názvem „Moderní 
technologie a interaktivní prvky ve výuce dějepisu“, Brno (6. 2. 2014). V rámci projektu byl 
vytvořen pracovní list a metodický list.  
Byly poskytnuty odborné konzultace studentce Bc. Monice Mikuláškové k provádění 
výzkumu a sepsání bakalářské práce zaměřené na seniorského návštěvníka v muzeu. Dále 
byly poskytovány konzultace Mgr. Ing. Petru Polanskému.  
 
2/ Nabídka koncepčních vzdělávacích programů 
V červnu 2014 skončil druhý ročník kurzu Základy muzejní pedagogiky. Vybrané nejlepší 
absolventské práce, tak jako vloni, byly umístěny na webových stránkách metodického centra 
jako příklady dobré praxe. 
V září začal třetí ročník kurzu Základy muzejní pedagogiky a je plně obsazen. Další zájemce 
jsme museli pro omezenou kapacitu odkázat na další běh v příštím roce.  
V Moravském zemském muzeu se uskutečnilo pracovně - diskusní  setkání muzejních 
pedagogů „Spolupráce? Spolupráce!“ Brno (24. 3. 2014) a workshop Mgr. Kateřiny 
Tomeškové pro muzejní pedagogy:  „JAK A PROČ“… co nejlépe zpřístupnit muzejní obsah, 
na téma didaktická analýza edukačních situací na příkladech animací realizovaných v Muzeu 
Komenského v Přerově; Brno (26. 5. 2014). 
 
3/ Odborná vědecko-výzkumná činnost a spolupráce s akademickými a vědecko-
výzkumnými pracovišti 
Metodické centrum se intenzivně zabývalo vývojem muzejní pedagogiky a sledovalo odborné 
dění ve spolupráci s ostatními metodickými centry a odbornými institucemi doma 
i v zahraničí. Pracovníci metodického centra se zúčastnili zahraničních seminářů a konferencí 
nebo domácích odborných akcí se zahraniční účastí. Na mnoha z nich vystoupili s vlastními 
příspěvky a odevzdali zpracované texty k publikování v odborných časopisech a sbornících. 
Pracovníci metodického centra se zapojili do odborné práce také jako recenzenti a členové 
redakčních rad (časopis Kultura, umění a výchova). V rámci výzkumu muzejně 
pedagogických témat se uskutečnilo dotazníkové šetření mezi muzejními pedagogy a dalšími 
pracovníky zabývajících se muzejní edukací na téma: Spolupráce s odbornými pracovníky 
muzeí na přípravě doprovodných edukačních programů (S. Mertová) a dotazníkové šetření na 
téma dobrovolnictví v muzeích a galeriích (P. Vykoupilová, T. Drobný).  
Příspěvky přednesené jednotlivými pracovníky MCMP. 
 Mgr. Tomáš Drobný: 
„Na návštěvě - zprostředkování komunikace v prostoru a čase“, mezinárodní konference 
pořádaná Katedrou výtvarné výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci s názvem 
„Vzdělávací obsah v muzejní edukaci“. Olomouc, 23. - 24. 4. 2014. 
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„Sbírky relikvií nástrojem reprezentace ideje státnosti Karla IV.“ Mezinárodní konference 
pořádaná katedrou etnológie a muzeologie FiF UK v Bratislavě s názvem „Fenomén 
kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasny stav a perspektívy II“. Bratislava, 21. – 
22. 10. 2014. 
Ve sborníku příspěvků z česko – rakouské odborné konference „Muzea a památková péče“ 
vyšel článek „Současné pohledy a praxe české ochrany kulturního dědictví“ s vročením 2013. 
V časopise Kultura umění a výchova č. 1/2014 vyšel příspěvek „Kulturní dědictví a paměťové 
instituce z pohledu muzejní pedagogiky“ Kultura, umění a výchova, 2(1) [cit. 2014-03-31]. 
ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-
cislo&casopis=6&clanek=37. 
Ve sborníku z mezinárodní muzeologické konference Muzeum a změna IV. vyšel příspěvek 
„Pamětníci vyprávějí a co pamatují muzea“. 
Mgr. Bc. Soňa Mertová: 
„Vila Tugendhat - jeden dům, jedna rodina, jedno století“, seminář projektu NM „Dotkni se 
20. století!“ s názvem Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce dějepisu. Brno, 6. 2. 
2014 (společně s Mgr. Pavlou Vykoupilovou).  
„Spolupráce muzejních pedagogů s odbornými zaměstnanci muzea“, diskusní setkání 
s názvem „Za jeden provaz“ v rámci „Týdne výtvarné kultury“. Brno, 14. 3. 2014. 
„Předpoklady dobré spolupráce muzejního pedagoga a muzejního odborníka při tvorbě 
edukačního programu“, pracovní setkání muzejních pedagogů organizované MCMP 
a oddělením muzeologie ÚAM FF MU s názvem „Spolupráce? Spolupráce!“. Brno, 24. 3. 
2014. 
„Proces vzniku doprovodného edukačního programu jako důvod spolupráce – reflexe 
dotazníkového šetření“, mezinárodní konference pořádaná Katedrou výtvarné výchovy PdF 
Univerzity Palackého v Olomouci s názvem „Vzdělávací obsah v muzejní edukaci“. 
Olomouc, 23.-24. 4. 2014 (společně s Mgr. Pavlou Vykoupilovou). 
Mgr. Pavla Vykoupilová: 
„Muzeum s dobrovolníky nebo bez nich?“, seminář Národního muzea s názvem „Muzeum pro 
návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace“. Praha, 20. 11. 2014. 
 
4/ Vytváření vlastních muzejně edukačních projektů a spolupráce s dalšími 
metodickými centry, paměťovými institucemi a partnery v oblasti muzejní pedagogiky, 
celoživotního učení a neformálního vzdělávání 
V rámci spolupráce s Národním muzeem na projektu „Dotkni se 20. století!“ byl 6. 2. 2014 
v Moravském zemském muzeu uspořádán seminář. Byl vytvořen metodický a pracovní list 
http://www.dvacatestoleti.eu/vila-tugendhat/. Projekt  úspěšně skončil v polovině letošního 
roku. Metodické centrum se aktivně zúčastnilo Týdne výtvarné kultury, pořádaného Katedrou 
výtvarné výchovy PdF MU, konkrétně diskuzního setkání s názvem „Za jeden provaz“, Brno 
(14. 3. 2014). Za účasti FF MU, Ústavu archeologie a muzeologie bylo uspořádáno pracovně - 
diskusní  setkání muzejních pedagogů „Spolupráce? Spolupráce!“ Brno (24. 3. 2014). Dalším 
počinem byl workshop MCMP pro muzejní pedagogy „JAK A PROČ“… co nejlépe 
zpřístupnit muzejní obsah, s tématem didaktické analýzy edukačních situací na příkladech 
animací realizovaných v Muzeu Komenského v Přerově, který vedla Mgr. Kateřina 
Tomešková, Brno (26. 5. 2014). Na semináři Metodického centra muzejní prezentace 
„Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace“ vystoupila 
s příspěvkem „Muzeum s dobrovolníky nebo bez nich?“  Mgr. P. Vykoupilová, Praha (20. 11. 
2014). 
Metodické centrum připravilo pilotní edukační program pro děti a mládež s postižením 
„Výprava za lesními zvířátky“; Brno, Centrum Kociánka (14. 10. 2014), pilotní edukační 
program pro zájmové skupiny v rámci volnočasových aktivit dětí: „Výprava za zvěří, která 
neuteče“; Brno (8. 11. 2014) a pilotní edukační program pro školy v zoologické expozici (4. 
12. 2014). Jejich cílem bylo ověření edukačních metod s využitím muzejních sbírek zoologie 
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pro vytváření volnočasových aktivit pro děti. MCMP připravilo doprovodný program 
k výstavě „Svět tajemných Baltů“ komentované prohlídky pro neslyšící ve znakovém jazyce 
(17. 5. 2014). Díky našim spolupracovníkům a s využitím videopozvánky a webových 
stránek, které neslyšící navštěvují, se podařilo oslovit a do muzea přilákat mnoho neslyšících 
návštěvníků. Ve spolupráci s Katedrou výchovné dramatiky pro neslyšící JAMU Brno 
se uskutečnila  komentovaná prohlídka výstavy „Svět tajemných Baltů“ ve znakovém jazyce 
pro studenty Střední školy pro sluchově postižené (5. 6. 2014). 
    
5/ Prezentace činnosti MCMP a propagace muzejních a muzejně pedagogických aktivit, 
součinnost s dalšími partnery a zapojení se do dalších kulturních aktivit regionálního 
i nadregionálního charakteru 
Metodické centrum se prezentovalo v rámci vlastních pořádaných aktivit, prostřednictvím 
webové stránky, která byla inovována, při příležitosti akcí partnerů a v rámci aktivit 
Moravského zemského muzea. Mezi ně patří Muzejní noc, Den seniorů a 4. Historický 
vánoční bazar. Muzejní noc – metodické centrum se podílelo na jejím organizačním zajištění 
ze strany dobrovolníků, přípravě doprovodného programu - komentované prohlídky pro 
neslyšící ve znakovém jazyce k výstavě „Svět tajemných Baltů“ (17. 5. 2014). Den seniorů 
v MZM – příprava 3. ročníku oslav svátku Dne seniorů. Metodické centrum muzejní 
pedagogiky iniciovalo a organizačně zabezpečilo 1. října 2014 v pořadí již třetí Den seniorů 
v Moravském zemském muzeu. V letošním roce byly pro seniory připraveny čtyři 
komentované prohlídky stěžejních výstav Moravského zemského muzea.  
Metodické centrum se aktivně zapojilo do přípravy vzniku profesní kvalifikace muzejního 
pedagoga. Participovalo též na vyhodnocení dobrovolnické činnosti v muzeích a galeriích pro 
NIPOS.  
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Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) 
 
V roce 2014 pracovalo oddělení CITeM v personálním obsazení:  
Ing. Ivo Rožnovský, správce informačních a komunikačních technologií, vedoucí oddělení 
RNDr. Jarmila Podolníková, vývojový pracovník systému výpočetní techniky, do 28. 2. 2014  
RNDr. Marie Hermanová, programátor,  
Ing. Pavla Jankovičová, správce informačních a komunikačních technologií,  
RNDr. Marie Kocinová, správce informačních a komunikačních technologií a 
RNDr. Ivan Petlan, správce informačních a komunikačních technologií, od 7. 7. 2014 
Ing. Ivo Rožnovský pracoval částí svého úvazku pro Digitalizační pracoviště. 
 
Hlavním úkolem pro rok 2014 byla příprava projektů Modernizace centrální evidence sbírek 
CES on-line a projektu Modernizace systému pro správu sbírek, pracovně nazvaný iDEMUS. 
Projekt modernizace centrální evidence sbírek se podařilo připravit tak, aby mohla být podána 
žádost o finanční podporu z IOP. Projekt byl schválen a podpora byla přidělena. Projekt 
iDEMUS se podařilo zpracovat do podoby investičního záměru, který byl předložen 
k posouzení investičnímu odboru MK ČR. Také v tomto případě se podařilo získat podporu 
a investiční záměr byl ze strany MK ČR schválen. 
Dalšími úkoly bylo vedle pořádání školení a seminářů hlavně zajištění pokračování systému 
Demus. V roce 2014 byl dokončen převod modulů Archeologie a KRP, čímž byl převod 
Demus01 do verze MS Access 2010 dokončen. 
 
Následuje podrobnější popis jednotlivých aktivit činnosti oddělení. 
 
DEMUS 
V roce 2014 byl dokončen převod přírodovědných modulů Archeologie a KRP do prostředí 
MS Access 2010. Na testování se kromě CITeM a odborných oddělení MZM podílely také 
pracovníci dalších muzeí. Byla aktualizována nápověda a další dokumentace 
k již převedeným modulům. 
Paralelně s převodem bylo poskytováno poradenství k Demus01, Demus10 a databázovému 
prostředí MS Access. Uskutečnilo se celkem 10 školení Demusu, pokračovaly pravidelné 
konzultační dny (jednou za měsíc). 
Na základě požadavků větších muzeí byl realizován převod modulů Evidence a Katalog 
systému Demus10, který umožní použití MS SQL databáze pro ukládání dat. Tím 
je zabezpečeno lepší řešení síťového provozu, a také zálohování a údržba dat. Testování se 
provádělo vlastními silami a ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni také 
v podmínkách reálného provozu. V současnosti probíhá dlouhodobý test v Západočeském 
muzeu. 
 
iDEMUS 
V roce 2014 byl předložen na MK investiční záměr projektu Modernizace systému pro správu 
sbírek, pracovně nazvaný iDEMUS. Tento investiční záměr byl na základě připomínek 
pracovníků MK ČR a jimi oslovených pracovníků muzeí přepracován a doplněn. 
Po přepracování byl investiční záměr investičním odborem MK ČR schválen a projektu byla 
přidělena finanční podpora. Okamžitě po schválení investičního záměru byly zahájeny práce 
na přípravě realizace projektu. 
 
CES, CESik 
Pravidelné zálohování dat CES na server MZM pokračovalo i v roce 2014, CITeM provádělo 
kontroly záloh a zajistilo realizaci vylepšení aplikace CES podle požadavků MK ČR.  
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Byl dokončen převod aplikace pro on-line vkládání digitálních fotografií do CES (Vyhláška 
MK č. 96/2013 Sb.) na server MK a spuštěn rutinní provoz aplikace. CITeM zajišťuje 
podporu uživatelů této aplikace. 
 
CES on-line 
Hlavním úkolem CITeM pro rok 2014 byla příprava projektu Modernizace centrální evidence 
sbírek CES on-line. Projekt se i přes velmi krátké termíny podařilo připravit tak, aby mohla 
být podána žádost o finanční podporu z IOP. Projekt byl schválen a podpora byla přidělena.  
V současnosti probíhá realizace projektu, bylo dodáno a zprovozněno potřebné IT vybavení 
a spuštěno výběrové řízení na dodavatele softwarového řešení CES on-line.  
Veškeré informace o projektu jsou k dispozici na zvláštních webových stránkách 
cesonline.mzm.cz 
 
Národní autority pro muzea a galerie (MA) 
V editaci záznamů muzejních autorit pokračovala skupina editorů, kurátorů výtvarných 
sbírek. CITeM připravilo školení editorů a s pomocí jednoho externího zaměstnance 
zajišťovalo supervizi zapsaných jmen autorů.  
Všechny záznamy personálních autorit byly doplněny o strukturovaný zápis událostí narození 
a úmrtí (vyšší vypovídací hodnota obsahu databáze), byl proveden import personálních autorit 
ze zálohy databáze muzejních autorit pro potřeby projektu Registru sbírek výtvarného umění. 
Byl připraven a realizován pracovní seminář “Harmonizace rozvoje Registru sbírek 
výtvarného umění a Muzejních autorit”, který proběhl v Litomyšli, ve dnech 4. - 5. 11. 2014. 
V listopadu byla odeslána zpráva za rok 2014 o plnění povinností podle smlouvy o využití 
výsledků programového projektu. 
 
Registr sbírek výtvarného umění (společný projekt CITeM a Rady galerií ČR) 
V roce 2014 CITeM zajišťoval běžnou správu a administraci aplikace, poskytoval metodickou 
podporu, a také aktualizace dat dle požadavků. Byl rovněž realizován zvláštní přístup 
pro www stránky Muzea umění v Olomouci. 
Byl realizován společný seminář s projektem Muzejních autorit “Harmonizace rozvoje 
Registru sbírek výtvarného umění a Muzejních autorit”, který proběhl v Litomyšli, ve dnech 
4. - 5. 11. 2014. 
 
Digitalizace a prezentace sbírek 
Připravili jsme seminář pro začátečníky v oboru muzejní fotografie (26. - 27. 2. 2014), které 
byly určeny zejména pro kurátory sbírek, kteří jsou postaveni před úkol digitalizovat 
vlastními silami (celkem 29 účastníků).  
Dále jsme uspořádali seminář „Muzea a digitalizace VII.”, který byl věnován digitalizaci 
obecně (proč a jak digitalizovat, vlastními silami vs. outsourcing, technika, postupy apod.), 
minimálním parametrům techniky pro digitalizaci, fotografickým technikám, práci 
s obrazovými soubory, ale rovněž zpracování, archivaci a zálohování dat (42 účastníků). 
 
Michael Plus 
Hlavním úkolem CITeM v roce 2014 v rámci projektu MichaelPlus, kromě běžné správy 
a administrace databázového prostředí a portálu, byl především převod prostředí MichaelPlus 
do nové podoby a lokalizace nového uživatelského rozhraní do češtiny. 
Zástupce CITeM se zúčastnil na výročním zasedání asociace v Bukurešti, a také 
na workshopu v Paříži, jehož náplní bylo zejména školení národních koordinátorů pro 
vzdálenou správu nového aplikačního software Eprints 
 
Restitution-Art 
CITeM zajišťoval provoz na serveru MZM-CITeM. 
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Distribuované datové úložiště 
CITeM zajišťoval správu aplikace pro ukládání souborů digitalizace a tvorbu a správu 
metadat. 
 
www.citem.cz 
CITeM realizoval průběžnou aktualizaci informací na webových stránkách 
 
Práce pro MK ČR 
- účast v pracovní skupině informatiky 
- účast v pracovní skupině digitalizace 
- analýza a zadání informačního portálu „Legislativní mapa vývozů“ 
- vývoj a testování informačního portálu „Legislativní mapa vývozů“ 
 
Práce pro MZM 
- příprava dat pro statistiku NIPOS 
- příprava dat pro projekt Enumerate 
- zpracování dat MZM do CES pomocí programu CESik 
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ÚSEK NÁMĚSTKA GŘ PRO VNĚJŠÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Součástí úseku náměstka GŘ pro vnější záležitosti byla v roce 2014 následující oddělení: 

1. Oddělení komunikace a marketingu  
2. Výstavní oddělení 
3. Ediční oddělení 

 
Oddělení komunikace a marketingu 
 
Oddělení komunikace a marketingu plní následující činnosti: 

- Public Relations instituce 
- Sponzoring, marketing a fundraising 
- Správa webových stránek 
- Správa Facebooku 
- Programové aktivity – akce pro návštěvníky 
- Programy pro školy  
- Granty a dotační tituly 
- Komerční i nekomerční pronájmy prostor MZM 
- Grafické práce 
- Doplňkový prodej suvenýrů a dárkových předmětů 
- Organizace kustodů ve výstavách, řízení pokladen v objektech Dietrichsteinský palác, 

Biskupský dvůr, Palác šlechtičen 
 
Personální složení Oddělení komunikace a marketingu: 
Mgr. Eva Pánková  náměstkyně pro vnější záležitosti, vedoucí oddělení, PR muzea, 
produkce,    1,0 úvazku 
Romana Jalůvková webové stránky organizace, Facebook, YouTube, produkce, 

granty,  
1,0 úvazku 

Mgr. Jitka Zaoralová (v průběhu roku nahrazena Mgr. Pavlou Turečkovou): marketing, 
produkce, projekty spolupráce se školami, upomínkové 
předměty, 1,0 úvazku 

Dana Schnirchová  exkurze, přednášky, pronájmy prostor, 1,0 úvazku 
Mgr. Radek Skoták měsíčníky, vnější propagace muzea, dozorci, pokladny, 

produkce,  
1,0 úvazku 

Mgr. Monika Srbová programy pro nižší stupně škol, monitoring, upomínkové 
předměty, 1,0 úvazku 

PhDr. Šárka Fidrichová grafik, 1,0 úvazku 
 
Činnost oddělení v roce 2014: 
Multimediální průvodce: 
Pro stálou expozici Mendelianum – atraktivní svět genetiky jsme připravili multimediálního 
průvodce. Návštěvník si pomocí QR kódů může stáhnout aplikaci do telefonu či tabletu. 
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Pro expozici „Mendelianum – atraktivní svět genetiky“ jsme připravili aplikaci ke stažení 
v českém a anglickém jazyce na AppStore a Google Chrom jako pozvánku pro návštěvu 
expozice. Prostřednictvím QR kódu (viz níže), který komunikujeme na materiálech 
k Mendelianu, si mohou návštěvníci tuto multimediální prezentaci stáhnout do mobilních 
telefony a tabletů. 
                                                                               
     

                                                 
 
                                      
  

 
 

 
 

 
 
Webové stránky MZM – správa, aktualizace, plnění: 
- pro nový projekt „Komenského cesty“ (18 partnerů vč. Muzea J. A. Komenského 

v Naardenu) byla připravena společná webová prezentace, v současné době je uveden 
do provozu blog pro účastníky projektu; 

- příprava responsive design (přizpůsobení webových stránek www.mzm.cz pro mobilní 
telefony a tablety); 

- facebook MZM, umístění spotů na YouTube; 
- úspěšné provozování e-shopu (publikace a dárkové předměty). 
 
Fundraising: 
- budování pověsti muzea jako přátelské a otevřené instituce, důraz na roli správce 

a strážce národních pokladů, vize spojení minulosti s budoucností; 
- motivace k dárcovství (vytváření osobního přístupu k dárcům, motivace, protihodnoty, 

spojení se slovutnou paměťovou institucí), vytváření vstřícných podmínek pro dárce 
a donátory; 

- vytvoření sítě spolupracovníků a dobrovolníků (identifikace s muzeem a jeho činností, 
zainteresování na rozvoji) snaha o prezentaci muzea na neočekávaných místech, 
v neočekávaných souvislostech a prostředích, která umožní oslovit širší skupiny 
obyvatel (podzemí pod Zelným trhem, cestující dálkovou a oblastní dopravou, 
obchodní galerie, ale např. i výstava o Chartě 77 na Ústavním soudě ČR, nebo 
v prostorách Zemského soudu ve Vídni), využívání muzejních objektů a prostor 
ke konání jiných zajímavých akcí (Divadelní léto v Biskupském dvoře), účast 
v projektech, které do instituce přivedou jiné návštěvníky (Týden výtvarné kultury), 
budování pověsti muzea jako silné paměťové instituce expandující prezentací svých 
sbírkových předmětů do zahraničí; 

- propojení muzea se všemi stupni vzdělávání (Škola v muzeu, cílené programy 
pro jednotlivé věkové skupiny školáků), Univerzita třetího věku; 

- zapojování studentů do života muzea – odborné stáže, spolupráce na absolventských 
pracech… 

 
Působení muzea na veřejnost: 
- dohled nad užíváním značky, ucelené vnímání veřejností; 
- vytváření grafických návrhů pro tiskoviny MZM, grafické návrhy obálek knih 

vydávaných v MZM, poutače, plakáty a reklama muzea celkově; 
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- spolupráce s organizacemi podnikajícími v cestovním ruchu na propagaci muzea – 
uzavřená spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy – dva objekty jsou 
TOP výletním cílem Jižní Moravy (Dietrichsteinský palác a Pavilon Anthropos), 
spolupráce s TIC, hotely; 

- oslovení mladších a starších věkových kategorií (cílová skupina školy, mladí lidé 20 – 
30 let, kategorie 55+) cílenými nabídkami; 

- příprava cyklu workshopů a seminářů pro prarodiče a vnoučata (bez omezení věku) 
se zaměřením na tradiční lidovou kulturu; 

- pokračování spolupráce s Masarykovou univerzitou při přípravě Univerzity třetího 
věku v prostorách muzea – uskutečněno dvousemestrové studium s přednášejícími – 
odbornými pracovníky MZM; 

- Významný počin: - vydání nultého čísla muzejního časopisu „M revue“, příprava 
pravidelného vydávání nového periodika; 

- Zařazení zámku Budišov do certifikace ČESKÉHO SYSTÉMU KVALITY SLUŽEB 
udělovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Propagační aktivity a prezentace výstav:  

- pravidelné tiskové konference k jednotlivým akcím muzea; 
- pravidelné tiskové zprávy k akcím a činnosti MZM ; 
- prezentace muzea v celostátních i místních tiskovinách, televizních stanicích, rádiích 
- prezentace muzea v odborných časopisech, časopisech věnujících se cestování, 

historii, paměťovým insitucím, soutěže v médiích (Deník Rovnost, Český rozhlas 
Brno, Česká televize, stanice Rádio Krokodýl); 

- spolupráce s významnými přepravci Student Agency (informování v časopise „Žlutý“) 
a se společnosti KORDIS (integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje); 

- spoty o akcích MZM v městském kině ART a uzlech přestupu integrované dopravy; 
- informace v informačních časopisech KAM, Metropolis, Metropolitan, kabelová 

televize BTV; 
- Propagační bannery a desky na objektu Palác šlechtičen, Dietrichsteinský palác; 
- Plakáty formátu A4 v prosklené vitríně u Dietrichsteinského paláce; 

  



22 
 

- Spolupráce s Technickými sítěmi Brno – místění plakátů velikosti A1 na reklamní 
plochy na sloupech veřejného osvětlení; 

- Spolupráce se společností SNIP&CO – umístění letáků velikosti A3 a  A4 v MHD 
v Brně (na každou akci), 2 ks samolepka na tramvaj (na každou akci); 

- TIC – výlep plakátů velikosti A2 na výlepových místech ve středu města; 
- Prezentace plakátů formátu A3 nebo A2 a letáků formátu A5 v TIC ul. Radnická, IC 

Zelný trh, Brněnské podzemí, Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava; 
- Prezentace plakátů formátu A3 nebo A2 a letáků formátu A5 ve všech objektech 

MZM; 
- Prezentace letáků formátu A5 v brněnských kulturních institucích Moravská galerie, 

PdF MU, FSS MU, FF MU, FAVU, JAMU, Dům umění města Brna, Dům pánů 
z Lipé, divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, divadlo Bolka Polívky, Národní 
divadlo Brno, Muzeum města Brna, Kino Art, sál Břetislava Bakaly, Magistrát města 
Brna, JAMU, Knihovna Jiřího Mahena a vybraných brněnských kavárnách; 

- Příprava a vydávání měsíční skládačky s podrobným programem instituce; 
- Organizace soutěží o volné vstupenky na www.ibrno.cz, v periodicích a na webových 

stránkách; 
- Polep automobilů ve vlastnictví MZM; 
- Prezentace – TIP na výstavu v médiích – Metro, Deník Rovnost, Právo, MF Dnes, 

Metropolis, Brněnský Metropolitan, Kam v Brně, Rádio Petrov, Rádio Čas, Rádio 
Krokodýl, Český rozhlas, Česká televize, BTV; 

- YouTube – spot k výstavě; 
- Prezentace na webových stránkách – www.mzm.cz, www.mendelianum.cz , 

www.kudyznudy.cz, www.ceskatelevize.cz, www.ibrno.cz, www.brnozurnal.cz, 
www.denik.cz, www.brno.cz, www.jiznimorava.cz, www.vyletnicile.cz, 
www.regionpress.cz, www.mkcr.cz, www.cz-museums.cz; 

- Spoty k výstavě Mykény a střední Evropa – kino Art; 
- Spoty k výstavě Mykény a střední Evropa – knihkupectví Dobrovský; 
- IDS JMK – propagační slide o aktuálním programu muzea na přestupních místech; 
- Prezentace měsíční skládačky mimo MZM: 

IC Zelný trh, TIC Radnická 8, TIC Radnická 2, Brněnské podzemí, HA divadlo, Husa 
na provázku, Divadlo B. Polívky, Besední dům, Místodržitelský palác, Pražákův 
palác, Umělecko-průmyslový palác, Dům umění, JAMU, Filosofická fakulta, Fakulta 
sociálních studií, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta architektury, 
Knihovna J. Mahena, Dům pánů z Lipé, Dětský dům Lužánky, Veselá vačice (kavárna 
Běhounská), Family point, Urban centrum, Magistrát Husova 5, Krajský úřad Veveří, 
Amstrdam (kavárna v Rozkvětu), Trojka (kavárna Dominikánská 9), Tuncgran 
(kavárna Kapucínská), Mezanine (kavárna Údolní 15), Kino Art, Kino Scala, Letiště 
Tuřany, Hotel Continental, Mahenovo divadlo, Divadlo Reduta, Janáčkovo divadlo, 
Technické muzeum Brno. 
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Důležitá čísla: 
• Komunikace prostřednictvím Facebooku MZM (1305 fanoušků, nejoblíbenější věková 

skupina 25-34); 
• Komunikace prostřednictvím YouTube (od registrace 2 972 zhlédnutí); 
• Komunikace prostřednictvím Direct mailingu (1415 e-mailových adres), pravidelné 

informování o konaných akcích; 
• Cílený Direct mailing pro školy (1101 e-mailových adres); 
• Počet návštěv webových stránek Moravského zemského muzea v roce 2014:  172 221 

návštěv. 
 
Příjmy z činnosti: 

• Prodej publikací v celkové výši Kč 801.419,- Kč; 
• Prodej suvenýrů v celkové výši 437.811,- Kč; 
• Krátkodobé pronájmy – příjem 268 688,- Kč; 
• Prodej publikací a dárkových předmětů prostřednictvím e-shopu v objemu 17.658,- 

Kč. 
 

Návštěvnost: 

Objekt Návštěvnost Divadla 

Dietrichsteinský palác 28609   

Biskupský dvůr 16722 11808 

Palác šlechtičen 11959   

Pavilon Anthropos 44326   

Památník Leoše Janáčka 2693   

Památník Bible kralické 4524   

Zámek Budišov 4976   
Starý zámek 
v Jevišovicích 3185   

Botanické oddělení 245   

Dětské muzeum 4570   

Přednášky 5946   

MCMP 150   

Doprovodné akce 12985   
 Centrum slovanské 
archeol. 113  
Škola v muzeu                         

1206 
 

U3V               
1695 

 

Další akce                    
4489 

 

 160020 11808 
 
Programové akce 2014 – oddělení komunikace a marketingu:  

- Týden vědy a techniky (1. – 15. 11. 2014)  
- 4. vánoční historický bazar 2014 (6. 12. 2014) 
- Muzejní podzim 2014 – akce: (1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23. a 30. 10. 2014) 
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- Bylinková dílna babky kořenářky (25. 10. 2014) 
- Liščí stopou (12. 10. 2014) 
- Zajatec Josef Podpěra (6. 10. – 12. 10. 2014) Den seniorů v Moravském zemském 

muzeu (1. 10. 2014) 
- Den seniorů (1. 10. 2014) 
- Vzpomínkový večer k 100. výročí narození doc. PhDr. Ludvíka Kunze, CSc. (24. 9. 

2014) 
- Brumíkova letní stezka (12. 5. – 15. 9. 2014) 
- Mendelova mobilní škola / Festival vědy s RWE (12. a 13. 9. 2014) 
- Ten, kdo to v létě nejvíc roztočí, může se podívat žirafě do očí (15. 7. – 31. 8. 2014, 
ČEZ ZP Šťáva) 

- V. Mezinárodní setkání flašinetářů v Brně (18. – 19. 8. 2014, Palác šlechtičen) 
- Divadelní léto v Biskupském dvoře (červen, červenec 2014) 
- Brněnská muzejní noc (17. 5. 2014)  
- Nesmrtelné legendy (27. 3. 2014) 
- Týden výtvarné kultury / Komentovaná prohlídka výstavy Annegret Heinl/Jan Steklík: 

Partitury pro možnou hudbu neboli každou příležitost a Africké symboly – ADINKRA 
/ výtvarná dílna (11. 3. a 15. 3. 2014) 

- Fašank (4. 3. 2014) 
- Koncert Současná světová klasika Z POBŘEŽÍ BALTU (27. a 28. 2. 2014, Besední 

dům) – doprovodná akce k výstavě Svět tajemných Baltů 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přednášky, akce k výstavám: 
2. 1. 2014  Peniaze počas madarskej revolucie 1848 – 1849      
14. 1. 2014 Za houbami v roce 2012                                              
28. 1. 2014 Nové pěstované houby Asie                                       
6. 2. 2014 Příklady vyznamenání, zdobených drahokamy 
11. 2. 2014 Zajímavé houby jihovýchodní Moravy         
25. 2. 2014 Zajímavé nálezy hub v bučinách na jižní Moravě       
6. 3. 2014 Brněnské medaile posledních desetiletí                          
18. 3. 2014 Zajímavé houby z lokality Jeseníků                                
1. 4. 2014 Vzácné hřibovité houby ČR 
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3. 4. 2014 Zlato v peněžní historii                                                     
7. 5. 2014 Ženy na římských mincích 
27. 5. 2014 Rytířské řády v Prusku a v Livonsku                                     
5. 6. 2014 Úvod do řeckého mincovnictví 
4. 9. 2014 Nález drobných mincí                                                              
2. 10. Dějiny a mincovnictví Seleukovské říše  
6. 11. 2014 Řády zemí Beneluxu  
4. 12. 2014 Boskovický poklad                                                            
17. 12. Moje spolupráce s Petrem Scherhauferem                             
 
Podoby víry ve fotografiích z Balkánu a ve filmu Santa Semana (velikonoční zvyky 
ve Španělsku) / Komentovaná prohlídka výstavy fotografií Pavla Popelky spojená 
s promítáním filmů (8. 4. 2014) 
 
Přednáška Grónské mýty a pověsti PhDr. Ing. Zdeňka Lyčky, bývalého velvyslance České 
republiky v Dánsku (7. 5. 2014) 
 
Akce k výstavě Dobrodružná Afrika o čima cestovatelů s programem: 
Dernisáž výstavy Dobrodružná Afrika očima cestovatelů s programem (28. 6. 2014) 
Africké symboly – ADINKRA / výtvarná dílna v rámci projektu Týden výtvarné kultury (15. 
11. 2014) 
Zašeptej krutidráp a poletíme do Afriky – interaktivně dobrodružný program, výtvarná dílna 
(1. 3. 2014) 
Výstava Příroda Jižní Afriky (10. 12. 2013 – 28. 2. 2014) 
Přednáška Pouštní krása Namíbie (25. 2. 2014) 
Přednáška Rwanda (18. 2. 2014) 
Přednáška KONGO – promítání dokumentu Prokletí“ a prezentace fotografií (11. 2. 2014) 
Přednáška Hory Afriky (4. 2. 2014) 
Přednáška Po stopách Emila Holuba v Zambii a Zimbabwe (28. 1. 2014) 
Přednáška Afrika jako Noemova archa – Quo Vadis, Afriko? (21. 1. 2014) 
Přednáška Potřebuje Afrika pomoc? (14. 1. 2014) 
Přednáška BWINDI ORPHANS: UGANDA (7. 1. 2014) 
Přednáška Afrikou na kole (17. 12. 2013) 
Přednáška Příroda Jižní Afriky / Africká příroda očima fotografa (10. 12. 2013) 
Vánoce v Africe – dramatická a výtvarná dílna (7. 12. 2013) 
Přednáška Wadi Tilizahren. Zapomenuté expedice do centra Sahary (5. 12. 2013) 
Zašeptej krutidráp a poletíme do Afriky – interaktivně dobrodružný program, výtvarná dílna 
(16. 11. 2013) 
Přednáška Cestovatelské fondy v Archivu H+Z (26. 11. 2013) 
Přednáška Expedice Dr. Emila Holuba (18. 11. 2013) 
Přednáška UGANDA – Perla subsaharské Afriky (5. 11. 2013) 
Přednáška ETIOPIE – Habešské krásky aneb kolik stojí žena (22. 10. 2013) 
Přednáška Africká kulturní mozaika (16. 10. 2013) 
Africké symboly – výtvarná dílna (12. 10. 2013) 
Vzpomínáme na prázdniny aneb deník cestovatele – komentovaná prohlídka, výtvarná dílna 
(21. 9. 2013) 
Výukový interaktivní program pro školy Dobrodružná Afrika očima cestovatelů (28. 5. 2013 
– 29. 6. 2014) 
Akce k výstavě Svět tajemných Baltů: 
Derniéra výstavy VSTUP VOLNÝ (28. 9. 2014) 
Baltský salon – Prezentace monografie doc. Luboše Švece (25. 4. 2014) 
Přednáška – Litva mezi dvěma císaři (3. 6. 2014) 
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Přednáška – Rytířské řády v Prusku a v Livonsku (27. 5. 2014) 
Přednáška – Litva, Lotyšsko, Estonsko – tři různé národy, tři literatury (20. 5. 2014) 
Přednáška – Pobaltí před Balty – v době 12.000–3.000 let př. n. l. (13. 5. 2014) 
Baltský salon Lotyšské rukavice (16. 4. – 1. 6. 2014) 
Baltský salon -  Představení českého výboru básní významného litevského básníka a myslitele 
Tomase Venclova (8. 4. 2014) 
Baltský salon – Prezentace knih předního českého letonisty Dr. Pavla Štolla (28. 3. 2014) 
Komentované prohlídky ve výstavě (26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6., 30. 7., 27. 8. a 24. 9. 
2014, od 17.00 do 18.00 hod.)  
Muzejní kufřík / vzdělávací aktivity pro návštěvníky výstavy. V kufříku najdete: repliky 
exponátů, badatelský list, znalostní kvíz. Kufřík je k zapůjčení na pokladně Paláce šlechtičen. 
Koncert Současná světová klasika Z POBŘEŽÍ BALTU (27. a 28. 2. 2014, Besední dům) 
Baltský salon Dopisy ze Sibiře napsané na březové kůře (od 5. 2. 2014) 
Baltský salon Litva v poštovní zásilce (4. 12. – 31. 12. 2013) 
Baltský salon Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: hudba a barvy (25. 10. – 30. 11. 2013) 
Baltský salon Litevská novinářská fotografie (11. 9. – 13. 10. 2013) 
Výukový interaktivní program pro školy Svět tajemných Baltů / Pobaltí před Balty / Od sv. 
Vojtěcha po Jagellonce (21. 1. – 26. 9. 2014) 
 
Akce k výstavě Unikáty zemských muzeí 
Komentované prohlídky ve výstavě s odborníky Moravského zemského muzea (10. 9., 17. 9 
a 30. 9. 2014) 
 
Akce k výstavě Ustrňte se nad osudem válečných vdov a sirotků 
František Ferdinand d´Este a Velká válka (26. 6. 2014) 
Vše pro dítě… Dětství a Velká válka (7. 10. 2014) 
„Utlučeme je čepicemi“, a jak to bylo dál / Velká válka ve vzpomínkovém vyprávění 
srbských vojáků (14. 10. 2014) 
 
Akce k výstavě Domov za Velké války 
Výukový interaktivní program pro školy Domov za Velké války ke stejnojmenné výstavě (18. 
6. – 19. 12. 2014) 
Přednáška Moravská stopa sarajevského atentátu (7. 10. 2014) 
Přednáška Sloužili jsme u Maríny (14. 10. 2014) 
Přednáška Leopold Lojka – řidič od Sarajeva (21. 10. 2014) 
Přednáška Český voják na křižovatkách 1. světové války (2. 12. 2014) Pozor! Přednáška ze 
zdravotních důvodů zrušena, náhradní termín 27. 1. 2015 
Přednáška Moravané v rakousko-uherském letectvu 1914-1918 (16. 12. 2014) 
 
Akce pro děti:  
Kouzlo vánoc 13. 12. 2014 
Týden dětí s MZM (25. 8. – 29. 8. 2014) 
Dernisáž výstavy Dobrodružná Afrika očima cestovatelů s programem (28. 6. 2014) 
Kam panenky, kam jdete (14. 6. 2014) 
Zámecký bál v muzeu (22. 3. 2014) 
Africké symboly – ADINKRA (15. 3. 2014) 
Zašeptej krutidráp a poletíme do Afriky (1. 3. 2014) 
Jarní prázdniny v MZM (18. – 21. 2. 2014)  
 
Koncert: 
Koncert Současná světová klasika Z POBŘEŽÍ BALTU (27. a 28. 2. 2014, Besední dům) – 
doprovodná akce k výstavě Tajemný svět Baltů 
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Soutěže: 
Vyhlášení 1. ročníku fotografické soutěže Muzeum Photo 2014 pro všechna muzea 
a návštěvníky muzeí ve dvou kategoriích: Život v muzeu a Kreativita v muzeu, vyhlášení 
vítězů a oceněných soutěže, vydání elektronického katalogu a výstava z oceněných fotografií 
v Paláci šlechtičen. 
 
