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Úvod

Rok 2016, tedy 199. rok existence Moravského zemského muzea, nebyl rokem zcela standardním v životě této paměťové instituce. Skutečnost odvolání
generálního ředitele v dubnu uplynulého roku a následné jmenování nového statutára, i další personální pohyby jsou faktem zásadního významu.
Zvláště, když obdobně určující pro život organizace
zůstávaly akce zahajující připomenutí dvousetletého jubilea naší instituce. Prezentace jednotlivých
odborných ústavů, oddělení i center, jakož i vydání
reprezentativní publikace si vyžádaly zvýšené pracovní nasazení většiny našich pracovníků. Souběžně
s těmito mimořádnými událostmi byl přesto nadále
přirozeně plněn schválený ediční plán, výstavní plán
a také sbírkový fond byl obohacen novými cennými
přírůstky. Rovněž se podařilo navázat na letité
úspěšné fungování naší vědecko-výzkumné organizace, do jejíž činnosti je zapojeno celkem 61 pracovníků odborných útvarů, kteří svými schopnostmi
přispěli