Akce v expozici Mendelianum – atraktivní svět genetiky: 
16. 1. – 19. 1. 2014 Prezentace Mendeliana na brněnském veletrhu GO – Mezinárodní veletrh 
průmyslu cestovního ruchu 
18. 2. 2014 – 15. 4. 2014 – prezentace banerů v Urban centru 
17. 5. 2014 – Prezentace Mendeliana během Brněnské muzejní noci 2014  
6. 8. 2014 – Den otevřených dveří „Léto s vědou“ Představení nové stálé expozice 
MENDELIANUM – atraktivní svět genetiky 
13. 5. – 15. 5. 2014 – Mendel Forum 2014    
Červenec – srpen 2014 – Prázdninové středy s genetikou 
5. 9. – 30. 9. 2014 – Prezentace Mendeliana při výstavě Unikáty zemských muzeí  
12. 9. – 13. 9. 2014 – Festival vědy s RWE na Hvězdárně Brno 
16. 9., 18. 9., 23. 9., a 25. 9., - Co je zapsáno v genech a kdo na to přišel? Návštěvnické 
centrum Mendelianum otevřeno pro veřejnost 
1. 10. 2014 – Představení nově otevřeného návštěvnického centra Mendelianum v rámci Dne 
seniorů 
8. 10. 2014 – Představení unikátního návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět 
genetiky v rámci Muzejního podzimu  
31. 10. 2014 – Návštěvnické centrum Mendelianum otevřeno pro novináře a setkání VIP 
hostů 
Listopad a prosinec 2014 – Středy s J. G. Mendelem 
 
Univerzita třetího věku – spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno 
Šlechtická rodina Dubských a její kulturní život 9. 1. 2014 
Betlemářská tradice v našich zemích 23. 1. 2014 
Lidové obyčeje a jejich výtvarné komponenty 6. 2. 2014 
Bývalé německé obce na Vyškovsku – historie a lidová kultura 20. 2. 2014 
Hudební Brno v letech 1860 – 1918 6. 3. 2014 
Hudebně – dramatická tvorba Leoše Janáčka 3. 4. 2014 
Úloha zlata v mincovnictví (zlaté mince a medaile v průběhu staletí) 17. 4. 2014 
Jak si žili neandrtálci na Moravě 15. 5. 2014 
Dějiny výzkumu starší doby kamenné 29. 5. 2014 
Ryba v lidové kultuře 2. 10. 2014 
Lidový nábytek – konstrukce, tvary, dekor 16. 10. 2014 
Janáček a Národní divadlo v Brně 30. 10. 2014 
Rudolf Těsnohlídek: literát, žurnalista, občan 13. 11. 2014 
Komediant a uštěpačný fabulátor Dario Fo 27. 11. 2014 
Počátky fotografické dokumentace lidové kultury na Moravě a na Slovensku: 11. 12. 2014 
  
Škola v muzeu  
Projekt má za cíl prostřednictvím cílených vzdělávacích programů vytvořených 
dle Rámcového vzdělávacího programu a zacílených na konkrétní věkové skupiny přiblížit 
žákům společenskovědná (prioritně historická) a přírodovědná témata probíraná v rámci 
školní výuky, a to v muzejním prostředí, které s probíranými tématy souvisí a vhodně 
je doplňuje. Muzeum se tak stává synonymem zábavného učení, místem, kde je radost 
přijímat povinné penzum informací, místem, kde není vzdělání nudou. Program je připravený 
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ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a jako jediný v Česku propojuje muzejní prostředí 
s institucemi všech stupňů vzdělávacího systému České republiky. 
Semestr: březen – červen 2014) 
Fauna pro 3. a 4. roč. ZŠ, Biskupský dvůr, 5 hodin, 74 žáků 
(říjen 2014 – leden 2015) 
Fauna pro 3. a 4. roč. ZŠ, Biskupský dvůr, 5 hodin, 104 žáků 
Houby pro 6. roč. ZŠ, Biskupský dvůr, 2 hodiny, 43 žáků 
Ptáci pro 7. roč. ZŠ, Biskupský dvůr, 1 hodina, 24 žáků 
Minerály pro 9. roč. ZŠ, Dietrichsteinský palác, 6 hodin, 122 žáků 
Horniny pro 9. roč. ZŠ, Dietrichsteinský palác, 3 hodiny, 48 žáků 
Velká Morava pro 4. roč. ZŠ, Dietrichsteinský palác, 9 hodin, 181 žáků 
Pravěk Moravy pro 6. roč. ZŠ, Dietrichsteinský palác, 5 hodin, 90 žáků 
Raný středověk pro 7. roč. ZŠ, Dietrichsteinský palác, 8 hodin, 162 žáků 
Raný středověk pro 1. roč. SŠ, Dietrichsteinský palác, 2 hodiny, 52 žáků 
Morava ve středověku pro 7. roč. ZŠ, Dietrichsteinský palác, 5 hodin, 140 žáků  
Celkem 46 hodin, 966 žáků 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novinka v nabídce pro školy – specializované komentované prohlídky pro MŠ a 1. 2. 
ročník ZŠ v expozici Fauna Moravy 
19. 3. 2014 – 17. 12. 2014 
Celkem – 970 návštěvníků, Celkem skupin 51 
 
Výstavní oddělení  
 
Výstavní oddělení MZM realizovalo v roce 2014 výstavní projekty podle výstavního plánu 
pro daný rok. Podílelo se dále na zajišťování dalších souvisejících akcí pořádaných jinými 
odděleními.  
Provádělo práce spojené s průběžnou údržbou a opravou stávajících stálých expozicí ve všech 
objektech MZM. 
 
V roce 2014 bylo realizováno několik prestižních výstavních projektů:  
1.  Ke stému výročí 1. světové války – Velké války uspořádalo MZM rozsáhlý projekt 
tří souvisejících   
    výstav v prostorách Dietrichsteinského paláce a Paláce šlechtičen. 
    Tyto výstavy byly otevřeny od měsíce června do konce roku 2014. 
2. V Dietrichsteinském paláci byl v průběhu srpna byl v Dietrichsteinském paláci instalována 
výstava    
    Unikáty zemských muzeí představující tři nejvzácnější exponáty ze tří největších státních 
muzeí -    
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    NM, MZM a SZM 
3. V Pavilonu Anthropos byla zahájena v říjnu výstava Mykény a střední Evropa, která bude 
ukončena    
    v polovině roku 2015. 
4. V Paláci šlechtičen byla v listopadu zahájena mimořádná expozice - Velká Morava  
a počátky     
     křesťanství. Tato výstava vznikla ve spolupráci Moravského zemského muzea 
a Archeologického    
     ústavu Akademie věd. Tato výstava je putovním projektem. V průběhu roku 2015 bude 
prezentována    
     na Pražském a Bratislavském hradě. 
5. V prosinci byla otevřena multimediální expozice výstavy – Vulkány, tepny země.  
 
Pokračující výstavy z roku 2013: 
1. Hayek – Památník Leoše Janáčka, do 7. ledna 2014 
2. O vánočním stromku – Kaple Paláce šlechtičen, do 12. ledna 2014 
3. Příběhy z hlíny – Mramorové sály, do 2. února 2014 
4. Afrika očima cestovatelů – Pavilon Anthropos, do konce června 2014 
5. Strážnická hudební sbírka – Dietrichsteinský palác, do 30. března 2014 
6. Baltové – Palác šlechtičen, do 28. září 2014 
7. Literární expozice – Hudcova, po celý rok 2014 
 
Výstavy konané v roce 2014 mimo MZM: 
1. Příhody lišky Bystroušky ve foyer Janáčkova divadla, květen – listopad 2014 
2. Herectvo na drátech – Loutky českých potulných marionetářů ze sbírky MZM,  
květen – listopad 2014 
 
Pro rok 2014 byly naplánovány a v tomto roce realizovány tyto výstavy a expozice, 
souhrn všech výstavních projektů: 
1. Jan Steklík, Grafické partitury – Památník Leoše Janáčka, leden – únor, 2014 
2. Cesty víry – Fotograf P. Popelka – Kaple Paláce šlechtičen, únor – duben, 2014 
3. Trasy – Foyer Dietrichsteinského paláce, květen – duben, 2014 
4. Inge Kosková – Památník Leoše Janáčka, březen – duben, 2014 
5. Medailerský slon – Mramorové sály, březen – květen, 2014 
6. Grónské mýty a pověsti – Sál Karla Valocha, duben – květen, 2014 
7. Amulety – studentská výstava – Kaple Paláce šlechtičen, duben – květen, 2014 
8. Velká válka – Domov za Velké války - Dietrichsteinský palác, červen – prosinec, 2014 
9. Velká válka – Umělci za Velké války - Dietrichsteinský palác, červen – srpen, 2014 
10. Velká válka – Ustrňte se nad osudem válečných vdov a sirotků… - Palác šlechtičen, 
červen – prosinec, 2014 
11. Neuč orla létat – léta s Husou na provázku, režisér P. Scherhaufer – Mramorové sály, 
červen – únor, 2015 
12. Unikáty zemských muzeí – Dietrichsteinský palác, srpen, 2014 
13. Boskovický poklad – Sál Karla Valocha, září – leden, 2015 
14. Ivan Kafka – Památník Leoše Janáčka, září – listopad, 2014 
15. Muzeum foto 2014 – Palác šlechtičen, říjen – 2015 
16. Středoevropské Mykény – Pavilon Anthropos, říjen – 2015 
17. Druhotvary 4 – Památník Leoše Janáčka, listopad – prosinec, 2014 
18. Pavel Haas – Janáčkův nejnadanější žák – Sál Jana Jelínka, listopad – 2015 
19. Velká Morava – Palác šlechtičen, listopad – 2015 
20. Vulkány – tepny Země – Palác šlechtičen, prosinec – 2015 
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Významný počin: 
V tomto roce vznikly v prostorách  Dietrichsteinkého paláce po rekonstrukci dva nové 
výstavní sály, pojmenované po významných osobnostech muzea. Sál Karla Valocha a sál Jana 
Jelínka. 
 
Ediční oddělení 
 
Ediční činnost je zaměřena především na prezentaci vědecké a výzkumné práce pracovníků 
Moravského zemského muzea a dalších aktivit široké odborné a laické veřejnosti. Děje se tak 
prostřednictvím edičních výstupů, ať už se jedná o periodika, monografie, katalogy a další 
muzejní tisky. Pracovní náplň EO Moravského zemského muzea vycházela ze schváleného 
edičního plánu, který byl přednesen redakční radě. Prioritou je vydávání vlastních 
recenzovaných neinpaktovaných časopisů a jejich udržení v seznamu Rady pro výzkum, 
vývoj a inovace (www.vyzkum.cz).  
Grafické zpracování a vzhled tiskovin a časopisů, obsáhlých publikací a monografií, interiéry 
katalogů k výstavám jsou dílem redaktorů edičního oddělení. Ostatní grafika vychází 
z manuálu jednotného vizuálního stylu Moravského zemského muzea. Snahou pracovníků 
edičního oddělení je co nejkvalitnější zpracování zakázek, pre–press příprava a vlastní tisk 
včetně knihařského zpracování.  
Tisk téměř všech materiálů byl realizován na strojích ve vlastní tiskárně. Externě jsou 
realizovány pouze zvláště náročné barevné tisky, které formátově nebyly vhodné pro stroje 
MZM anebo u nich bylo požadováno další odborné knihařské zpracování (vazba V8, V4). 
V roce 2014 se nám tedy podařilo připravit, vytisknout a knihařsky zpracovat nemalé 
množství náročných tiskovin, a to jak v malých, tak i větších nákladech.  
I v roce 2014 Ediční oddělení využilo možnosti představit svou činnost a produkci veřejnosti, 
a to účastí na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2014, kde se již tradičně řadíme 
mezi stálé vystavovatele. 
 
Distribuce muzejních publikací byla v průběhu roku zajišťována prostřednictvím vlastní 
kamenné prodejny v Dietrichsteinském paláci, zásilkovým prodejem a stálým zásobováním 
knihkupectví v Brně, Praze či jiných městech podle komisních smluv. Průběžně byla 
aktualizována nabídka nakladatelské produkce na webových stránkách a e-shopu MZM. Také 
v roce 2014 se dařilo realizovat prodeje publikací do zahraničí. EO získávalo tržby jednak 
tedy z vlastního prodeje publikací, dále přípravou a tiskem zakázek pro externí zadavatele 
a další velmi důležitá část příjmů vychází z kolektivní správy společnosti DILIA. 
 
Přehled titulů realizovaných v roce 2014: 

• Anthropologie 2/2013 3/2013 1/2014; 2/2014; 
 
• Acta Musei Moraviae – scientiae geologicae 1/2014; 
• Acta Musei Moraviae – scientiae geologicae 2/2014;  
 
• Acta Musei Moraviae – scientiae sociales 1/2014; 
• Acta Musei Moraviae – scientiae sociales 2/2014;   
 
• Acta Musei Moraviae – scientiae biologicae 1/2014;  
• Acta Musei Moraviae – scientiae biologicae 2/2014;  
 
• Folia Numismatica 1/2014;  
• Folia Numismatica 2/2014;  
 
• Folia Mendeliana 1/2014;  
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• Folia Ethnographica 1/2014;  
• Folia Ethnographica 2/2014.  

 
Realizované tituly: 

• Lidové podmalby na skle (A. Kalinová); 
• 1. Světová válka  (kolektiv autorů) 
• P. Scherhaufer, léta s Husou na provázku (Valentová V, Ocetková H.)  
• Výzkumy prof. K. Absolona v Dolních Věstonicích (Oliva, M.)  
• Rozvoj moravské paleolitické archeologie (Kostrhun, P.)  
• Středoevropské Mykény (Kostrhun, P.)  
• Rukopisné knížky z lidového prostředí (Večerková, E.)  
• M. E. Eschenbach (kolektiv autorů)  
• Leoš Janáček a Lidové noviny (Janáčková, L.)  
• Boskovický poklad (Grossmannová, D.)  
• Pernikářské formy (Pechová, J.)   
• Moravské křižovatky (Čižmářová J.)   
• Druhotvary IV.  (Zahrádka, J.)   
• Příhody lišky Bystroušky L. Janáčka (Zahrádka, J.)  
• Židé v Brně – mutace AJ (kolektiv autorů)  
• Neslyšící návštěvník v muzeu a galerii (MCMP) 
• Pavel Haas (Pivoda, O.)   
• M revue, časopis MZM (kolektiv autorů)  

 
Merkantilní tisky: 
měsíční programy, pozvánky, propagační skládačky, vizitky zaměstnanců MZM, vstupenky, 
pohlednice, ad. 
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ÚSEK NÁMĚSTKA  GŘ PRO ODBORNOU ČINNOST 
 
Systémová organizační proměna Moravského zemského muzea k 1. květnu 2014 nejvýrazněji 
proměnila podobu organizace jeho odborných pracovišť. K tomuto datu došlo k ustavení tří 
odborných muzeí: Historického muzea (ředitel Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.), Uměnovědné muzeum 
(ředitel PhDr. Zdeněk Drahoš) a Přírodovědné muzeum (ředitel RNDr. Karel Sutorý, CSc.). 
Náměstkem generálního ředitele pro odbornou činnost po tomto datu zůstal PhDr. Zdeněk Drahoš. 
V průběhu roku pak na těchto klíčových postech došlo k proměnám, když se k 9. září 2014 stal 
po odstoupivším PhDr. Zdeňku Drahošovi novým náměstkem generálního ředitele stávající ředitel 
Historického muzea Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., funkce ředitelky Uměnovědného muzea se pak ujala 
Mgr. Simona Šindlářová. 
 
Dětské muzeum 
Výstavy – autorské projekty pro děti a rodiny 
Realizována výstava Dobrodružná Afrika očima cestovatelů (od 1. ledna do 29. června 2014; dále 
vykonávány lektorské služby pro školy (program ve výstavě) – 41 skupin / 982 osob (včetně 
handicapovaných osob) a uskutečněny doprovodné akce (přednášky, sobotní výtvarné, hudební 
a dramatické workshopy, příprava a realizace workshopu v rámci akce Brněnská muzejní noc).  
 
Výukové interaktivní programy pro školy 
Připraveny: výukový interaktivní program k výstavě Svět tajemných Baltů – 13 skupin / 210 osob; 
výukový interaktivní program Velikonoce v muzeu – spolupráce s Etnografickým ústavem MZM – 
30 skupin / 660 osob; výukový interaktivní program k výstavě Domov za Velké války – 52 skupin / 
1129 osob; výukový interaktivní program Vánoce v muzeu – 44 skupin / 908 osob a výukový 
interaktivní program Mykény – Bohové a bájní hrdinové k výstavě Mykény a střední Evropa – 
8 skupin / 181 osob. 
 
Další spolupráce s odbornými odděleními MZM 
Zajištěna příprava didaktických pomůcek, edukačního materiálu a výukového interaktivního 
programu pro školy k výstavě Svět tajemných Baltů; příprava didaktických pomůcek, edukačního 
materiálu a výukového interaktivního programu pro školy k výstavě Domov za Velké války; příprava 
didaktických pomůcek, edukačního materiálu a výukového interaktivního programu pro školy 
k výstavě Mykény a střední Evropa a spolupráce s Geologicko-paleontologickým oddělením MZM 
při přípravě interaktivní části výstavy Vulkány – tepny země. 
 
Programy pro veřejnost 
Uskutečněny programy: Jarní prázdniny – 4 programy – 23 dětí/den, Týden dětí s MZM – 
5 programů – 35 dětí/den a Tvůrčí dílny (samostatné programy a sobotní programy k výstavám) – 
6 programů – 233 osob. 
 
Přednášky, konference, publikační činnost 
Uskutečněny dvě prezentace na téma muzejní edukace pro studenty v rámci projektu MZM 
Muzeum ve škole a realizovány účast a příspěvek na mezinárodní konferenci v Olomouci 
Vzdělávací obsah v muzejní edukaci (duben) a příspěvek na téma Postavení, udržitelnost a stabilita 
galerijních edukačních programů v rámci Profesního setkání galerijních pedagogů v rámci Týdne 
výtvarné kultury (březen). 
 
Komunikace se sdělovacími prostředky 
Příspěvek k tématu Velikonoc pro Brněnský deník Rovnost (18. 4. 2014). 
 
Praxe studentů – pomoc při přípravě a realizaci interaktivních programů pro školy 
a veřejnost 
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Uskutečněna praxe šesti studentů: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita – 3 studentky,  
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita – 1 studentka, Filozofická fakulta, Masarykova 
univerzita – 1 studentka a Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci – 1 studentka.  
 
Výpůjčky výstavních kolekcí DM 
Zapůjčeno bylo pět výstavních kolekcí DM do 13 muzeí v ČR. 
 
Knihovna  
Knihovna Moravského zemského muzea v roce 2014 v souladu se svým posláním shromažďovala, 
zpracovávala, zpřístupňovala vědeckou literaturu a poskytovala odborné knihovnické, 
bibliografické a rešeršní služby nejen odborným zaměstnancům MZM, ale i široké veřejnosti. 
V současné době má knihovna MZM registrováno 821 uživatelů. Celkový počet výpůjček za rok 
2014 byl 3.557 svazků, z toho 1.136 v Ústřední knihovně MZM. Ke konci roku 2014 měla 
Knihovna MZM 436.991 knihovních jednotek uložených na odborných odděleních a v Ústřední 
knihovně, roční přírůstek činil 3.334 knihovních jednotek. Na Ústřední knihovnu z tohoto počtu 
připadá 47.669 knihovních jednotek s ročním přírůstkem 239 ks. Všechny knihovní fondy jsou 
postupně zpracovávány v AKS KPWin Sql a záznamy dodávány do Souborného katalogu ČR. 
Během roku 2014 bylo do Souborného katalogu dodáno 8.144 záznamů. V roce 2014 proběhlo 
stěhování knihovny Zoologického oddělení MZM z prostor Biskupského dvora do objektu 
na Kapucínském náměstí 2. V návaznosti na stěhování se začalo s mimořádnou revizí této 
knihovny. V ostatních knihovnách MZM, stejně jako v Ústřední knihovně probíhaly periodické 
revize části knihovního fondu, které budou pokračovat i v roce 2015. 

Knihovna je institucionálním členem regionálního výboru Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků (SKIP) Jižní Morava a členem Komise knihovníků muzeí a galerií AMG 
Jihomoravského kraje. V roce 2014 se Knihovna MZM zapojila do projektu Česká knihovna (MZK 
Brno) a získala finance z projektu MK ČR VISK 5 Retrokon, v rámci kterého bylo s pomocí 
brigádníků zhotoveno 4.343 katalogizačních záznamů odeslaných do SK ČR. V knihovně 
absolvovaly praxi dvě studentky SKŠ a VOŠKIS Brno a bylo zde odpracováno 559 
dobrovolnických hodin osmi dobrovolníky, většinou studenty FF MU Brno. 
 
Muzeologická knihovna 
Muzeologická knihovna obsahovala k 31. prosinci 2014 10.650 přírůstkových čísel, roční nárůst 
činil 67 knihovních jednotek. Kromě zaměstnanců muzea ji z řad veřejnosti využívají především 
studenti muzeologie z Masarykovy univerzity, počet výpůjček dosáhl čísla 718 (z toho absenčních 
15).  Dvakrát ročně je vydávána informační brožura o nových přírůstcích. Pracoviště zajišťovalo 
během roku 2014 překlady a rešerše, popřípadě tlumočení pro potřeby odborných oddělení, 
ředitelství, edičního, výstavního a PR oddělení při vernisážích a jiných společenských akcích 
s účastí veřejnosti. Průběžně je vedena databáze literatury (monografie i časopisecké články) 
s tematikou práce s dětmi, mládeží a handicapovanými návštěvníky. Zmínku zaslouží jazyková 
spolupráce na přípravě rozsáhlého výstavního projektu Mendelianum – atraktivní svět genetiky 
či překlady skládaček a brožur pro expozici v Kralicích a Jevišovicích a pro projekt Komenského 
cesty. 
 
Historické muzeum 
Historické oddělení 
Sbírkotvorná činnost 
Rovněž v roce 2014 obohatilo HO MZM své sbírky o řadu koupí a darů. Z těch významnějších 
zmiňme například koupě sbírky medailí a pamětních odznaků plukovníka Františka Bernase (1908–
1986), které obdržel během působení v čs. zahraniční armádě za 2. světové války, a sbírky dekretů, 
řádů, medailí a pamětních odznaků brig. gen. Jana Bernase (1906–1987), udělených za službu v čs. 
zahraniční armádě ve Francii, na Středním východě a ve Velké Británi; dále například nákup 
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zateplovací vložky do lehké kombinézy příslušníků RAF, saka vojenského soudce C.k. armády 
či polního slavnostního opasku důstojníka rakouské armády. 
 
Vědecko-výzkumná činnost 
Mimo úkoly stanovené Vědeckou koncepcí MZM a cíly IP DKRVO bylo HO aktivní tradičně 
především v dohledávání reliktů pozůstatků bojů na Moravě a válečných hrobů z II. světové války, 
jejich průzkumu a exhumace zde uložených ostatků (vč. jejich následného pietního uložení 
na vojenských hřbitovech, V. Schíldberger, J. Břečka). 
 
Výstavní projekty 
V roce 2014 se pracovníci HO MZM věnovali realizaci dvou stěžejních prezentačních akcí: 1) 
v rámci celorepublikového projektu k připomenutí vypuknutí první světové války Velká válka – 100 
let byla v mezidobí 17. června až 31. prosince 2014 se uskutečnila výstava Domov za Velké války – 
Dopad válečných událostí na civilní obyvatelstvo v zázemí (V. Schildberger) a 2) probíhala realizace 
architektonické studie nové expozice ve III. patře DP – Středoevropská křižovatka – Morava 
ve 20.století, která je připravována k otevření v roce 2016 (J. Mitáček, J. Břečka). 
 
Další publikační a ediční činnost 
Z publikačních aktivit mimo IP DKRVO a další výstupy VaV (viz níže) bychom uvedli sérii článků 
pro časopisy KAM v Brně (12 textů o osobnostech dějin Brna a zapomenutch historických 
událostech v číslech 1–12/2014), Válka revue, populárně-naučný magazín zaměřený na dějiny 
vojenství a speciál Extra válka – II. světová (vše J. Břečka). J.  Břečka se redakčně i autorsky 
podílel na publikacích 150 – pěvecké sdružení Lumír. Almanach k 150. výročí vzniku pěveckého 
sdružení (1864–2014). Brno 2014 a Moje cesta životem. Lumír Jedlička 1914–2014. Vzpomínkový 
almanach věnovaný významnému představiteli čs. skautingu. Frýdek-Místek 2014. J. Mitáček pak 
byl hlavním editorem monografie: Velká válka 1914–1918 (Brno 2014, 247 s.). Jedním z autorů této 
publikace pak byl V. Schildberger, který sem přispěl textem Domov za Velké války. Výstava k 100. 
výročí sarajevského atentátu a vzniku první světové války. Z. Fišer spolupracoval s redakcí 
Biografického slovníku českých zemí (vydává Historcký ústav AV ČR v Praze), v jehož 17 svazku 
publikoval několik hesel (Vlasta Fialová, Jiří Filip, Zdněk Filip, Rudolf Fitz, Bohumil Fišer). Byl 
rovněž editorem dvou regionálních monografií dejin moravských sídel (do nicž přispěl výrazně 
i autorsky, viz níže): Dambořice. Zpět kořenům (Brno–Dambořice, 328 s.) a Hulín. Město 
na křižovatkách (Brno–Hulín, 416 s.). Dále zmiňme příspěvky J. Mitáčka a V. Schildbergera 
do nového muzejního periodika M revue 0 (Společné téma českých a moravských muzeí. 
VELKÁ VÁLKA 1914–1918, s. 4–9 a Čeští vojáci na bojištích Velké války. Švejkové 
v rakouských uniformách?, s. 21–27). 
 
Přednášky pro veřejnost 
V rámci projektu Velká válka uskutečněny přednášky v Brně, Pracích, Tvarožné a Veselí 
nad Moravou (V. Schildberger). 
 
Spolupráce s médii 

Příležitostná vystoupení v BTV, ČRo Brno či dalších rádiích (J. Břečka, J. Mitáček, V. 
Schildberger) k významným výročím a historickým událostem; natáčení živé relace 
pravidelného rozhlasového pořadu ČRo Dvojka Výlety s Dvojkou v termínu 11. října 
(Památník Bible kralické). 

 
Zahraniční služební cesty 
Z. Fišer realizoval několik služebních cest do Slovenskej národnej knihovny v Martině a Archívu 
matice slovenskej tamtéž, kde studoval materiály k moravsko-slovenským vztahům v 19. století. 
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Ostatní aktivity 
V roce 2014 J. Mitáček působil jako předseda oborové komise Regionální historie Moravy 
a Slezska AMG a člen hodnotící komise 16 – historie celostátní soutěže Středoškolské odborné 
činnosti. Pracovníci oddělení byli členy výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně (J. 
Mitáček, Z. Fišer), poradního orgánu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, tzv. 
Rady starších (Z. Fišer) a redakčních rad odborných časopisů (Brno v minulosti a dnes – J. Mitáček, 
Valašsko – Z. Fišer, Jižní Morava – J. Břečka). J. Břečka byl členem autorského kolektivu V. 
svazku Dějin města Brna (2011–2016) a internetové Encyklopedie města Brna. Pravidelně byly 
vypracovávány oponentní posudky pro bakalářské a magisterské diplomové práce pro HÚ FF MU 
(J. Břečka) či MK ČR a MO ČR (odboru pro válečné veterány, J. Mitáček, J. Břečka). Zmínili 
bychom rovněž  některé významné návštěvníky v Památníku Bible kralické v roce 2014: 26. března 
2014 navštívil PBK holandský profesor Henk Woldring – místopředseda Muzejního spolku 
J.A.Komenského v Naardenu. Památník navštívil v rámci přípravy knihy o Komenském; 27. března 
2014 navštívil Památník korejský profesor Kyuchin Kim  z Hanuk University of Foreign Studies 
a 27. září 2014 při oslavách 401 let od vydání Bible kralické navštívil Památník (mimo dalších 
osob) p. Tomáš Graumann, jeden z 669 židovských dětí zachráněných Nicholasem Wintnem. 
 
Archeologický ústav 
Jedním z hlavních úkolů Archeologického ústavu MZM pro rok 2014 bylo začlenit do jeho aktivit 
záchranné archeologické výzkumy. Ty se staly  jednou z hlavních náplní práce nově přijatého 
pracovníka Dr. Z. Hájka. Výsledkem této činnosti jsou tři akce uzavřené na konci roku (fakturace, 
nálezová zpráva) a čtyři další pokračují do roku 2015.  
 
Sbírkotvorná činnost. 
V roce 2014 pokračovalo zpracování fondu ze Žádovic a revize fondu ze Mstěnic. Záchranné 
výzkumy byly provedeny v Tetčicích (průtah obce a zaklenutí potoka), ve Zbýšově (aktivace 
vodního zdroje), v Hrušovanech n. Jevišovkou (ve spolupráci s JM Znojmo, depot stříbrných mincí, 
19.–20. století) a na Moravci (hydroizolace základů a rekonstrukce parkové zdi). Záchranné 
výzkumy pokračují do roku 2015 byly provedeny v lokalitách Neslovice (kanalizace), Tetčice 
(chodníky), Rosice (kostel) a Neslovice (novostavby). Získaný materiál je průběžně laboratorně 
zpracován a evidován. Byla také prováděna rekognoskace a prospekce na lokalitách s nálezy 
bronzových depotů (Drahany, Vícov, Žárovice – okolí hradisek Brněnka, Starý Plumlov; Ivančice – 
Réna; Kloboučky – Ždánický les). 
 
Vědeckovýzkumná činnost (mimo aktivity VO) 
Těžiště činnosti M. Salaše spočívalo především v průběžném zpracovávání nově nalezených  
bronzových depotů, případně jednotlivých artefaktů bronzové industrie z různých lokalit a jejich 
prezentace v odborném tisku a na konferencích. Dále zpracovává výsledky terénních výzkumů 
na lokalitě Cezavy u Blučiny (evidence a dokumentace sbírkového fondu). Determinace kosterního 
materiálu z příkostelního pohřebiště 9.–13. století v Uherském Hradišti-Sadech a následný jejich 
komplexní průzkum prostřednictvím vybraných exaktních věd a metod (spolupráce s českými 
i zahraničními partnery), pro připravovanou publikaci Uherské Hradiště-Sady. 500 let nejranějšího 
křesťanství ve středu Evropy (L. Galuška). Z. Měchurová odborné zpracovávání sbírkových 
předmětů z tzv. staré sbírky archeologie středověku v interdisciplinární spolupráci (historie umění, 
etnografie, přírodovědné metody), komparace archeologických nálezů, etnografických sbírek 
a ikonografických pramenů zemědělského nářadí ze ZSV pro časopis Ruralia (Supplementum 
Památek archeologických). 
 
Výstavní projekty 
Významnou akcí roku 2014 byla Výstava Velká Morava a počátky křesťanství, (MZM, Palác 
šlechtičen), projekt NAKI, kde byl L. Galuška spoluautorem libreta a scénáře a autorem textu 
pro průvodce (další prezentace výstavy bude v roce 2015 v Praze a Bratislavě). M. Salaš 
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se námětem a scénářem podílel na výstavě Mykény a střední Evropa. Počátky evropských civilizací 
v době bronzové v pavilonu Anthropos (od 14. října 2014 do 16. srpna 2015). Proběhla rovněž 
výstava Pravěké a středověké osídlení Tetčicka a okolí v obci Tetčice (budova ZŠ – 14. dubna –30. 
června 2014, námět, scénář a katalog Z. Hájek). V úvodu roku 2014 bylo možné shlédnout také 
výstavu Cyril a Metoděj – 863 (leden až únor 2014, Národní galerie – Anežský klášter v Praze, část 
připravená MZM s názvem Cyril a Metoděj, život, doba, dílo, spoluautor libreta a scénáře 
L. Galuška). Proběhla likvidace výstav Zaniklá středověká ves Bystřec a Umění z hlíny. Ve foyer 
Dietrichštejnského paláce byla nově instalována vitrína, jež bude nadále sloužit k prezentaci nových 
přírůstků Archeologického ústavu MZM nebo výjimečných a zajímavých nálezů z jeho sbírek. Jako 
první byl prezentován soubor halštatského depotu z Pavlovic. 
 
Publikační činnost 
Z publikačních prací mimo IP DKRVO a další výstupy VaV můžeme uvést práce L. Galušky  
Křesťanství v období byzantské misie a Metodějova arcibiskupství na bázi archeologických 
pramenů z oblasti Veligradu – Starého Města a Uherského Hradiště. In: P. Kouřil (ed.): 
Cyrilometodějská misie a Evropa – 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. Brno 
2014, s. 76–87 (ISBN 978-80-86023-50-2) a Rex, principes, optimates – the elites of Great 
Moravia, Jewellery and jewellery making in Great Moravia a Staré Město – Uherské Hradiště, vše 
In: P. Kouřil (ed.): Great Moravia and the Beginning of Christianity. Brno, s. 48–59, 126–136 
a 181–187 (ISBN 978-8086023-54-0). Dále uvádíme práce Z. Měchurové Umění z hlíny. 
Středověké kamnové kachle a keramická plastika v rukou restaurátorů. Vlastivědný věstník 
moravský 66, č. 2, 2014, s. 185–189 a Co odnesl čas... aneb Historicko-archeologické oddělení 
Moravského zemského muzea a jeho lidé. Vlastivědný věstník moravský 66, 2014,  suplementum 
2 – Archeologie a vlastivěda, PhDr. Pavlu Michnovi k sedmdesátým narozeninám, s. 104–112. M. 
Salaš publikoval práci Suchý – stručné kapitoly z historie obce (et K. Reich, Blansko 2014) 
a Projekce jihovýchodních vlivů ve starší době bronzové na Moravě. In: Mykény a střední Evropa. 
Počátky evropských civilizací v době bronzové. Brno 2014, s. 7–20. 
 
Pedagogická a lektorská činnost 
L. Galuška usutečnil přednáškový cyklus na téma Stavební kultura Slovanů a architektura Velké 
Moravy, přednášku pro studenty Humboltovy univerzity v Berlíně na téma Christianizace 
středoevropského prostoru, přednášku pro studenty a pedagogy jazykověd FF Karlovy univerzity 
v Praze na téma Odkaz Cyrila a Metoděje a život na Velké Moravě (Modrá, archeoskanzen, Staré 
Město, Památník Velké Moravy), přednášku studentům archeologie FF UK v Bratislavě na téma 
Centra Velké Moravy a Život na Velké Moravě (Staré Město, Památník Velké Moravy, Centrum 
slovanské archeologie v Uherském Hradišti a Modrá, archeoskanzen), přednášky pro účastníky 
Mezinárodního etymologického sympozia na Modré u Velehradu, ve Starém Městě a Uherském 
Hradišti. Z. Hájek zajišťoval stáže studentům ÚAM FF Masarykovy univerzity v rámci předmětů: 
FF:AEB_45 Tuzemské stáže v institucích – archeologie I (pro studenty bakalářského studia 
a  FF:AEB_46 Tuzemské stáže v institucích – archeologie II (pro studenty magisterského studia). 
 
Účast na konferencích a seminářích 
L. Galuška se zúčastnil Mezinárodního etymologického sympozia, Brno, přednáška na téma 
Archeologické doklady písemnictví na Velké Moravě (10. 9.), Mezinárodního odborného sympozia 
na téma Tajemná místa Velké Moravy opět promlouvají, Osvětimany, diskusní příspěvek (11.–12. 
9.) a Mezinárodního akademického přednáškového semináře k výstavě NAKI Velká Morava 
a počátky křesťanství, přednáška na téma Rex, primates, optimates – Elity Velké Moravy, MZM 
Brno, (12. 11.). M. Salaš se zúčastnil XIII. mezinárodního sympozia Popelnicová pole a doba 
halštatská, Opava (12.–15. 5.). Z. Měchurová se zúčastnila seminářů Archaeologia technica  (15. 
4.), Výzdobné techniky kovů, TM Brno (28. 5.) a konference Archeologie a veřejnost – téma 
konference Archeologie ve svobodné společnosti, TM Brno, Archaia Brno (11.–12. 12.). 
A. Humpolová, Z. Hájek, Z. Měchurová navštívili XLII. seminář archeologů z muzeí a institucí 
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památkové péče, Městské muzeum ve Stříbře (4.–6.6.). E. Janderová pak absolvovala workshop 
ke konzervaci problematických materiálů v archeologii, Olomouc 20. –21. 2.). 
 
Přednášky pro veřejnost 
L. Galuška proslovil devět přednášek na téma Cyril a Metoděj a Velká Morava, J. Čižmářová 
přednášku o Keltských pokladech, exkurze po lokalitách doby laténské, Z. Hájek dvě přednášky 
k výstavě Pravěk Tetčicka, Z. Měchurová  přednášku Zaniklá středověká ves Konůvky 
ve Ždánickém lese a její význam pro region a E. Janderová přednášku na téma konzervace 
keramiky (Muzejní podzim, 1.–2. 10.). 
 
Spolupráce s médii 
M. Salaš se účastnil tiskové konference k výstavě Mykény a střední Evropa a natáčení televize 
k výstavě, L. Galuška natáčení televizních (4x) a rozhlasových pořadů (2x) – Cyril a Metoděj, 
Veligrad, J. Čižmářová poskytla rozhovor pro časopis Živá historie (Kam zmizeli Keltové z území 
Česka?) a Z. Hájek připravil článek o výstavě Pravěké a středověké osídlení Tetčicka a okolí 
(Tetčický zpravodaj, Rosa) a podílel se na reportáži o výstavě v regionální televizi. 
 
Zahraniční služební cesty 
L. Galuška ve dnech 20.–22. 3. 2014 navštívil Wroclaw, Polsko, Univerzita a Ústav archeologie 
a etnologie PAN. 
 
Ostatní aktivity 
Prováděna pravidelná konzultační, oponentská a recenzně-posudková činnost, badatelský provoz. 
Členství ve výborech, atestačních komisích, redakčních radách, vědeckých radách a odborných 
komisích. 
 
Numismatické oddělení 
Sbírkotvorná činnost 
Sbírky numismatického oddělení MZM byly rozšířeny řadou nákupů a darů, z nichž můžeme 
jmenovat například sadu lotyšských euromincí, medaili Slezského zemského muzea nebo soubor 
římských mincí. Numismatické sbírky obohatily rovněž zlaté mince z období 19. – 20. století 
získané od ÚZSVM Jindřichův Hradec. 
 
Vědecko-výzkumná činnost 
Mimo úkoly stanovené Vědeckou koncepcí MZM a projekty v rámci DKRVO byl třetím rokem řešen 
výzkumný projekt financovaný GAČR P405-12-1422 na téma Měnová politika za vlády Leopolda 
I. a jeho synů (1657–1750) se zaměřením na území Moravy“ (řešitelka D. Grossmannová). 
 
Výstavní projekty 
Realizovány výstav 6. salon Asociace umělců a medailérů 2013, Biskupský dvůr - Mramorové 
sálky 5. března – 18. května 2014 (D. Kašparová) a Boskovický poklad (nález mincí z období 
třicetileté války), Dietrichsteinský palác, 19. září 2014 – 19. ledna 2015 (D. Grossmannová). 
 
Aktivní ú čast na vědeckých konferencích a přednášky pro veřejnost  
Vystoupení konferencích na témata: Beitrag zur Geldpolitik von Leopold I. und seinen Söhnen in 
Bezug auf Mähren – příspěvek na mezinárodní konferenci 6. Österreichischer Numismatikertag, 
Hall in Tirol (Rakousko), 14.–17. 5. 2014, Boskovický poklad – nález mincí z období 30leté války –
 příspěvek na mezinárodní konferenci Nálezy mincí IV., Bechyně 10. – 13. 9. 2014 (obě D. 
Grossmannová) a Neobvyklý nález mincí z Borače ve sbírkách Moravského zemského muzea – 
příspěvek na mezinárodní konferenci Nálezy mincí IV., Bechyně 10.–13. 9. 2014 (D. Kašparová). 
Uskutečněny přednášky pro veřejnost na témata Zlato v peněžní historii českých zemí (MZM, 3. 4. 
2014), Boskovický poklad (analýza a historické souvislosti nálezu z období třicetileté války (MZM, 
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4. 12. 2014, obě D. Grossmannová) a Nález drobných mincí z Neslovic (MZM, 4. 9. 2014, 
J. Šmerda). 
 
Zahraniční služební cesty 
Realizována účast na mezinárodním Mezimuzeálním numismatickém kolegiu, Muzeum Narodowe 
w Krakowie – Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, 2.–5. 3. 2014 (D. Grossmannová). 
 
Další publikační a ediční činnost  
Z publikačních aktivit numismatického oddělení mimo IP DKRVO a další výstupy VaV  (viz níže) 
bychom zmínili katalog ke stejnojmenné výstavě D. Grossmannové Boskovický poklad (nález mincí 
z období třicetileté války), Brno 2014. Oddělení rovněž zajišťovalo vydání odborného 
recenzovaného periodika Folia numismatica, Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae 
sociales roč. 99, 2014, č. 28/1 a 28/2 (redaktorka D. Kašparová). 
 
Spolupráce s médii 
Uskutečněn rozhovor na téma výstavy  6. salon AUM 2013, BTV, pořad Vlna z Brna, 27. 2. 2014 
(D. Kašparová). 
 
Různé 
Realizována přednášková činnost, zajišťováno organizování pravidelných numismatických 
přednášek v MZM, pravidelná konzultační činnost a badatelský provoz. 
 
Ústav Anthropos 
Odborné aktivity ústavu se i v roce 2014 soustřeďovaly na výzkum pravěké těžby v Krumlovském 
lese (M. Oliva), výzkum populace jeskynních medvědů a lvů v jeskyni Barové (M. Roblíčková), 
paleoekologickou dokumentaci šachty před jeskyní Výpustek (P. Neruda), záchranný výzkum 
v Brně-Štýřicích, Vídeňská ulice (Z. Nerudová) a antropologickou analýzu populace starých 
Slovanů (Z. Tvrdý). Kromě těchto vnitroústavních úkolů se dokončovaly grantové projekty, 
zmíněné níže. Čtyři z našich kurátorů jsou zapojeni do projektů IP DKRVO a jeden vědecký 
pracovník (M. Oliva) přednášel základní (povinné) kurzy na třech vysokých školách. Pokračovalo 
interdisciplinární vyhodnocování epigravettienského sídliště na Vídeňské ulici v Brně, o němž vyšel 
rozsáhlý článek (Z. Nerudová). M. Oliva vydal monografii o předválečných výzkumech v Dolních 
Věstonicích. P. Neruda zastával funkci místopředsedy panelu 405 Grantové agentury České 
republiky.  
 
Vědecko-výzkumná činnost 
Mimo úkoly IP DKRVO (viz níže) dobíhaly publikační výstupy z již uzavřených grantů: 
Chronostratigrafická revize unikátní paleolitické stanice – jeskyně Kůlny, GAČR P405/110406 
(2011–2013, řešitel Z. Nerudová, spoluřešitel P. Neruda) a Studium paleolitických ozdob (GAČR 
P405/10/1710, řešitelka M. Galetová). 
 
Pedagogická činnost 
M. Oliva přednáší na UK v Praze, MU v Brně a ZČU v Plzni a vede tu i několik doktorských prací. 
 
Přednášky pro veřejnost a popularizace 
M. Oliva proslovil přednášky o pravěké těžbě v Krumlovském lese v univ. centru v bývalém kině 
SCALA (29. 1.), na totéž téma v Klubu studentů na Marešově ulici (4. 3.), a v Muzeu Vysočiny 
v Třebíči (18. 3.), přednášku Dějiny paleolitického bádání pro Univerzitu třetího věku (29. 5.). 
Účast v projektu ČR2 Když ještě nebyli slavní (putovní fotogalerie portrétů vědců v bývalém kině 
SCALA, M. Oliva). Tiskové konference a provázení na putovní výstavě Unikáty zemských muzeí 
(Opava, Praha, Brno, M. Oliva). 
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Vystoupení na domácích konferencích 
Uskutečněny vystoupení na konferencích na témata Krumlovský les v pravěku, Palackého univerzita 
v Olomouci (9. 10., M. Oliva), Jeskyně Studená – paleontologický výzkum, Speleofórum 2014, 25.–
27. 4. 2014, Česká speleologická společnost, Sloup (26. 4., M. Roblíčková, V. Káňa), Fosilní 
megafauna jeskyně Barová, Pracovní zasedání Čs. biol. spol. Brno (12. 11., V. Káňa, 
M. Roblíčková, M. Pyszko) a Paleontologický výzkum v jeskyni Studená, 20. Kvartér, 2014 Ústav 
geologických věd Př F MU Brno (28. 11., M. Roblíčková, V. Káňa). 
 
Účast na vědeckých konferencích a seminářích v zahraničí 
Pracovníci Ústavu Anthropos se zúčastnili 1. Světového kongresu UISPP v Burgosu, 1.–6. 9. 
přednášky: M. Oliva: Women´s Work? Findings from the Neolithic chert mines in the „Krumlovský 
les“, South Moravia; P. Neruda: Spatial Distribution of Artefacts in the Middle Palaeolithic Layers 
of Kůlna Cave (Czech Republic) a Bifacial Backed Knives in the Middle Palaeolithic – Interpretive 
Problems of Variability a Z Nerudová: The bifacial reduction strategy during the Early Phase 
of EUP in the Moravia (Czech Republic, Central Europe); mezinárodní konference 11th SKAM – 
Stowarzyszenie Krzemeniarskie, 19.–22. 10. 2014, Miskolc, Maďarsko: Z. Nerudová – P. Neruda: 
The bifacial reduction strategy during the Early Phase of EUP in the Moravia (Czech Republic, 
Central Europe); odborného setkání 3. Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia 2014, 
které se konalo v Prírodovedném múzeu Slovenského národného múzea v Bratislavě (25. 3. 2014); 
Sympozjum Speleologiczne, Kletno, 16.–19. 10. 2014 (Polsko), přednáška: Barová cave 
in Moravian Karst (Czech Republic), palaeontological excavations (V. Káňa, M. Roblíčková) 
a Colloque international en préhistoire du 16 au 20 juin 2014 aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil: L'art au 
quotidien – Objets ornés du Paléolithique supérieur, prezidentka jedné sekce a přednáška: 
La gravure gravettienne sur l’ivoire de mammouth en Moravie (République tchèque) 
(M.  Galetová). 
 
Jiné zahraniční služební cesty 
Uskutečněna studijní cesta (archeologické ústavy, univerzita Nanterre, knihovny, muzea ad.) 
do Paříže (10.–14. 12. 2014, Paříž, M. Oliva). 
 
Ediční činnost 
Pracoviště zajišťovalo vydávání odborných časopisů Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, vyšla 
čísla 2013/2 a 2014/1 a 2 (M. Oliva, vedoucí redaktor) a Anthropologie, vyšly svazky 51 / 1, 2–3, 52 
/ 1, 2. (M. Galetová, vedoucí redaktorka). Pracovníci útravu se podílelina pracích v redakčních 
radách časopisů Anthropologie (M. Oliva, P. Neruda), Archeologické výzkumy na Vysočině 
(P. Neruda) a Archeologické rozhledy (M. Oliva). 
 
Další publikační a ediční činnost 
Z publikačních aktivit mimo IP DKRVO a další výstupy VaV (viz níže) uveďme ještě následující 
tituly: Z. Nerudová – P. Neruda: Chronology of the Upper Palaeolithic Sequence in the Kůlna Cave 
(Okr. Blansko/CZ). Archäologisches Korrespondenzblatt, 44 (3), 2014, s. 307–324; Z. Nerudová – 
P. Neruda: The Chronostratigraphic Position of Middle Palaeolithic Horizons in the Kůlna Cave 
(Czech Republic). Quaternary International, Vol. 326–327 (2014), s. 157–167; Z. Nerudová – M. 
Nývltová Fišáková – J. Míková: Palaeoenvironmental analyses of animal remains from the Kůlna 
Cave (Moravian Karst, Czech Republic). Quartär 61, 2014, s. 147–157 a M. Lázničková-Galetová, 
S. Péan: Os crâniens et mandibulaires. In: Mons L., Péan S., Pigeaud R. (dir.) Matières d’art : 
représentations préhistoriques et supports osseux, relations et contraintes. Fiches de la Commission 
de nomenclature sur l’industrie de l’os préhistorique. Cahier XIII, DVD É. David. Paris, Éditions 
Errance 2013 (vyšlo 2014). 
 
Jiná důležitá činnost: paleolitické sbírky ze dvou místností v budišovském zámku byly přestěhovány 
do depozitáře MZM v Rebešovicích (P. a Z. Nerudovi a brigádníci). Byla provedena rekonstrukce 
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elektroinstalace v depozitáři antropologických a osteologických sbírek na půdě D´Elvertova křídla, 
což velmi usnadní práci se sbírkami a badatelskou činnost. Úsek antropologie (Z. Tvrdý) 
spolupracoval s ÚAPP Brno při vyzvednutí ostatků tří německých vojáků (Popůvky) a s Ústavem 
antropologie PřF MU při výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách. Přitom provedl základní 
antropologická určení a dokumentaci materiálu z několika lokalit (Hulín, Ivanovice na Hané, 
Ostrožská Nová Ves) pro různé badatele. 
 
Pavilon Anthropos 
Program Pavilonu Anthropos (výstavy, přednášky, prezentace projektů aj.) v roce 2014 pokračoval 
v tradici úspěšných výstav a doprovodných akcí pro veřejnost a rozvíjel témata z oblasti 
archeologie, kulturní antropologie, etnologie a historie. V roce 2014 byly po celý rok kromě stálých 
expozic zpřístupněny dvě výstavy – galerie obrazů Z. Buriana Viděl světy dávno minulé a od 14. 
října 2014 mezinárodní výstava Mykény a střední Evropa – počátky evropských civilizací v době 
bronzové. O úspěšném chodu stálých expozic a výstav Pavilonu Anthropos svědčí přehled 
návštěvnosti a tržeb i intenzivní využití lektorské služby především školními skupinami, která 
poskytuje odborný výklad ve stálých expozicích. Od roku 2010 je zaznamenán stabilní zájem, 
respektive postupný každoroční nárůst jak počtu návštěvníků, tržeb, tak také vyžádaných odborných 
výkladů k expozicím (v roce 2014 expozice navštívilo 38.486 platících návštěvníků). Stále rostoucí 
zájem o expozice Pavilonu Anthropos se projevuje i značným počtem návštěvníků v průběhu 
květnové Muzejní noci, který mezi brněnskými objekty bývá pravidelně jeden z nejvyšších.  
 
Vědeckovýzkumná činnost  
Odborné aktivity se zaměřily na další systematické zpracování a digitalizaci archivních fondů 
Moravského zemského muzea – především písemné pozůstalosti a korespondence Karla Absolona. 
Výsledky této práce byly v roce 2014 monograficky zpracovány a publikovány (P. Kostrhun, Cesty 
moravské paleolitické archeologie v období Československé republiky, 340 s., Brno 2014). K 
archivnímu zpracování a digitalizaci byly také využity prostředky z rámce institucionálního 
financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace MZM (P. Kostrhun). 
 
Výstavní projekty  
Vedle výstavy Dobrodružná Afrika očima cestovatelů přetrvávající z roku 2013 (21. 5. 2013 – 30. 6. 
2014; v roce 2014 výstavu navštívilo 11.720 osob), připravené pracovníky Dětského muzea MZM, 
byla kurátorem P. Kostrhunem připravena mezinárodní výstava Mykény a střední Evropa – počátky 
evropských civilizací v době bronzové. Výstava vznikla ve spolupráci s odborníky z Masarykovy 
univerzity a Archeologického ústavu SAV Nitra a dalších paměťových institucí v ČR. Výstava byla 
zahájena 14. října 2014, do konce roku ji navštívilo 2.245 návštěvníků. K výstavě byla vydána 
doprovodná publikace s odbornými texty autorů výstavy (ISBN 978-80-7028-730-8, 54 s.). 
V Pavilonu Anthropos je mimo to prezentována galerie obrazů Z. Buriana: Zdeněk Burian – viděl 
světy dávno minulé.... Z rozsáhlého celku více jak 200 olejomaleb ze sbírek MZM byl vybrán celek 
55 děl, tematicky zaměřený na evoluci lidského rodu a kultury a Burianovy rekonstrukce života 
pravěkých lovců a sběračů. Instalace je doplněna archivními osobními dokumenty i promítaným 
dokumentem. K výstavě je k dispozici doprovodná publikace. Galerie byla veřejnosti přístupná 
po celý rok a zhlédlo ji 12.397 návštěvníků. 
 
Spolupráce s médii 
V souvislosti s připravovanými výstavami a doprovodnými akcemi Pavilonu Anthropos byla 
navázána systematická aktivní spolupráce s médii: živá vystoupení a interview v pořadu ČT, 
Brněnská 1 – Kultura; zpravodajství – ČT, Prima, Nova, Český rozhlas, rádio Petrov. Tisk: MF-
Dnes, Právo, Lidové Noviny, Rovnost aj. (P. Kostrhun).  
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Pedagogická a lektorská činnost  
P. Kostrhun působil na Filozofické fakultě MU: Antropologie a kultura I. a II. (přednášky 
a semináře povinného kurzu řady A). Poskytoval rovněž konzultace studentům při tvorbě 
seminárních či magisterských pracích a realizoval cyklus veřejných přednášek o významných 
regionálních osobnostech z dějin vědy (J. Wankel, J. Knies, K. Absolon) v MZM v rámci 
Univerzity třetího věku, ve Vlastivědném muzeu Olomouc a Rájci n. Svitavou. E. Vaníčková a I. 
Koutný prováděli pravidelnou lektorskou činnost v Pavilonu Anthropos – výklady k expozicím 
Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Příběh lidského rodu, Genetika ve vývoji člověka, 
Paleolitické technologie a Po stopách pleistocénních savců. Celkem bylo provedeno 448 výkladů, 
které vyslechlo 9.482 osob (převážně školní mládež).  
 
Zahraniční služební cesty 
P. Kostrhun v rámci přípravy výstavy Mykény a střední Evropa realizoval několik cest: 11.–12. 2., 
16.–18. 7. a 15.–17. 9. 2014, Košice, transport zapůjčených exponátů; 5.–7. 8. 2014, Dráždany – 
studium archivních materiálů k dějinám meziválečné archeologie, Muzeum Chemnitz; dále 
navštívil ve dnech 20.–24. 10. 2014 Warszawu, Gdaňsk, Hnězdno, kde vracel exponáty z výstavy 
Svět tajemných Baltů a ve dnech  1.–3. 12. 2014 Wroclaw, kde se věnoval  studiu dějin meziválečné 
paleolitické archeologie v Polsku (Muzeum Archeologiczne).  
 

1. Oddě lení historie biologických věd a genetiky – Centrum Mendelianum 
Oddělení se zabývá interdisciplinárním výzkumem v oblasti dějin, metodologie a filozofie 
přírodních věd a genetiky se zvláštním důrazem na studium objevu, života a díla osobnosti – 
Johanna Gregora Mendela. Hlavní aktivitou pracovníků oddělení v roce 2014 bylo úspěšné 
dokončení projektu budování návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky, které 
získalo finanční podporu v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro čerpání ze 
Strukturálních fondů EU v oblasti Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), 
prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace VaV, Výzva 1.3 pro oblast podpory 3.2 Propagace a 
informovanost o výsledcích VaV Projekt započal 1. ledna 2012, byl pravidelně a podrobně 
dokumentován ve čtvrtletních Monitorovacích zprávách. Hlavními milníky projektu v roce 2014 
bylo úspěšné ukončení vybudování expozic v Biskupském dvoře, jejich pilotní provoz, dále pak 
ukončení celého projektu a otevření centra pro veřejnost. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření 
atraktivního návštěvnického centra, které vychází z genia loci spojeného se jménem J. G. Mendela, 
zakladatele genetiky. Tohoto cíle projektu bylo dosaženo v plné míře. Návštěvnické centrum 
existuje v podobě, jak bylo navrženo a plánováno. Návštěvnické centrum zahájilo svůj provoz ke 
dni 30. června 2014 v souladu s harmonogramem projektu. Dílčím cíli projektu bylo: 1) 
zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu v oblasti genetiky a molekulární biologie studentům, 
zájemcům o činnost ve VaV i široké veřejnosti, 2) vytvoření vhodného prostředí pro atraktivní 
popularizaci vědy se zachováním odborné úrovně pro motivaci potenciálních zájemců o činnost ve 
VaV, 3) vytvoření podmínek pro posílení zájmu o činnost ve VaV v oblasti genetiky a molekulární 
biologie. Obě vybudované laboratoře ve expozici centra, Mendelova historická i moderní 
molekulárně biologická, se během pilotního provozu ukázaly jako silný motivační prvek, který 
umožňuje studentům a dalším zájemcům o činnost ve VaV seznámit se s možnostmi, metodami 
a postupy, trendy a směry i celým potenciálem výzkumu daného oboru. Hlavními partnery projektu 
jsou Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. Brno za výzkumné instituce, Mendelova 
univerzita v Brně za univerzity a Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše za střední školy. V listopadu 
převzal oficiální záštitu nad Centrem Mendelianum předseda AVČR, prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., 
dr.h.c. 
 
Vědeckovýzkumná činnost 
Oddělení i nadále věnuje dalšímu výzkumu Mendelovy vědecké práce v souvislosti s přijetím 
a dalším historickým vývojem interpretace jeho objevu.  
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Přednášky a akce pro veřejnost 
Vyvrcholení pilotního provozu Centra Mendelianum byla výrazně mediálně podpořená vernisáž 
centra – Den otevřených dveří Léto s vědou, která za přítomnosti řady čelných představitelů vědy, 
kultury a politiky i celé veřejnosti proběhla 6. srpna 2014. V celém průběhu roku byly realizovány 
tyto akce centra: Prázdninové středy s genetikou (2. 7. Mendel, Brno a atraktivní genetika, 9. 7. 
Seznámení s DNA, 16. 7. Geny a antigeny, 23. 7. Molekulární klonování, 30. 7. Genetika a 
tajemství krve, 6. 8. Není buňka jako buňka, 13. 8. Molekuly, buňky a tkáně, 20. 8. Genetická 
regulace vývoje orgánů a 27. 8. Věda Mendelovy a dnešní doby), Festival vědy s RWE, Hvězdárna 
a planetárium Brno (12. 9. – 13. 9. 2014), Program prof. Matalové: Centrum Mendelianum – 
Mendelova mobilní škola – Přijďte se podívat na DNA! Co se dědí a jak: krevní skupiny. Od genů 
k funkčnímu orgánu: srdce v akci. Mendel jako významná brněnská osobnost (12. 9. 2014), Program 
Dr. Sekeráka: Centrum Mendelianum, Jak Mendel objevoval genetiku? Mendelova černá skříňka. 
Jak Mendel pracoval s květy hrachu a jestřábníku, metody opylení. Zkuste si nalézt Mendelovy 
kombinace znaků (13. 9. 2014), Co je zapsáno v genech a kdo na to přišel (16. 9., 18. 9., 23. 9., 25. 
9.), Den seniorů (1. 10.), Muzejní podzim (8. 10.), Akce u příležitosti ukončení projektu (31. 10. 
2014) a v listopadu až prosinci 2014 Středy s J. G. Mendelem – pilotní provoz pro veřejnost. 
 
Spolupráci s médii 
Informovanost o projektu je zajišťována průběžně prostřednictvím měsíčníku KAM v Brně, č. 1–12, 
2014, pod hlavičkou Mendelianum MZM a články v rubrice KAM za poznáním, které se týkají 
popularizačních aktivit v souvislosti se zahájením pilotního provozu centra a akcí jako: Léto s vědou 
v Mendelově Brně, Prázdninové středy s genetikou, fotografickou a výtvarnou soutěží Mendelovy 
rostliny, Co je zapsáno v genech a kdo na to přišel, Den seniorů a Muzejní podzim a akce 
k zakončení projektu. 
 
Ediční činnost 
Pracoviště zajišťovalo vydání odborného časopisu Folia Mendeliana (Supplementum ad Acta Musei 
Moraviae) 50/1 a 2, 2014 (editor J. Sekerák, senior konzultant A. Matalová, dokumentace 
J. Daňková) a sborník z konference Mendel Forum 2014 (E. Matalová, ve spolupráci s Veterinární 
a farmaceutickou univerzitou v Brně, 2014, 73 s.).  
 
Etnografický ústav  
Stěžejními aktivitami roku 2014 bylo pořádání dvou akcí ke 100. výročí narození zakladatele 
EÚ MZM Ludvíka Kunze. Díky podpoře Ministerstva kultury ČR byl ve spolupráci se Slováckým 
krúžkem a ČR Brno uspořádán Vzpomínkový večer (24. 9.). Ke stejnému výročí byla ve spolupráci 
s Muzeem Kroměřížska a Národopisnou společností uspořádána konference mapující široké 
spektrum činnosti L. Kunze (Kroměříž 15. 10.). Z dalších významných momentů v životě ústavu 
zmiňme přechod dlouleté kurátorky ústavu E. Večerkové k 1. září 2014 na pozici emeritní 
pracovnice, aby i nadále s pracovištěm účinně spolupracovala. Na její místo nastoupila J. Poláková, 
která za sebou má zkušenost z práce v Muzeu romské kultury.  
 
Sbírkotvorná činnost 
Sbírka EÚ patří k nejstarším kolekcím MZM, vznikla souběžně se založením Františkova muzea 
v roku 1818 s důrazem na shromažďování dokladů zemědělské výroby. Od roku 1897 je vedena 
jako sbírka Lidovědného oddělení, které začíná programově sbírat doklady života venkovských 
vrstev na území Moravy. Fond Etnografického ústavu MZM zahrnuje 121.300 předmětů. 
Z nejvýznaměnších akvizic roku 2014 zmiňme zisk pěti maleb na skle z počátku 19. století, z nichž 
dvě vytvořil jeden z nejvýznamnějších malířů Vincenc Janke (1769–1838) či secesní kočárek pro 
dvě děti.  
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Práce se sbírkou 
Za podpory z prostředků ISO byl vybaven depozitář nábytku v Rebešovicích novým úložným 
systémem, což umožnilo přesunout další část sbírky nábytku z Jevišovic. Prioritou je reinstalace  
jevišovického studijního depozitáře  nábytku tak, aby nová instalace pojala/prezentovala valnou část 
zbytku sbírky a my mohli redukovat tamní  úložné prostory. V závěru roku 2014 byla v objektu 
JUGO v Rebešovicích adaptována jedna místnost pro uložení textilu ze souboru ÚLUV. 
 
Výstavní projekty 
V rámci celostáního projektu Veká válka – 100 let realizována autorská výstava Ustrňte se nad 
osudem válečných vdov a sirotků (kurátorka H. Dvořáková). Dále uskutečněny výstavy Amulety 
(studentská výstava, výstup z grantu Partnerství a sítě, A. Kalinová, K. Urbánková, L. Dufková, 
H. Dvořáková, J. Sixtová) a Podoby víry. Po stopách cyrilometodějské tradice ve fotografiích Pavla 
Popelky (převzatá výstava Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, kurátorka H. Beránková). 
 
Vědecko-výzkumná činnost 
Všechny kurátorky EÚ se podílejí na činnosti v rámci IP DKRVO. Pokračuje spolupráce při řešení 
grantového úkolu Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických 
institucí (spoluřešitel s ÚEE FF MU, CZ.1.07/2.4.00/17.0038). 
 
Další publikační činnost 
Z další publikační činnosti mimo IP DKRVO a další výstupy VaV bychom uvedli práce: 
H. Beránkové: Pedagog a fotograf Eduard Horský. Malovaný kraj 1/2014 (50), s. 12; H. 
Dvořákové: Národopis v zákopech a na bojišti. In: J. Mitáček (ed.). Velká válka 1914–1918. Brno 
2014, s. 109–113, Ludvík Kunz – osobnost české etnografie. Folia ethnographica 48, č. 1, 2014, s. 
5–12, Velká válka v hledáčku národopisu. Národopisná revue 2014, č. 4, s. 310–311, Propagační 
grafika ve službách války. Národopisná revue 2014, č. 4, s. 308–309; A. Kalinová: Jubileum 
O. Vlasákové. Zpravodaj brněnské městské části Žabovřesky 24, 2014, č. 5, s. 6, Sto let od narození 
Ludvíka Kunze. Vlastivědný věstník moravský 66, 2014, č. 3, s. 98–100 a J. Polákové: Specifika 
komunikace s Romy s ohledem na prostředí knihoven. Bulletin SKIP (Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků ČR), http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull14_305.htm#ti, Muzeum jako 
komunitní centrum. PPT prezentace, http://www.emuzeum.cz/muzeologie-a-metodika/sborniky-
konferenci/seminar-2013-propagace-edukacnich-projektu-a-akci-pro-cilove-skupiny.html. 
 
Ediční činnost a ostatní aktivity 
H. Beránková zajišťovala editaci  časopisu Folia ethnographica (Supplementum ad Acta Musei 
Moraviae). 
 
Účast na konferencích a workshopech 
Pracovnice EÚ MZM se aktivně zúčastnili řady odborných konferncí: H. Dvořáková – Phänomen 
Grulich. Krippentagung. Adalbert Stiffter Centrum, Branneburg, Německo (14.–15. 3.), Etnolog, 
muzeolog Ludvík Kunz – ke stoletému výročí. Muzeum Kroměřížska (15. 10.), In all the things, look 
for  a man…L´eredita´di Lamberto Loria per un museo nazionale di etnografia. Museo Nazionale 
delle arti a Tradizioni Popolari. Roma, Itálie (23.–25. 10.), Fr.Pospíšil- Pionier des 
ethnographischen Film. AG Visuelle Medien im deutsch-tschechischen Kontext. IVDE Freiburg, 
Německo (27. 10.); A. Kalinová – Sammlung der Hinterglasbilder im Ethnographischen Institut des 
Mährischen Landesmuseum in Brünn- Presentation des neuen Fachbuches. Hinterglassymposion, 
Hinterglassmuseum Sandl, Německo (19.–21. 6.), Kamnářská plastika v lidovém prostředí Moravy. 
SNM, Muzeum L.Štúra v Modre , Slovensko (5. 9.); J. Pechová – Obuv a obuvníci v obcích 
bývalého německého ostrůvku na Vyškovsku. Mezinárodní konference Obuv v historii, Obuvnické 
muzeum Zlín (7.–9. 10.); J. Poláková – Účinek zaručen. Inzeráty a reklamy zaměřené na léčení 
a zdraví v Kalendáři paní a dívek českých v letech 1910–1920. Pracovní zasedání subkomise 
pro lidové obyčeje MKKK na téma „Léčení a léčitelství v lidové tradici“,  VMP Rožnov 
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p. Radhoštěm (24. 9.). G. Rožková/Zmeškalová absolvovala několik workshopů: Bylinková dílna 
babky kořenářky. Workshop na bázi sbírky lidového textilu (25.10), Kam panenky, kam jdete. 
Workshop na bázi sbírky lidového textilu (14. 6.), Morenico, Moreno, kde jsi husky pásla. 
Workshop na bázi sbírky lidového textilu (5. 4.). 
 
Přednášky a prezentace 
H. Beránková realizovala přednášky Dokumentační versus umělecký přístup – fotografie Josefa 
Šímy a Erwina Rauppa. Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Univerzita Komenského 
Bratislava, Slovensko (17. 3.), Fotografie jako ikonografický pramen ke studiu lidového oděvu. 
Ústav evropské etnologie FF MU Brno (29. 9.) a Národopisná fotografie na Moravě na přelomu 
19.a 20. století. Univerzita 3. věku (11. 12.); H. Dvořáková přednášky  Betlémářská tradice, typy, 
výrobní střediska. Univerzita 3. věku Brno (23. 1.), Votivní dary v prostředí lidové religiozity. Ústav 
historických věd, Slezská univerzita v Opavě (4. 12.); J. Pechová přednášky Německé obce na 
Vyškovsku. Univerzita 3. věku Brno (20. 2.), Německé obce na Vyškovsku. KD Rostěnice (25. 4.) 
a Ryba v lidové kultuře. Univerzita 3. věku Brno (2. 10.); J. Poláková uskutečnila tři přednášky 
na téma Specifika komunikace s Romy (Městská knihovna v Chrudimi, 15. 9., Krajská 
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 16. 9. a Městská knihovna v Hodoníně, 10. 12.); E. Večerková 
přednesla témata Lidové obyčeje a jejich výtvarné komponenty. Univerzita 3. věku Brno, O lidovém 
nábytku. Univerzita 3. věku Brno a Pohled za kulisy muzejní práce – představení konzervátorské 
práce v rámci Muzejní noci (realizace: K. Urbánková). 
 
Ostatní aktivity 
Z dalších aktivit ústavu zmiňme Doprovodný program k výstavě Podoby víry. Fotografie Pavla 
Popelky (autorský večer, 8.4., H. Beránková), pořad Nesmrtelné legendy, ve spolupráci s ČR Brno, 
Palác šlechtičen (27. 3, H. Beránková, H. Dvořáková), Vzpomínkový večer ke100. výročí narození 
L. Kunze, ve spolupráci se Slováckým krúžkem a ČRo Brno, Palác šlechtičen, Brno (24. 9., 
H. Dvořáková, akci podpořilo MK ČR), Doprovodný cyklus přednášek k výstavě Ustrňte se nad 
osudem válečných vdov a sirotků (Jiří Pernes, 26. 6.: Fr. Ferdinand d´Este a Velká válka, Milena 
Lenderová, 7.10.: Dětství a Velká válka, Václav Štěpánek, 14.10.: Velká válka ve vzpomínkovém 
vyprávění srbských vojáků.) a V. Mezinárodní setkání flašinetářů. Palác šlechtičen (18.–19 . 8.). 
 
Výuka a prezentace  
Etnografický ústav zůstává centrem odborné praxe posluchačů vysokých škol, servis zajišťují 
všichni zaměstnanci EÚ.  J. Poláková přednášela na téma Exkurz do historie a kultury Romů (Ústav 
evropské etnologie, FF MU, dvou semestrový přednáškový cyklus). 
 
Spolupráce s médii 
Vystupování v Brněnské televizi (H. Beránková, H. Dvořáková, J. Poláková, K. Urbánková,  
E. Večerková), ČT (H. Dvořáková – Toulavá kamera, Velká válka, A. Kalinová – dokumentární 
film L. Janáček), J. Poláková a E. Večerková – zvykosloví), Českém rozhlasu Vltava 
(H. Dvořáková, cyklus Velká válka) či Radiu Petrov a Radiu Hit magic (J. Poláková). 
 
Další 
Dobrovolnická práce: pět osob, odpracováno 85 hodin především při přepisu karet do systému 
DEMUS. Průběžné vypracovávání odb. posudků pro grantové instituce, vysoké školy (bakalářské, 
magisterské práce), odborné instituce, orgány samosprávy a odborné časopisy (všechny kurátorky). 
Pracovnice ústavu jsou činné jako členky redakčích rad časopisů: Národopisný věstník, Historická 
fotografie (H. Beránková), Národopisná revue, Jižní Morava, Věstník AMG (H. Dvořáková), 
Bulletin Muzea romské kultury, Muzeum: muzejní a vlastivědná práce (J. Poláková), Ethnologia 
Europae centralis, Slovácko, Folia Ethnographica (E.Večerková); vědeckých rad: VR MZM, VR 
Západočeského muzea v Plzni, VR SNM Bratislava (H. Dvořáková) či odborných rad a komisí: 
Česká národopisná společnost je kolektivním členem (všechny kurátorky), Národní antropologický 
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komitét, Hl. výbor ČNS, Komise lid. stavitelství NS (H. Beránková), Výstavní rada NM Praha, 
Nákupní komise Východočeského muzea v Pardubicích a Regionálního muzea v Mikulově, 
Komise pro tradiční kulturu JmK (H. Dvořáková), Nákupní komise etnografického odd. NM Praha, 
Etnografická komise AMG (A. Kalinová), Etnografická komise AMG ČR, Komise pro přípravu 
Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu (J. Poláková). 
 
Uměnovědné muzeum 
Odddělení dějin literatury 
Akvizice (rozsáhlejší a významné) 
Došo k doplnění archivu Jana Trefulky o korespondenci a rukopisné texty. Získána byla alba 
z archivu Pavla Kohouta a Jeleny Mašínové, akvizice Štěpána Vlašína a doplněn byl archiv Jana 
Gruši. Díky dotaci z programu ISO-C bylol zakoupeno tablo kreseb Eduarda Miléna pro Lidové 
noviny (1933). 
 
Další publikační a ediční činnost (mimo IP DKRVO)  
Pracovníci oddělení mimo IP DKRVO a další výsledky VaV publikovali následující práce: E. 
Jeřábková: Komtesa. In: Eleonora Jeřábková – Martin Reissner – Stanislav Sahánek, Moravská 
spisovatelka Marie Ebnerová z Eschenbachu a Zdislavice, Brno 2014, ISBN 978-80-7028-425-4, 
s. 9–42, životopisná studie; Centrum kulturních dějin 20. století. In: Sametové čtvrtky 2014 (brožura 
k cyklu besed), též redakce tiskoviny (spolu s H. Kraflovou); Z. Drahoš: Charta 77 und sgn. 
Normalisierung in Tschechoslowakei, text k výstavě v Lipsku; H. Kraflová: Spisovatelé vojáky 
Velké války: na frontě i v zázemí. In: Jiří Mitáček (ed.), Velká válka 1914–1918. Brno 2014, s. 103–
108, Oddělení dějin literatury v běhu času. In: Sametové čtvrtky (brožura k cyklu besed), též 
redakce tiskoviny (spolu s E. Jeřábkovou), Historické dokumenty hovoří. In: Pavel Kováč a Hana 
Kraflová (eds.): Republika a její strom 1924–2014. Almanach k 90. výročí charitativní akce 
Vánočního stromu republiky, Brno 2014, s. 9–13, Sametové čtvrtky aneb Síla slova. M-revue, 
občasník MZM v Brně, nulté číslo, prosinec 2014, s. 28–29, Časopis Host, roč. 30, 2014: rubrika 
Dokument (články představující materiál ODL MZM): Nekrolog Karla Čapka (rukopis Františka 
Langra), č. 1, 2014, s. 64–65, Válečná inspirace (Lev Blatný), č. 2, 2014, s. 22–23, Jest to moje 
osobní (dopis Marie Turkové, jedné z předloh Maryši bří Mrštíků), č. 3, 2014, s. 26–27, Básník, 
hoch – a vzpomínky… (přátelství Vítězslava Nezvala a Dalibora Chalupy), č. 4, 2014, s. 28–29, 
Kulturní decentralizace aneb Nahlédnutí do redakce (Jan V. Pojer a Pavel Eisner), č. 5, 2014, s. 16–
17, Anarchista ve službách státu (Josef Mach), č. 6, 2014, s. 58–59, Moravský papež (Vincenc 
Brandl), č. 7, 2014, s. 24–25, Jeden z okupačních osudů (Jaroslav Rejzek), č. 8, 2014, s. 28–29, 
Adolfinum (Adolf Kroupa), č. 9, 2014, s. 74–75, Poslanec literátem, literát poslancem (Jaroslav 
Marcha), č. 10, 2014, s. 64–65 a Literární příloha časopisu KAM, roč. 20, 2014: Zápisník A.H., 
9 dílů, č. 1 (leden) – 10 (říjen): komentovaný výběr z publicistiky šéfredaktora Lidových novin 
Arnošta Heinricha. 
 
Výstavy 
Uskutečněna spolupráce na přípravě podkladů výstavy (Centrum slováckých tradic, Modrá) 
o historii vinařství – literární texty k tématu (červen 2015) (celé oddělení). V rámci výstavy 
Historického oddělení MZM Domov za Velké války: scénář oddílu Spisovatelé vojáky Velké války 
(H. Kraflová, vernisáž 17. 6.). V rámci výstavy Etnografického ústavu MZM Ustrňte se nad 
osudem válečných vdov a sirotků: vitrína věnovaná Lvu Blatnému (H. Kraflová, vernisáž 23. 6.). 
Výstava doprovázející akci Sametové čtvrtky v rámci Muzejního podzimu: materiál představující 
osobnosti pěti besed a dokumenty k listopadu 1989 (celé oddělení). Instalováno v říjnu a v listopadu 
2014. Připraveno ve spolupráci s Historickým oddělením MZM. Výstava Charta 77 und sgn. 
Normalisierung in Tschechoslowakei v Lipsku (vernisáž 27. 10.). 
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Akce 
Sametové čtvrtky: cyklus besed k 25. výročí společenských změn v roce 1989, v rámci akce Muzejní 
podzim. Hosté: Barbara Day (2. 10.), Milan Uhde (9. 10.), Pavel Kohout (16. 10.), Jan Tesař (23. 
10.), Sabine Gruša (30. 10.). Spojeno s komentovanými prohlídkami expozice Corpus litterarum 
a Centra kulturních dějin 20. století. Ve spolupráci s Divadelním oddělením MZM. 
 
Média 
Česká televize a Český rozhlas: natáčení a rozhovory při příležitosti Sametových čtvrtků 
(E. Jeřábková). 
 
Různé 
Uskutečněny Komentované prohlídky pro střední školy v expozici Corpus litterarum (E. Jeřábková, 
H. Kraflová, J. Sedláček): Střední škola Boskovice, Gymnázium Terezy Novákové – Řečkovice 
Brno s přednáškou Milana Uhde. U příležitosti státního svátku – Dne vzniku samostatného 
československého státu (28. 10. 2014): komentovaná prohlídka výstavy Domov za Velké války 
(H. Kraflová). Probíhal Dobrovolnický program ODL: tři účastníci, pracovali zde v rámci své 
předepsané vysokoškolské praxe, vykonávali činnost dokumentátorskou. V rámci programu 
Erasmus: studijní pobyt jdné posluchačky z Filozofické fakulty Prešovské univerzity v Prešově 
(23. 6. – 30. 9. 2014). Zařazení v databázi oponentů programu NAKI II MKČR (H. Kraflová). 
Aktivita Kreativní Brno, sekce literární život města: setkání 6. 2. 2014 a následný dotazník 
(E. Jeřábková, H. Kraflová). Společně s Asociací středoškolských klubů ČR vyhlášení vítězů 
celostátní soutěže školních časopisů (30. 4. 2014): workshop na téma Pradědeček novinářem 
(H. Kraflová). Získání několika desítek různých jazykových slovníků a populárně-vědecké 
literatury;  mimo jiné časopisu Muzeum z osmdesátých let 20. století. Tyto položky se stanou 
součástí knižního a příručního fondu našeho oddělení z dřívějšího Algologického pracoviště MZM 
oddělení (J. Sedláček) 
 
Přednášky 
V rámci Univerzity třetího věku (MU, Dietrichsteinský palác) uskutečněny přednášky Šlechtická 
rodina Dubských a její kulturní život (9. 1. 2014, E. Jeřábková) a Rudolf Těsnohlídek: literát, 
žurnalista, občan (13. 11. 2014, H. Kraflová). 
 
Oddělení dějin divadla 
Sbírkotvorná činnost 
Sbírka byla permanentně rozšiřována předměty poskytovanými bezúplatně divadly a soubory, dále 
také vlastním sběrem (fotografie z inscenací, audiovizuální záznamy, písemnosti). Systematicky byl 
pořizován pomocný materiál jako programy a recenze. K význačným akvizicím roku 2014 se řadí 
materiál z pozůstalosti divadelního podnikatele, režiséra, dramatika a herce Antonína Fencla. 
Zahrnuje 78 ks divadelních a civilních fotografií a dále 170 ks písemností. Neméně významným 
je soubor scénických návrhů brněnského scénografa Aloise Vobejdy pro SD Brno a JAMU Brno. 
Standardně probíhala evidence, katalogizace, konzervování a restaurování sbírkových předmětů, 
a taktéž průběžná revize sbírky. Mimořádným přínosem v oblasti restaurování sbírkových předmětů 
oddělení dějin divadla byla tříměsíční stáž polské restaurátorky Aleksandry Porady (1. 4.–1. 7. 
2014) hrazená z programu Erasmus. Mimo rámec běžných úkolů pokračovala reorganizace části 
sbírkového fondu (F fotografie) a byla prováděna jeho postupná dílčí zpětná elektronická 
katalogizace. Vlastní péči o sbírku zajišťovaly dvě konzervátorky-restaurátorky. Závěrem roku byla 
zahájena digitalizace cedulí německého divadla v Brně (dodavatelsky). 
 
Knihovna 
Významný přírůstek divadelní knihovny představují divadelní hry z pozůstalosti JUDr. Josefa 
Matějáka. 
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Publikační činnost mimo VO 
Mimo výsledky IP DKRVO a další publikace VaV (viz níže) byly vydány práce: V. Valentová: 
Mramorové poselství Petera Scherhaufera. In: Neuč orla létat – Peter Scherhaufer v Divadle (Husa) 
na provázku. Brno 2014 (ISBN 978-80-7028-397-4); J. Blecha: Nedávné aktivity divadelního 
oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Vlastivědný věstník moravský 66, 2014 a J. Blecha: 
A múzsák szerény hajlékai – a családi bábszinházak. Báb-tár 16, 2014, s. 58–63. 
 
Výstavy 
Realizovány výstavy x Herectvo na drátech (Loutky českých potulných marionetářů ze sbírky 
Moravského zemského muzea). Zámek Humprecht, 18. 5. – 28. 10. 2014 (J. Blecha), Neuč orla létat 
– Peter Scherhaufer v Divadle (Husa) na provázku. Moravské zemské muzeum, 27. 6. 2014 – 8. 2. 
2015 (H. Ocetková, V. Valentová) a Brněnské vánoce 2014 v Labyrintu pod Zelným trhem. Labyrint 
pod Zelným trhem, Brno, 1. 12. 2014 – 23. 12. 2014 (J. Blecha). 
 
Přednášky, pedagogická a lektorská činnost 
Uskutečnily se přednášky: J. Blecha, České rodinné loutkové divadlo, Muzeum loutkářských kultur 
Chrudim, 1. 7. 2014, v rámci festivalu Loutkářská Chrudim, Varietní loutky českých kočovných 
marionetářů. Pro účastníky mezinárodního workshopu M. Trejtnara a L. Gaafen, 12. června 2014, 
Divadelní dokumentace. Jednosemestrální přednáška, Katedra divadelních studí FF MU; 
V. Valentová: Kapitoly z dějin divadla. Dvousemestrální přednáška, Ústav hudební vědy FF MU, 
Putování s husou na provázku. Jednosemestrální přednáška, Ústav hudební vědy FF MU, Italské 
divadlo a tvorba Daria Fo. Katedra divadelních studí FF MU, listopad 2014 a Komediant 
a uštěpačný fabulátor Dario Fo. MU, pro U3V, 27. 11. 2014; J. Blecha a V. Valentová: Vedení, 
konzultace a posudky seminárních, bakalářských a diplomových prací studentů divadelní vědy FF 
MU, DF JAMU, sdružených uměnověd FF MU. Vyhotovovány byly posudky a hodnocení nově 
zaváděných a inovovaných předmětů Inovace uměnovědných studijních oborů na FF MU. 
 
Zahraniční služební cesty 
J. Blecha uskutečnil služební cesty: do Francie, Charleville Mézières, přijímající organizace Institut 
International de la Marionnette, 19.–29. listopadu 2014; účast na části mezinárodního kolokvia 
Marionnettes et pouvoir (Puppetry and Power), posléze studijní pobyt (program Research 
residence) v Institut International de la Marionnette (výzkum dokumentačního materiálu v kontextu 
českého a evropského loutkářství), a na Slovensko, Bratislava, přijímací organizace Slovenský 
ľudový umelecký kolektiv (SLUK), 23. 9. a 8. 12. 2014; jednání realizačního týmu k návrhu 
nominace česko-slovenského tradičního loutkářství na Seznam NDK lidstva UNESCO, konzultace 
společného mezinárodního vědeckovýzkumného záměru v oblasti tradičního loutkářství, jehož 
hlavním cílem bude výzkum a dokumentace působení loutkářských rodin Nových a Anderlových 
včetně případné digitalizace dochovaných pramenů. Předběžné plány uvažují též o společné 
konferenci, vydání publikace a putovní výstavě.  
 
Dobrovolnický program 
S oddělením dějin divadla spolupracovali dva dobrovolníci, a to na determinaci materiálu 
v pozůstalosti Ivo Osolsobě a dále na determinaci fotografií pěvců brněnské opery. Odpracovali 
celkem 150 hodin. 
 
Různé 
Oddělení dějin divadla MZM získalo investiční a neinvestiční finanční prostředky z programu ISO-
D, za něž byla realizována první část projektu restrukturalizace depozitáře a sbírky fotografií. Byl 
vytvořen nový dřevěný policový systém pro ukládání fotografií, jímž byl nově vybaven k tomu 
určený depozitář na Kapucínském náměstí. K vlastní kvalitní archivaci fotografií pak byly 
dle záměru pořízeny archivní krabice a kovové výkresové skříně. J. Blecha odborně spolupracoval 
na úspěšné nominaci zapsání prvku České loutkářství – lidové interpretační umění do Seznamu 
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nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky (zapsáno koncem roku 2014), byl 
autorem odborných partií nominačního textu a scénáristou nominačního filmu. Dále spolupracoval 
na mezinárodním projektu nominace „českého a slovenského loutkářství“ na Reprezentativní 
seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO a se Studiem Dům Evy Tálské se podílel 
na přípravě inscenace Faust aneb jak ze psa udělat Fausta a z Fausta udělat psa aneb pes je pes. 
V rámci výstavy Neuč orla létat – Peter Scherhaufer v Divadle (Husa) na provázku se uskutečnila 
přednáška prof. M. Štědroně Moje spolupráce s Peterem Scherhauferem (17. 12. 2014). V. 
Valentová realizovala popularizační vystoupení v ČR Brno a ČT v souvislosti s výstavou Neuč orla 
létat – Peter Scherhaufer v Divadle (Husa) na provázku. J. Blecha zajišťoval expertní posudky, 
determinace a expertizy divadelních předmětů (pro MLK Chrudim, NM Praha, NIPOS Praha, DÚ 
Praha aj.) a konzultace loutkářských sbírek J. Vorla a P. Jiráska. H. Ocetková se věnovala realizaci a 
dramaturgické přípravě Koncertu žáků Baletní školy I. V. Psoty v rámci festivalu Tanec Brno, 
4. ročník (Národní divadlo Brno, Mahenovo divadlo, 24. 5. 2014). 
 
Členství v různých oborových organizacích 
J. Blecha je členem orgánu UNIMA (UNion Internationale de la Marionette; člen exekutivy 
Českého střediska, člen mezinárodní komise Europe Commission), SIBMAS, Teatrologická 
společnost, Sdružení profesionálních loutkářů (člen exekutivy), Sdružení pro vydávání časopisu 
Loutkář, Sdružení pro východočeské loutkářství. A. Jochmanová, V. Valentová pracovaly jako 
členky Teatrologická společnost. 
 
Oddělení dějin hudby  
Činnost Odddělení dějin hudby se v roce 2014 soustředila především na Rok české hudby a všechny 
aktivity s ním související, na zvýšený zájem médií a veřejnosti, dále na spolupořádání 
mezinárodního hudebního festivalu Janáček Brno. Sbírkotvorná, výzkumná a prezentační činnost 
Oddělení dějin hudby se zaměřuje celkově k hudební historii Moravy, se zvláštním zřetelem 
k životu a dílu Leoše Janáčka (J. Zahrádka, L. Janáčková). Probíhal výzkum operních libret 17. –
18. století z moravských hudebních sbírek, díla Antonia Caldary (J. Spáčilová), výzkum hudební 
kultury kláštera augustiniánů (I. Veselá), hudební kultury rodu Magnisů a Haugwitzů (S. 
Šindlářová), kantorské hudby 18. století a sbírky hudebních nástrojů (F. Malý), z novější historie 
skladatelských odkazů Vítězslava Nováka, Pavla Haase (O. Pivoda) ad. Vedle plnění úkolů IP 
DKRVO se všech šest kurátorů podílí rovněž na recenzní a popularizační činnosti, zpracovávají 
odborné posudky. J. Zahrádka připravoval kritické edice Janáčkova díla pro Universal edition Wien 
(Věc Makropulos, Sinfonietta). Pokračoval frant GAČR, č. p. P409-12-0254. Korespondence Leoše 
Janáčka. Finální etapa edičního zpracování fondu uloženého v Oddělení dějin hudby Moravského 
zemského muzea a dalších institucích (řešitel: J. Zahrádka, spoluřešitel: F. Malý, spolupráce: 
L. Janáčková). Pracovníci ODH vycházeli vstříc již tradičně velkému zájmu veřejnosti o studium 
sbírkových fondů oddělení, studovna zaznamenala 350 badatelských návštěv českých i zahraničních 
badatelů, vyřízeno bylo množství žádostí o koncertní provedení skladeb ze sbírek oddělení a kopie 
pro účely publikační. Kurátoři zodpověděli stovky badatelských dotazů a žádostí o rešerše. 
Zpracováána byla pozůstalost skladatelů Antonína Tučapského, notový archiv ZUŠ Jaroslava 
Kvapila, P. Pavlů (kantorská hudby 18. století), pozůstalost hudebního vědce Vladimíra Helferta. 
 
Publikační činnost mimo VO 
Mimo výsledky IP DKRVO a další publikace VaV (viz níže) byly vydány práce: J. Zahrádka: 
Druhotvary 4. Katalog k výstavě. Brno 2014 (ISBN 978-80-7028-434-6), Leoš Janáček – Příhody 
lišky Bystroušky. Edukativní knížka. Brno 2014 (ISBN 978-80-7028-428-5, anglická verze ISBN 
978-80-7028-429-2), Výlety páně Broučkovy. In: Leoš Janáček – Výlety páně Broučkovy. Divadelní 
program NDM, Ostrava 2014, s. 9–44; O. Pivoda: Pavel Haas: Janáčkův nejnadanější žák. Brno 
2014. 43 s. (ISBN 978-80-7028-436-0). 
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Popularizační činnost 
O. Pivoda byl autorem průvodních slov ke koncertům Janáčkovy filharmonie Ostrava, spolupráce 
s hudebním časopisem Harmonie (spoluautorství seriálu článků Rudolf Firkušný: pianista mezi 
domovem a emigrací). 
 
Účast na konferencích 
Pracovníci oddělení se zúčastnili konferencí: Music Migrations: From Source Research to Cultural 
Studies. Johannes Gutenberg-University Mainz, 24–25. 4. 2014, XXXII. ročník mezinárodního 
hudebněvědného kolokvia, Česká hudba a svět, L. Janáček – včera, dnes a zítra, Hudba v regionech 
– regiony v hudbě, 29.–30. květen 2014, Centrum studií regionální hudební kultury Pedagogické 
fakulty Ostravské univerzity (příspěvek J. Zahrádka: Proč a jak vznikla Janáčkova Sinfonietta), 
49. mezinárodní hudebněvědné kolokvium, Mýtus a skutečnost české hudební vědy, Ústav hudební 
vědy, Masarykova Univerzita, Brno, 24.−26. listopad 2014 (příspěvek J. Zahrádka: Janáček a česká 
hudební věda). O. Pivoda přednesl referát Zdeněk Nejedlý a Vítězslav Novák.  V rámci Mezinárodní 
konference Opera Europa, Brno 20.–23. listopad 2014 Czech perspectives on Janáček Round table 
discussion with Jiří Zahrádka (Brno), Miloš Štĕdroň (Brno), John Tyrrell (Professor of Music at 
Cardiff University and author of Czech Music and Janáček’s Operas), moderated by Jan Špaček. 
 
Výstavy a akce pro veřenost 
Uskutečnily se výstavy: Musica Magni, DP MZM, 28. 11. 2013 – 30. 3. 2014 (S. Šindlářová), 
Zámecký bál v muzeu, DP MZM – dětská tvůrčí dílna 22. 3. 2014 (S. Šindlářová), Pavel Haas – 
Janáčkův nejnadanější žák. Výstava k Roku české hudby 2014 o životních osudech brněnského 
česko-židovského skladatele, 5. 12. 2014 – 1. 3. 2015, Sál Jana Jelínka, DP MZM (O.Pivoda). 
Proběhly dále akce: komentovaná prohlídka v rámci Týdne výtvarné kultury, 11. 3. 2014 (PLJ), 
Muzejní noc v Památníku Leoše Janáčka – komponovaný pořad, 17. 5. 2014,  Liščí stopou, 12. 10. 
2014 (PLJ). J. Zahrádka se dále podílel na dramaturgii Mezinárodního festivalu Janáček Brno 2014 
a lektorských úvodech na Mezinárodním festivalu Janáček Brno 2014. Uskutečnil také přednášku v 
Národním divadle moravskoslezském na téma Leoš Janáček a česká myšlenka (23. 10. 2014 ). 
V Památníku Leoše Janáčka J. Zahrádka realizoval výstavy: Pavel Hayek: Mechanické partitury 
(22. 11. 2013 – 5. 1. 2014), Annegret Heinl/Jan Steklík: Partitury pro možnou hudbu neboli každou 
příležitost (24. 1. 2014 – 9. 3. 2014), Inge Kosková: Prožitkové záznamy (28. 3. - 13. 5. 2014), Ivan 
Kafka / 7x v řadě (26. 9. – 9. 11. 2014) a Druhotvary 4 (26. 11. 2014 – 4. 1. 2015). Mimo MZM J. 
Zahrádka uspořádal výstavu Chyt jsem Bystroušku pro les a pro smutek pozdních let (28. 5. – 
3. 12. 2014, Janáčkovo divadlo, Brno). 
 
Spolupráce s médii 
L. Janáčková vystoupila v ČT, v pořadu Události v regionech – příspěvek k 90. výročí premiéry 
opery Příhody lišky Bystroušky, s ČT spolupracovala také na filmu režiséra Karla Fuksy a Arnošta 
Goldflama o L. Janáčkovi. S. Šindlářová 22. 3. 2014 se zúčastnila vstupu ve vysílání ČT 24, Studio 
6 – Zámecký bál v muzeu a výstava Musica Magni. Jiří Zahrádka vystoupil v rámci pořadů ČRo 
Vltava (4. 7. 2014), Telefonotéka ČRo Vltava (17. 10. 2014), Apetýt, ČRo Brno (4. 7. 2014), 
Návštěva u Leoše Janáčka jubilanta Roku české hudby – Janáčkovo mládí – 1. část, Rádio Proglas 
(4. 7. 2014) a Návštěva u Leoše Janáčka jubilanta Roku české hudby – Zralá léta a dílo Leoše 
Janáčka – 2. část,Telefonotéka Rádio Proglas (11. 7. 2014). 
 
Pedagogická činnost 
J. Spáčilová působila na Katedře divadelních studií FF MU: jednosemestrální přednáška Kapitoly 
z dějin hudebního divadla, jarní semestr 2014, I. Veselá realizovala výuku teoretických předmětů na 
Konzervatoři Brno (předměty Dějiny hudby, Současná hudba, Historicko-estetický seminář); 
v podzimním semestru 2014 výuka na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě (předměty 
Dějiny evropské hudební kultury, Hudební myšlení do roku 1600). J. Zahrádka zajišťoval 
pravidelnou výuku v rámci rozvrhované semestrální výuky na Ústavu hudební vědy, Filozofická 
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fakulta Masarykovy univerzity: Seminář kritiky a kulturní publicistiky, Seminář Život a dílo Leoše 
Janáčka, Dějiny hudby: 19. století A, Diplomový seminář, Metodologie uměnovědných oborů 
a Hudba v českých dějinách (19. a 20. století). 
  
Přírodovědné muzeum 
Botanické oddělení 
Sbírkotvorná činnost 
Vedle řady menších akvizicí je nejvýznamnější akvizice 2.400 herbářových položek rodu 
Taraxacum od Bohumila Trávníčka, význačného specialisty na tento rod. Sbírka byla koupena 
z prostředků ISO. Intenzivně se pokračovalo i v podchycování sbírkového fondu do databáze 
DEMUS. Celkem bylo za rok zapsáno 19.298 inventárních čísel, čímž databáze dosáhla celkového 
počtu 155.825 podchycených dokladů. 
 
Knihovna 
K datu 31. prosince 2014 eviduje knihovna Botanického oddělení MZM 62.551 knihovních 
jednotek. Přírůstek v roce 2014 činil 581 knihovních jednotek. Dále bylo do systému KP-Win Sql 
zavedeno dalších 500 záznamů knih v rámci rekatalogizace fondu a bylo zrevidováno 
1.096 knihovních jednotek. V květnu proběhla v knihovně exkurze, uspořádaná pro studenty oboru 
Informační studia a knihovnictví, Masarykova univerzita. V knihovně proběhla akce Zajatec 
Podpěra, čímž se knihovna zapojila do projektů Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. 
světové války a Velká válka, připraveného k výročí významnými paměťovými institucemi. Akce 
byla zároveň realizována v rámci Týdne knihoven. 6.–12. října probíhala drobná výstava publikací 
J. Podpěry a předmětů souvisejících s jeho prací a životem. 9. října byla ve spolupráci s Českou 
botanickou společností uspořádána přednáška o činnosti J. Podpěry s důrazem na jeho práci 
ve válečném zajetí, vedená doc. RNDr. Petrem Burešem, Ph.D. 
 
Výzkumná činnost 
Probíhala v rámci IP DKRVO. Výjimkami jsou podíly S. Kubešové na grantu Masarykovy 
univerzity – Změny biodiverzity na přechodu pleistocénu a holocénu: současné analogie v reliktních 
ekosystémech Sibiře (GAP504/11/0454) a V. Antonína na taxonomicko-fylogenetického projektu 
o druzích rodu Gymnopus v Korejské republice: Diversity and molecular taxonomy 
of marasmielloid and gymnopoid fungi (Basidiomycota, Omphalotaceae) in the Republic of Korea 
ve spolupráci s Korejským lesnickým výzkumným ústavem v Soulu. Z obou projektů vzešly 
i publikace (viz níže). 
 
Osvětová činnost 
Jako každoročně proběhlo na půdě botanického oddělení podzimní jednání botanické komise AMG 
ve dnech 21.–22. října. Pokračovala poradenská činnost houbařské poradny, která se rovněž 
podílela na organizaci pravidelného přednáškového cyklu (šest přednášek). Pracovníci houbařské 
poradny měli výklady ve výstavě modelů hub pro studenty středních a vysokých škol. Podíleli 
se také na odborné přípravě a průběhu výstavy čerstvých hub v Brně-Vinohradech, 27.–29. 9. Také 
pokračovaly lektorské výklady o herbářích a mechorostech, nově jsme poskytovali výklad 
o kapradinách, plavuních a přesličkách (dohromady pro 20 školních skupin). V. Antonín přednesl 
pět přednášek: Cesty za houbami v roce 2013 pro ČVSM v Brně (14. 1.), Jedlé houby celého světa 
pro KVIC, Brno-Vinohrady (společně s H. Ševčíkovou, 27. 9.), Naše muchomůrky (Amanita) pro 
Muzeum Východních Čech v Hradci Králové (2. 9.), Nejznámější jedlé a jedovaté houby pro Unii 
neslyšících v Brně (20. 11.) a Nejznámější jedlé a jedovaté houby jižní Moravy pro Český 
zahrádkářský svaz v Brně (6. 12.). S. Kubešová vedla exkurze: Bryologická exkurze do PR Kutaný 
a PP Halvovský potok ve Vsetínských vrších pro Moravskoslezskou pobočku ČBS (19. 4.), 
Botanická exkurze na Hády pro Biskupské gymnázium (28. 4.), Mechy pro Biologický kemp 
v Rakoveckém údolí (18. 8.), Krok do přírody – Mechy v údolí Říčky pro KC Líšeň (11. 10.) 
a Mechorosty v okolí horní části Brněnské přehrady pro Klub Přírodovědecký v Brně (1. 11.). 
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I. Novotný vedl exkurzi Příroda Drahanské vrchoviny (1. 6.) a exkurzi s přednáškou Příroda 
Moravského krasu a botanická exkurze Blansko vyhlídka (1. 7.) a také prezentoval bryologický 
víkend pro Občanské sdružení Zelný Vyškov (26. 6.).  K. Sutorý vedl exkurzi Krok do přírody – 
Co kvete na Hádecké plošině pro KC Líšeň (31. 5.). H. Ševčíková vedla mykologickou exkurzi do 
okolí Hádů (1. 11.) a přednesla přednášku Jedlé houby celého světa pro KVIC, Brno-Vinohrady 
(společně s V. Antonínem, 27. 9.).  
 
Zahraniční cesty 
K. Sutorý ve dnech 11. – 17. 6. navštívil poloostrov Athos v Řecku, kde pokračoval ve sběru 
materiálu a v hledání stop po zde zahynuvším moravském botanikovi E. Formánkovi; ve dnech 14. 
– 18. 4. pak navštívil botanická pracoviště v Istanbulu. Návštěva měla za cíl seznámení 
se s materiálem čeledi Boraginaceae; ve dnech 5. – 9. 5. se účastnil pracovní konference týkající 
se čeledi Boraginaceae v Bonnu a 28. – 29. 11. pracovní konference ČBS v Praze na téma 
Management a obnova travinných ekosystémů. Mimo tyto cesty absolvoval několik krátkodobých 
návštěv v herbářových sbírkách v Praze, v Budapešti a ve Vídni, kde bylo hlavním cílem 
vyhledávání typových dokladů spojených s J. Freynem. S. Kubešová ve dnech 22. 6. – 12. 7. 
vykonala cestu do Ruské federace, kde probíhal na linii sever – jih botanický terénní výzkum 
v rámci grantu s MU, který procházel zónami leso-stepi, stepi, polopouště, stepi a nakonec lesů 
v okrajové části pohoří, Omsk (Ruská federace) – Stepnogorsk – Karaganda – jezero Balkaš – 
Almaty (Kazachstán). V. Antonín ve dnech 2. – 19. 7. navštívil Korejskou republiku a realizoval 
terénní sběrnou cestu v rámci společného projektu s korejskými partnery Diversity and molecular 
taxonomy of marasmielloid and gymnopoid fungi (Basidiomycota, Omphalotaceae) in the Republic 
of Korea; v rámci pobytu přednesl na Korejském lesnickém výzkumném ústavu v Soulu vyžádanou 
přednášku na téma „Boletes of Central Europe” určenou pro pracovníky tohoto ústavu. Zúčastnil 
se ve dnech 26. – 30. 8. také 13. terénního setkání věnovanému alpinských a subalpinským houbám, 
které se konala v obci Scopello (Itálie) a pořádala ji Mykologická společnost G. Bresadoly; 
v průběhu akce přednesl přednášku na téma Current systematic concept of marasmioid and 
gymnopoid (collybioid) fungi. Ve dnech 9. ‒ 12. října se zúčastnil terénní mykologické akce 
Slovinské mykologické společnosti v obci Kozje v Kozjanském národním parku (Slovinsko); 
v rámci akce přednesl vyžádanou přednášku „Die Pilzschutzprobleme und die geschützte Pilzarten 
in der Tschechischen Republik“ určenou pro odbornou i laickou veřejnost. Ve dnech 6. – 7. února 
byla navštívena pracoviště botanického oddělení Přírodovědného muzea ve Vídni a Institutu 
botaniky Vídeňské univerzity; cílem v obou institucích bylo studium herbářového materiálu 
a jednání o připravovaném společném projektu. H. Ševčíková se zúčastnila ve dnech 26. – 30. 8. 13. 
terénního setkání věnovanému alpinských a subalpinským houbám, které se konala v obci Scopello 
(Itálie) a pořádala ji Mykologická společnost G. Bresadoly. Realizována byla také krátká návštěva 
pracovišť botanického oddělení Přírodovědného muzea ve Vídni a Institutu botaniky Vídeňské 
univerzity ve dnech 6. – 7. února; cílem v obou institucích bylo studium herbářového materiálu. 
 
Pedagogická a lektorská činnost 
S. Kubešová realizovala předměty Determinace mechorostů pro pokročilé a Bryologické praktikum, 
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brně; dále přípravu a vedení kurzu Mechorosty. 
Určovací kurz pro začátečníky, MZM, Muzeum regionu Valašsko a Gymnázium Fr. Palackého 
ve Valašském Meziříčí. Společně s I. Novotným pak rovněž 8. Bryologický víkend, MZM 
a Mendelova univerzita. Uskutečněna byly přednášky Mechorosty na člověkem vytvořených 
stanovištích, Ostravská univerzita, Výběrové přednášky z biologie 2 (S. Kubešová, K. Hrdinová 
a M. Pellarová) a Botanické oddělení Moravského zemského muzea pro studenty Ústavu botaniky 
a zoologie, Masarykova univerzita (S. Kubešová a K. Sutorý). 
 
Další publikační a ediční činnost 
Z publikačních aktivit mimo IP DKRVO a další výstupy VaV (viz níže) bychom zmínili práce 
V. Antonína: Note on the new Korean common names of marasmioid fungi. 1. The genus 
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Marasmius. Korean Journal of Mycology 41(4), s. 280–286 (společně s Ryoo R., Ka K.-H. a Shin 
H. D.) a překlad knihy S. Hagary Ottova encyklopedie hub (Ottovo nakladatelství, 1150 s.), dále 
články S. Kubešové: Josef Podpěra – botanik, zajatec a profesor. M revue 0, s. 29–30; 
Pterygoneurum subsessile, Rhynchostegium megapolitanum. In: Hradílek Z. (ed.), Zajímavé 
bryofloristické nálezy XXII, Bryonora 53, s. 27–29; s E. Holou: Nová bryologická literatura 
XXVIII. Bryonora 53, s. 36–40; s J. Tkáčikovou: Bryologická exkurze na vápence do okolí Teplic 
nad Bečvou. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3, s. 8–10; s J. Tkáčikovou a K. Pokornou: 
Syzygiella autumnalis, Buxbaumia viridis, Microbryum floerkeanum. In: Hradílek Z. (ed.), Zajímavé 
bryofloristické nálezy XXIII. Bryonora 54, s. 44–46 a příspěvek S. Kubešové a I. Novotného: Osmý 
bryologický víkend a jeho předchůdci. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky 2/2014, 
s. 10. 
 
Ediční činnost 
Členství v redakcích odborných časopisů: Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 
(V. Antonín, K. Sutorý), Bryonora a bulletinu Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS  
(S. Kubešová), Czech Mycology (V. Antonín, šéfredaktor), Mykologické listy (V. Antonín, 
editor), Sydowia, Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde, Sborník Národního muzea 
v Praze, řada B - Přírodní vědy a Sborník Muzea Vysočiny (V. Antonín, člen redakční rady). 
 
Entomologické oddělení 
Sbírkotvorná činnost 
V letošním roce oddělení byla zakoupena sbírka dvoukřídlého hmyzu (Diptera) Prof. Rozkošného 
(46.537 jedinců). Byla výrazně rozšířena sbírka nedeterminovaných ploštic Madagaskaru (7.500 
kusů různých čeledí) a byla determinována část madagaskarských drabčíkovitých brouků (zejména 
rod Thinocharis), zahrnující mnoho paratypových exemplářů. Materiál brouků a ploštic 
z Madagaskaru je v současné době postupně determinován s cílem vybudovat v MZM rozsáhlou 
sbírku z této zoogeograficky zajímavé oblasti. V průběhu roku pokračovalo třídění vzorků z prosevů 
pralesní hrabanky z expedic na Madagaskar a do Bolívie. Celý rok probíhalo ve spolupráci 
s J. Baštou nové uspořádání sbírky střevlíkovitých brouků a ve spolupráci s Ing. O. Jakešem 
uspořádání sbírky motýlů Ing. J. Skýpaly a Ing. J. Lišky. Ve spolupráci s Dr. T. Lacknerem byla 
započata revize a nové uspořádání sbírky mršníkovitých brouků (Histeridae). Pokračovalo rovněž 
třídění a determinace materiálu řádu Hemiptera, na němž se dlouhodobě podílejí naši kurátoři 
ve spolupráci s emeritním zaměstnancem oddělení P. Lautererem a několika zahraničními experty. 
V rámci oddělení bylo nově vypreparováno 14.552 exemplářů hmyzu, který byl zařazen 
do pomocného materiálu určenému k dalšímu zpracování. J. Nerudová zahájila třídění 
a determinaci materiálu z rozsáhlé sbírky Diptera (48.042 exx), která byla muzeu darována ústavem 
PřFMU v roce 1988. Výsledkem práce je sloučení několika samostatně evidovaných sbírek 
pomocného studijního materiálu a jejich následné převedení a zaevidování do přírůstkové knihy. 
Podobně i L. Hubáčková se věnovala třídění a determinaci sbírky Coleoptera, která je nejrozsáhlejší 
kolekcí entomologického oddělení. Zejména započala s revizí a systematizací zástupců vodních 
brouků z podřádů Adephaga i Polyphaga a připravila k revizi zástupce Histeroidea. 
 
Knihovna 
Knihovna entomologického oddělení v roce 2014  registruje celkem 56.306 knihovních jednotek 
a roční přírůstek činil 178 přírůstkových čísel. Většina časopisů a monografií byla získána výměnou, 
menší část darem a zakoupením. Během roku je průběžně doplňována elektronická databáze 
publikací. Knihovnu využívalo 27 uživatelů k vypůjčení odborné literatury a další ke studiu 
na místě. V rámci periodické revize knihovny bylo v roce 2014 zrevidováno celkem 483 
přírůstkových čísel periodik z celkového počtu 1.231 přírůstkových čísel periodik. 
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Vědeckovýzkumná činnost 
P. Baňař se zabývá studiem taxonomie ploštic infrařádu Enicocephalomorpha, čeledí Aradidae, 
Reduviidae a Plokiophilidae. V těchto skupinách během roku připravoval a publikoval několik 
prací, ve spolupráci s E. Heissem, P. Štysem a D. Chłondem, zejména z Afrotropické, Orientální 
a Australské. V průběhu roku 2013 rozpracoval několik taxonomických článků, které budou 
publikovány v roce 2014. J. Kolibáč během roku pokračoval ve studiu jurských fosilií Cucujiformia 
z Jeholské fauny, spolu se španělskými kolegy (Univ. de Barcelona) publikoval práci o nejstarších 
známých fosíliích Cleridae z evropského území (Journal of Systematic Palaeontology), ve 3 dalších 
článcích publikoval popisy dvou nových endemických druhů Trogossitidae ze Sokotry, jednoho 
pouštního druhu Cleridae ze vzácného australského rodu Sedlacekvia a bizarního zástupce 
Trogossitidae z Brazílie. Na Palackého Universitě pokračoval ve spolupráci na molekulární 
fylogenezi Cleroidea. I. Malenovský se věnuje výzkumu se zaměřením především 
na řád Hemiptera. V roce 2014 se věnoval v MZM především správě sbírek této skupiny. 
J. Nerudová připravovala publikace o morfologii a biologii larev Stratiomyidae z Asie 
a o morfologii a biologii vývojových stádií Sciomyzidae (Diptera). L. Hubáčková se spoluautorsky 
podílela na popisu nového druhu čeledi Coreidae (Hemiptera) z Madagaskaru. 
 
Prezentace na vědeckých konferencích a seminářích 
Realizovány přednášky Sifting of tropical leaf litter – fresh experiences from three continents. 5th 
Quadrennial Meeting of the International Heteropterist’s  Society“, Washington, 21 – 25. 7. 2014 
(P. Baňař) a Paleogene European fossils of Cleroidea (Coleoptera) and their biogeographical 
relations to recent fauna, Mendoza, Argentina, Sept. 28 – Oct. 3 2014 (J. Kolibáč). 
 
Zahraniční služební cesty 
Uskutečnili se následující zahraniční služební cesty: Londýn, Natural History Museum, Velká 
Británie, 2. – 6. červenec 2014: studium sbírek, spolupráce s kurátory brouků a ploštic (P. Baňař); 
Washington, Smithsonian Institution, USA, 13. – 27. 7. 2014: návštěva entomologického oddělení 
Přírodovědného muzea ve Washingtonu s cílem studia sbírek, výpůjčky typových exemplářů 
Heteroptera a účast na mezinárodní vědecké konferenci 5th Quadrennial Meeting of the 
International Heteropterist’s  Society (P. Baňař); Ženeva, Švýcarsko, Innsbruck, Rakousko, 2. – 8. 
11. 2014: badatelská návštěva dvou významných institucí (Muséum d'histoire naturelle de la Ville 
de Genève a Tiroler Landesmuseum) (P. Baňař); Schwerin, Německo, konference 
21. Mitteleuropäische Zikadentagung 11. – 14. 7. 2014: sběr v terénu (I. Malenovský); Turecko, 
provincie Hatay, terénní expedice 25. 6. – 16. 7. 2014 ve spolupráci s Entomologickým ústavem 
Biologického centra AV v Českých Budějovicích (L. Dembický); Mendoza, Argentina, 4th 
International Palaeontological Congress Sept. 28 – Oct. 3 2014 a terénní exkurze po skončení 
kongresu (J. Kolibáč). 
 
Pedagogická a lektorská činnost 
Uskutečněna výuka předmětů Taxonomie, fylogenetika a zoologická nomenklatura, Entomologie 
pro pokročilé a vedení bakalářských prací ze zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova 
univerzita v Brně (I. Malenovský) a předmětů Systematická entomologie – Paraneoptera 
a Systematic entomology – Hemimetabola na FLD České zemědělské university v Praze (P. Baňař). 
 
Ediční činnost 
Zajišťována redakce odborného časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (J. Kolibáč) 
a spolupráce na redakci časopisu Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae (I. Malenovský). Péčí 
pracovníků oddělení vyšel na jaře 2014 tiskem zvláštní svazek AMM Sci. Biol. s názvem Studies 
in Hemiptera in honour of Pavel Lauterer and Jaroslav L. Stehlík. Do tohoto mimořádného díla 
přispělo 27 odbornými články 53 autorů z doslova celého světa. Na více než 500 stranách se autoři 
zabývají mnoha aspekty entomologie Homoptera a Heteroptera, a to od biogeografie, ekologie 
a etologie, až po morfologii, paleontologii, taxonomii a fylogenezi celého řádu Hemiptera. Mimo 
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jiné je zde rovněž popsáno několik desítek nových taxonů ze všech kontinentů na sever od jižního 
polárního kruhu. Tato publikace prokazuje význam obou bývalých osobností entomologického 
oddělení i schopnost současných odborných pracovníků oddělení vydat dílo tak vysokého 
vědeckého standardu. 
 
Různé 
Začátkem roku přešel I. Malenovský z větší části úvazku na Masarykovu universitu, dále se však 
na entomologickém oddělení věnuje kurátorské činnosti ve sbírkách Hemiptera. Na jeho místo 
přišly dvě nové kurátorky, Mgr. J. Nerudová, PhD., která se věnuje řádu Diptera a Mgr. 
L. Hubáčková zabývající se vodními brouky podřádů Adephaga a Polyphaga (Coleoptera). 
Emeritní odborný pracovník oddělení, Dr. P. Lauterer, prováděl determinaci a diagnostiku 
hospodářsky významných druhů hmyzu pro Státní rostlinolékařskou správu v Olomouci, Katedru 
buněčné biologie a genetiky PřF UP v Olomouci a Výzkumný a pěstitelský ústav ovocnářský 
v Holovousích. Oddělení tradičně provádělo determinace vzorků hmyzu (nejčastěji skladištních 
a zemědělských škůdců) a drobné odborné posudky pro veřejnost. Průběžně byly vyhotovovány 
recenze publikací pro česká i zahraniční odborná periodika, oponentury grantových projektů 
a oponentury doktorských disertací (P. Baňař, J. Kolibáč, I. Malenovský). 
 
Zoologické oddělení 
V souvislosti se stěhováním zoologického oddělení (pracovny a knihovna) z pracoviště Biskupský 
dvůr do prostor na Kapucínském nám. 2/4 bylo nutné v průběhu roku 2014 upravit veškeré pracovní 
činnosti všech pracovníků oddělení a věnovat se především vlastnímu stěhování.  
 
Sbírkotvorná činnost 
V rámci dlouhodobé koncepce vytváření zoologické sbírky bylo získáno a vypreparováno do této 
sbírky celkem 39 přírůstků. Současně byla část této sbírky zrevidována a uložena v depozitářích 
na Biskupském dvoře a Budišově.  
 
Vědeckovýzkumná činnost  
Pokračování v terénních výzkumech na lokalitě Betlém – odchyt a značkování jedinců želvy 
bahenní (Emys orbicularis) – celkem odchyceno 42 dosud neznačkovaných jedinců. Pokračování 
výzkumného projektu zaměřeného na mokřady jižní Moravy, zvláště na PP Betlém a střední nádrž 
VDNM. Odběry vzorků  na analýzy DNA z ichtyologického materiálu získaného při zahraniční 
expedici do Ekvádoru – spolupráce s AV ČR na projektu celosvětového atlasu vertebrat, 
kap. Pisces. 
 
Výstavní projekty 
Zoologické oddělení se výrazným způsobem podílelo na realizaci výstavy Dobrodružná Afrika 
očima cestovatelů v pavilonu Anthropos, kde současně zorganizovalo doprovodnou výstavu 
fotografií Jana Hrbáčka. Zapůjčením exponátů se oddělení podílelo i na výstavě Baltové. Probíhá 
příprava ve spolupráci s CHKO Moravský kras na projektu informačního centra. 
 
Další odborná činnost 
Odborný dohled na revitalizačním projektu LZ Židlochovice – Revitalizace Mušovského luhu. 
Spolupráce při revitalizačním projektu Obnova slavkovského rašeliniště ve VVP Libavá. 
 
Popularizační a osvětová  činnost 
Pravidelné exkurze v terénu (studijní plocha Betlém) pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. 
Výklady ve stálé zoologické expozici. 
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Zahraniční služební cesty 
Přírodovědná expedice do jižní Ameriky (M. Šebela, 29. 9. – 18. 11.) – pokračování v zoologických 
průzkumech v povodí řeky Rio Curaray. Shromáždění ichtyologického materiálu pro depozitář 
zoologického odd. Odběry vzorků za účelem analýzy DNA - spolupráce s AV ČR. V rámci 
expedice byl natočen dokument o deštném a horském rovníkovém pralese (50 min.). 
 
Geologicko-paleontologické oddě lení 
Sbírkotvorná činnost 
V rámci sbírkotvorné činnosti byly získány dvě významné akvizice: litografie Srstnatý nosorožec 
a Mamuthus primigenius od akademického malíře Pavla Dvorského. Pokračovali jsme v terénních 
výzkumech spojených s výzkumným úkolem především na lokalitě Litenčice. 
 
Výstavní činnost 
Hlavním výstavním počinem byla příprava a realizace výstavy: Vulkány – tepny Země ve spolupráci 
s mineralogicko-petrografickým oddělením a oddělením Dětského muzea. Výstava představuje 
interaktivní formou fenomén vulkanizmu, sopečnou činnost v geologické minulosti ČR, sopečné 
horniny, minerály a polodrahokamy sopečných hornin a i zkameněliny, na jejich vzniku se sopečná 
činnost nějakým způsobem podílela. K výstavě byl připraven bohatý interaktivní program pro školy 
i pro veřejnost. V souvislosti s otevřením nové výstavní prostory „Jelínkův sál“ a jeho propojení 
přes naší expozici bylo nutno provést stavební úpravy v prvohorní části expozice, což představovalo 
odstranění dvou vitrin a části dioramatu karbonského pralesa. Vzorky z těchto vitrin bylo nutno 
začlenit do ostatních vitrin tak, aby nebyl narušen logický sled jednotlivých vývojových etap. 
Současně proběhlo v celé této části celkové vyčistění vitrin. 
 
Osvětová, edukační a publikační činnost 
Oddělení se zapojilo do projektu Škola v muzeu – spolupráce MZM, MU Brno, Gymnázium tř. Kpt. 
Jaroše, ZŠ Kotlářská a brněnská pobočka IBM – na téma Geologické éry Země. Pro studenty 
pedagogické fakulty byly v rámci jejich výuky upořádány přednášky Zkameněliny a jejich význam. 
Paleontologický výzkum rybí fauny na Moravě byl přiblížen formou přednášky žákům školy 
v Šitbořicích. Průběžně probíhaly výklady v expozici a speciální programy pro celkem 360 osob. 
Konzultace pro veřejnost: 52x. Dlouhotrvající spolupráce R. Gregorové na dokumentaci 
Kabinetu přírodnin Strahovského kláštera vyústila na spoluautorství katalogu: Speculum 
mundi, Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově. Muzeum umění Olomouc. 148 s. 
(ISBN 978-80-87149-87-4, s. 131–136). 
 
Spolupráce s médii 
ČT uskutečnila v rámci pořadu Týden v regionech rozhovor s R. Gregorovou při příležitosti vydání 
knihy Tajemné moře v Karpatech (18. 1. 2014), Televize Brno povídání o výstavě Vulkány – tepny 
Země (18. 12. 2014), Český rozhlas realizoval pořad planetárium o knize Tajemné moře 
v Karpatech (15. 2. 2014) a Radio Petrov dva rozhovory s Monikou Šuslíkovou o zkamenělinách 
Moravy (14. 8. 2014) a o výstavě Vulkány – tepny Země (16. 12. 2014) (vše R. Gregorová). 
 
Zahraniční cesty 
R. Gregorová se ve dnech 24.–28. června 2014 zúčastnila (s přednáškou) mezinárodní konference 
Evropské asociace paleontologie obratlovců v italském Turíně. Dále reprezentovala Český výbor 
ICOM na konferenci ICOM NATHIST  v Zagrebu (The Future of Natural History Museum, 
Relevance, Balance, Innovation) s přednáškou: Very ordinary, yet very important – two slab sof 
Dynow marlstone recount an interesting story by way of comparative anatomy.   
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Mineralogicko-petrografické oddělení 
Sbírkotvorná činnost 
V chronologické i systematické evidenci byly zpracovány všechny nové přírůstky za rok 2014 
a pokračuje detailní odborná i administrativní revize starého sbírkového fondu včetně reevidence 
studijního materiálu z podsbírky B-minerály ze světa, zejména kalcit, ryzí měď, ryzí stříbro (výběr 
do CES) a jejich digitalizace (fotodokumentace). Celkem bylo za rok 2014 zapsáno dvanáct 
přírůstkových čísel a katalogizováno 367 sbírkových předmětů. V rámci zpracování studijního 
materiálu bylo elektronicky zaevidováno a etiketami opatřeno 637 studijních vzorků (nové sběry 
2014 a materiál ze světa ze starého sbírkového fondu MZM). Revidováno (inventarizováno) bylo 
přes 4.000 vzorků. Konzervováno, preparováno a restaurováno bylo vlastními silami cca 200 
předmětů. Vlastní terénní sběry, případně výměna minerálů, úzce souvisely hlavně s výzkumnou 
činností pracovníků oddělení. Převládaly tuzemské cesty zaměřené na revizi lokalit na různých 
místech Moravy a Slezska, ale i sběry studijního materiálu na českých lokalitách. Byly uskutečněny 
čtyři zahraniční cesty. jedna delší (Norsko) a tři krátké (Německo, Rakousko, Slovensko). Pro 
obohacení sbírek se podařilo získat koupí ukázky vzácných minerálů, například montroseitu 
a sherwooditu z Prachovic (Česká republika), kolekci sběratelsky cenných vltavínů z málo známých 
jihočeských lokalit a minerály a horniny původem převážně ze severní Moravy, mezi nimi estetické 
granáty z Jeseníku, linarity ze Zlatých Hor a výjimečný leštěný modrý mramor z Nedvědice 
u Tišnova.  
 
Vědecko-výzkumná činnost 
V souladu s výzkumnými projekty v rámci DKRVO byla činnost orientována na problematiku 
mineralogie a petrologie litologicky neobvyklých hornin na Moravě i jinde, například mramorů 
s neobvyklým chemickým složením a vzácnými minerálními asociacemi, ojedinělé andradit-
meionit-pyroxenové horniny z kontaktu korundového pegmatitu v Pokojovicích, korundové 
mineralizace (rubín) z lokality Revelstoke, Kanada, a na pozoruhodné subabysální dutinové 
pegmatity moldanubika. Provádí se revizní výzkum zeolitů z vybraných moravských lokalit a byl 
komplexně zpracován výskyt křemenných hmot (plazma), vzniklých zvětráváním ultrabazik na 
západní Moravě. Většina výsledků (celkem 14 publikací) byla publikována v recenzovaných 
časopisech, případně časopisech v databázi SCOPUS. Ve spolupráci s numismatickým oddělením 
byla zveřejněna obsáhlejší souhrnná studie věnovaná zdrojům stříbra v prostoru Českomoravské 
vrchoviny ve 13. století. V impaktovaném zahraničním časopisu vyšla práce věnovaná problematice 
arzenu ve středověkých odvalech na Kaňku u Kutné Hory; další dva rukopisy, věnované zlatu 
na západní Moravě a třebíčskému plutonu ve vztahu k metamorfóze mramorů a určené 
pro impaktované časopisy, jsou v recenzním řízení. Výzkumné cesty měly kromě řešení konkrétní 
problematiky (včetně přípravy publikací) také obecnější studijní zaměření (návštěvy srovnávacích 
lokalit pro účely korelační). Podíleli jsme se na přípravě mezinárodní akce Central Europe 
Mineralogical Conference (CEMC 2014) a to zejména zpracováním části exkurzního průvodce: 
lokality Líšná u Nového Města (skarn a pegmatity), Nedvědice (mramory) a Štěpánovský rudní 
revír (Pb-Zn-Cu-Ag zrudnění).  
 
Další publikační a ediční činnost 
Byla připravena, a ve spolupráci s Edičním oddělením MZM také vydána, dvě čísla recenzovaného 
odborného časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, ročník 99 (2014). Pro populárně 
naučný časopis Minerál byly zpracovány příspěvky o uranových slídách v centrálním 
moldanubickém plutonu, písmenkových pegmatitech a moravských nalezištích fluoritu. V časopisu 
Minerální suroviny vyšla popularizační práce Za minerály do italského Val Malenca.  
 
Zahraniční cesty 
Realizovány zahraniční služební cesty do Norska (Evje, Odda–Hardangervidda, Kongsberg), 17. 6. 
– 2. 7., výzkum pegmatitů a alpské parageneze, historická těžba stříbra; na Slovensko (Dubník, 
Henclová, Rudňany), 8. – 12. 10., historické dolování polymetalických a železných rud; 
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do Německa (Mnichov, okolí Pasova a Zwiesselu), 25.–27. 10., výzkum minerálních asociací 
bavorské části moldanubika, návštěva mezinárodní expozice minerálů v Mnichově a do Rakouska 
(Wanzenau, Raabs, Drosendorf), 30.–31. 10., výzkum moldanubických mramorů, grafitických 
hornin a křemenných hmot. 
 
Výstavní projekty 
Byla vytvořena jedna krátkodobá menší výstava Minerály okolí Brna pro výroční zasedání Těžební 
unie (5. 11 – 7. 11. 2014). Někteří pracovníci mineralogicko-petrografického odd. se rovněž podíleli 
na rozsáhlém výstavním projektu MZM Vulkány – tepny Země a zajistili některé exponáty 
pro výstavu Mykény a střední Evropa a do stálé expozice Mendelianum – atraktivní svět genetiky. 
 
Osvětová činnost a spolupráce s jinými subjekty 
Oddělení intenzivně spolupracuje s Ústavem geologických věd MU v Brně (konzultace 
disertačních, diplomových a bakalářských prací, členství v rigorózních komisích, oponentské 
posudky závěrečných prací), Národním muzeem v Praze a s Českou geologickou službou. 
Ze zahraničí to byla University of British Columbia, Vancouver, kde pokračovala dlouhodobá stáž 
jednoho pracovníka oddělení, a Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. 
V lednu byl dokončen evropský projekt PasGeo, kde bylo MZM prostřednictvím mineralogicko-
petrografického oddělení partnerem Ústavu geologických věd MU a Těžební unie. Pracoviště 
dlouhodobě poskytuje poradenskou činnost v oboru mineralogie a geologie nejširší veřejnosti 
i studentům (celkem cca 350 konzultací). Pracovníci oddělení pravidelně poskytovali školám všech 
stupňů na vyžádání výklady v expozicích a oddělení bylo aktivně zastoupeno  na Muzejní noci (17. 
5.). Uskutečnila se jedna exkurze pro střední školy (5. 5., Chvojnice). Byly předneseny čtyři 
přednášky pro odbornou i laickou veřejnost, o Mineralogických a ložiskových poměrech okolí 
Bílého potoka u Tišnova. (22. 1., Česká Třebová; 27. 3., Česká geologická společnost), Za minerály 
Alp (31. 1., Třebíč) a Drahé kameny a jejich výjimečnost (7. 4., Městská knihovna Kuřim). Dne 18. 
12. se J. Toman zúčastnil televizního pořadu věnovaného prezentaci výstavy Vulkány – tepny Země 
(BTV, Brno). Účastnili jsme se odborného semináře muzejních geologů včetně exkurze, 
pořádaného ve spolupráci s AMG v Říčanech u Prahy ve dnech 26.–28. 5.2014. Dvakrát jsme se 
zúčastnili mezinárodní výstavy minerálů v Tišnově (odborná garance, konzultace) 
a mineralogických setkání v Brně, Praze, České Lípě a v Oslavanech. Ve spolupráci s oddělením 
komunikace a marketingu se pracovnice oddělení Š. Koníčková účastní projektu Škola v muzeu 
(odborný garant). Ve spolupráci s Dětským muzeem se uskutečnila výtvarná dílna Barvy duhy aneb 
za krásou barevných kamenů (20. 2., Dietrichsteinský palác MZM). Dětskému muzeu také 
pracovníci oddělení vybrali a poskytli množství nesbírkového duplicitního materiálu pro jejich 
aktivity. V rámci spolupráce s Domem dětí v Řečkovicích se v prosinci uskutečnila již tradiční 
Mikulášská mineralogická besídka.  
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Moravské zemské muzeum, výzkumná organizace MK000094862 
Zpráva o plnění cílů IP DKRVO za rok 2014 

 
Úvod  
Předložená zpráva o plnění cílů stanovených DKRVO Moravské zemské muzeum 
(MK000094862) za rok 2014 je sumárním přehledem činnosti vycházejícím z údajů vyžádaných 
koordinátory činnosti řešitelského týmu výzkumné organizace na řešitelích dílčích úkolů 
vyplývajících z platné Vědecké koncepce Moravského zemského muzea, v.o. na léta 2010–2015.  
Vyžádáno bylo 1) Hodnocení stanovených cílů vědecké činnosti a jejich plnění v roce 2014 2) 
přehled uplatněných a neuplatněných výsledků s návazností na IP DKRVO, ale také bez 
této návaznosti (v samostatném soupisu), tzn. práce vědeckého charakteru otištěné 
v renomovaných odborných periodikách (pokud možno zapsaných na seznamu impaktovaných 
periodik či alespoň schváleném seznamu recenzovaných časopisů RVVI) či recenzovaných 
sbornících z vědeckých konferencí, dále recenzované monografie, nebo alespoň kapitoly v nich, 
kritické edice či úvodní studie k nim, studie v katalozích i vlastní komentované katalogy 
k výstavám (vždy tisky s vlastním ISSN či ISBN). Jedná se o práce stránkované a termínované 
12. prosincem 2014.  
Z publikační činnosti vedle sumářů v jednotlivých položkách je v závěru zprávy jako Přílohy 
uvedeny přehledy všech známých uplatněných prací za rok 2014, případně těch, které nesou 
vročení 2013, nebyly však hlášeny v roce minulém. Příloha má čtyři části: 1. přehled uplatněných 
výsledků s návazností na IP DKRVO k 12. 12. 2014; 2. přehled uplatněných výsledků 
s návazností na IP DKRVO, které budou uplatňovány v dodatku k 15. 1. 2014, 3. přehled 
neuplatněných výsledků, vč. vysvětlení, proč k plánovanému uplatnění nemohlo dojít a 4. přehled 
uplatněných výsledků bez návaznosti na IP DKRVO. 
 
Průběh řešení a personální zabezpečení 
Plnění cílů DKRVO Moravského zemského muzea za rok 2014 se účastnilo celkem 54 dílčích 
řešitelů. Prostředky DKRVO byly využity k zajištění řešení jednotlivých dílčích cílů členů 
vědeckého týmu Moravského zemského muzea v intencích stanovených Rozhodnutí 
Ministerstva kultury o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků ve smyslu ustanovení § 4 
odst. 2, písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. (MK-S 784/2014 OVV z 11. 11. 2014). S podporou 
DKRVO probíhal pokračující terénní, muzejní a archivní výzkum (s navazujícími laboratorními 
analýzami, digitalizací studovaného materiálu, audio a video záznamů z nepublikovaných 
výzkumů a studijních textů či dalších nákladů prokazatelně spojitelných s výzkumem), který 
představoval základ a nezbytné východisko připravovaných výsledků. Jedním z hlavních cílů 
DKRVO bylo vedle vlastního terénního výzkumu navazující příprava, editování a publikování 
závěrů výzkumů formou odborných knih a kapitol v odborných knihách (kategorie B a C), článků 
ve sbornících (kategorie D), článků v impaktovaných časopisech, případně respektovaných 
zahraničních databázích (kategorie Jimp, Jsc, Jerih), v recenzovaných zahraničních časopisech 
(kategorie Jneimp) a v recenzovaných českých časopisech (kategorie Jrec), respektive veškeré 
úkony a konání s touto činností spojené. Cíle stanovené Rozhodnutím v bodě I., konstatujcí, že 
„bude probíhat pokračující terénní, muzejní a archivní výzkum (s navazujícími laboratorními 
analýzami, digitalizací studovaného materiálu, audio a video záznamů z nepublikovaných 
výzkumů a studijních textů či dalších nákladů prokazatelně spojitelných s výzkumem), jenž bude 
základem a nezbytným východiskem připravovaných publikačních výstupů“, byly naplňovány 
průběžně, což lze doložit celou řadou laboratorních analýz (často díky nabídce uvolněných 
kapacit realizovaných v renomovaných laboratořích v zahraničí – například v Oxfordu či Athens 
v Georgii, USA), digitalizací studovaného materiálu či dalších nákladů prokazatelně spojitelných 
s terénním výzkumem, uložením a zpracováním získaného materiálu. Veškeré výsledky 
dosažené v roce 2014 korespondují s cíly platné Vědecké koncepce Moravského zemského 
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muzea, v.o. na léta 2010–2015. Obecně považujeme dosažené výsledky jako celek 
za uspokojivé a vědecky přínosné.  
 
Čerpání uznaných nákladů 
Náklady na aktuálně doložitelné výstupy a s jejich vznikem spojené náklady byly čerpány plně 
v souladu s podmínkami Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí institucionální podpory 
na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených 
výsledků ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2, písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. (MK-S 784/2014 
OVV z 11. 11. 2014) a jejich využití bylo maximálně efektivní. Vedle využití na nákup materiálu 
(odborná literatura, kancelářské potřeby, papír, tonery apod.), cestovné, obnovu či pořízení 
DHMM (především elektroniky umožňující odbornou práci – stolní počítače, notebooky, 
tiskárny, fotoaparáty apod.), opravy a udržování veděckých kapacit, osobní i doplňkové náklady 
(veškeré účetní doklady za měsíce leden – listopad 2014 byly již předány 5. 12. 2014 na OVV 
MK ČR) došlo také k realizaci dvou investičních akcí: a) vůz Dacia Duster pro terrénní výzkumy 
(400 tis.), b) zrcadlovka Canon 6D + speciální makroobjektiv Canon MP-E 65/2,8 1-5x pro 
potřeby entomologického oddělení MZM (67 tis.). 
 
Komentář k publikacím uvedeným v Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí 
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě 
zhodnocení jí dosažených výsledků ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2, písm. a) zákona č. 
130/2002 Sb. (MK-S 784/2014 OVV z 11. 11. 2014): 
 
Soupis recenzovaných publikací připravovaných, editovaných či tištěných v roce 2014 
s podporou VO (vč. časopisů) 
 
Recenzovaná periodika  
Převod z cílů roku 2013, plánována příprava, editace a tisk 2014: 
Acta Musei Moraviae – sci. biol. 98 / 2 – splněno 
Anthropologie 51 / 1 – splněno 
 
Cíle roku 2014 (plánovaná příprava, editace, tisk): 
Acta Musei Moraviae – sci. soc. 99 / 1, 2 – splněno 
Acta Musei Moraviae – sci. biol. 99 / 1 – splněno 
Acta Musei Moraviae – sci. geol. 99 / 1, 2 – splněno 
Folia ethnographica 48 / 1, 2 – splněno 
Folia numismatica 28 / 1, 2 – splněno 
Folia Mendeliana 50 / 1, 2 – č. 1 splněno, č. 2 je připraveno k tisku, avšak tiskárna 
jej z technických důvodů již nemůže vytisknout v termínu do 31. 12. 2014 (respektive 15. 1. 
2015, tedy data předání výsledků poskytovateli) 
Anthropologie 51 / 2–3, 52 / 1 – splněno 
 
Recenzované monografie 
Převod z cílů roku 2013, plánována příprava, editace a tisk 2014: 
Kalinová, A.: Malované nebe. Lidové malby na skle ze sbírky MZM – splněno 
Reissner, M.: Ilustrace v dětské knize – V době odevzdání Závěrečné zprávy za rok 2014 k 15. 
1. 2015 je kniha již vytištěna, avšak probíhá dosud její vyvázání, které nebylo z technických 
důvodů (vytíženost tiskárny) možno realizovat v termínu 31. 12. 2014 (respektive 15. 1. 2015, 
tedy termínu předání Závěrečné zprávy za rok 2014, vč. dodatků). V termínech Žádosti 
o změnu Rozhodnutí (říjen 2014) tato skutečnost dosud nebyla známa. Kniha bude hotova 
do 31. 1. 2015, nelze ji však již uplatnit za rok 2014 v termínu daném poskytovatelem. 
Mitá ček, J. a kolektiv: Středověká Morava – V době odevzdání Závěrečné zprávy za rok 2014 
k 15. 1. 2015 je kniha již graficky zpracována, avšak probíhá dosud její předtisková příprava 
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(korektury autor ů, respektive jejich zanášení do sazby), které nebylo možné z technických 
důvodů (vytíženost tiskárny) možno realizovat v termínu 31. 12. 2014 (respektive 15. 1. 2015, 
tedy termínu předání Závěrečné zprávy za rok 2014, vč. dodatků). V termínech Žádosti 
o změnu Rozhodnutí (říjen 2014) tato skutečnost dosud nebyla známa. Kniha bude hotova 
do 15. 2. 2015, nelze ji však již uplatnit za rok 2014 v termínu daném poskytovatelem. 
Grossmannová, D.: Denáry a brakteáty na Moravě ve 2. polovině 13. století – V době odevzdání 
Závěrečné zprávy za rok 2014 k 15. 1. 2015 je kniha již graficky zpracována, avšak nebylo 
možné z technických důvodů (vytíženost tiskárny) možno realizovat její vytištění v termínu 
31. 12. 2014 (respektive 15. 1. 2015, tedy termínu předání Závěrečné zprávy za rok 2014, 
vč. dodatků). V termínech Žádosti o změnu Rozhodnutí (říjen 2014) tato skutečnost dosud 
nebyla známa. Kniha bude hotova do konce měsíce února 2015, nelze ji však již uplatnit za 
rok 2014 v termínu daném poskytovatelem. 
Oliva, M.: Dolní Věstonice I (1922-1942). Hans Freising – Karel Absolon – Assien Bohmers 
– splněno 
 
Další výsledky typu B připravované na rok 2014 v rámci činnosti VO, avšak tištěné jinými 
subjekty. Převod z cílů roku 2013, plánována příprava, editace a tisk 2014: 
Večerková, E.: Církevní rok a lidové obyčeje (bude uplatněno v roce 2015) 
 
Cíle roku 2014 (plánována příprava, editace, tisk): 
Blecha, J.: České tzv. rodinné loutkové divadlo (DVD) – splněno 
Břečka, Jan a kol. V utrpení a boji – brněnští Židé v osudových momentech XX. století – In 
Suffering and Fighting – the Jews of Brno in Fateful Moments of the 20th Century – splněno 
Čižmářová, J. (ed) a kol.: Časná doba dějinná ve středním Podunají – V době odevzdání 
Závěrečné zprávy za rok 2014 k 15. 1. 2015 je kniha již vytištěna, avšak probíhá dosud její 
vyvázání, které je s ohledem na skutečnost, že kniha má přes 850 tiskových stran technicky 
náročnější, než bylo předpokládáno. Kniha bude hotova do 31. 1. 2015, nelze ji však 
již uplatnit za rok 2014 v termínu daném poskytovatelem. 
Fišer, Z.: František Skopalík. Život a dílo v dokumentech II. (bude uplatněno v roce 2015) 
Janáčková, L.: Leoš Janáček a Lidové noviny – splněno  
Kostrhun , P.: Rozvoj moravské paleolitické archeologie mezi léty 1918–1938 – splněno 
Pechová, J.: Perníkářské formy ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea 
– splněno 
Vašek, F. – Černý, V. – Břečka, J.: Kounicovy studentské koleje v Brně – Golgota Moravy (bude 
uplatněno v roce 2015) 
Večerková, E.: Lidové rukopisy ve sbírce Etnografického ústavu Moravského zemského muzea – 
splněno 
 
Další výsledky typu B připravované na rok 2014 v rámci činnosti VO, avšak tištěné jinými subjekty: 
Malý , F.: Ariae de Passione. Výběr postních árií 18. století na české texty – splněno 
 
Přehled dílčích projektů výzkumných a vývojových pracovníků Moravského zemského 
muzea podílejících se v rámci DKRVO na řešení úkolů dlouhodobého koncepčního 
rozvoje Moravského zemského muzea, v.o. v roce 2014: 
Prostředky DKRVO budou použity k zajištění řešení jednotlivých dílčích úkolů členů vědeckého 
týmu Moravského zemského muzea v intencích stanovených cílů výzkumu (viz níže jednotlivé 
stanovené cíle a výsledky dílčích projektů). S podporou DKRVO bude probíhat pokračující terénní, 
muzejní a archivní výzkum (s navazujícími laboratorními analýzami, digitalizací studovaného 
materiálu, audio a video záznamů z nepublikovaných výzkumů a studijních textů či dalších nákladů 
prokazatelně spojitelných s výzkumem), jenž bude základem a nezbytným východiskem 
připravovaných publikačních výstupů. Jedním z hlavních cílů DKRVO je vedle vlastního terénního 
výzkumu navazující příprava, editování a publikování hodnocených druhů výsledků: odborných 
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knih (kategorie B), kapitol v odborných knihách (kategorie C), článků ve sbornících (kategorie D), 
článků v impaktovaných periodikách (kategorie Jimp), v odborných periodikách zařazených 
v databázích ERIH či SCOPUS (kategorie Jneimp, Jsc) a v odborných recenzovaných periodikách 
(kategorie Jrec), respektive veškeré úkony a konání s touto činností spojené. 
 
Projekty řazeny abecedně dle příjmení dílčích řešitelů: 
 
1.  
Botanika – garant: RNDr. Vladimír Antonín, CSc. 
(EF – botanika) 
 
Cíl 1: Taxonomicko-fylogenetický projekt zpracování gymnopoidních a marasmielloidních druhů 
v Korejské republice ve spolupráci s Korejským lesnickým výzkumným ústavem v Soulu [Diversity 
and molecular taxonomy of marasmielloid and gymnopoid fungi (Basidiomycota, Omphalotaceae) 
in the Republic of Korea; 2012–2014]. Terénní výzkum, zpracovávání sběrů a příprava publikací. 
V roce 2014 byla zpracována a submitována do tisku práce o sekci Impudicae rodu Gymnopus 
a submitovány další dva články řešící problematiku korejských makromycetů (rody Pluteus, 
Strobilomyces). Pokračoval rovněž terénní výzkum na lokalitách v Korejské republice. 
Plánované výsledky 3xJimp budou uplatněny v roce 2015. 
Cíl 2: Práce na taxonomicko-fylogenetickém projektu Evropských druhů rodu tmavobělka 
(Melanoleuca). Projekt probíhá ve spolupráci s doc. Dr. M. Tomšovským (Mendelova univerzita, 
Brno) a třemi italskými kolegy. Zpracování sběrů z roku 2013 a sekvenace vybraných vzorků. 
Terénní sběr materiálu zaměřený zejména na specifická stanoviště a geografické oblasti. 
Pokračovaly práce na evropských druzích s urtikoidními cystidami. Byla dokončena 
sekvenace hlavní části těchto hub (počet sekvencí přesáhl 400). Jsou dobrým zdrojem pro 
plánované publikace i v příštích letech. Pokračoval rovněž terénní výzkum. Plánovaný 
výsledek 1xJimp bude uplatněn v roce 2015. 
Cíl 3: Drobnější taxonomické a taxonomicko fylogenetické projekty vybraných druhů skupin druhů 
(například druhy rodu Marasmius Dálného Východu, evropské druhy rodu Clitocybula, okruh 
druhů Gymnopus impudicus/graveolens, první nálezy Gymnopus vernus na Slovensku). Terénní 
výzkum, zpracování problematiky a příprava publikací. 
Byly zpracovány drobnější taxonomické a taxonomicko fylogenetické projekty vybraných 
druhů skupin druhů (například druhy rodu Marasmius Dálného Východu, první nálezy 
Gymnopus vernus na Slovensku, emendace rodu Rhjizomarasmius s novými nálezy pro 
Evropu atd.). Probíhal rovněž terénní výzkum. Plánovaná realizace výsledků 2xJrec 
a 1xJimp v roce 2014 byla splněna, další výsledek 1xJimp bude uplatněn v roce 2015. 
 
V roce 2014 jsou předávány rovněž uplatněné výsledky schválené a plánované Rozhodnutím 
Ministerstva kultury o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků ve smyslu ustanovení § 4 
odst. 2, písm. a) zákona 130/2002 Sb. (MK-S 730/2013 OVV z 22. 11. 2013), které byly 
submitovány již v roce 2013, avšak uplatněny mohou být až v roce 2014 a to 6xJimp. 
 
2. 
Entomologie – garant: Mgr. Petr Baňař 
(EG – zoologie) 
 
Cíl 1: Taxonomie ploštic z infrařádu Enicocephalomorpha (Heteroptera). Dlouhodobě zkoumané 
téma, výsledky průběžně publikovány. Příprava popisu nové rodu čeledi Aenictopecheidae 
z Madagaskaru. Dále bude probíhat studium jiných čeledí ploštic (Reduviidae, Plokiophilidae) 
z Madagaskaru. Spolupráce s universitou v Antananarivo, Madagaskar. 
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Cíl byl splněn. Ke konci roku 2014 byl publikován článek v impaktovaném časopise 
Zootaxa: A new species of the genus Mygdonia (hemiptera: Heteroptera:Coreidae) from 
Madagascar with a key to species. V roce 2015 bude publikován další ze série článků 
o Enicocephalomorpha Madagaskaru.  
Cíl 2: Zpracování taxonomie Pselaphinae (Staphylinidae) Sokotry.  
Cíl byl splněn. Článek A review of the Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) from Socotra 
Island je v současné době po korekturách a vyjde ke konci roku 2014 v časopise Acta 
Entomologica Musei Nationalis Pragae. 
 
3. 
Etnologie – garantka: PhDr. Helena Beránková 
(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
 
Cíl: Zpracování fondu Otakara Šrůtka a neznámých (nebo dosud neznámých) fotografů – komparace 
se sbírkami v Praze, v Rožnově a v dalších regionálních muzeích a výzkum fondů diapozitivů. 
Cíl byl splněn. Kompletován a částečně digitalizován byl tzv. starý fond fotografií (pozitivů 
i negattivů) autorů Otakara Šrůtka, Václava Bartoně, [?] Heislera a neznámých autorů, 
část evidována ve II. stupni, část výsledků publikována jako obrazový doprovod ke studiím. 
Výsledky 1xC, 1xJrec, 1xJ a 1xE (přístupná v březnu až dubnu 2014, bez tištěného 
katalogu) byly uplatněny. Jeden výsledek 1xC byl odevzdán zahraničnímu editorovi 
(Finsko), termín uplatnění se zatím předpokládá v roce 2015. 
 
4. 
Dějiny divadla  – garant: Mgr. Jaroslav Blecha 
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví) 
 
Cíl: Průzkum, dokumentace a hodnocení přeměn českého loutkového divadla – tzv. rodinné 
a spolkové loutkové divadlo, kočovné loutkové divadlo. 
Cíl byl pro rok 2014 splněn. Pokračováno v plnění cíle průzkumu, tj. v systematickém 
bádání, dokumentaci a hodnocení přeměn českého loutkového divadla. A to v oblasti 
kočovného marionetového divadla a tzv. rodinného a spolkového loutkového divadla. Navíc 
podnikl výzkum dokumentačního materiálu v kontextu českého a evropského loutkářství 
v IMM (Institut International de la Marionnette, Ch arleville Mézières, Francie). Výsledky 
1xC a 2xJrec jsou plánovány na rok 2015. Výsledky 1xA a 1xJrec byly uplatněny. 
Ze starších Rozhodnutí došlo k uplatnění dalšíhovýsledku 1xJrec. 
 
5. 
Historie – garant: PhDr. Jan Břečka 
(AB – dějiny) 
 
Cíl 1: Zpracování historie Kounicových kolejí, v letech 1940–1945 policejní věznice 
řídící úřadovny gestapa v Brně. 
Cíl je ve fázi dokončování plnění a bude splněn v roce 2015. Monografii pod názvem Místa 
zkropená krví. Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940–1945 
(autoři František Vašek, Vladimír Černý a Jan Břečka) vydávanou Moravským zemským 
muzeem a Archivem města Brna. Vydána by měla být v březnu 2015. Rukopis byl předán 
vydavateli již na sklonku léta 2014, ale došlo ke zdržení kvůli lektorským posudkům 
a vypořádání připomínek recenzentů. Tyto a další technické důvody (jazyková i technická 
korektura obsáhlého rukopisu o téměř 800 NS) zapříčinily zdržení vydání knihy. 
Cíl 2: Zpracování životní historie významné osobnosti čs. zahraničního odboje plk. Otty 
Wagnera. 
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Cíl byl splněn částečně, výsledek 1xJrec byl uplatněn ve Sborníku Archivu 
bezpečnostních složek, a to v čísle 11/2013. Vročení je sice na rok předcházející, 
ale sborník fyzicky vyšel až v lednu 2014. Autor však omylem v textu neuvedl odkaz 
na IP DKRVO a výsledek tedy nemůže být uváděn v této souvislosti. 
Cíl 3: Zpracování vzpomínek Vladimíra Matese z Moravského Krumlova z let jeho 
totálního nasazení ve francouzských ponorkových docích v St. Nazaire a La Rochelle 
v letech 2. světové války. 
Cíl byl splněn, výsledek 1xJrec byl uplatněn v časopise Jižní Morava. 
 
6. 
Mineralogie – garant: Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.  
(DB – geologie a mineralogie) 
 
Cíl:  Výzkum struktur a geneze minerálů turmalínové skupiny a příbuzných silikátů a oxidů 
(zejména s podílem B) v horninách Českého masivu a srovnatelných výskytech ve světě. 
Cíl byl splněn. Byla dokončena charakteristika drahokamové korundové mineralizace 
lokality Revelstoke v Kanadě a publikována ve vysoce prestižním časopisu Lithos (1xJimp). 
 
7. 
Archeologie – garantka: PhDr. Jana Čižmářová 
(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
 
Cíl 1: Zpracování starých fondů (revize, evidence, kresebná dokumentace) nálezů z keltských 
sídlišť a nekropolí. Pokračující prospekce (především detektorová) laténských lokalit, 
průběžné zpracování získaného materiálu a jeho příprava k publikování. (především okresy 
Kroměříž, Olomouc, Prostějov a Přerov). Rekognoskace materiálu v jednotlivých institucích, 
jeho stahování k dokumentaci, vlastní kresebná dokumentace), průběžné shromažďování 
terénní dokumentace a archivních materiálů k výzkumům. 
Cíl v roce 2014 nesplněn. V době odevzdání Závěrečné zprávy za rok 2014 k 15. 1. 2015 
je kniha již vytištěna, avšak probíhá dosud její vyvázání, které je s ohledem na skutečnost, 
že kniha má přes 850 tiskových stran technicky náročnější, než bylo předpokládáno. Kniha 
bude hotova do 31. 1. 2015, nelze ji však již uplatnit za rok 2014 v termínu daném 
poskytovatelem. Další výsledky 1xB a 2xJrec jsou rozpracovány k uplatnění v roce 2015. 
Cíl 2: Zpracování nových nálezů z doby halštatské (lokality Loučka-Doubrava, Pavlovice, 
Provodov-Rýsov). 
Cíl v roce 2014 nesplněn. V době odevzdání Závěrečné zprávy za rok 2014 k 15. 1. 2015 
je kniha již vytištěna, avšak probíhá dosud její vyvázání, které je s ohledem na skutečnost, 
že kniha má přes 850 tiskových stran technicky náročnější, než bylo předpokládáno. Kniha 
bude hotova do 31. 1. 2015, nelze ji však již uplatnit za rok 2014 v termínu daném 
poskytovatelem. 
Cíl 3: Zpracování a příprava do tisku katalogu spon z lokalit Němčice nad Hanou a oppidum Staré 
Hradisko, doplněného rozborem spon a srovnáním obou lokalit (dokumentace, sestavení tabulek). 
Cíl bude splněn v roce 2015. 
 
8. 
Dějiny literatury  – garant: PhDr. Zdeněk Drahoš 
(AB – dějiny) 
 
Cíl: Vyhodnocení archivních fondů k literárnímu dění na Moravě. 
V průběhu roku 2014 probíhala práce na plánovaných výsledcích (1xJrec a 1xE). K jejich 
uplatnění dojde dle předpokládu v roce 2015. 
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9. 
Etnologie – garantka: PhDr. Hana Dvořáková 
(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
 
Cíl 1: Zpracování informací ze stipendijního pobytu ve Freiburgu ve vztahu k poutní industrii 
(vosk, tragant) a stravě. Komparace se sbírkami v Praze, západních Čechách a Králíkách. 
Cíl je rozpracován.  
Cíl 2: Zpracování fondu lidové religiozity a fondu ÚLUV ve vztahu k současnému designu. 
Cíl splněn částečně. Výsledky 1xJrec, 1xJ, 1xD a 1xC byly uplatněny (u výsledku 1xJrec 
a 1xJ autorka neuvedla odkaz na IP DKRVO a nemohou být v této vazbě vykázány), 
výsledek 1xD (vydavatel Národní muzeum) dosud nebyl tištěn a bude moci být uplatněn 
až v roce 2015. V termínech Žádosti o změnu Rozhodnutí (říjen 2014) tato skutečnost dosud 
nebyla známa. Výsledek 1xJrec je rozpracován a bude uplatněn v roce 2015. 
 
10. 
Historie – garant: PhDr. Zdeněk Fišer 
(AB – dějiny) 
 
Cíl 1: Zpracování a vyhodnocení části dokumentů a korespondence vztahujících se k osobnosti 
rolníka Františka Skopalíka (včetně založení Hospodářské školy v Přerově, dále jeho řeči 
proslovené na zemském a říšském sněmu, varia ze života a osobnost Františka Skopalíka v paměti 
následných generací), známé osobnosti selského stavu na Moravě v 19. století, hospodářského 
a politického činitele. 
Cíl je v pokročilém stádiu rozpracování. Dosud probíhá obtížné vyhledávání Skopalíkových 
novinových článků v dobových periodikách, které z různých důvodů nebyly ve své 
komplexnosti zpřístupněny (důvodem jsou také velké objemy těchto periodik). Druhým 
důvodem je objev nových dokumentů a vypracování obsáhlých komentářů k nim. 
Na rukopisu již probíhají jazykové a redakční úpravy. Bude uplatněn v roce 2015. 
Cíl 2: Podíl na kolektivní monografii k dějinám města Hulína. Zpracování dílčích statí dějin města 
ve století 1848–1948.  
Cíl splněn. Kniha vyšla v září 2014 pod názvem Hulín. Město na křižovatkách. Rozsah 416 s., 
vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně jako 99. svazek edice Vlastivědná knihovna 
moravská. Všechny plánované výsledky 9xC jsou uplatňovány za rok 2014. 
Cíl 3: Podíl na kolektivní monografii k dějinám městyse Dambořice. Zpracování dílčích statí dějin 
obce v období 1848–1948.  
Cíl splněn. Kniha vyšla v září 2014 pod názvem Dambořice – zpět ke kořenům. Rozsah 328 s., 
500 výtisků, vydala Muzejní a vlastivědná společnost v Brně jako 98 svazek edice Vlastivědná 
knihovna moravská. Všechny plánované výsledky 4xC jsou uplatňovány za rok 2014. 
 
Jako další činnost vydána 1xC ve slovenských Biografických štúdiách, 5xC v Biografickém 
slovníku českých zemí (sv. 17) a 1xJrec (Vlastivědný věstník moravský). 
 
11. 
Antropologie – garantka: Mgr. Martina Galetová, Ph.D. 
(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
 
Cíl: Analýza osobních ozdob z období paleolitu, příprava scénáře výstavy a recenzovaného 
katalogu Nejstarší šperky a ozdoby těla. 
Plnění cílů bylo v roce 2014 přerušeno v důsledku odchodu pracovnice z MZM. Dílčí 
informace získané výzkumem jsou uloženy pro další využití na pracovišti pracovnice – 
Ústavu Anthropos MZM. 
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12. 
Archeologie – garant: doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. 
(AC – archeologie, anthropologie, etnologie) 
 
Cíl 1: Výzkum litých bronzů avarského období na Moravě a o počátků klenotnictví 
(zlatnictví) na Velké Moravě. 
Cíl rozpracován. Výsledek byl již v loňskom roce předán zahraničnímu vydavateli (AÚ 
SAV Nitra v nakladatelství VEDA). Jeho uplatnění se aktuálně předpokládá v roce 2015. 
Cíl 2: Zpracování a vyhodnocení archeologických nálezů z oblasti Uherskohradišťska 
souvisejících s počátky křesťanství na Moravě, tj. z doby Velké Moravy, a to zejména 
s přihlédnutím k období Konstantina/Cyrila a Metoděje.  
Cíl v roce 2014 nesplněn. Výsledek 1xD (vydavatel Archeologický ústav AV ČR, Brno, 
v.v.i.) dosud nebyl vytištěn, vydavatel nám oznámil, že se tak stane do konce prvního 
čtvrtletí 2015. V termínech Žádosti o změnu Rozhodnutí (říjen 2014) tato skutečnost dosud 
nebyla známa. Další výsledky jsou rozpracovány a budou uplatněny v roce 2015. 
 
13. 
Geologie – garantka: RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D. 
(DB – geologie a mineralogie) 
 
Cíl: Vývoj fosilních společenstev rybí fauny terciéru Západních a Východních Karpat a jejich 
korelace s geneticky příbuznými oblastmi Evropy (Francie, Německo, Švýcarsko, Rakousko). 
Využití rybí fauny pro řešení otázek paleogeografie, biostratigrafie. Pokračování paleontologického 
výzkumu na moravských lokalitách (Litenčice, Mouchnice, Nítkovice, Křepice, Nikolčice, Krumvíř 
a dal.). Analýza zástupců čeledí Echeneidae, Palaeorhynchidae, Trichiuridae. Analýza fosilní rybí 
fauny z rakouské lokality Pucking ze sbírek Naturhistorisches musuem Wien a Landesmuseum Linz 
i z francouzské lokality Froidfontaine. Studium žraločí fauny z jurské lokality Hády v Brně 
ve spolupráci s rakouskými kolegy (Jurgen Krivet, Wien University). 
Cíl rozpracován, výsledky budou uplatněny v roce 2015. 
 
14. 
Numismatika – Garantka: Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D. 
(AB – dějiny) 
 
Cíl 1: Pokračování ve výzkumu ražby zlatých a stříbrných mincí za použití moravských zdrojů 
drahých kovů ve středověku a raném novověku. 
Cíl byl splněn. Zpracování a řešení probíhalo ve spolupráci s mineralogicko-petrografickým 
odd. MZM, byly řešeny otázky zdrojů stříbra ve 13. století a jejich užití pro mincovnictví 
a důlní podnikání, rovněž byl řešen charakter stříbrných rud a jejich zpracování. 
Výsledkem jsou dva příspěvky v recenzovaných časopisech. Oba výsledky Jrec byly 
uplatněny. 
Cíl 2: Pokračování výzkumu moravského mincovnictví ve 13. století. 
Cíl splněn částečně. Řešení úkolu bylo zaměřeno na přípravu publikace, která shrnuje 
dosavadní výzkumy z oblasti mincovnictví ve druhé polovině 13. století u nás. Současně byly 
analyzovány velké mincovní depoty. V jednom případě se jednalo o nově objevený depot 
českých a moravských mincí z konce 13. století, jehož výsledkem je příspěvek publikovaný 
ve spolupráci s D. Víchem (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě). Dále byl provedena revize 
původního složení velkého depotu z Bezuchova, který pochází z druhé  poloviny 13. století 
a který byl objeven již v polovině 19. století a v téže době zakoupen do sbírek muzea. 
Výsledky 1xJrec byl uplatněn. Výsledek 1xB však v roce 2014 uplatněn nebyl. V době 
odevzdání Závěrečné zprávy za rok 2014 k 15. 1. 2015 je kniha již graficky zpracována, avšak 
nebylo možné z technických důvodů (vytíženost tiskárny) možno realizovat její vytištění 
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v termínu 31. 12. 2014 (respektive 15. 1. 2015, tedy termínu předání Závěrečné zprávy za rok 
2014, vč. dodatků). V termínech Žádosti o změnu Rozhodnutí (říjen 2014) tato skutečnost 
dosud nebyla známa. Kniha bude hotova do konce měsíce února 2015, nelze ji však již 
uplatnit za rok 2014 v termínu daném poskytovatelem. Výsledek 1xJrec je rozpracován 
a bude uplatněn v roce 2015. 
Cíl 3: Studium oběživa v českých zemích v období raného novověku. 
Cíl splněn. V roce 2014 byla studována převážně materiálová základna oběživa na Moravě, 
výsledek shrnující analýzu depotu tolarových mincí z 16. století. Výsledek 1xJrec byl 
uplatněn. 
 
Navíc uplatňěn článek ve sborníku v rakouské publikaci Akten des 5. Österreichischen 
Numismatikertages, je zde uveden odkaz na IP DKRVO, i když článek nebyl v roce 2014 
v plánu, jedná se však o výsledek předaný k tisku ještě roku 2012, k jehož uplatnění došlo 
v roce 2014. 
 
16. 
Mineralogie – garant: RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. 
(DB – geologie a mineralogie) 
 
Cíl 1: Výzkum mramorů a doprovodných specifických hornin (skarny, grafity 
a metaevapority) v jihovýchodní části moldanubické zóny. Bude provedeno doplňující terénní 
studium horninových sekvencí s mramory ve vymezené oblasti, analyzovány minerální 
asociace a popsány vybrané horninové sekvence pestrých jednotek. 
Cíl splněn. Do konce roku bude do tisku (Jimp Lithos) předložen rukopis využívající dílčí 
poznatky o minerálních asociacích mramorů v prostoru třebíčského plutonu na západní 
Moravě. Výsledek bude uplatněn v roce 2015. Mimo cíle IP DKRVO byl publikován (Jrec) 
článek o specifické andradit-skapolitové hornině v Pokojovicách u Třebíče. Bohužel autor 
uvedl odkaz na IP DKRVO. 
Cíl 2: Výzkum mineralogie skarnu u Vevčic. 
Vzhledem k dlouhodobé zahraniční expedici jednoho ze spoluautorů a složitých 
odborných problémů při zpracování tématu bude plánovaná publikace (Jimp) předána 
do tisku v první polovině roku 2015. Mimo cíle IP DKRVO bude do konce roku 2014 
publikována mineralogicko-petrografická základní charakteristika vevčického skarnu 
(Jrec). Bohužel autor uvedl odkaz na IP DKRVO.  
 
Mimo cíle IP DKRVO byly v roce 2014 publikovány další dva výsledky Jrec a Jsc. 
Bohužel autor uvedl v obou pracích odkaz na IP DKRVO. 
 
17. 
Mineralogie – garant: Mgr. Vladimír Hrazdil 
(DB – geologie a mineralogie) 
 
Cíl 1:  Výzkum stříbrem bohatých hydrotermálních asociací Moravy – mineralogické aspekty 
historické těžby. 
Cíl splněn. Plánovaná publikace (1xJrec, ve spolupráci s D. Grossmannovou a S. 
Houzarem) byla uplatněna. Do konce roku 2014 vyjde mimo cíle IP DKRVO další podobně 
zaměřená publikace (1xJrec) z odborné konference Stříbrná Jihlava 2013, výsledek bude 
uplatněn v recenzovaném časopise Acta rerum naturalium. 
Cíl 2: Studium dutinových pegmatitů ve východní části Českého masivu. 
Splněno částečně. Výsledky budou uplaněny v letech 2015/2016. Jedna plánovaná publikace 
o dutinových pegmatitech (1xJrec) byla uplatněna již v roce 2014. Z technických důvodů, 
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na publikaci se podílí více autorů, se nepodařilo dokončit druhou publikaci ur čenou pro 
zahraniční prestižní neimpaktovaný časopis Lapis. Publikace je před dokončením. 
 
18. 
Archeologie – garantka: PhDr. Alena Humpolová 
(AC – archeologie, anthropologie, etnologie) 
 
Cíl 1: Zpracování archeologického materiálu z lokalit Hluboké Mašůvky a Žádovice, 
doplnění fondů o nové výzkumy. 
Cíl je rozpracován a výsledek bude uplatněn v roce 2015. 
Cíl 2: Zpracování štípané industrie z lokality Staré Zámky u Jevišovic. 
Cíl je rozpracován a výsledek bude uplatněn v roce 2015. 
 
19. 
Hudební věda – garant: Mgr. Libuše Janáčková 
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví) 
 
Cíl 1: Heuristika na téma Leoš Janáček a Ostrava. 
Cíl splněn. Výsledek 1xC byl uplatněn dle plánu v roce 2014. 
Cíl 2: Dohledání a detailní soupis novinových článků o Leoši Janáčkovi v Lidových novinách do roku 
1928 jako jedné z posledních částí připravované publikace. Finální práce k vydání odborné knihy.  
Cíl splněn. Výsledek 1xB byl uplatněn dle plánu v roce 2014. 
 
20. 
Dějiny literatury  – Garantka: PhDr. Eleanora Jeřábková, Ph.D. 
(AB – dějiny) 
 
Cíl 1: Doplnění obrazu tvůrčí činnosti v oblasti literatury na Moravě přelomu 19. a 20. století 
o méně známé či zapomenuté autory. 
Cíl nesplněn, respektive splněn částečně. Výsledek 1 x D neuplatněn, oznámení vydavatele, že 
termín 2014 nemůže být dodržen, bylo autorce sděleno až po termínu odeslání Žádosti o 
změnu Rozhodnutí. Výsledek 1 x Jrec (Josephine von Knorr tištěno v Acta Musei Moraviae, 
Scientes Sociales) byl uplatněn. Výsledek 1 x C bude uplatněn v roce 2016. 
Cíl 2: Publikování nových výzkumů a dokumentačních akcí oddělení dějin literatury a kultury 
20. století. 
Na splnění cíle se pracuje. Výsledek bude uplatněn dle předpokladu v plánovaném roce 2015. 
 
Navíc předán výsledek 1xJrec (Josephine von Knorr, eine heute fast unbekannte 
Österreichische Dichterin, tištěno v Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik). 
 
21. 
Etnologie – garant: PhDr. Alena Kalinová 
(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
 
Cíl 1: Lidová malba na skle – dokončení katalogu sbírky Etnografického ústavu Moravského 
zemského muzea. 
Cíl splněn. 
Cíl 2: Výzkum lidové keramiky moravské provenience a posthabánské fajánse a jejího místa ve 
vývoji lidové keramiky. 
Cíl splněn. 
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Uplatněny také výsledky 1xD a 2xC, které byly v Závěrečné zprávě za rok 2013 hlášeny 
jako nesplněny. Navíc uplatněn jeden výsledek 1xC, bohužel neplánovaný, do nějž editor 
(rovněž řešitel IP DKRVO v MZM) autorce přidal chybně odkaz (jeho kapitoly v této knize 
byly plánovány. 
 
22. 
Numismatika – Garantka: Mgr. Dagmar Kašparová 
(AB – dějiny) 
 
Cíl 1: Zpracování nálezů mincí na Moravě, jejich dokumentace a determinace. 
Cíl splněn. Došlo ke zpracování dochovaného numismatického materiálu z germánského 
sídliště ve Vícemilicích a snaha o rekonstrukci širšího nálezového celku antických mincí 
na základě dostupných písemných záznamů. Výsledek byl publikován v časopise Folia 
numismatika a uplatněn. 
Cíl 2: Medailérství – historický vývoj medaile na základě studia sbírek NO MZM a soudobá 
moravská medailérská tvorba. 
Cíl splněn. Nejstarší medailérské památky druhé poloviny 16. století z Jáchymova 
dochované ve sbírce Moravského zemského muzea, s přihlédnutím k historickému, 
kulturnímu a sociálnímu vývoji v Krušnohoří v daném období.  Důraz je kladen na 
původní ražené morové medaile s motivem kovového hada na kříži a pozdější odlitky 
s tímto motivem. Výsledek byl publikován v časopise Folia numismatika a uplatněn. 
Cíl 3: Rytec a nakladatel Jan Jiří Balzer a jeho následovníci – sonda do  rodinných 
majetkových poměrů. Ceny knih v druhé polovině 18. a v 19. století. 
Cíl splněn. Příspěvek se zabývá peněžními vztahy souvisejícími s uměleckou činností 
známé mědirytecké rodiny Balzerů. K uvedenému tématu studie přináší nové informace, 
z nichž některé nebyly dosud v odborné literatuře publikovány. Zachycené dobové 
zprávy dokreslují životní osudy rozvětvené rodiny Balzerů. Výsledek byl publikován 
v časopise Folia numismatika a uplatněn. 
 
23. 
Entomologie – garant: Ing. Jiří Kolibáč, CSc. 
(EG – Zoologie) 
 
Cíl 1: Pokračování studia fosilních nálezů skupiny Coleoptera: Polyphaga ze sbírek Nanjing 
Geological and Palaeontological Institute of CAS.  
Splněn dílčí cíl pro rok 2014, byl zpracován popis a fylogenetická analýza fosilního 
(svrchněkřídového) trogossitida Cretamerus vulloi. Publikováno v prestižním Jimp 
Journal of Systematic Palaeontology. Další texty byly rozpracovány a budou uplatněny 
v letech 2015–2016. 
Cíl 2: Systematika recentních brouků nadčeledi Cleroidea. Zpracování nálezů Cleroidea 
ze Sokotry (expedice MZLU, NM, MZM 2012) a ze sbírek Národního musea. 
Splněny oba plánované cíle 2xJimp: 1. článek o fauně ostrova Socotra byl uplatněn 
ve zvláštním vydání časopisu Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae; 2. popis 
nového druhu clerida Sedlacekvia kinchegaensis z Austrálie a fylogenetické vztahy 
s rodem Odontophlogistus byl uplatněn v časopise Zootaxa. 
 
Mimo plán: na vyzadani brazilske instituce UNESP (Ilha Solteira), zabývající 
se zemědělskými a lesními škůdci, zpracování predátorů kůrovců v Ilha Solteira a z toho 
vyplývající popis nového druhu trogossitida (Nemozoma gymnosternalis), který se podílí 
na biologickém boji proti místním druhům kůrovců. (Zootaxa). Autor ovšem odkazuje 
chybně na IP DKRVO. 
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24. 
Mineralogie – garant: Mgr. Šárka Koníčková 
(DB – geologie a mineralogie) 
 
Cíl 1: Výzkum křemenných hmot ze serpentinitů moldanubika záp. Moravy.  
Cíl splněn. Jedna plánovaná obsáhlá publikace o zeleném chalcedonu (tzv. plazma) byla 
uplatněna v roce 2014 (1xJrec). Text byl uplatněn. Druhá publikace je rozpracovaná a bude 
předána do tisku v první polovině roku 2015 (1xJsc).  
 
25. 
Archeologie – garant: Mgr. Petr Kostrhun  
(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
  
Cíl 1: Zpracování, digitalizace a vyhodnocení archivního fondu (korespondence, fotografie) 
Karla Absolona z pohledu dějin přírodních a společenských věd. Dokončení monografického 
zpracování dějin výzkumu moravského paleolitu v meziválečném období a jeho publikace.  
Cíl splněn. V rámci zpracování archivního fondu Karla Absolona byl dokončen soupis 
korespondence (13.500 ks), který byl publikován. Bylo pokračováno ve výběrové digitalizaci 
korespondence a k jejímu publikování. V roce 2014 byly uplatněny výsledky 2xJrec a 1xB. 
Výsledek 1xJrec je již předán redakci časopisu Antropologie a bude uplatněn v roce 2015. 
 
26. 
Dějiny literatury  – garantka: Mgr. Hana Kraflová  
(AB – dějiny) 
 
Cíl 1: Vyhodnocení části fondu Rudolfa Těsnohlídka (zápisníky, rané verše). 
Cíl splněn. Článek Neznámá dedikace Rudolfa Těsnohlídka. Nové úvahy o události 
ve Vestnes roku 1905 ve světle autorova knižního věnování a částí jeho zápisníku byl 
uplatněn v časopise Acta Musei Moraviae, Sci. soc. 
Cíl 2: Vyhodnocení fondu Bohumila Marčáka. 
Cíl bude splněn v roce 2015. 
 
27. 
Botanika – garantka: RNDr. Svatava Kubešová 
(EF – botanika) 
 
Cíl 1: Průzkum bryoflóry ve veřejně přístupných  jeskyních, analýza shromážděných dat 
a příprava publikace.  
Byla provedena rešerše literatury, probíhá analýza dat a práce na tvrobě vlastního 
článku. Uplatnění článku se předpokládá v roce 2015. 
Cíl 2: Průzkum bryoflóry ve vybraných oblastech Evropy, se zaměřením na ČR.  
Cíl byl splněn. Byly připraveny tři publikace. Jedna bude uplatněna mimo cíle IP 
DKRVO, neboť nemůže být vykázána v kategorii Jrec, protože časopis Bryonora (pro 
který byla od počátku koncipována) nebyl oproti minulosti zařazen na Seznam 
recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – platný v roce 2014. 
Druhá publikace se díky dlouhému recenznímu řízení zdržela a bude uplatněna patrně 
až v roce 2015. Třetí publikace byla tištěna v časopise Acta Carpathica Occidentalis. 
Cíl 3: Zhodnocení mechorostů z historického nálezu v zámku Lešná.  
Byla provedena rešerše literatury, probíhá analýza dat a práce na tvrobě vlastního 
článku. Uplatnění článku se předpokládá v roce 2015. 
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Mimo IP DKRVO byl uplatn ěn článek Mechorosty zaznamenané během podzimních 
26. bryologicko-lichenologických dní (2013) v Beskydech v časopise Bryonora. 
 
28. 
Entomologie – garant: Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., spolupracovník: RNDr. Pavel Lauterer, 
emeritní pracovník MZM 
(EG – zoologie) 
 
Cíl: Systematika a biogeografie mer a křísů (Hemiptera: Psylloidea, Auchenorrhyncha). Bude 
pokračovat zpracování materiálu křísů a mer z expedic MZM na Madagaskar, Sokotru, Balkán 
a materiálu ze střední Evropy a Středomoří, případně i z jiných oblastí, na základě sbírek MZM 
a jiných institucí. Některé výzkumné úkoly budou řešeny ve spolupráci s emeritním pracovníkem 
MZM Pavlem Lautererem. 
Cíle byly splněny. Došlo k zpracování: 1. fauny mer (Psylloidea) ostrova Sokotra včetně 
popisů čtyř nových druhů pro vědu, larválních stádií, živných rostlin a určovacího klíče – 
článek byl přijat pro publikaci pro zvláštní číslo impaktovaného časopisu Acta Entomologica 
Musei Nationalis Pragae s předpokládáným datem vytištění v prosinci 2014 (k datu odevzdání 
této zprávy je již hotová sazba, výtisk bude přiložen až k další zprávě); 2. faunistické práce 
o křísech, merách a plošticích české strany Krušných hor – článek byl přijat pro publikaci 
v recenzovaném časopise Klapalekiana s předpokládaným datem vytištění v prosinci 2014 
(k datu odevzdání této zprávy ještě není uzavřenáčetně finálního stránkování); 3. popisu 
nového druhu mery pro vědu, zavlečeného z Austrálie na eukalyptech do Řecka – článek byl 
vytištěn v zahraničním recenzovaném časopise Entomologische Zeitschrift v Německu 
(původně byla tato práce předpokládána pro impaktovaný časopis, po domluvě s ostatními 
zahraničními spoluautory byla však nakonec publikována ve výše zmíněném časopisu 
bez přiděleného impakt faktoru). Výsledky byly uplatněny. Mimo cíle IP DKRVO 
byl uplatněn navíc výsledek 1xJrec. 
 
29. 
Dějiny hudby  – garant: PhDr. František Malý  
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví) 
 
Cíl 1: Příprava kritických edic českých, moravských postních árií a sepolker  18. století.  
Cíl byl pro rok 2014 splněn. Výsledek 1xB byl uplatněn. Druhý výsledek 1xB 
je připravován na rok 2015. 
Cíl 2: Zpracování nově objevených písní Felixe Kadlinského.  
Výsledek bude uplatněn v roce 2015. 
Cíl 3: Výzkum památek chrámové kantorské hudby v německých vesnicích okresu Znojmo.  
Cíl v roce 2014 nesplněn. Výsledek 1xJrec (časopis Hudební věda, vydavatel FF MU, Brno, 
který je možno vykazovat i jako Jneimp, neboť je zařazen v databázi ERIH) dosud nebyl 
vytištěn (respektive číslo časopisu výsledek obsahující). V termínech Žádosti o změnu 
Rozhodnutí (říjen 2014) tato skutečnost dosud nebyla známa. Článek tedy již nelze uplatnit za 
rok 2014 v termínu daném poskytovatelem, ale teprve za rok 2015. 

 
30. 
Archeologie – garant: PhDr. Zdeňka Měchurová 
(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
 
Cíl 1: Studium hmotné kultura středověku na Moravě a ve Slezsku na bázi heuristického 
vytěžení tzv. staré sbírky archeologie středověku – odborné zpracovávání sbírkových 
předmětů v interdisciplinární spolupráci (historie umění, etnografie, přírodovědné metody): 
keramika, kachle, kovové předměty. 
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Výsledek 1xJrec (nově Jsc) byl uplatněn v roce 2014 (recenzovaný časopish Archaeologia 
historica), uplatněny byly také další výsledky 2xJrec (Časopis Slezského zemského muzea, série 
B – vědy historické a Acta Musei Moraviae). Další výsledky 2xC jsou plánovány na rok 2015.  
 
Navíc (mimo IP DKRVO) uplatněn výsledek 1xJrec (recenzovaný časopis Vlastivědný 
věstník moravský). 
 
31. 
Historie – garant: Mgr. Jiří Mitá ček, Ph.D. 
(AB – dějiny) 
 
Cíl 1: Pokračující výzkum historie rytířského řádu sv. Jana Jeruzalemského v zemích koruny 
české ve 13.–17. století. 
Výsledek 1 x C je dlouhodobě předán vydavateli k uplatnění. Aktuálně je přesunut do roku 
2015. Ostatní výsledky 2xB budou uplatněny v roce 2016. 
Cíl 2: Výzkum proměn osídlení a správy pohraničního území mezi moravským markrabstvím 
a uherským královstvím na východní Moravě v 10.–16. století. 
Výsledek je plánován k uplatnění na rok 2015. 
Cíl 3: Výzkum regionální historie Moravy ve středověku. 
Cíl splněn. Oba výsledky 2xC byly uplatněny. 
 
32. 
Archeologie – garant: Mgr. Petr Neruda, Ph.D. 
(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
 
Cíl 1: Výzkum středního paleolitu na Moravě. Technologie kamenné štípané industrie: 
analýza stávajících (Hošťálkovice I a jeskyně Kůlna) a nových fondů středopaleolitické 
kamenné industrie z území Moravy (Brno – FF MU). 
V rámci Cíle 1 bylo v roce 2014 prioritně řešeno zpracování archeologického materiálu 
z lokality Brno-město (nádvoří Filozofické fakulty MU). Byla provedena techno-
typologická analýza materiálu a jeho kresebná dokumentace. Žádný výsledek dosud 
nebyl uplatněn, protože plnohodnotné zpracování vyžaduje data z četných 
interdisciplinárních analýz a zejména pak absolutní dataci archeologické vrstvy, které 
nebylo v roce 2014 provedeno v dohodnuté laboratoři z technických důvodů. Plánované 
uplatnění všech výsledků tohoto Cíle se předpokládá v roce 2015. 
Cíl 2: Sídelní a sídlištní strategie paleolitu na Moravě: výzkum nových lokalit (2014 – Brno 
FF MU; 2014 – Ostravsko). 
Cíl 2 byl řešen zpracováním magdalénienského materiálu z jeskyně Kůlny s cílem získat 
prostorovou distribuci nálezů. Kritická revize ale ukázala, že z dochovaných dat nelze 
udělat odpovídající vědecký výstup. Byla zahájena podobná analýza 
středopaleolitického materiálu a dosud získané výsledky zaručují možnost sestavení 
publikačního výstupy (plánováno v roce 2015). Druhý výstup cíle 2 byl rozpracován 
do formy publikačního výstupu, ale ke konci roku se objevily nové informace (lokality 
a soupisy nových nálezů ze známých lokalit), které bylo nutné do výstupu zapracovat. 
Uplatnění obou výsledků je plánováno na rok 2015. 
 
33. 
Archeologie – garantka: Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.  
(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
  
Cíl 1: Komplexní zpracování epigravettienské lokality  Brno-Štýřice. 
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V průběhu zpracování se ukázalo, že lze informační potenciál využít i do budoucna. 
Ve zpracování materiálu a dalších analýzách se proto bude pokračovat i v následujícím 
období. Zejména se bude jednat o přírodovědné analýzy (například rekonstrukce klimatu), 
trasologickou (mikroskopickou) analýzu vybraného kamenného materiálu (spolupráce 
s PřF Univerzita Palackého) aj. Cíl byl splněn. Výsledek 1xJrec byl uplatněn za rok 2014 
(výsledek je v Bibliografii uveden jako Jsc, na základě dodatečného oznámení redakce, že 
čeasopis j nejenom Jrec, ale také Jsc), byl otištěn v časopise Interdisciplinaria Archaeologica, 
Volume V, Issue 1/2014. Další výsledek 1xJneimp je plánován na rok 2015, kdy by jej měl 
orisknout časopis Antropologie (již byl předán redakci a prošel recenzním řízením). 
Cíl 2: Zpracování nálezů z lokality Ondratice I. 
Článek byl již napsán a odevzdán do časopisu Acta Musei Moraviae, Sci. soc. Pro značný 
rozsah rukopisu a převis článků nebyl v letošním roce vytištěn a redakce jen přesunula 
do roku 2015, kdy bude podle předpokladu uplatněn. 
Cíl 3: Mladopaleolitické osídlení oblasti Dolních Kounic na příkladu kamenné industrie 
z Dolních Kounic – židovského hřbitova. Zpracování materiálu a zasazení do kontextu 
časného mladého paleolitu. 
V průběhu analýzy inventáře bylo zjištěno, že by bylo možné provést některé doplňující 
přírodovědné analýzy. Ve spolupráci s PřF Univerzity Palackého byly provedeny 
teplotní analýzy kamenné suroviny a předpokládáme, že spolupráce bude pokračovat 
i v následujícím období. Cíl byl splněn. Výsledek byl uplatněn v roce 2014. 
 
Mimo IP DKRVO je navíc uplatněn výsledek 1xC (ovšem s chybně uvdeným odkazem 
na IP DKRVO). Rukopis měli editoři publikace k dispozici od roku 2010, ale kniha vyšla 
až v roce 2014. Vzešel z dlouhodobé spolupráce s katedrou archeologie FF MU, kdy jsem 
se podílela na analýze inventáře ze sídliště kultury moravské malované keramiky 
v Hlubokých Mašůvkách.  
 
34. 
Botanika – garant: RNDr. Ivan Novotný 
(EF – Botanika) 
 
Cíl 1: Průzkum bryoflóry ve vybraných oblastech ČR, se zaměřením na Českomoravskou 
vrchovinu.  
Byla připravena publikace, jejíž vydání se díky dlouhému recenznímu řízení zdrželo a vyjde 
v roce 2015.  
Cíl 2:  Sledování výskytu vzácných evropských mechorostů. 
Článek bude na základě recenzního řízení doplněn o nález druhu v Turecku a znovu poslán 
do redakce Journal of Bryology. K uplatnění dojde až v roce 2015. 
 
Mimo IP DKRVO byl uplatn ěn výsledek 1xJrec. 
 
35. 
Dějiny divadla  – garantka: Mgr. Hana Ocetková 
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví) 
 
Cíl: Výzkum a dokumentace profesionálního hudebního divadla a baletu (determinace 
fotografií, katalogizace fotografické sbírky oddělení dějin divadla MZM). 
Cíl splněn částečně. Připravovaná studie bude uplatněna v časopise Acta Musei Moraviae, 
Sci. soc. v roce 2015. Realizována byla plánovaná výstava Neuč orla létat. Peter Scherhaufer 
v Divadle (Husa) na provázku. Výstava připomíná mnohostrannou osobnost Petera 
Scherhaufera, od jehož předčasné smrti uplynulo letos patnáct let a jehož profesní kariéra 
je spjata především s brněnským Divadlem (Husa) na provázku. Peter Scherhaufer 
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je představen jako režisér, autor a spoluautor řady scénářů, pedagog, teoretik a překladatel. 
Krom ě velkého množství mnohdy dosud nepublikovaných fotografií jsou součástí výstavy 
také projekce jeho inscenací a dokumentů, Scherhauferovy texty a reflexe jeho tvorby 
a vlivu ve vzpomínkách divadelníků, herců, žáků a přátel (autorky: Veronika Valentová, 
Hana Ocetková, místo konání: Moravské zemské muzeum, Biskupský dvůr, termín konání: 
27. 6. 2014 – 8. 2. 2015). K akci byl připraven nerecenzovaný katalog (rozsah: 56 s., redakce: 
Hana Ocetková, Veronika Valentová, ISBN 978-80-7028-397-4). 
 
36. 
Archeologie – garant: doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. 
(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
 
Cíl 1: Hmotná a duchovní kultura pravěkých lovců a sběračů v českých zemích. 
Cíl pro rok 2014 splněn, uplatněny jsou výsledky 1xB a 1xC. Další výsledky 1xB 
a 1xJneimp jsou připravovány na rok 2015. 
Cíl 2: Pravěká těžba a osídlení exploatačních oblastí. 
Cíl pro rok 2014 splněn, uplatněny jsou výsledky 1xD a 1xJrec. Další výsledky 1xJimp, 
1xJrec a 1xD jsou připravovány na rok 2015.  
 
37. 
Etnografie – garantka: PhDr. Jarmila Pechová  
(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
 
Cíl: Výzkum tematiky tradičních zaměstnání na Moravě od poloviny 18. století 
do současnosti s regionálním zaměřením na Brno a Brněnsko. Výzkum perníkářství v Brně 
a na Moravě na základě využití sbírky Moravského zemského muzea. Výzkum lidové stravy 
na Moravě, zvláště v okolí Brna, ve dnech všedních i svátečních. Dlouhodobé dokumentování 
tradic a současných aktivit vyškovských Němců. 
Cíl pro rok 2014 splněn. Hlavním cílem byla příprava knihy Perníkářské formy ve sbírkách 
Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, která byla uplatněna a výsledek 1xB 
předán poskytovateli. Dále pokračoval výzkum lidových zaměstnání a stravy v příměstských 
obcích Brna a dokončuje se první návrh rukopisu příslušných kapitol pro Dějiny Brna. 
V recenzovaném časopise Folia ethnographica vyšly dva články věnované odkazu 
významných muzejních pracovníků Miroslavy Ludvíkové a Ludvíka Kunze. Došlo 
k uplatnění plánovaného výsledku 1xJrec. Další článek z roku 2013 vyšel až v letošním roce, 
proto nebyl loni uplatňován a činíme tak letos. Byl publikován také příspěvek Ryba v lidové 
kultuře v odborné knize Zoomorfní tematika v lidové tradici, došlo k uplatnění plánovaného 
výsledku 1xC. Výzkum dané problematiky bude rozvíjen i nadále vzhledem k plánované 
výstavě v příštím roce. Další výsledky jsou plánovány na léta 2015/2016. Autorka se zúčastnila 
mezinárodní konference Obuv v dějinách ve Zlíně, kde přednesla referát na téma Obuv 
a obuvníci v obcích bývalého německého ostrůvku na Vyškovsku, který by měl být publikán 
v roce 2015. Jedna práce Jrec je uplatňována z výsledků za rok 2013, dosud nebyla hlášena. 
 
38. 
Hudební věda – garant: Mgr. Ondřej Pivoda 
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví) 
  
Cíl: Dějiny české hudby 1. poloviny 20. století se zvláštním zaměřením na dílo skladatele 
Vítězslava Nováka a skladatele působící na Moravě. 
Výsledky budou dle plánu uplatněny v roce 2015. 
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Mimo IP DKRVO byl uplatn ěn výsledek 1xJrec (Pivoda, Ondřej: Námořník Mikuláš Viléma 
Petrželky. K sociálně-kulturním kontextům díla. Musicologica Brunensia 48/2013, č. 1). 
 
39. 
Dějiny literatury  – garant: PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D. 
(AB – dějiny) 
 
Cíl: Dokumentace nových poznatků v oblasti české literatury pro děti a mládež 19. až 21. století 
z perspektivy literární a výtvarné. 
Cíl v roce 2014 nesplněn. V době odevzdání Závěrečné zprávy za rok 2014 k 15. 1. 2015 
je kniha již vytištěna, avšak probíhá dosud její vyvázání, které nebylo z technických důvodů 
(vytíženost tiskárny) možno realizovat v termínu 31. 12. 2014 (respektive 15. 1. 2015, tedy 
termínu předání Závěrečné zprávy za rok 2014, vč. dodatků). V termínech Žádosti o změnu 
Rozhodnutí (říjen 2014) tato skutečnost dosud nebyla známa. Kniha bude hotova do 31. 1. 
2015, nelze ji však již uplatnit za rok 2014 v termínu daném poskytovatelem. 
 
40. 
Osteologie – garantka: Mgr. Martina Roblíčková, Ph.D. 
(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
 
Cíl 1: Pokračování paleontologického výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově) v Moravském 
krase, zaměřeného na zvířecí osteologický materiál z období čtvrtohor. Postupné odborné 
zpracovávání získaného materiálu. 
V roce 2014 došlo k uplatnění výsledku 1xD (Speleofórum 2014, volume 33, vydala 
Česká speleologická společnost, Praha). Výsledek 1xJneimp bude uplatněn v roce 2015. 
Cíl 2: Zpracování zvířecího osteologického materiálu z lokalit Brno-Štýřice III a Brno-Štýřice 
IIIa z výzkumu Z. Nerudové z roku 2012 a 2013. 
Výsledek 1xJneimp bude uplatněn v roce 2015. 
Cíl 3: Průběžné zpracovávání zvířecího osteologického materiálu z jeskyně Za hájovnou 
(Javoříčský kras). 
Cíl je průběžně plněn, probíhá sběr dat d dalšímu využití. 
Cíl 4: Odborné zhodnocení paleontologického materiálu z jeskyně Studené (Moravský kras). 
Cíl splněn. Oba výsledky (1xJrec, otištěný v časopise Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 
a 1xD, tištěný ve sborníku Speleofórum 2014, volume 33, Česká speleologická 
společnost, Praha, byly uplatněny v v roce 2014. 
Cíl 5: Jeskyně Pružínská Dúpna (Strážovské vrchy, Slovensko). Zpracování části 
paleontologického materiálu této jeskyně. 
Cíl splněn. Výsledek 1xJ byl uplatněn v roce 2014. Výsledek s názven Svrchně 
pleistocenní fauna Pružinské Dúpné jeskyně ve světle nových nálezů vyšel ve 4. čísle 
Spravodaje SSS za rok 2013 (ročník 44). Fyzicky ale časopis vyšel až v únoru 2014. 
Cíl 6: Dokončení zpracování zvířecího osteologického materiálu z výšinného sídliště na Cezavách 
u Blučiny.  
Plnění cíle průběžně probíhá. 
 
Mimo cíle IP DKRVO došlo k uplatnění výsledků 2xD (texty Tanatocenóza jeskyně 
Vymodlená v Moravském krasu, výsledky výzkumu z 6. 7. 2013 ve sborníku Speleofórum 
2014, volume 33, vydaném Českou speleologickou společností Praha, a Barová cave 
in Moravian Karst (Czech Republic), palaeontological excavations, otištěném ve sborníku 
Materialy 48. Sympozjum Speleologicznego, Kletno, 16.-19. 10. 2014r., vydala Sekcja 
Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Kraków.  
 
41. 



75 
 

Archeologie – garant: PhDr. Milan Salaš, DSc. 
(AC – archeologie) 
 
Cíl: Dokumentace a postupné vyhodnocení nových bronzových depotů a ojedinělých nálezů 
z doby bronzové (například depoty Ivančice 5, Rakvice, Sazovice 2, Svinošice, Vícov 1–5, 
Vizovice). Průběžné zpracování a vyhodnocování výsledků výzkumu na lokalitě Cezavy 
u Blučiny (digitalizace terénní dokumentace a databáze keramiky). 
Činnost v roce 2014 byla orientována především na dokumentaci a zpracování nových 
nálezů bronzových depotů (Rešice, Moravský Krumlov – Rakšice, Ivančice 5, Ivančice 6, 
Kloboučky). V souvislosti s tím byla také realizována terénní rekognoskace čtyř lokalit 
s těmito novými depoty. V případě vybraných artefaktů (pancíř z depotu Ivančice 4, přílba 
z depotu Brno-Řečkovice) byly na VÚT dokončeny analýzy prvkového složení 
a metalografie. V návaznosti na tyto aktivity byly vypracovány a do otisku odevzdány 
odborné studie k depotům z Rešic a Drahan, další studie budou dokončeny v roce 2015. 
Průběžně pokračovalo katalogové zpracování nálezového fondu z lokality Blu čina – Cezavy 
včetně externě realizované digitalizace terénní dokumentace. Cíl splněn částečně. Uplatněny 
byly výsledky 1xJrec a 1xJimp. Další uplatňovaný výsledek 1xC nemohl být uplatněn. 
V době odevzdání Závěrečné zprávy za rok 2014 k 15. 1. 2015 je předmětná kniha obsahující 
tuto kapitolu již vytišt ěna, avšak probíhá dosud její vyvázání, které je s ohledem na 
skutečnost, že kniha má celkem přes 850 tiskových stran technicky náročnější, než bylo 
předpokládáno. Kniha bude hotova do 31. 1. 2015, nelze ji však již uplatnit za rok 2014 
v termínu daném poskytovatelem. Výsledky 1xC a 1xJimp jsou uplatněny místo 
plánovaných 1xJrec a JxD, z důvodů ze časopis Památky aaecheologické je souběžně Jimp 
i Jrec a autor nenahlásil žádnou opravu, stejně tak u výsledku C, jako jediný 
z autorů uplatňujících výsledky v publikaci Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi 
pravěkem a historií tento výsledek nahlásil jako D a nepožádal ani o opravu v termínu 
podání Žádosti o upravu Rozhodnutí. 
 
42. 
Historie přírodních věd – garant: PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. 
(AB – dějiny) 
 
Cíl: Dokumentace historicko-vědního kontextu Mendelova objevu, zejména ve vztahu k vývoji 
přírodních věd na Moravě a vzniku moderní genetiky. Analýza interpretací Mendelova objevu, 
zejména ve vztahu k evoluční teorii. 
Cíl pro rok 2014 splněn. Výsledek 1xJrec věnovaný analýze vztahu a míry vlivu moravského 
vědeckého prostředí na vznik moderní genetiky a teoretickými inspiracemi Mendelova objevu 
byl uplatněn. Další výsledky 1xJrec a 1xD budou dle plánu uplatněny v roce 2015. 
  
43. 
Hudební věda – garant: Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D. 
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví) 
 
Cíl: Výzkum italské opery a oratoria na Moravě a ve středoevropském kontextu, pramenný 
výzkum – libreta 18. století v českých a moravských knihovnách a muzeích, chrámová hudba 
na Moravě, moravské hudební inventáře jako pramen hudební historiografie. 
Cíl splněn. Oba výsledky 2xJrec byly uplatněny. 
 
44. 
Botanika – garant: RNDr. Karel Sutorý, CSc. 
(EF – botanika) 
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Cíl 1: Vyhledávání typových materiálů sběratelů zastoupených v herbáři botanického oddělení 
moravského zemského muzea (J. Freyn, E. Formánek atd.). 
Výsledek 1xJrec uplatněn v časopise Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (99/2014) 
a výsledek 1xJimp uplatněn v časopise Plant Biosystems (původně plánováno jako Jneimp). 
Druhý článek 1xJneimp byl odevzdán do redakce časopisu Turkish Journal of Botany. Bude 
uplatněn v roce 2015. 
Cíl 2: Studium rodu Cynoglossum a příbuzných rodů čeledi Boraginaceae. 
Probíhá jednání s redakcí Edinburgh Journal of Botany o publikaci článku New combinations 
in the Cynoglossum montanum group (Boraginaceae) in the Mediterraneaen area. Uplatněno 
bude v roce 2015. 
Cíl 3: Athos – floristický výzkum a hledání stop na Athosu zemřelého moravského botanika 
E. Formánka. Sběr materiálu a determinace materiálu z minulých let. 
Probíhá sběr materiálů a jejich vyhodnocení. Uplatnění se předpokládá v roce 2015.  
Cíl 4: Floristický průzkum vybraných lokalit se zaměřením na fytogeograficky významné taxony. 
Na článku probíhají práce, publikace by měla být uplatně v roce 2015. 
 
45. 
Zoologie – garant: RNDr. Miroslav Šebela, CSc. 
(EG – zoologie) 
 
Cíl 1: Sledování populace želvy bahenní (Emys orbicularis) v podmínkách jižní Moravy. Odchyty 
a meristické zpracování jedinců, vytváření fotokartotéky, značkování vypouštěných. Sledování 
porostů řas a jiných organismů na krunýřích, odběry vzorků – spolupráce s VÚV Brno, 
ing. Sedláček). 
Výsledek 1xB bude uplatněn v roce 2015. 
Cíl 2: Monitoring sladkovodních druhů ryb v povodí řeky Rio Curaray (Amazonie, Ekvádor). 
Pořizování databáze DNA u vybraných druhů (spolupráce na mezinárodním projektu, koord. 
Dr. J. Mendel, AV ČR).  
Výsledky budou dle plánu uplatněny v letech 2015-2016. 
 
46. 
Botanika – garant: Mgr. Hana Ševčíková 
(EF – botanika) 
2.  
3. Cíl: Taxonomicko fylogenetické studie evropských druhů  rodů  
ští tovka (Pluteus) s návazností na mimoevropské druhy. Terénní výzkum, 
zpracovávání sběr ů  a příprava publ ikací. 
Cíl splněn. Popsán nový asijský druh štítovky (Pluteus), publikace nového taxonu 
uplatněna v časopise Jimp. Uplatněny dva články v časopisech Jrec zpracovávající 
taxonomicko fylogenetické výsledky studia evropských druhů rodu štítovka (2xJrec 
uplatněno za rok 2014). Realizován terénní výzkum a zpracování sběrů vedoucí k dalším 
poznatkům uplatnitelným v následujících letech. 
 
47. 
Hudební věda – garant: Mgr. Simona Šindlářová 
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví) 
 
Cíl 1: Výzkum strážnické hudební sbírky hrabat Magni. 
Výsledky jsou připravovány k uplatnění v roce 2015.  
Cíl 2: Příprava tematického katalogu a výzkum sbírky hudebnin brněnských augustiniánů 
(ve spolupráci s Irenou Veselou). 
Sběr dat k pozdějšímu využití probíhal v průběhu celého roku 2014. 
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48. 
Pedologie – garantka: Mgr. Jana Šušolová 
(DF – pedologie) 
 
Cíl: Exoskopické studium na vybraných lokalitách. Pedologický a mikromorfologický 
výzkum lokalit v Národním parku Podyjí. Pokračování geoarcheologického výzkumu 
na vybraných lokalitách ČR. 
Cíle pro rok 2014 splněny, výsledek 1xC byl uplatněn. Další výsledky 2xJrec jsou 
plánovány na rok 2015. 
 
49. 
Antropologie – garant: Mgr. Zdeněk Tvrdý 
(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
 
Cíl 1: Život a smrt v pravěkých a historických populacích na základě antropologického 
zpracování lidských kosterních pozůstatků získaných při archeologických výzkumech na 
území České republiky a Slovenska.  
V roce 2014 proběhlo zpracování materiálu z lokalit Nitra-Horné Kršk any a Určice 
a začaly být připravovány oba plánované články 2xJrec. K uplatnění obou výsledků 
v odborných periodicích dojde v roce 2015. 
 
50. 
Etnologie – garantka: PhDr. Eva Večerková, CSc. 
(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
 
Cíl 1: Zpracování a vyhodnocení fondu lidové obyčejové tradice v českých zemích (artefakty, 
terénní a archivní záznamy). 
Cíl splněn. Uplatněny výsledky 2xC a 2xD za rok 2014 (jeden výsledek 1xD, vydavatel 
NULK Strážnice, však pouze elektronicky v podobě rukopisu na webu ústavu, avšak 
s přiděleným ISBN). Další výsledky budou uplatněny v roce 2015. 
Cíl 2: Zpracování kolekce starých tisků ve fondu Etnografického ústavu MZM (kramářské 
tisky z 18. století. 
Cíl splněn. Výsledek byl uplatněn. 
 
51. 
Mineralogie – Garantka: Mgr. Eva Víšková 
(DB – Geologie a mineralogie) 
 
Cíl:  Výzkum arzenové supergenní mineralizace na odvalech polymetalických ložisek.  
Cíl splněn. Jedna plánovaná publikace byla uplatněna v roce 2014 (1xJimp). U druhé 
plánované publikace nebylo možno z důvodu velmi složité odborné problematiky 
a nutnosti dalších finančních nároků uplatnit širší výsledky studia arzenové 
problematiky v Jimp a byla proto publikována pouze jako Jrec. 
 
52. 
Hudební věda – garant: Mgr. Jiří Zahrádka, Ph.D. 
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví) 
 
Cíl:  Výzkum života a díla Leoše Janáčka. 
Cíl splněn v roce 2014 částečně. Výsledek 1xJrec byl uplatněn, byla tištěna studie 
v recenzovaném periodiku Opus musicum a doplněn výstavou pořádanou v rámci Roku 
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české hudby pod názvem Chytil jsem lišku pro les a smutek pozdních let, která se uskutečnila 
v Janáčkově divadle 28.5.–30.11. 2014. K této akci byla vydána edukativní knížka. Další 
výsledek 1xJrec bude uplatněn v roce 2015. Téma bylo zpracováno a zakončeno studií, 
která byla zadána recenzovanému periodiku Opus musicum. Avšak z kapacitních důvodů 
bylo uveřejnění studie přesunuto na rok 2015. Nebyl uplatněn článek ve sborníku XXXII. 
ročník mezinárodního hudebněvědného kolokvia, Česká hudba a svět, L. Janáček – včera, 
dnes a zítra, Hudba v regionech – regiony v hudbě, 29.–30. květen 2014, vydávaném 
Centrem studií regionální hudební kultury Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, která 
nám oznámila vydání v termínu konec prosince 2014 / počátek ledna 2015, avšak tisk 
publikace dosud nebyl realizován. V termínu Žádosti o změnu Rozhodnutí (říjen 2014) tato 
skutečnost dosud nebyla známa. Tento výsledek 1xD bude moci být uplatněn až v roce 2015. 
 
Vyhodnocení a závěr pro rok 2014 
Je možno konstatovat, že stěžejní cíle stanovené Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí 
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě 
zhodnocení jí dosažených výsledků ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2, písm. a) zákona č. 130/2002 
Sb. (MK-S 784/2014 OVV z 11. 11. 2014) byly dosaženyv maximální možné míře. 
 
Příloha Zprávy o plnění cílů IP DKRVO za rok 2014 
Část 1. 
Výsledky uplatňované za rok 2014 vzniklé s vazbou na IP DKRVO, dodávka 12. prosince 
2014 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jimp 
2. 2014 
3. Antonín, Vladimír – Ryoo, Rhim – Ka Kang Hyeon – Shin, Hyeon Dong 
4. „Marasmioid and gymnopoid fungi of the Republic of Korea. 6. Marasmius sect. Marasmius“  
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 1340-3540 (print); Mycoscience, 55, 2014, č. 2, s. 149–157; 9 
7. Moravské zemské muzeum 
WOS: 000329118100012 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jimp 
2. 2014 
3. Antonín, Vladimír – Ryoo, Rhim – Ka, Kang-Hyeon – Sou, Hong-Duck 
4. „Three new species of Crinipellis and one new variety of Moniliophthora (Basidiomycota, 
Marasmiaceae) described from the Republic of Korea“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 1179-3155 (print); Phytotaxa, 170, 2014, č. 2, s. 86–102; 17 
7. Moravské zemské muzeum 
WOS: 000336844800002 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jimp 
2. 2014 
3. Antonín, Vladimír – Ryoo, Rhim – Ka, Kang Hyeon 
4. „Marasmioid and gymnopoid fungi of the Republic of Korea. 7. Gymnopus sect. Androsacei“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 1617-416X; Mycological Progress, 13, 2014, č. 3, s. 703–718; 16 
7. Moravské zemské muzeum 
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WOS: 000339812200023 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jimp 
2. 2014 
3. Antonín, Vladimír – Rimóczi, Imre – Benedek, Lajos – Papp, Viktor – Szarkándi, János Gergö – 
Dima, Bálint – Nagy, László G. – Papp, Tamás – Ďuriška, Ondrej – Tomšovský, Michal 
4. „Melanoleuca juliannae (Basidiomycota, Tricholomataceae), a new species from subgen. 
Urticocystis“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 1179-3155 (print); Phytotaxa, 170, 2014, č. 1, s. 13–23; 11 
7. Moravské zemské muzeum 
WOS:000336844800002 
A (výsl. publikační) 
1. Jimp 
2. 2014 
3. Antonín, Vladimír – Holec, Jan 
4. „Lactarius taxa by Zdeněk Schaefer – types and other collections in BRNM“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 0093-4666 (print); Mycotaxon, bez ročníku, 2014, č. 127 (January-March), s. 191–198; 8 
7. Moravské zemské muzeum 
WOS: 000337229100028 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jimp 
2. 2014 
3. Kiyashko, Anna A. – Malysheva, Ekaterina F. – Antonín, Vladimír – Svetasheva, Tatiana Yu. – 
Bulakh, Eugenia M. 
4. „Fungi of the Russian Far East 2. New species and new records of Marasmius and 
Cryptomarasmius (Basidiomycota)“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 1179-3155 (print); Phytotaxa, 186, 2014, č. 1, s. 1–28; 28 
7. Moravské zemské muzeum 
DOI: 10.11646/phylotaxa.186.1.1 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Jančovičová, Soňa – Tomka, Pavol – Antonín, Vladimír 
4 „Gymnopus vernus (Omphalotaceae, Agaricales) recorded in Slovakia“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 1211-0981; Czech Mycology, 66, 2014, č. 1, s. 85–97; 13 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Antonín, Vladimír 
4. „Komentovaný klíč k určování penízovek z rodu Rhodocollybia rostoucích v České republice“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 0374-9436; Mykologický Sborník, 91, 2014, č. 2, s. 48–55; 8 
7. Moravské zemské muzeum 
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A (výsl. publikační) 
1. C 
 
2. 2014 
3. Beránková, Helena 
4. „Hory, které nezabíjejí… Kulturní krajina Valašska na fotografiích 19. a 20.  
    století“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7464-499-3; Valašsko. Historie a kultura, 9, s. 443–451; Ostrava 2014, FF Ostravské 
univerzity v Ostravě ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě. 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. J 
2. 2014 
3. Beránková, Helena 
4. „Marie Vořechová a její akvarely lidového stavitelství“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 1802-9582; Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné 
společnosti, 2014, 11, s. 18–19; 2 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. E 
2. 2014 
3. Beránková, Helena 
4. „Podoby víry. Fotografie Pavla Popelky“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. MZM, Palác šlechtičen, 25. února – 27. dubna 2014, 1; 161 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Břečka, Jan 
4. „Z Moravského Krumlova do La Rochelle. Vzpomínky na totální nasazení ve Francii v letech 
2. světové války“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 0449-0436; Jižní Morava, 50, 2014, s. 296–309; 14 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jimp 
2. 2014 
3. Dzikowski, J. Tashia – Cempírek, Jan – Groat, A. Lee – Dipple, M. Gregory – Guiliani, Gaston 
4. „Origin of gem corundum in calcite marble: The Revelstoke occurence in the Canadian 
Cordillera of British Columbia“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 0024-4937; Lithos, 2014, s. 281–297; 17. 
7. Moravské zemské muzeum, Brno 
WOS: 000337851100020 
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A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2013 
3. Dvořáková, Hana 
4. „Titoť jsou otcové naši. Pouť nebo tábor lidu? Ohlas cyrilometodějské úcty v lidových vrstvách“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 978-80-7308-513-1; Junek, Marek (ed.). Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období 
rozkvětu i snah o umlčení, 11, s. 251–261, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2013 
7. Moravské zemské muzeum, Brno 
 
A (výsl. publikační) 
1. E  
2. 2014 
3. Dvořáková, Hana 
4. „Ustrňte se nad osudem válečných vdov a sirotků“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen, Kobližná 1, 26. 6. – 31. 12. 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Dambořice. Zpět ke kořenům“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7275-097-9; Fišer, Zdeněk (ed.) a kolektiv: Dambořice. Zpět ke kořenům, 6, s. 11–16, 
Brno, Moravská vlastivědná společnost 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Od revoluce k válce. Dambořice v letech 1848–1918“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7275-097-9; Fišer, Zdeněk (ed.) a kolektiv: Dambořice. Zpět ke kořenům, 28, s. 99–126, 
Brno, Moravská vlastivědná společnost 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Dvě desetiletí nadějí a trpký konec. Dambořice v období první republiky“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7275-097-9; Fišer, Zdeněk (ed.) a kolektiv: Dambořice. Zpět ke kořenům, 24, s. 127–150, 
Brno, Moravská vlastivědná společnost 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
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2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Dambořice od r. 1945 dosud – kalendárium“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7275-097-9; Fišer, Zdeněk (ed.) a kolektiv: Dambořice. Zpět ke kořenům, 20, s. 165–184, 
Brno, Moravská vlastivědná společnost 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Město na křižovatkách“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7275-098-6; Fišer, Zdeněk (ed.) a kolektiv: Hulín. Město na křižovatkách, 6, s. 9–14, 
Brno, Moravská vlastivědná společnost 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Konštituce a jiné lapálie (Revoluční léta 1848-1849)“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7275-098-6; Fišer, Zdeněk (ed.) a kolektiv: Hulín. Město na křižovatkách, 8, s. 143–150, 
Brno, Moravská vlastivědná společnost 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Měšťané v kabátech a sedláci v halenách (Hulín v letech 1850-1860)“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7275-098-6; Fišer, Zdeněk (ed.) a kolektiv: Hulín. Město na křižovatkách, 10, s. 151–160, 
Brno, Moravská vlastivědná společnost 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Hulíne, Hulíne, město v širé rovině (Hulín v letech 1861–1872)“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7275-098-6; Fišer, Zdeněk (ed.) a kolektiv: Hulín. Město na křižovatkách, 12, s. 161–172, 
Brno, Moravská vlastivědná společnost 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
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4. „Budiž světlo (Léta poklidného vývoje 1873–1914)“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7275-098-6; Fišer, Zdeněk (ed.) a kolektiv: Hulín. Město na křižovatkách, 16, s. 173–188, 
Brno, Moravská vlastivědná společnost 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Konec starých časů: Velká válka 1914–1918“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7275-098-6; Fišer, Zdeněk (ed.) a kolektiv: Hulín. Město na křižovatkách, 6, s. 189–194, 
Brno, Moravská vlastivědná společnost 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Naše republika (Hulín v letech 1918–1938)“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7275-098-6; Fišer, Zdeněk (ed.) a kolektiv: Hulín. Město na křižovatkách, 16, s. 195–210, 
Brno, Moravská vlastivědná společnost 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Malé město v temné době (Hulín v letech 2. světové války)“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7275-098-6; Fišer, Zdeněk (ed.) a kolektiv: Hulín. Město na křižovatkách, 14, s. 211–224, 
Brno, Moravská vlastivědná společnost 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Kalendárium nové doby (1945–2013)“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7275-098-6; Fišer, Zdeněk (ed.) a kolektiv: Hulín. Město na křižovatkách, 18, s. 225–242, 
Brno, Moravská vlastivědná společnost 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Janáčková, Libuše 
4. „Jsem šťasten, že zvuky mé opery poletí rodným mým krajem.“ Leoš Janáček a Ostrava 
5. IP DKRVO, MK000094862 
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6. 978-80-260-6452-7; Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let, 12, s. 121–132, Ostrava, Janáčkova 
filharmonie 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. B 
2. 2014 
3. Janáčková, Libuše 
4. „Leoš Janáček a Lidové noviny / Leoš Janáček and Lidové noviny“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7028-426-1; 111 s., Brno, Moravské zemské muzeum 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. B 
2. 2014 
3. Kalinová, Alena 
4. „Lidové podmalby na skle. Sbírka Moravského zemského muzea / Reverse Painting on Glass. 
Collection of the Moravian Museum“ 
5. IP DKRVO, MK000094862  
6. 978-80-7028-417-9; 311 s., Brno, Moravské zemské muzeum 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Kalinová, Alena 
4. „K stému výročí hrnčířského kurzu v Hodoníně“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 0862-1209; Folia ethnographica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae) 48, 2014, č. 1, s. 51–
62; 12 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2013 
3. Kalinová, Alena  
4. „Zoomorfní motivy na lidové keramice“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-87671-07-8; Číhal, Petr (ed.) a kolektiv: Zoomorfní tematika v lidové kultuře, 10, s. 276–
285, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 2013 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2013 
3. Kalinová, Alena – Kafka, Luboš 
4. „Odraz kultu sv. Cyrila a sv. Metoděje v lidové výtvarné kultuře“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7308-513-1; Junek, Marek (ed.) a kolektiv: Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, 
období rozkvětu i snah o umlčení, 28, s. 223-250, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 
2013 
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7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. D 
2. 2013 
3. Kalinová, Alena 
4. „Hrnčířský kurz v Hodoníně v roce 1914“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-8060-323-6; Petrakovičová, Agáta (ed.): 130 výročie Slovenskej ľudovej majoliky. 
Keramické učilištia v strednej Európe. Zborník z medzinárodného odborného seminára, konaného 
6. septembra 2013 v Modre v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, 15, s. 13–19, 56–63, 
Modra, Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra 2013 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. D 
2. 2013 
3. Kalinová, Alena 
4. „Figurale Ofenaufsätze aus Mähren“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-3-937345-60-4; Siebenmorgen, Harald (ed.): Blick nach Westen. Keramik in Baden und 
Elsass. 45. Internationales Symposium des Arbeitskreises der Keramikforschung, Badisches 
Museum Karlsruhe 24.–28. 9. 2012, 9, s. 145–153, Karlsruhe, Badisches Museum 2013 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jimp 
2. 2014 
3. Kolibáč, Jiří 
4. „Sedlacekvia kinchegaensis, a new species of a charismatic genus from Australia, with notes on 
its systematics (Coleoptera, Cleridae)” 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 1175-5326 (print); Zootaxa, 3754, č. 5, s. 583–591; 9 
7. Moravské zemské muzeum 
WOS: 000329698800004 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jimp 
2. 2014 
3. Peris, David – Kolibáč, Jiří – Delclos, Xavier 
4. „Cretamerus vulloi gen. et sp. nov., the oldest bark-gnawing beetle (Coleoptera: Trogossitidae) 
from the Cretaceous amber“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 1477-2019 (print); Journal of Systematic Palaeontology, 12, č. 7, s. 879–891, 13 
7. Moravské zemské muzeum 
WOS: 000341270300005 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Kostrhun , Petr 
4. „Papež prehistorie“ abbé Henri Breuil na Moravě 
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5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 1805-918X; Studia Archaeologica Brunensia, 18, 2013, č. 2, s. 43–62; 20 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Kostrhun , Petr 
4. „Česko-polské vztahy ve výzkumu paleolitu v meziválečném období. Svědectví archivu Karla 
Absolona“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, 99, 2014, č. 1, s. 7–35; 29 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jneimp 
2. 2014 
3. Burckhardt, Daniel -  Queiroz, Dalva L. – Malenovský, Igor 
4. „First record of the Australian genus Platyobria Taylor, 1987 from Europe and P. biemani sp. 
nov. as a potential pest of Eucalyptus (Myrtaceae) (Hemiptera: Psylloidea)“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 0013-8843; Entomologische Zeitschrift, 124, č. 2, s. 109–112; 4 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jsc 
2. 2014  
3. Měchurová, Zdeňka – Selucká, Alena – Zmrzlý, Martin 
4. „Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea z pohledu přírodovědných metod 
zkoumání“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 0231-5823; Archaeologia historica 39, 2014, č. 1, s. 285–297; 13 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Mitá ček, Jiří 
4. „Hulín – od nejstarší písemné zmínky do konce husitských válek“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7275-098-6; Fišer, Zdeněk (ed.) a kolektiv: Hulín. Město na křižovatkách, 14, s. 73–86, 
Brno, Moravská vlastivědná společnost 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Mitá ček, Jiří 
4. „Od příchodu benediktinů do Rajhradu do roku 1526“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-260-5803-8; Altman, Karel – Durec Ivo (eds.) a kolektiv: Kniha o Rajhradě. Dějiny města 
od nejstarších dob, 27, s. 79–97 a 391–397, Rajhrad, Město Rajhrad 2014 
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7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jsc 
2. 2014 
3. Nerudová, Zdeňka – Neruda, Petr 
4. „Štýřice III (Koněvova St. or Vídeňská St.) – an Epigravettian Site in Brno (Czech Republic)“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 1804-848X; Interdisciplinaria Archaeologica, Volume V, 2014, Issue 1, s. 7–18; 12 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. B 
2. 2014 
3. Oliva, Martin  
4. „Dolní Věstonice I (1922–1942). Hans Freising – Karel Absolon – Assien Bohmers“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 978-80-7028-423-0; Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary 
Geology, Vol. 37 /N.S. 29/, 249 s., Brno, Moravské zemské muzeum 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Oliva, Martin  
4. „Starší doba kamenná – paleolit“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 978-80-904089-3-7; Vlastivěda Boskovicka 3 – Pravěk, 35, s. 15–49, Boskovice, Muzeum 
Boskovicka 
7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Oliva, Martin 
4. „Paralipomena k lengyelskému osídlení Krumlovského lesa“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 

4. 6. 1805-918X; Studia archaeologica brunensia 19, 2014, č. 1, s. 45–65; 21 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. D 
2. 2014 
3. Oliva, Martin 
4. „The White Carpathian radiolarites – questions of chronology, extraction and distribution“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 9781407312989; F. Bostyn and F. Giligny (eds.): Lithic Raw Material Resources and 
Procurement in Pre- and Protohistoric Times. Proceedings of the 5th International Conference of the 
UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Protohistoric Times (Paris, 10-11 September 
2012), 14, s. 73–86, Paris, BAR Int. Series 2656 
7. Moravské zemské muzeum 
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A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2013 
3. Pechová, Jarmila 
4. „Ryba v lidové kultuře“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-87671-07-8; Číhal, Petr (ed.) a kolektiv: Zoomorfní tematika v lidové tradici, 18, s. 149–
166, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 2013 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2013 
3. Pechová, Jarmila 
4. „Rukopisné záznamy Miroslavy Ludvíkové k výzkumu lidové stravy“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 0862-1209; Folia ethnographica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae) 47, 2013, č. 2, s. 199–
218; 20 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec  
2. 2014 
3. Pechová, Jarmila 
4. „Zaměstnání ve Šlapanicích a bednářská rodina Schořových“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 0862-1209; Folia ethnographica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae) 48, 2014, č. 1, s. 71–
84; 14 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. D 
2. 2014 
3. Káňa, Vlastislav – Roblíčková, Martina 
4. „Lvi (nejen) Barové jeskyně“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-87857-16-8; Speleofórum 2014, volume 33, 11, s. 112–122, Praha, Česká speleologická 
společnost 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Roblíčková, Martina – Káňa, Vlastislav 
4. „Jeskyně Studená v Moravském krasu, paleontologický výzkum“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 1211-8796; Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 99, 2014, č. 1, s. 97–108; 12 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. D 
2. 2014 
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3. Doležal, Filip – Hypr, Dušan – Roblíčková, Martina – Káňa, Vlastislav 
4. „Jeskyně Studená, nové výzkumy“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-87857-16-8; Speleofórum 2014, volume 33, 7, s. 23–29, Praha, Česká speleologická 
společnost.   
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. J 
2. 2014 
3. Káňa, Vlastislav – Roblíčková, Martina 
4. „Svrchně pleistocenní fauna Pružinské Dúpné jeskyně ve světle nových nálezů“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 1335-5023; Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 44, 2013, č. 4, s. 4–15,77; 13 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Salaš, Milan 
4. „Nález bronzového nože od Buchlovic, okr. Uherské Hradiště“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 0583-5569; Slovácko, 55, 2013, s. 193–201; 9 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Sutorý, Karel 
4. „Types of Joseph Freyn’s names in the Leguminosae family based on collections by Ove 
Paulsen“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 1211-8788; Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 99, 2014, č. 1, s. 77– 86; 10 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. D   
2. 2013 
3. Večerková, Eva 
4. „Tradiční atributy hodnosti a pravomoci vesnické chasy“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-971506-7-9; Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok, 7, s. 138–
144, Bratislava, Zväz múzeí na Slovensku – etnologická sekcia a Muzeum mesta Bratislavy 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C  
2. 2014 
3. Večerková, Eva 
4. „Lidové obyčeje, slavnosti a zábavy v proměnách tradice“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
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6. 978-80-7275-097-9; Zdeněk Fišer (ed.) a kolektiv: Dambořice. Zpět ke kořenům, 14, s. 271–284, 
Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C  
2. 2013 
3. Večerková, Eva 
4. „Beran v lidových obyčejích na Moravě“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-87671-07-8; Zoomorfní tematika v lidové tradici, 7, s. 120–126, Uherské Hradiště, 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2.2013 
3. Večerková, Eva 
4. „Záznamy lidových obyčejů na Brněnsku z terénních výzkumů Miroslavy Ludvíkové“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 0862-1209; Folia ethnographica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae), 47, 2013, č. 2, 
s. 219 – 234; 16 
7. Moravské zemské muzeum  
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Víšková, Eva 
4. „Arzenová supergenní mineralizace a chování arzenu na odvalech polymetalického ložiska 
Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu na Českomoravské vrchovině“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 1211-8796; Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 99, 2014, č. 1, s. 31–56; 26 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Zahrádka, Jiří 
4. „Ja, ja, tak to ma byt!“ Několik poznámek k prvnímu nastudování Janáčkových Příběhů lišky 
Bystroušky v brněnském Národním divadle“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 0862-8505; Opus musicum, 46, 2015, č. 5, s. 51–65, 15 
7. Moravské zemské muzeum 
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Část 2 
Výsledky uplatňované za rok 2014 vzniklé s vazbou na IP DKRVO, dodávka 15. ledna 2014 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jimp 
2. 2014 
3. Hlaváč, Peter – Baňař, Petr 
4. „ A review of the Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) from Socotra Island“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 0374-1036; Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54 (suplementum), 2014, s. 121–132; 
12  
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jimp 
2. 2014 
3. Baňař, Petr – Brailovsky, Harry – Hubáčková, Lenka – Hemala, Vladimír 
4. „A new species of the genus Mygdonia (hemiptera: Heteroptera:Coreidae) from Madagascar with 
a key to species“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 1175-5326 (print edition); Zootaxa, 3893, č. 3, s. 445 – 450; 6 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Beránková, Helena 
4. „Místopisné fotografie a fotografické studie lidového oděvu Eduarda Horského ze začátku 
20. století“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 1805-1154; Východní Morava. Dějiny – lidé – krajina, 3, 2014, s. 53–67; 15  
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Blecha, Jaroslav 
4. „Příklad dvou pomezních podob rodinného loutkového divadla z brněnské provenience“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 99, 2014, č. 2, s. 261–273; 13 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. A 
2. 2014 
3. Blecha, Jaroslav 
4. „České rodinné loutkové divadlo (DVD)“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. neurčeno; Brno, Moravské zemské muzeum 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
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1. Jrec 
2. 2014 
3. Blecha, Jaroslav 
4. „Vándor Marionettjátékosok. A cseh bábszínház hagyományának megalapozói“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 1785-3222; Art Limes. Báb-tár, 22, 2014, č. 2, s. 68–77; 10 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. B 
2. 2014 
3. Břečka, Jan – Fiala, Dalibor – Klementová, Táňa – Reissner, Martin – Schildberger, Vlastimil – 
Šplíchalová, Jana 
4. „In Suffering and Fighting – the Jews of Brno in Fateful Moments of the 20th Century“ 
5. DKRVO, MK 000094862 
6. 978-80-7028-435-3; 95 s., Brno, Moravské zemské muzeum 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. D 
2. 2014 
3. Dvořáková, Hana 
4. „Über kleinen Geschichten gelangt man zur grossen Geschichte... Zum gesellschaftlichen, 
politischen und wissenschaftlichen Kontext der Krippenforschung Alfred Karasek“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 978-3-8309-3196-6; Clauss, Susanne, Fendl, Elisabeth, Kasten, Tilman,Mezger, Werner, Prosser-
Schell, Michael, Retterath Hans-Werner (eds.): Jahrbuch für deutsche und osteuropäische 
Volkskunde, 55, 2014, 12, s. 197–208, Waxmann Münster - New York 2014.  
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Grossmannová, Dagmar – Houzar, Stanislav – Hrazdil , Vladimír 
4. „Zdroje stříbra v prostoru východní části Českomoravské vrchoviny ve 13. – 14. století“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 1803-1587; Acta rerum naturalium 16, 2014, s. 109–119; 11 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Grossmannová, Dagmar – Houzar, Stanislav – Hrazdil , Vladimír 
4. „Vztah těžby stříbrných rud v oblasti Českomoravské vrchoviny a moravského mincovnictví ve 
13. století“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 0862-1195; Folia numismatica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae) 28, 2014, č. 2, s. 139–
162; 24  
7. Moravské zemské muzeum  
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
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2. 2014  
3. Grossmannová, Dagmar – Vích, David 
4. „Nález mincí z Křenova“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 0862-1195; Folia numismatica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae) 28, 2014, č. 2, s. 163–
179; 17 
7. Moravské zemské muzeum  
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Grossmannová, Dagmar 
4. „Nález mincí ze Slavkova“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 0862-1195; Folia numismatica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae) 28, 2014, č. 2, s. 285–
300; 16 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. D 
2. 2014 
3. Grossmannová, Dagmar 
4. „Beitrag zur Typologie der mährischen Münzen der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 978-3-902299-09-3; Alram, M. – Emmerig, H. – Harreither R. (Hrsgg.): Akten des 5. 
Österreichischen Numismatikertages Enns, 21.–22. Juni 2012, s. 177–183; 7; Enns – Linz 2014, 
Gesselschaft für Landeskunde und Denkmalpflege Oberösterreich - Museumverein Lauriacum - 
Oberösterreichisches Landesmuseum 
7. Moravské zemské muzeum  
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Hájek, Zdeněk – Humpolová, Alena – Čerevková, Alžběta 
4. „Polokulturní lokalita Nová Ves u Oslavan (okr. Brno-venkov)“ 
5. DKRVO, MK 000094862 
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, 99, 2014, č. 2, s. 211–225; 15 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Houzar, Stanislav – Šmerda, Jaroslav – Buriánek, David 
4. „Nový výskyt skarnu v gföhlské jednotce u Vevčic u Jevišovic: minerální asociace skarnu a 
kontaminovaných amfibolických pegmatitů“ 
5. DKRVO MK 000094862 
6. 1212-6209; Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 21, 2014, č. 1–2, s. 62–70; 9 
7. Moravské zemské muzeum 
  
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
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3. Jeřábková, Eleonora 
4. „Josephine von Knorr“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, 99, 2014, č. 2, s. 251–260; 10 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Kašparová, Dagmar – Štefan, J. T. 
4. „Peníze a Balzerové II“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 0862-1159; Folia numismatica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae), 28, 2014, č. 1, s. 107–
114; 8 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Kašparová, Dagmar 
4. „Krušnohorské ražby ve sbírkách Moravského zemského muzea. Příspěvek k jáchymovským 
morovým medailím“ 
5. DKRVO, MK000094862 
6. 0862-1159, Folia numismatica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae) 28, 2014, č. 2, s. 247–
262; 16 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Kašparová, Dagmar 
4. „Nálezový soubor antických mincí z Vícemilic ve sbírkách Moravského zemského muzea“ 
5. DKRVO, MK000094862 
6. 0862-1159, Folia numismatica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae) 28, 2014, č. 2, s. 223–
239; 17  
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jimp 
2. 2014 
3. Kocourková-Víšková, Eva – Loun, Jan – Šráček, Ondřej – Houzar, Stanislav – Filip, Jan 
4. „Secondary arsenic minerals and arsenic mobility in a historical waste rockpile at Kaňk near 
Kutná Hora, Czech Republic“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 1438-1168 (on-line); Mineralogy and Petrology, nestránkováno; 17  
7. Moravské zemské muzeum 
DOI: 10.1007/s00710-014-0356-0 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jimp 
2. 2014 
3. Kolibáč, Jiří 
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4. „Two new species of Afrocyrona from Socotra Island (Coleoptera: Trogossitidae)“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 0374-1036; Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54 (suplementum), 2014, s. 197–210; 
14  
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Koníčková, Šárka 
4. „Výskyt a mineralogie zeleného chalcedonu (plazmy) v reziduích moravských serpentinitů 
(moldanubikum, Český masiv)“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 1211-8796; Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 99, 2014, č. 2, s. 3–36; 34 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. B 
2. 2014 
3. Kostrhun , Petr 
4. „Cesty moravské paleolitické archeologie v období Československé republiky“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 978-80-7028-422-3; 339 s., Brno, Moravské zemské muzeum 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Kraflová , Hana 
4. „Neznámá dedikace Rudolfa Těsnohlídka. Nové úvahy o události ve Vestnes roku 1905 ve světle 
autorova knižního věnování a částí jeho zápisníku“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862  
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 99, 2014, č. 2, s. 275–289; 15 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Kocián, Petr – Kubešová, Svatava 
4. „Mech Plagiopus oederianus stále roste ve Štramberském krasu“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 1804-2732; Acta Carpathica Occidentalis, 5, 2014, s. 20–23; 4 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jimp 
2. 2014 
3. Malenovský, Igor – Burckhardt, Daniel 
4. „Jumping plant-lice of Socotra Island (Hemiptera: Psylloidea)“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 0374-1036; Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 54 (suplementum), 2014, s. 23–61; 39  
7. Moravské zemské muzeum 
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A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Malenovský, Igor – Kment, Petr – Sychra, Jan 
4. „Ploštice, křísi a mery (Hemiptera: Heteroptera, Auchenorrhyncha, Psylloidea) okolí Přebuzi v 
Krušných horách“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 1210-6100; Klapalekiana, 50, č. 3–4, 2014, s. 181–234; 54 
7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 
1. B 
2. 2014 
3. Malý, František 
4. „Ariae de Passione. České postní árie 18. století. Kritická edice“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. ISMN 979-0706522-17-3; 50 s., Brno, Editio Salve Regina 2014. 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Měchurová, Zdeňka 
4. „Drobné středověké a raně novověké nálezy z Ostravy ve sbírkách Slezského zemského muzea 
v Opavě“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 1211-3131; Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické, 62, 2013, s. 185–198; 
14 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Měchurová, Zdeňka  
4. „Odraz raně novověké každodennosti v souboru z Velkých Pavlovic“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, 99, 2014, č. 2, s. 227–234; 8 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Nerudová, Zdenka  
4. „Paleolitická industrie z lokality Dolní Kounice XVIII – „U židovského hřbitova“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, 99, 2014, č. 2, s. 141–157; 17 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. B 
2. 2014 
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3. Pechová, Jarmila 
4. Perníkářské formy ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7028-427-8; 125 s., Moravské zemské muzeum Brno 
7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Sekerák, Jiří 
4. „J. G. Mendel in the Mainstream of Innovation“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 0085–0748; Folia Mendeliana (Supplementum ad Acta Musei Moraviae), 50, 2014, č. 1, s. 5–9; 5 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 

4.1 1. Jimp 
2. 2014 
3. Salaš, Milan 
4. „Kovadlinky, kladívka a přílby doby popelnicových polí na Moravě na pozadí depotu z Brna-
Řečkovic“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 0031-0506; Památky archeologické, 105, 2014, s. 47–86; 40 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 

4.2 1. Jrec 
2. 2014 
3. Spáčilová, Jana 
4. „Sarriho opera Didone v Brně (1734) a její rekonstrukce pro novodobé provedení (2014)“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 0862-8505; Opus musicum, 46, 2014, č. 1, s. 18–30; 23 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 

4.3 1. Jrec 
2. 2014 
3. Spáčilová, Jana 
4. „Unbekannte Brünner Oratorien Neapolitanischer Komponisten vor 1740“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 1212-0391; Musicologica Brunensia, 49, 2014, č. 1, s. 137–161; 25 
7. Moravské zemské muzeum 
DOI: 10.5817/MB2014-1-9 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jimp 
2. 2014 
3. Pimenov, Michael – Sutorý, Karel 
4. „Name typification of Umbelliferae taxa described by Joseph Franz Freyn“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 1126-3504 (print); Plant Biosystems 148, 2014, č. 6, s. 1102–1111; 10 
7. Moravské zemské muzeum 
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DOI: 10.1080/11263504.2014.980363 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jimp 
2. 2014 
3. Ševčíková, Hana – Antonín, Vladimír – Borovička, Jan 
4. „Pluteus septocystidiatus, a new species with unique pleurocystidia“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 0082-0598; Sydowia 66, 2014, č. 2, s. 229–239; 11 
7. Moravské zemské muzeum 
DOI: 10.12905/0380.sydowia66(2)2014-0229 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Ševčíková, Hana 
4. „Poznámky k štítovce síťnaté – Pluteus phlebophorus a štítovce síťnaté lemované – Pluteus 
phlebophorus f. luctuosus“ 
5. IP DKRVO, MK 000094862 
6. 0374-9436; Mykologický sborník 91, 2014, 75 – 81; 7 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Šušolová, Jana – Hadacz , Roman – Králová, Veronika – Dundek, Peter – Volařík, Daniel 
4. „Mikulčice-Trapíkov, mikromorfologický popis a binokulární pozorování“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-86023-44-1; In: Marek Hladík: Hospodárske zázemie Mikulčíc. Sídelná štruktúra na 
strednom toku rieky Moravy v 9.–1. pol. 13. storočia, 11, s. 250–260, Spisy Archeologického 
ústavu AV ČR Brno 48, Brno, Archeologický ústav AV ČR, Brno 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1.  B   
2. 2014 
3. Večerková, Eva 
4. „O čem vyprávějí rukopisné knihy z etnografických sbírek Moravského zemského muzea“ 
5. DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-7028-433-9; 129 s., Brno, Moravské zemské muzeum 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. D 
2. 2014 
3. Večerková, Eva 
4. „Poznámky k lidovým obyčejům o letnicích na jihozápadní Moravě“ 
5. IP DKRVO, MK000094862 
6. 978-80-87261-96-5 (on-line); Letniční zvyky a obyčeje, 6, s. 67–72, Strážnice, Národní ústav 
lidové kultury 
7. Moravské zemské muzeum 
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Část 3 
Neuplatněné výsledky. Vysvětlení k neuplatněným výsledkům jednotlivých výzkumných cílů 
roku 2014: 
 
Recenzovaná periodika  
Cíle roku 2014 (plánovaná příprava, editace, tisk): 
Folia Mendeliana 50 / 2  
Č. 2 je připraveno k tisku, avšak tiskárna jej z technických důvodů již nemůže vytisknout v termínu 
do 31. 12. 2014 (respektive 15. 1. 2015, tedy data předání výsledků poskytovateli). 
 
Recenzované monografie 
Převod z cílů roku 2013, plánována příprava, editace a tisk 2014: 
Reissner, M.: Ilustrace v dětské knize 
V době odevzdání Závěrečné zprávy za rok 2014 k 15. 1. 2015 je kniha již vytištěna, avšak probíhá 
dosud její vyvázání, které nebylo z technických důvodů (vytíženost tiskárny) možno realizovat 
v termínu 31. 12. 2014 (respektive 15. 1. 2015, tedy termínu předání Závěrečné zprávy za rok 2014, 
vč. dodatků). V termínech Žádosti o změnu Rozhodnutí (říjen 2014) tato skutečnost dosud nebyla 
známa. Kniha bude hotova do 31. 1. 2015, nelze ji však již uplatnit za rok 2014 v termínu daném 
poskytovatelem. 
 
Mitáček, J. a kolektiv: Středověká Morava 
V době odevzdání Závěrečné zprávy za rok 2014 k 15. 1. 2015 je kniha již graficky zpracována, 
avšak probíhá dosud její předtisková příprava (korektury autorů, respektive jejich zanášení 
do sazby), které nebylo možné z technických důvodů (vytíženost tiskárny) možno realizovat 
v termínu 31. 12. 2014 (respektive 15. 1. 2015, tedy termínu předání Závěrečné zprávy za rok 2014, 
vč. dodatků). V termínech Žádosti o změnu Rozhodnutí (říjen 2014) tato skutečnost dosud nebyla 
známa. Kniha bude hotova do 15. 2. 2015, nelze ji však již uplatnit za rok 2014 v termínu daném 
poskytovatelem. 
 
Grossmannová, D.: Denáry a brakteáty na Moravě ve 2. polovině 13. století 
V době odevzdání Závěrečné zprávy za rok 2014 k 15. 1. 2015 je kniha již graficky zpracována, 
avšak nebylo možné z technických důvodů (vytíženost tiskárny) možno realizovat její vytištění 
v termínu 31. 12. 2014 (respektive 15. 1. 2015, tedy termínu předání Závěrečné zprávy za rok 2014, 
vč. dodatků). V termínech Žádosti o změnu Rozhodnutí (říjen 2014) tato skutečnost dosud nebyla 
známa. Kniha bude hotova do konce měsíce února 2015, nelze ji však již uplatnit za rok 2014 
v termínu daném poskytovatelem. 
 
Cíle roku 2014 (plánována příprava, editace, tisk): 
Čižmářová, J. – Venclová, N. – Březinová, G. (eds.): Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi 
pravěkem a historií 
V době odevzdání Závěrečné zprávy za rok 2014 k 15. 1. 2015 je kniha již vytištěna, avšak probíhá 
dosud její vyvázání, které je s ohledem na skutečnost, že kniha má přes 850 tiskových stran 
technicky náročnější, než bylo předpokládáno. Kniha bude hotova do 31. 1. 2015, nelze ji však 
již uplatnit za rok 2014 v termínu daném poskytovatelem. 
 
3. Etnologie – garantka: PhDr. Helena Beránková 
Cíl: Výsledky:  
1 x C – kapitola v odborné knize, 1. kapitola věnovaná fotografiím Amálie Kožmínové (bude 
uplatněno v roce 2014), text již odevzdán zahraničnímu editoru, čeká se na ediční zpracování, 
Přesun uplatnění výsledku do roku 2015 z důvodu posunu vydání knihy zahraničním vydavatelem. 
 
4. Dějiny divadla – garant: Mgr. Jaroslav Blecha 
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Cíl: Výsledky: 
1 x C – kapitola v odborné knize, cizojazyčná publikace o Papiertheater, Juvenile Drama, Toy 
Theatre, Modeltheatre, Théâtre de papier, Petits Théâtres, El Teatro de los Niños, Dukketeatret 
atp., věnovaná historii českého tzv. rodinného loutkového divadla, jeho funkce, estetické principy 
atd. (bude uplatněno v roce 2014), 
Přesun uplatnění výsledku do roku 2015 z důvodu zdržení vydání knihy u zahraničního vydavatele. 
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, 2. analýza materiálu z pozůstalosti Jindřicha 
Veselého (bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun výsledku na rok 2015, text již byl předán redakci časopisu Acta Musei moraviae, sci. soc. 
a měl být původně tištěn ve 2. čísle ročníku 2014, avšak rozhodnutím redakce pro přemíru textů 
přesunut do následujícího ročníku. 
 
5. Historie – garant: PhDr. Jan Břečka 
Cíl 1: Výsledky:  
1 x B – odborná kniha, téma Kounicovy studentské koleje v Brně – Golgota Moravy, spoluautoři 
František Vašek a Vladimír Černý (bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun uplatnění na rok 2015, kniha bude tištěna až v březnu 2015. Rozsáhlý rukopis o rozsahu 480 
NS textu již byl v létě 2014 sice předán vydavateli, avšak díky náročnému recenznímu řízení bylo 
jeho předání na DTP zpracování pozdrženo do podzimu 2014. Aktuálně dle sdělení spoluvydavatele 
(Archiv města Brna) probíhá zpracování jazykovou korektorkou, na kterou ještě v roce 2014 naváže 
DTP zpracování. Z technických důvodů (a s ohledem na rozsah knihy) je i vytištění knihy v roce 
2014 nemožné.  
 
7. Archeologie – garantka: PhDr. Jana Čižmářová 
Cíl 1: Výsledek: 
1 x C – kapitola v odborné knize, zpracování laténského pohřebiště v Boroticích, spoluautor 
Stanislav Stuchlík (bude uplatněno v roce 2014) 
Cíl 2: Výsledek: 
1 x C – kapitola v odborné knize, spoluautor Miloš Čižmář (bude uplatněno v roce 2014). 
Oba výsledky jsou součástí knihy, která byla v době odevzdání Závěrečné zprávy za rok 2014 k 15. 
1. 2015 již vytištěna, avšak probíhalo dosud její vyvázání, které je s ohledem na skutečnost, že kniha 
má přes 850 tiskových stran technicky náročnější, než bylo předpokládáno. Kniha bude hotova 
do 31. 1. 2015, nelze ji však již uplatnit za rok 2014 v termínu daném poskytovatelem. 
 
8. Dějiny literatury – garant: PhDr. Zdeněk Drahoš 
Cíl: Výsledky:  
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, téma Literatura Brněnska šedesátých let 20. 
století, věnující se dílu a osudům nevýznačnějších brněnských literárních autorů (bude uplatněno 
v roce 2014), 
Přesun výsledku na rok 2015, text již byl předán redakci časopisu Acta Musei moraviae, sci. soc. 
a měl být původně tištěn ve 2. čísle ročníku 2014, avšak rozhodnutím redakce pro přemíru textů 
přesunut do následujícího ročníku.  
1 x E – výstava, téma Středověké faksimile (bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun uplatnění na rok 2015, výstava byla rozhodnutím Prezentační rady MZM z technických 
důvodů přesunuta až na rok 2015 a v letošním roce nemohla být realizována. 
 
9. Etnologie – garantka: PhDr. Hana Dvořáková 
Cíl 1: Výsledky: 
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, článek na téma Neznámý pramen ke studiu 
betlémářství na jižní Moravě (bude uplatněno v roce 2014).  
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Přesun výsledku na rok 2015, text již byl předán redakci časopisu Jižní Morava a měl být původně 
tištěn v ročníku 2014, avšak rozhodnutím redakce pro přemíru textů přesunut do následujícího 
ročníku.  
Cíl 2: Výsledky: 
1 x Jrec, studie v odborném recenzovaném periodiku, téma Struktura muzejních národopisných 
pracovišť v ČR (bude uplatněno v roce 2014), 
Přesun výsledku na rok 2015, text již byl předán redakci časopisu Národopisná revue a měl být 
původně tištěn v ročníku 2014, avšak rozhodnutím redakce revue nebyl pro změnu zaměření čísla 
otištěn. Bude uplatněn v jiném čísle, případně jiném periodiku. 
1 x D, studie ve sborníku, ve sborníku z mezinárodní konference Muzeum a změna IV. (bude 
uplatněno v roce 2014), 
Výsledek (vydavatel Národní muzeum) dosud nebyl tištěn a bude moci být uplatněn až v roce 2015. 
V termínech Žádosti o změnu Rozhodnutí (říjen 2014) tato skutečnost dosud nebyla známa. 
 
10. Historie – garant: PhDr. Zdeněk Fišer 
Cíl 1: Výsledky: 
1 x B – odborná kniha, edice František Skopalík. Život a dílo v dokumentech II. (bude uplatněno 
v roce 2014). 
Přesun uplatnění na rok 2015, dle sdělení autora došlo k objevu značného množství neznámých 
novinových článku F. Skopalíka, k jejichž zpřístupnění dojde v edici v míře maximální, jakož 
i nových archivních dokumentů (poslední návštěva Knihovny a archivu Matice slovenské, kde 
rovněž zpřesňoval heuristiku k tomuto svazku, autorem proběhla ve dnech 27.–31. října 2014 (lze 
doložit po návratu cestovní zprávou, která bude rovněž součástí vyúčtování nákladů MZM v rámci 
IP DKRVO). Vydavatel knihy, která bude opět zařazena do prestižní řady Pramenů dějin Moravy, 
vydávané Maticí moravskou a FF MU v Brně, pak potvrdil, že již nelze knihu s ohledem na její 
rozsah připravit do tisku v roce 2014, tento bude realizován v první polovině roku 2015. 
Cíl 3: Výsledky: 
7 x C – kapitola v odborné knize (bude uplatněno v roce 2014). 
Opravu na 4 x C, kniha byla tištěna (ISBN 978-80-7275-097-9), avšak došlo rozhodnutím 
vydavatele k sloučení některých původně samostatně uvažovaných témat do společných kapitol.  
 
12. Archeologie – garant: doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. 
Cíl 1: Výsledky: 
1 x D – článek ve sborníku, sborník Bojná 2012 na téma Zpracování zlata v době Velké Moravy 
na Moravě (bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun uplatnění výsledku do roku 2015 z důvodu posunu vydání sborníku vydavatelem (Akademie 
věd SR).  
Cíl 2: Výsledky:  
1 x C – kapitola v odborné knize: 1. téma Velká Morava, v knize Benediktini (vydává AV ČR) 
spoluautor Pavel Kouřil (bude uplatněno v roce 2014), 
Přesun uplatnění výsledku do roku 2015 z důvodu posunu vydání sborníku vydavatelem (Akademie 
věd ČR). 
1 x D – článek ve sborníku, z mezinárodní konference Cyril a Metoděj na téma Křesťanství v době 
byzantské misie a moravského arcibiskupství Metodějova na podkladě archeologických pramenů 
z oblasti staroměstsko-uherskohradišťské aglomerace (uplatněno bude 2014). 
Výsledek (vydavatel Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.) dosud nebyl vytištěn, vydavatel 
nám oznámil, že se tak stane do konce prvního čtvrtletí 2015. V termínech Žádosti o změnu 
Rozhodnutí (říjen 2014) tato skutečnost dosud nebyla známa. Další výsledky jsou rozpracovány 
a budou uplatněny v roce 2015. 
 
13. Geologie – garantka: RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D. 
Cíl: Výsledky:  
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5 x Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku: 1. Osteologická analýza nálezu ptačích 
zbytků z řádu Procelariformes z lokality Litenčice (předpokládaný rok uplatnění 2014), 
2. Osteologická analýza rodu Palaeorhynchus z lokality Litenčice (předpokládaný rok uplatnění 
2014), 3. Osteologická analýza a fylogeneze zástupců čeledi Echeneidae (štítovci) z oblasti Karpat a 
rýnského prolomu. Studium z celosvětového hlediska nejstarších fosilních zástupců čeledi 
Echeneidae (předpokládaný rok uplatnění 2014), 4. Analýza žraločí fauny Karpat: komplexní 
zpracování žraločích zubů z terciérních lokalit na Moravě (předpokládaný rok uplatnění 2014), 
5. Osteologická analýza nejstaršího zástupce rodu Lepidopus z lokality Vážany nad Litavou 
(předpokládaný rok uplatnění 2014). Uplatnění výsledků je vázáno na akceptaci textu v redakcích 
časopisů. 
Změnu roku uplatnění na 2014/2015, výsledky 1, 3 a 4 jsou již uzavřeny a předány do tisku, 
ale stejně jako u výsledků 2 a 5, které autorka aktuálně dokončuje, se jedná vesměs o zahraniční 
publikace, respektive publikace se zahraničními spoluautory, nedokážeme (navzdory tomu, že texty 
budou, nebo již byly, předány redakcím časopisů) garantovat vytištění do 31. 12. 2014. 
 
14. Numismatika – Garantka: Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D. 
Cíl 2: Výsledky:  
1 x Jrec  – článek v recenzovaném odborném periodiku, 1. revize, analýza a osud mincovního 
nálezu z Bezuchova, objeveného v polovině 19. století (bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun výsledku na rok 2015, text byl již předán redakci cílového časopisu (vydává Folia 
numismatica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae)), která však oznámila, že bude vydáno 
teprve v následujícím ročníku. 
1 x B – odborná kniha, Denáry a brakteáty na Moravě ve 2. polovině 13. století – katalog mincí 
ražených na Moravě v období královské vlády Přemysla Otakara II. (1253–1278) a Václava II. 
(1278–1305) (bude uplatněno v roce 2014), 
V době odevzdání Závěrečné zprávy za rok 2014 k 15. 1. 2015 je kniha již graficky zpracována, 
avšak nebylo možné z technických důvodů (vytíženost tiskárny) možno realizovat její vytištění 
v termínu 31. 12. 2014 (respektive 15. 1. 2015, tedy termínu předání Závěrečné zprávy za rok 2014, 
vč. dodatků). V termínech Žádosti o změnu Rozhodnutí (říjen 2014) tato skutečnost dosud nebyla 
známa. Kniha bude hotova do konce měsíce února 2015, nelze ji však již uplatnit za rok 2014 
v termínu daném poskytovatelem. 
 
15. Archeologie – Garant: Mgr. Zdeněk Hájek 
Cíl 2: Výsledky:  
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku (bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun výsledku na rok 2015, text již byl předán redakci časopisu Acta Musei moraviae, sci. soc. 
a měl být původně tištěn ve 2. čísle ročníku 2014, avšak rozhodnutím redakce pro přemíru textů 
přesunut do následujícího ročníku. 
 
17. Mineralogie – garant: Mgr. Vladimír Hrazdil 
Cíl 2: Výsledky:  
1 x Jrec či Jsc – článek v  recenzovaném odborném periodiku či článek v odborném periodiku 
zařazeném v databázi SCOPUS, dutinové pegmatity představují specifický pegmatitový typ, značně 
rozšířený v rámci evropských variscid právě ve vymezené oblasti. Bude popsáno jejich regionální 
rozšíření v závislosti na geologické stavbě a podána základní charakteristika jejich minerálních 
asociacích. Ve vybraných typech budou charakterizovány inkluze různých minerálů v dutinovém 
křemeni (bude uplatněno v roce 2014, druh uplatnění je závislý na úspěšné submitaci článku). 
Změna uplatnění výsledku na rok 2015/2016 z důvodů realizace doplňujících terénních výzkumů 
jednotlivých pegmatitových lokalit a porovnání jejich distribuce s publikovaným geologickým 
mapováním, dále z důvodů realizace analýz typické minerální asociace těchto pegmatitů 
za zhodnocená vzájemných vztahů. Článek bude předán v roce 2015 do neimpaktovaného 
prestižního zahraničního časopisu. 
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18. Archeologie – garantka: PhDr. Alena Humpolová 
Cíl 1: Výsledky: 
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, lineární keramik ze smíšených objektů 
v Hlubokých Mašůvkách na výzkumu z roku 2003 (bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun výsledku na rok 2015, text byl již předán redakci cílového časopisu (vydává FF MU Brno), 
která však oznámila, že bude vydáno teprve v čísle příští rok (během 1. čtvrtletí 2015).  
 
20. Dějiny literatury – Garantka: PhDr. Eleanora Jeřábková, Ph.D. 
Cíl 1: Výsledky: 
1 x Jrec – články v recenzovaném odborném periodiku, 2. literární a filozofické dílo moravského 
rodáka a tvůrce světoznámé abecedy pro hluchoslepé Hieronyma Lorma (uplatněno bude v roce 
2014), 
Změna typu výsledku na 1 x D – článek ve sborníku. Text byl vyžádán na konferenci 
specializovanou konferenci, a bude ještě v roce 2014 uplatněn ve sborníku z této akce. 
Cíl 2: Výsledky: 
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, popisující obsah historické knihovny zámku 
Moravec (uplatněno bude v roce 2014), 
Přesun výsledku na rok 2015, text již byl předán redakci časopisu Acta Musei moraviae, sci. soc. 
a měl být původně tištěn ve 2. čísle ročníku 2014, avšak rozhodnutím redakce pro přemíru textů 
přesunut do následujícího ročníku.  
2 x E – výstava, 1. výstava vybraného literárního a obrazového materiálu z fondu knihovny zámku 
Moravec, 2. příprava výstavy o Janu Skácelovi ve Vnorovech (v obou případech bude uplatněno 
v roce 2014). 
Vypuštění těchto dvou výsledků. První výstava nemohla být realizována kvůli dosud nedokončené 
investici, způsobené havarijním stavem původně uvažovaných prostor, který MZM muselo 
reflektovat a je řešeno v součinnosti z MK. Druhá výstava byla odvolána protistranou. Na obě akce 
nebyly čerpány žádné prostředky IP DKRVO. 
 
25. Archeologie – garant: Mgr. Petr Kostrhun 
Cíl 1: Výsledky: 
1 x C – kapitola v odborné knize, téma Aleš Hrdlička – osobnost česko-americké antropologie 
v meziválečném období (bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun výsledku na rok 2015, text byl předán redakci vydavatele již v roce 2013 (vydává Muzeum 
Aleše Hrdličky v Humpolci), dosud však nebyl tištěn a autoru bylo oznámeno, že z ekonomických 
důvodů k vytištění zřejmě ani nedojde. V příštím roce by text uplatnil jako Jrec (navzdory tomu, 
že text je již hotov, nelze již uplatnit v roce 2014).  
 
26. Dějiny literatury – garantka: Mgr. Hana Kraflová 
Cíl 2: Výsledky:  
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, téma Novinář Bohumil Marčák (pracovní 
název), zpracování fondu výrazné osobnosti brněnského kulturního života 2. poloviny 20. století, 
dlouholetého šéfredaktora listu Rovnost, posléze historika žurnalistiky ve sbírkách MZM (bude 
uplatněno v roce 2014). 
Přesun výsledku na rok 2015, text již byl předán redakci časopisu Acta Musei moraviae, sci. soc. 
a měl být původně tištěn ve 2. čísle ročníku 2014, avšak rozhodnutím redakce pro přemíru textů 
přesunut do následujícího ročníku.  
Cíl 3: Výsledky:  
1 x E – výstava (společně s Eleonorou Jeřábkovou), zpracování a prezentace vybraného literárního 
a obrazového materiálu z historického fondu knihovny zámku Moravec (uplatněno bude 2014). 
Nerealizování těchto dvou výsledků (stejná žádost jako výše u projektu č. 20). Výstava nemohla být 
realizována kvůli dosud nedokončené investici, způsobené havarijním stavem původně 
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uvažovaných prostor, který MZM muselo reflektovat a je řešeno v součinnosti z MK. Na akci 
nebyly čerpány žádné prostředky IP DKRVO. 
 
27. Botanika – garantka: RNDr. Svatava Kubešová 
Cíl 2: Výsledky:  
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, shrnutí bryofloristických poznatků 
z průzkumu oblasti Žďárských vrchů a publikování výsledků z exkurzí zejména bryologicko-
lichenologické sekce ČBS (bude uplatněno v roce 2014). 
U jednoho z výsledků Jrec změna roku uplatnění na 2014/2015, výsledek je již v recenzním řízení 
a chystá se do tisku, nebylo možné garantovat jednoznačné vytištění do 31. 12. 2014. 
 
28. Entomologie – garant: Mgr. Igor Malenovský, Ph.D., spolupracovník: RNDr. Pavel Lauterer, 
emeritní pracovník MZM 
Cíl: 2 x Jimp a 1 x Jrec – články v impaktovaném periodiku a v odborném recenzovaném periodiku, 
popisy nových taxonů, faunistické články (bude uplatněno v roce 2014).  
Oprava typů výsledků na 1 Jimp  2 x Jrec, jedna ze studií nebyla v důsledku přijata původně 
uvažovaným imp časopisem (respektive byla, de sdělení autora, na žádost dalších dvou spoluautorů 
stažena) a byla tištěna v recenzovaném zahraničním periodiku Entomologische Zeitschrift 
(Schwanfeld) 124 (2)/2014. 
 
29. Dějiny hudby – garant: PhDr. František Malý 
Cíl 2: Výsledky: 
Jneimp – článek v recenzovaném časopise (Hudební věda, databáze ERIH), téma Neznámé písně 
Felixe Kadlinského (bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun výsledku na rok 2015, text již byl předán redakci časopisu Hudební věda a měl být původně 
tištěn v ročníku 2014, avšak rozhodnutím redakce pro přemíru textů přesunut do následujícího 
ročníku.  
Cíl 3: Výsledky: 
Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, téma Památky figurální hudby v pohraničních 
vesnicích okresu Znojmo (bude uplatněno v roce 2014). 
Výsledek 1xJrec (nakonec časopis Hudební věda, vydavatel FF MU, Brno, který je možno 
vykazovat i jako Jneimp, neboť je zařazen v databázi ERIH) dosud nebyl tištěn. V termínech 
Žádosti o změnu Rozhodnutí (říjen 2014) tato skutečnost dosud nebyla známa. Článek tedy již nelze 
uplatnit za rok 2014 v termínu daném poskytovatelem, ale teprve za rok 2015. 
 
30. Archeologie – garant: PhDr. Zdeňka Měchurová 
Cíl 1: Výsledky: 
1 x C – kapitola v odborné knize, 1. Hrnčířská plastika z archeologického výzkumu Velkého 
Špalíčku v Brně (bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun výsledku na rok 2015, text byl předán již v roce 2013 (vydává Archaia, o.p.s.), dosud však 
nebyl tištěn.  
 
31. Historie – garant: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. 
Cíl 1: Výsledky: 
1 x C – kapitola v odborné knize, zahraniční publikace, název kapitoly: The Knights Hospitallers 
and their Role in Town Life: the Order’s Hospitals and Schooling as a Phenomenon of Medieval 
Towns in the Lands of the Czech Crown, tištěno v knize Ordensgeschichte des Mittelalters, kapitola 
věnovaná fenoménu působení řádu johanitů ve středověkých městech v zemích Koruny české (bude 
uplatněno v roce 2014, text již byl předán k tisku v roce 2012, je u vydavatele). 
Přesun na rok 2015, text byl již v roce 2012 předán vydavateli (Centre for Medieval Studies při AV 
ČR), avšak dosud nedošlo k vytištění.  
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32. Archeologie – garant: Mgr. Petr Neruda, Ph.D. 
Cíl 1: Výsledky: 
1 x Jimp, Jsc, Jneimp či Jrec – článek v impaktovaném časopise, odborném periodiku zařazeném 
v databázi SCOPUS či ERIH či odborném recenzovaném periodiku: 1. (společně s kolektivem 
autorů) zpracování interdisciplinárních výsledků z paleolitické lokality v intravilánu města Brna – 
Filozofická fakulta (předpokládaný rok uplatnění 2014), pravděpodobně Jsc v závislosti 
na úspěšnosti submitace textu. 
Přesun výsledku na rok 2015, zpracování výsledků výzkumu a jejich publikování přímo závisí na 
větším (než původně plánovaném) množství přírodovědných analýz, z nichž mnohé dosud probíhají 
(vykonává je specializovaná laboratoř Oxford university, která pro celkové vytížení nemohla 
realizovat dříve). 
Cíl 2: Výsledky: 
2 x Jneimp či Jrec – článek v odborném periodiku (zařazeném v databázi ERIH) či odborném 
recenzovaném periodiku: 1. Paleolithic Settlement Strategy in Northern Moravia and Czech Silesia 
(předpokládaný rok uplatnění 2014), kategorie Jneimp či Jrec závisí na úspěšnosti submitace textu, 
2. (ve spolupráci se Z. Blinkovou) Reconstruction of the Magdalenian Spatial Distribution 
in the Kůlna Cave (předpokládaný rok uplatnění 2014). 
Přesun uplatnění do roku 2015. V případě prvního výsledku dojde sice k předání výsledku redakci 
ještě v roce 2014, došlo zde však k zdržení odevzdání rukopisu v důsledku objevení nového, dosud 
nepublikovaného materiálu, který bylo nezbytné zařadit do analýzy. Navíc v tomto případě prosíme 
o změnu typu výsledku na Jimp, neboť by měl být otištěn v časopise Archeologické rozhledy, který 
je nově indexován na WOS. V případě druhého výsledku nelze v roce 2014 výsledek splnit, neboť 
po uzavření heuristiky a provedení všech analýz autoři konstatovali, že ze získaných dat nelze 
resumovat publikovatelný a vědecky obhajitelný výsledek. Probíhá tedy zpracování dalších vrstev 
výzkumu, aby mohl být tištěn. Poté bude předán (dle sdělení autorů) časopisu Qauternary 
International (jemuž byl již nahlášen), tedy opět žádáme i o změnu typu výsledku na Jimp. 
 
33. Archeologie – garantka: Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.  
Cíl 1: Výsledky: 
1 x Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném v databázi SCOPUS, v září 2013 byl odeslán 
redakci časopisu Archäologische Korrespodenzblatt rukopis, který byl přijat k recenznímu řízení, 
téma Štýřice III (Koněvova St. or Vídeňská St.) – Epigravettian site in Brno city (Czech Republic) 
(předpokládané uplatnění v roce 2014), 
Změna typu výsledku z Jsc na Jrec, neboť nový cílový časopis náleží do této kategorie. 
1 x Jneimp – článek v odborném periodiku, věnovaný planigrafii epigravettienské lokality Brno-
Štýřice a jeho sídelním strukturám (bude uplatněn v roce 2014). 
Přesun výsledku na rok 2015, text již byl předán redakci časopisu Antropologie a měl být původně 
tištěn ve 3. čísle ročníku 2014, avšak rozhodnutím redakce pro přemíru textů přesunut 
do následujícího ročníku. 
Cíl 2: Výsledky: 
1 x Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku (bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun výsledku na rok 2015, text již byl předán redakci časopisu Acta Musei Moravie, sci. soc., 
avšak rozhodnutím redakce pro přemíru textů přesunut do 1. čísla následujícího ročníku.  
 
34. Botanika – garant: RNDr. Ivan Novotný 
Cíl 1: Výsledky:  
1 x Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, shrnutí bryofloristických poznatků 
z průzkumu oblasti Žďárských vrchů, spoluautor S. Kubešová (bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun výsledku na rok 2015, texty byl předán redakci časopisu Acta Rerum Naturalium, proběhlo 
již i recenzní řízení. K tištění článku však již nejspíše dojde až v roce 2015.  
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Cíl 2:  Výsledky:  
1 x Jimp nebo Jrec – článek v impaktovaném periodiku či v odborném recenzovaném periodiku, 
téma Moerckia flotoviana (Nees) Schiffn. new occurence in Germany zhodnocení nálezu vzácné 
játrovky v Bayerských alpách (bude uplatněno v roce 2014, v závislosti na úspěšné submitaci textu). 
Změna roku uplatnění na 2014/2015, výsledek byl v roce 2014předán redakci anglického časopisu 
Journal of Bryology, ale dosud prochází recenzním řízením a nedokážeme u zahraniční redakce imp 
časopisu garantovat vytištění do 31. 12. 2014. 
 
35. Dějiny divadla – garantka: Mgr. Hana Ocetková 
Cíl: Výsledky: 
1 x Jrec  – studie v odborném recenzovaném periodiku, téma Luboš Ogoun, osobnost českého 
tanečního divadla (bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun výsledku na rok 2015, text již byl předán redakci časopisu Acta Musei moraviae, sci. soc. 
a měl být původně tištěn ve 2. čísle ročníku 2014, avšak rozhodnutím redakce pro přemíru textů 
přesunut do následujícího ročníku.  
 
36. Archeologie – garant: doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. 
Cíl 2: Výsledky: 
1 x D – článek ve sborníku: 1. téma Chert mining in the “Krumlovský les”, Southern Moravia. In: J. 
Lech – A. Saville (eds.): Prehistoric Flint Mines in Europe. UISPP – PAN Warszawa (odevzdáno 
redakci již 2012, bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun výsledku na rok 2015, text byl předán zahraniční redakci již v roce 2012, dosud však nebyl 
tištěn, aktuální stav dle sdělení vydavatele zdrženo pro těžkou nemoc spolueditora a jazykového 
korektora.  
 
38. Hudební věda – garant: Mgr. Ondřej Pivoda 
Cíl: Výsledky: 
2 x Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, zaměřené na dějiny české hudby 20. století 
(bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun výsledků na rok 2015, texty již byly předán redakci časopisů Opus musicum a Musicologica 
brunensia a měl být původně tištěny v ročnících 2014, avšak rozhodnutím redakce byly v obou 
případech pro přemíru textů přesunuty do následujícího ročníku.  
 
39. Dějiny literatury – garant: PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D. 
Cíl: Výsledky: 
1 x B – odborná kniha, publikace Ilustrace v dětské knize – práce o zásadních osobnostech ilustrace 
české literatury pro děti a mládež v 19. až 21. století (bude uplatněno v roce 2014). 
V době odevzdání Závěrečné zprávy za rok 2014 k 15. 1. 2015 je kniha již vytištěna, avšak probíhá 
dosud její vyvázání, které nebylo z technických důvodů (vytíženost tiskárny) možno realizovat 
v termínu 31. 12. 2014 (respektive 15. 1. 2015, tedy termínu předání Závěrečné zprávy za rok 2014, 
vč. dodatků). V termínech Žádosti o změnu Rozhodnutí (říjen 2014) tato skutečnost dosud nebyla 
známa. Kniha bude hotova do 31. 1. 2015, nelze ji však již uplatnit za rok 2014 v termínu daném 
poskytovatelem. 
 
44. Botanika – garant: RNDr. Karel Sutorý, CSc. 
Cíl 1: Výsledky:  
2 x Jneimp – článek v odborném periodiku, 1. (spoluautor M. G. Pimenov) Name typification 
of Umbelliferae taxa, described by Joseph Franz Freyn (bude uplatněno v roce 2014), 2. téma  
Taxa described by Joseph Franz Freyn from the East Turkey (bude uplatněno v roce 2014). 
Cíl 2: Výsledky:  
1 x Jneimp – článek v odborném periodiku, systematika druhu Cynoglossum montanum 
v mediteránu (bude uplatněno v roce 2014). 
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U všech tří výsledků Jneimp změna roku uplatnění na 2014/2015, všechny výsledky jsou 
již uzavřeny a předány do tisku, případně i po recenzním řízení, nedokážeme však garantovat 
jednoznačné vytištění do 31. 12. 2014. 
 
45. Zoologie – garant: RNDr. Miroslav Šebela, CSc. 
Cíl 1: Výsledky: 
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, téma Biologie reintrodukované populace 
želvy bahenní na lokalitě Betlém (jižní Morava) zpracování dvacetileté existence jediné 
životaschopné populace želvy bahenní v České republice (bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun do roku 2015 se změnou na kategorii B – odborná kniha. Rukopis byl předán v roce 2014 
redakci Acta Musei moraviae, sci. biol., byl však pro svůj rozsah odmítnut a MZM by jej rádo 
(s ohledem na významné téma a skutečnost, že se jedná o shrnutí cca dvacetiletého výzkumu autora) 
v příštím roce vydalo knižně. 
 
47. Hudební věda – garant: Mgr. Simona Šindlářová 
Cíl 1: Výsledky: 
2 x Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, 1. téma Hudební kultura rodu Magni, 
2. Magnisovská hudební sbírka a nález loutnové tabulatury (bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun do roku 2015, první text již byl předán redakci časopisu Acta Musei moraviae, sci. soc. a měl 
být původně tištěn ve 2. čísle ročníku 2014, druhý text pak redakci časopisu Vlastivědný věstník 
moravský, v obou případech však rozhodnutím redakce byly texty přesunuty do následujícího 
ročníku.  
 
48. Pedologie – garantka: Mgr. Jana Šušolová 
Cíl: Výsledky: 
3 x Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, 1. Mikromorfologické vyhodnocení 
půdních vzorků v rámci archeologického výzkumu na lokalitě Bubeneč (bude uplatněno v roce 
2014), 2. zhodnocení geologického vývoje na archeologické lokalitě Mikulčice z hlediska 
sedimentů (bude uplatněno v roce 2014), 3. pedologický výzkum v NP Podyjí zaměřen na 
detailnější výzkum humolitových půdních horizontů (bude uplatněno v roce 2014). 
U výsledku 1. musíme vyškrtnutí výsledku. Dle sdělení autorky, která byla jednou ze spoluautorek 
práce a dodat vyhodnocení mikromorfologických vzorků, ostatní autoři od spolupráce odstoupili 
a tato studie nebude vypracována. Dle jejího sdělení však ve spojení s tímto výstupem dosud 
nečerpala žádné prostředky z IP DKRVO. U výsledku 2. přesun uplatnění na rok 2015, článek je již 
v tisku, avšak dle sdělení redakce bude tištěn až v průběhu první poloviny roku 2015. Potvrzení 
editora bude vyžádáno a dodáno se závěrečnou zprávou za rok 2014. U výsledku 3. přesun 
uplatnění na rok 2015, článek je již vyhotoven v podobě výzkumné zprávy Výskyt humolitů na 
území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma, dosud však probíhají náročné laboratorní 
analýzy, které vydání rukopisu zpomalily. Tyto analýzy však nejsou financovány z naší IP DKRVO 
a opět dl sdělení autorky v letošním roce tyto prostředky na tento výsledek nevyužila. 
 
50. Etnologie – garantka: PhDr. Eva Večerková, CSc. 
Cíl 1: Výsledky: 
1 x B – odborná kniha, publikace Církevní rok a lidové obyčeje (pro nakladatelství Vyšehrad, bude 
uplatněno v roce 2014), 
Přesun uplatnění na rok 2015, dle sdělení autorky, nakladatelství Vyšehrad požádalo úspěšně 
o dotaci na knihu u MK ČR, knihu však zařadilo až do edičního plánu na rok 2015.  
1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, téma Výroční obyčeje v lidové kultuře 
německého etnika na Slavonicku a Novobystřicku (bude uplatněno v roce 2014, 
Přesun výsledku na rok 2015, text již byl předán redakci časopisu Folia Etnographica a měl být 
původně tištěn ve 2. čísle ročníku 2014, avšak rozhodnutím redakce pro přemíru textů přesunut 
do následujícího ročníku.  
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51. Mineralogie – Garantka: Mgr. Eva Víšková 
Cíl: Výsledky: 
2 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, 1. srovnání minerálních asociací s As v centrální části 
Českomoravské vrchoviny, 2. (spoluautoři O. Šráček a J. Loun) arzenová mineralizace 
na historických odvalech. Zjištění zdrojů As, porovnání primárních a sekundárních asociací, jejich 
diskuse a environmentální dopady na prostředí a návštěva některých zahraničních lokalit (uplatnění 
je v obou případech plánováno v roce 2014).  
Změna typu výsledků na 2 x Jimp či Jrec, v jednom případ již víme, že kolegyně v submitaci studie 
do imp časopisu nebyla úspěšná a tex vyjde jako Jrec, také prosíme o opravu uplatnění 
na „2014/2015 v závislosti na úspěšné submitaci“, jak s ohledem na první výsledek, tak na druhý, 
který je již přijat jako Jimp, je již i po recenzním řízní, nedokážeme však u redakce garantovat 
jednoznačné vytištění do 31. 12. 2014. 
 
52. Hudební věda – garant: Mgr. Jiří Zahrádka, Ph.D. 
Cíl: Výsledky:  
1 x Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, 2. téma Historie vydávaní notových edicí 
Leoše Janáčka (bude uplatněno v roce 2014). 
Přesun výsledku na rok 2015, text již byl předán redakci časopisu Opus musicum a měl být původně 
tištěn v rámci ročníku 2014, avšak rozhodnutím redakce pro přemíru textů přesunut 
do následujícího ročníku.  
1 x D – článek ve sborníku, účast na mezinárodní konferenci Geneze Janáčkovy Sinfonietty (bude 
uplatněno v roce 2014). 
Článek ve sborníku vydávaném Centrem studií regionální hudební kultury Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity, která nám oznámila vydání v termínu konec prosince 2014 / počátek ledna 
2015, avšak tisk publikace dosud nebyl realizován. V termínu Žádosti o změnu Rozhodnutí (říjen 
2014) tato skutečnost dosud nebyla známa. Tento výsledek 1xD tedy bude moci být uplatněn 
až v roce 2015. 
 
Část 4 
Výsledky uplatňované za rok 2014 vzniklé v činnosti Moravského zemského muzea bez vazby 
na IP DKRVO 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Břečka, Jan 
4. „Jeho vlastí byla legie. Životní pouť plukovníka Otty Wagnera“ 
5. MZM 
6. 2336-1387; Sborník Archivu bezpečnostních složek, 11, 2013, s. 13–37; 25 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2013 
3. Dvořáková, Hana 
4. „String games in František Pospíšil´s Photo Dokumentation“ 
5. MZM 
6. 0862-8351; Národopisná revue Journal of Ethnology, 5, 2013, s. 68–75; 8  
7. Moravské zemské muzeum, Brno 
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A (výsl. publikační) 
1. J  
2. 2014 
3. Dvořáková, Hana 
4. „Šturcy, aranžmá pod skleněným poklopem“ 
5. MZM 
6. 1213-8398; Art+Antiques, únor 2014, s. 30–32; 3  
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Dvořáková, Hana 
4. „Ludvík Kunz – osobnost české etnografie“ 
5. MZM 
6. 0862-1209; Folia ethnographica (Supplementum ad Acta Musei Moraviae), 48, 2014, č. 1, s. 5–
12; 8   
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Želmíra Hurbanová a Viktor Lorenc (příběh jednoho manželství)“ 
5. MZM 
6. 978-80-8149-017-0; Biografické štúdie. Sv. 36, 17, s. 242–258, Martin, Slovenská národná 
knižnica a Národný biografický ústav 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Fialová, Vlasta“ 
5. MZM 
6. 978-80-7286-232-0; Biografický slovník českých zemí. Fi–Fn. Sv. 17, 1, s. 158, Praha, 
Historický ústav AV ČR a Academia 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Filip, Jiří“ 
5. MZM 
6. 978-80-7286-232-0; Biografický slovník českých zemí. Fi–Fn. Sv. 17, 1, s. 186, Praha, 
Historický ústav AV ČR a Academia 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
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3. Fišer, Zdeněk 
4. „Filip, Zdeněk“ 
5. MZM 
6. 978-80-7286-232-0; Biografický slovník českých zemí. Fi–Fn. Sv. 17, 2, s. 187–188, Praha, 
Historický ústav AV ČR a Academia 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Fišer, Bohumil“ 
5. MZM 
6. 978-80-7286-232-0; Biografický slovník českých zemí. Fi–Fn. Sv. 17, 1, s. 243, Praha, 
Historický ústav AV ČR a Academia 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „Fitz, Rudolf“ 
5. MZM 
6. 978-80-7286-232-0; Biografický slovník českých zemí. Fi–Fn. Sv. 17, 1, s. 250, Praha, 
Historický ústav AV ČR a Academia 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Fišer, Zdeněk 
4. „In margine jedné knihy. Jakub Zouhar: August Anton Legis-Glückselig (1806–1867)“ 
5. MZM 
6. 0323-2581; Vlastivědný věstník moravský 66, 2014, č. 1, s. 40–43; 4 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Gregorová, Růžena 
4. „Přírodniny z kabinetu kuriozit Strahovské knihovny“ 
5. MZM 
6.  978-80-87149-87-4; Libor Šturc a Helena Zápalková (eds.): Speculum mundi, Sběratelství 
kláštera premonstrátů na Strahově, 6, s. 131–136, Olomouc, Muzeum umění Olomouc 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. B 
2. 2014 
3. Hájek, Zdeněk – Balcárková, Adéla – Čerevková, Alžběta 
4. „Pravěké a středověké osídlení Tetčicka a okolí“ 
5. MZM 
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6. 978-80-260-5953-0; 93 s., Tetčice, Obec Tetčice 2014 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Houzar, Stanislav 
4. Andradit-meionit-pyroxenová hornina v amfibolitu z kontaktu korundového pegmatitu 
v Pokojovicích, moldanubikum, západní Morava 
5. MZM 
6. 1211-8796, Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 99, 2014, č. 1, 57–68; 12 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Gadas, Petr – Hrazdil , Vladimír – Novák, Milan – Houzar, Stanislav 
4. „Minerály dutin jednoduchých pegmatitů a je doprovázejících muskovitových žil strážeckého 
moldanubika, Česká republika“ 
5. MZM 
6. 1211-8796; Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 99, 2014, č. 2, s. 49–71; 23 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jsc 
2. 2014 
3. Toman, Jiří – Sejkora, Jiří – Houzar, Stanislav 
4. Revize zeolitů v alpské paragenezi z historické lokality Oslavany (Česká republika). 
5. MZM 
6. 1211-0329; Bull. mineral. petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 22, č. 1, s. 46–55; 10 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Jeřábková, Eleonora 
4. „Josephine von Knorr, eine heute fast unbekannte österreichische Dichterin“ 
5. MZM 
6. 1803-7380; Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 28, 2014, č. 1–2, s. 195–207; 13 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Kalinová, Alena 
4. „Lidová výtvarná kultura“ 
5. MZM 
6. 978-80-7275-097-9; Fišer, Zdeněk (ed.) a kolektiv: Dambořice. Zpět ke kořenům, 8, s. 251–258, 
Brno, Moravská vlastivědná společnost 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
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1. Jimp 
2. 2014 
3. Kolibáč, Jiří 
4. „Nemozoma gymnosternalis sp. nov., a new anomalous species of Trogossitidae from Brazil” 
5. MZM 
6. 1175-5326 (print edition); Zootaxa, 3815, č. 3, s. 417–427; 11 
7. Moravské zemské muzeum 
WOS: 000337224600007 
 
A (výsl. publikační) 
1. J 
2. 2014 
3. Kučera, Jan – Plášek, Vítězslav – Kubešová, Svatava – Bradáčová, Jitka – Holá, Eva – Košnar, 
Jiří – Kyselá, Monika – Manukjanová, Alžběta – Mikulášková, Eva – Procházková, Jana – 
Táborská, Markéta – Tkáčiková, Jana – Vicherová, Eliška 
4. „Mechorosty zaznamenané během podzimních 26. bryologicko-lichenologických dní (2013) v 
Beskydech“ 
5. MZM 
6. 0862–8904; Bryonora, 54, 2014, s. 11–21; 11 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Hejkal, Jiří – Michálek, Jaroslav – Sychra, Jan – Bezděčka, Pavel, Dvořák, Daniel – 
Malenovský, Igor – Melichar, Vladimír – Uhlík, Petr 
4. „Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin a živočichů Kraslicka“ 
5. MZM 
6. 1803–6066; Sborník muzea Karlovarského kraje, 22, 2014, s. 153–184; 32 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2014 
3. Měchurová, Zdeňka 
4. „Umění z hlíny, středověké kamnové kachle a keramická plastika v rukou restaurátorů“  
5. MZM 
6. 0323-2581; Vlastivědný věstník moravský 66, 2014, č. 2, s. 185–189; 5 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. C 
2. 2014 
3. Nerudová, Zdeňka 
4. „Kamenná štípaná industrie“ 
5. MZM 
6. 978-80-210-6680-9; Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých 
Mašůvkách (výzkumy z let 1947-1950), s. 166–182, 334–336; 20 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
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2. 2014 
3. Novotný, Ivan – Floriánová, Jana 
4. „Botanický průzkum lokality Vrbovkový mokřad ve Vyškovské bráně“ 
5. MZM 
6. 1803-1404; Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, 15–16, 2014, s. 113–118; 6 + 1 obrazová 
tabule 
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. Jrec 
2. 2013 
3. Pivoda, Ondřej 
4. „Námořník Mikuláš Viléma Petrželky. K sociálně-kulturním kontextům díla“ 
5. MZM 
6. 1212-0391; Musicologica Brunensia, 48, 2013, č. 1, s. 99–103; 5 
7. Moravské zemské muzeum 
DOI: 10.5817/MB2013-1-12 
 
A (výsl. publikační) 
1. D 
2. 2014 
3. Káňa, Vlastislav – Roblíčková, Martina – Kroupa, Oldřich 
4. „Tanatocenóza jeskyně Vymodlená v Moravském krasu, výsledky výzkumu z 6. 7. 2013“ 
5. MZM 
6. 978-80-87857-16-8; Speleofórum 2014, volume 33, 5, s. 107–111, Praha, Česká speleologická 
společnost.   
7. Moravské zemské muzeum 
 
A (výsl. publikační) 
1. D 
2. 2014 
3. Káňa, Vlastislav – Roblíčková, Martina 
4. „Barová cave in Moravian Karst (Czech Republic), palaeontological excavations“ 
5. MZM 
6. 978-83-933874-1-0; Materialy 48. Sympozjum Speleologicznego, Kletno, 16.–19. 10. 2014r., 2, 
s. 69–70, Kraków, Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. 
7. Moravské zemské muzeum 
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ÚSEK NÁMĚSTKA GŘ PRO VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI  
 
Součástí úseku pro vnitřní záležitosti byla v roce 2014 následující oddělení: 

1. Oddělení správy budov, pracoviště investic  
2. Oddělení informatiky; 
3. Oddělení údržby; 
4. Bezpečnostní technik; 
5. Oddělení ostrahy. 

Vnitřní úsek zabezpečuje podporu pro chod MZM a v roce 2014 zajišťoval tyto akce: 
 
Oddělení správy budov  
Centrální depozitář Rebešovice – zajistit výběrové řízení na projektanta, vyhotovit projekt 
a na jeho podkladě vysoutěžit zhotovitele stavby. Předpokládaný rozsah investice pro rok 
2014 je 4 mil. Kč.  
VŘ na PD – ve fázi schvalování dokumentů od MK                                     
3.975.520,- Kč 
Starý zámek Jevišovice – dokončení celkové opravy v návaznosti na projektovou 
dokumentaci, jejíž zhotovitel byl v minulém roce vysoutěžen. Celkový náklad plánovaný 
pro rok 2014 je cca 17 mil. Kč. 
PD - splněno                          
990 990,- Kč 
Oprava - ve fázi před podpisem smlouvy                                                             
13 854 429, -Kč 
Zámek Moravec – dokončení opravy fasády zámku, výběrové řízení na zhotovitele a samotná 
realizace opravy zřícené zdi v parku. V případě přidělení finančních prostředků dokončit 
zabezpečení zámku. Celkový náklad v roce 2014 je plánován cca 5,5 mil. Kč. 
Fasáda  – splněno                     
1 163 299,- Kč 
Oprava zdi v parku – splněno                  
1 969 000,- Kč 
Zabezpečení zámku, 2.etapa – splněno                                                                    
1 391 226,- Kč 
Hudcova 76 – dokončit odkup podílu od firmy ORGREZ a v návaznosti na účel užívání 
objektu zaktualizovat systém PBŘ v celkovém nákladu 28 mil. Kč 
Splněno                      
23 138 080,- Kč 
Dietrichsteinský palác – oprava kanalizace a dešťových svodů v návaznosti na zamokání 
zdiva v atriu. Současně bude na MK zaslán investiční záměr na opravu opěrné zdi včetně 
kašny. V návaznosti na tento záměr bychom rádi opravili prostor vyhrazený pro parkování 
v rozsahu úpravy povrchové vrstvy, části přilehlých fasád a systému zavírání v tzv. Tomkově 
zahrádce. V 4.NP objektu dojde k rekonstrukci technických instalací, zejména vytápění 
a elektro společně s úpravou stávajících výstavních prostor. Předpokládané náklady na tyto 
akce jsou 3,7 mil. Kč. 
Kanalizace – splněno                          
101 683,- Kč 
IZ na Zeď – splněno 
Ostatní práce nebyly realizovány z finančních důvodů - žádost o dotaci nebyla schválena 
Biskupský dvůr – ve spolupráci s Ministerstvem školství a z evropských strukturálních fondů 
budou v tomto roce v rámci budování projektu „Mendelianum – atraktivní svět genetiky“ 
probíhat činnosti směřující k vybavení interiéru pro expozici a to v nákladu 17 mil. Kč. 
splněno                                                                                                                 
16 515 000,- Kč 
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nad rámec plánovaných akcí byla instalována skleněná příčka v podloubí západního křídla 
objektu, čímž vznikl důstojný vstup do celé expozice                                              
1 568 156,- Kč 
a restaurován trámový strop v Mendlově pracovně                                                      
967 359,- Kč 
Současně je v záměru oprava prostor po zoologickém oddělení na připravované výstavy 
a to v rozsahu cca 1mil. Kč 
Splněno                    
1 204 376,- Kč 
nad rámec plánovaných akcí byla opravena střecha severního křídla na základě žádosti 
a schválení dotace                 
1 912 976,- Kč 
Kapucínské náměstí 2/4 – plánované investiční záměry na opravu střechy, vybudování 
výtahu, rekonstrukci vytápění a rozvodů vody budou aktualizovány s opětovnou žádostí 
o dotaci. Pro učebnu v 1.NP je v plánu rekonstrukce sociálního zázemí a ve dvorním traktu 
z jednoho nájemního bytu vytvořit byt inspekční. Všechny tyto záměry představují finanční 
objem pro rok 2014 přibližně 3 mil. Kč. 
Sociální zázemí – vyhotovena studie               
 12 000,- Kč 
Střecha – vyhotovena PD                       
556 600,- Kč 
Ostatní práce nebyly realizovány z finančních důvodů - žádost o dotaci nebyla schválena 
Zelný trh 6 – pro tento rok je v plánu oprava uličních oken v budově a vytvoření zasedací 
místnosti. Náklad cca 0,9 mil. Kč  
Zasedací místnost – splněno                                                                                    
288 106,- Kč 
Oprava oken nebyla realizována z důvodu nepříznivého počasí 
 
Oddělení informatiky 
- zavádění kartového identifikačního systému pro řešení (docházky, vstupů do objektů, 

přístupu ke kopírkám apod.) - nesplněno 
- pokračování v zavádění modulů IS Vema (modul eDov – Plánování dovolené) - splněno 

� plánování dovolené zaměstnanců MZM přes webové rozhraní 
- rozšiřování a inovace VPN (virtuální síť) mezi brněnskými objekty MZM (včetně objektů 

KN 2/4 a Hudcova), která následně umožní další rozvoj v oblasti ICT v MZM, s důrazem 
na (další rozšiřování používání IP telefonie v MZM, identifikace při přístupu na Internet, 
dohled na IT ve všech objektech, řízenou datovou síť přes server a domény, přihlašování 
a řízení počítačů přes doménu, nebo přes tenkého klienta, používání jednoho společného 
datového serveru) - splněno 

- sjednocení základních SW aplikací na počítačích MZM jako pošta Outlook atd. – 
částečně splněno  

- zavádění centrálních multifunkčních tiskových zařízení - přístup přes kartový 
identifikační systém – částečně splněno 

- udržování a provozování SW Spisovka 3 na pro vedení spisové služby v MZM - splněno 
- udržování, servis a rozvoj SW pro intranetový WWW server  - splněno 
- vedení www stránek intranetu a  www.mcmp.cz - splněno 
- spolupráce na vedení stránek www.mzm.cz a www.mendelianum.cz - splněno 
- zavádění mobilní verze www stránek MZM m.mzm.cz - splněno 
- tvorba interaktivního průvodce pro výstavu Svět tajemných Baltů - splněno 
- péče o mobilní zařízení a realizace používání na výstavách MZM - splněno 
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Oddělení údržby 
Zabezpečení a realizace drobných oprav, pravidelná kontrola technického stavu objektů 
a zajištění správného chodu budov – splněno. 
 
Bezpečnostní technik  
Kontrola všech objektů MZM z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany. Aktualizace 
dokumentace BOZP a PO na všech objektech MZM. Zajistit školení a proškolit vedoucí 
pracovníky a ostatní zaměstnance z BOZP a PO, členy požárních hlídek, preventisty požární 
ochrany, řidiče referentských vozidel. Zajišťovat revize a kontroly PHP, hydrantů a ostatních 
požárně bezpečnostních zařízení (požární dveře, požární klapky, požární ucpávky apod.). 
Kontrolovat dodržování termínů kontrol a revizí, které jsme povinni ze zákona provádět 
na všech objektech MZM – splněno  
 
Oddělení ostrahy 
 
Revize bezpečnostních systémů   - splněno  
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ÚSEK NÁMĚSTKA GŘ PRO EKONOMIKU 
 
Finanční zpráva Moravského zemského muzea za rok 2014 
 
Informace o závazných ukazatelích rozpočtu 
 
Moravské zemské muzeum vykazuje za rok 2014 provozní výsledek hospodaření ve výši -4 
424 tis. Kč. Úhrada ztráty z výsledku hospodaření byla vyrovnána částkou 4 424 tis. Kč 
použitím fondu reprodukce majetku na úhradu nekrytých odpisů. 
 
V roce 2014 byl plánovaný počet zaměstnanců 222.  
Evidenční fyzický počet zaměstnanců činil 215 a přepočtený počet zaměstnanců 193. 
 
Mzdové prostředky na platy MZM po úpravách činily 43 796 tis. Kč.  
Prostředky na platy byly čerpány v celkové výši 42 609 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i 
náhrady za pracovní neschopnost ve výši 132 tis. Kč.  
Platy nebyly dočerpány o 1 387 tis. Kč. Vzniklá úspora byla použita na úhradu přečerpaných 
ostatních osobních nákladů. 
 
Rozpočet na ostatní osobní náklady v roce 2014 činil po úpravách 2 227 tis. Kč.  
OON MZM byly čerpány v celkové výši 3 544 tis. Kč, tzn. že byly překročeny o 1 317 tis. 
Kč. Přečerpání bylo hrazeno z úspor prostředků na platy ve výši 1 317 tis. Kč. 
 
Finanční prostředky ze státního rozpočtu, NNV a mimorozpočtové přijaté prostředky za 
roky 2011 až 2014 
 
 2011 2012 2013 2014 
Příspěvek 
na  
provoz 

 
78 564 000,00 

 
80 316 000,00 

 
78 960 000,00 

 
78 211 857,00 

Neinvestiční 
dotace 
celkem 

 
13 661 000,00 

 
13 492 000,00 

 
20 010 404,00 

 
20 736 169,00 

V tom: SR 13 486 000,00 13 324 000,00 13 486 579,00 15 543 800,00 
      NNV      175 000,00      168 000,00   6 523 825,00   5 192 369,00 
     
Investiční 
dotace 
celkem 

 
534 000,00 

 
6 684 003,00 

 
5 792 999,00 

 
25 958 022,00 

V tom: SR 534 000,00 5 812 003,00 5 090 930,00   1 381 736,00 
      NNV            0,00    862 000,00    702 069,00 24 576 286,00 
 
Informace o vyrovnaném hospodářském výsledku 
 
Moravské zemské muzeum již při stanovení závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2014 
rozpočet dlouhodobě vnímá jako podfinancovaný a dá se očekávat nedostatek finančních 
prostředků. Částečné vyrovnání se po dobu roku 2014 daří naplňovat pomocí projektu 
DKRVO z Ministerstva kultury ČR. Zásadní problém vyrovnaného hospodaření představují 
nesplněné vlastní výnosy o -1 417 tis. Kč. V položce výnosy z pronájmu nižší o -440 tis. Kč, 
výnosy z prodeje vstupenek nižší o -481 tis. Kč, ostatní výnosy z činností -496 tis. Kč 
a překročené náklady u spotřeby materiálu 953 tis. K a ostatní služby 2 146 tis. Kč.  
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Hospodářský výsledek ztráta 4 424 tis. Kč byla vyrovnána použitím fondu reprodukce 
majetku na úhradu nekrytých odpisů.  
 
Moravské zemské muzeum si vytýčilo výrazná úsporná opatření současně s úkolem navýšení 
příjmové stránky rozpočtu – výnosy z vlastní činnosti. Naplnit tento obsah se však obdobně 
jako v předchozích letech ani v roce 2014 nedařilo tak, aby odpovídal výnosům ve výši 
plánovaných příjmů.  
 
Spotřeba energií byla uspořena o +1 081 tis. Kč, tj. čerpání na 87%, z toho elektrická energie 
o 466 tis. Kč, náklady na teplo o 76 tis. Kč, plyn 616 tis Kč a překročení spotřeby vody 
o 78 tis. Kč.  
 
Náklady na cestovné byly přečerpány o +905 tis. Kč rozpočtovaných nákladů, ale celý takto 
překročený rozpočet byl způsoben vlivem zaúčtovaných vnitropodnikových výkonů osobní 
autodopravy. Tento vliv na účtu 512 cestovné je eliminován účtem 516 ve výši 838 tis. Kč. 
Na účtu 516 - aktivace vnitroorganizačních služeb nebyl stanoven rozpočet pro rok 2014.  
 
Účet 518 ostatní služby byl překročen o částku 2 146 tis. Kč.  
 
Celkové výnosy za rok 2014 byly splněny na 92 % rozpočtu. 
Z toho:  
účet 602 – vstupné nesplněno o částku 481 tis. Kč 
účet 602 – ostatní vlastní výnosy nesplněno o částku 537 tis. Kč 
účet 603 – výnosy z pronájmu nesplněno o částku 440 tis. Kč 
 
Náklady i výnosy organizace jsou sledovány tak, aby zachytily případné negativní jevy 
působící nepříznivě do výsledků hospodaření muzea. Moravské zemské muzeum přijímá 
četná opatření směřující ke zvýšení výnosů ze vstupného i z pronájmů.  
 
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 
 
V roce 2014 byl plánovaný počet zaměstnanců 222.  
Evidenční fyzický počet zaměstnanců činil 215 a přepočtený počet zaměstnanců 193. 
 
Mzdové prostředky na platy MZM po úpravách činily 43 796 tis. Kč.  
Prostředky na platy byly čerpány v celkové výši 42 609 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty 
i náhrady za pracovní neschopnost ve výši 132 tis. Kč.  
Platy nebyly dočerpány o 1 387 tis. Kč. Vzniklá úspora byla použita na úhradu přečerpaných 
ostatních osobních nákladů. 
 
Rozpočet na ostatní osobní náklady v roce 2014 činil  2 227 tis. Kč.  
Ostatní osobní náklady Moravského zemského muzea byly čerpány v celkové výši  3 544 tis. 
Kč, tzn. že byly překročeny o 1 317 tis. Kč. 
Přečerpání nákladů OON bylo hrazeno z úspor prostředků na platy ve výši 1 317 tis. Kč. 
 
Prostředky na VaV ze SR od jiných poskytovatelů  
 
Přijaté prostředky na V a V od poskytovatelů jiných než od zřizovatele 
 (AÚ k účt. 671) 

     
    (Kč) 

Celkem 2 288 732,24 
Granty GA ČR    306 000,00 
MŠMT ČR: Mendelianum – atraktivní svět genetiky 1 982 732,24 
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Prostředky na VaV od příjemců účelové podpory 
 
Masarykova univerzita Brno: Investice do rozvoje vzdělávání   251 575,79 
Archeologický ústav AVČR: Velká Morava 1150 let křesťanství   522 000,00 
Celkem   773 575,79 
 
Prostředky přijaté z rozpočtů ÚSC  
 
Prostředky přijaté 
z rozpočtů ÚSC 
AÚ k účtu 671 

  
    (Kč) 

Celkem  340 000,00 
Statutární město 
Brno: 

BD-restaurování stropů  250 000,00 

 Výstava-„Neuč orla 
létat“ 

  20 000,00 

Jihomoravský kraj Výstava-„Pavel Haas“   25 000,00 
 Katalog 

k výstavě“Boskovický 
poklad“ 

  45 000,00 

 
Zhodnocení prostředků přijatých z rozpočtů SF 
 
Ze státního fondu kultury kultury ČR nebyly přijaty žádné finanční prostředky.  
 
Vyčíslení a zhodnocení použitých peněžitých darů 
 
Použité peněžní 
dary 

     

poskytovatel Účel daru  Stav 
k 1.1 

Přijaté 
dary 

Čerpání darů Zůstate
k 
k 31.12
. 

Pittauerová 
Hedvika  

Energie    
10 000,00 

10 000,00     0,00 

Nývltová, 
Fišáková 

Ediční 4 700,00            
0,00 

  4 700,00     0,00 

Ehl Pavel 
Domašín  

Salon 
medailérů 

     
2 000,00 

  2 000,00     0,00 

IDEA nábytek 
Brno 

Salon 
medailérů 

     1 
000,00 

  1 000,00     0,00 

Alca PLAST,    
Praha 

Expedice 
Ekvádor 

   50 
000,00 

 50 000,00     0,00 

Hydraulikservis 
Bohuňovice 

Expedice 
Ekvádor 

   
15 000,00 

 15 000,00     0,00 

SEMIX PLUSO 
Otice 

Expedice 
Ekvádor 

   
30 000,00 

 30 000,00     0,00 

Mgr. Libor Cink Exhumace    918,00            
0,00    

      918,00       0,00 

C e l k e m  5 618,00 108 113 618,00     0,00 
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000,00 
 
Přijetí ostatních příspěvků 
 
Moravské zemské muzeum v roce 2014 bylo příjemcem příspěvků od nadací, 
spoluúčastníkem na programech OP: 
                                                             (v Kč) 
ČV ICOM konference NATHIST ZagreB    10 188,00  
MFČR seminář-spolupráce s norským muzeem Oslo  66 646,00       
C e l k e m                                                   76 834,00 
 
Výdaje na zahraniční pracovní cesty 
 
Zahraniční služební cesty Moravské zemské muzeum Brno 
2014 
    
Navštívené země Počet cest Částka Kč  
Galapágy (Ekvádor) 1    125 963,00  
Francie 3      46 719,42  
Itálie 4      91 577,37  
Korea 1           446,00  
Maďarsko 6      46 511,43  
Německo 23    268 236,23  
Polsko 7      86 731,39  
Rakousko 70    126 229,88  
Rumunsko 1        5 830,92  
Řecko 1      22 508,00  
Slovensko 42    139 821,37  
Turecko 2      39 144,90  
USA 1      46 199,39  
Velká Británie 1      50 455,39  
Španělsko 3      55 792,18  
Nizozemí  3      42 114,92  
Chorvatsko 1      13 901,31  
Litva 2      22 719,68  
Norsko 5    113 766,25  
Argentina  1      87 348,39  
celkem  1 432 017,42  

  

 
 
 
  

 
Obecně lze konstatovat, že zahraniční pracovní cesty jsou významnou součástí práce na: 
 
- sběru a dovozu materiálu, tedy rozšíření fondu podsbírek MZM (zejména zoologická, 
entomologická, botanická a literární) 
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- účastí na mezinárodních konferencích, tedy vědeckovýzkumná publikační činnost, udržení 
pozice a role v mezinárodních společenských a přírodních vědách. 
 
 
Informace o bezúplatných převodech majetku 
 
V 1. čtvrtletí 2014 došlo k bezúplatnému předání majetku státu mezi Českou republikou-
Národní bezpečnostní úřad a Moravským zemským muzeem:  
trezor PES I A3 v .č. 50326296, pořizovací cena 51 026,66 Kč,  
trezor PES I A4 v. č. 50725819, pořizovací cena 73 228,06 Kč  
trezor PES I A5 v. č. 50527860, pořizovací cena 67 625,85 Kč.  
Předaný majetek byl zaveden do účetní evidence Moravského zemského muzea  
31. 1. 2014. 
 
Přehled zálohových plateb na dodávky a práce 
 
V Moravském zemském muzeu jsou evidovány zálohové platby na dodávky: 
- záloha na el. energii             196 700,00 Kč 
- záloha na vodu                    190 910,00 Kč 
- záloha na teplo                718 000,00 Kč 
- záloha na plyn                452 250,00 Kč 
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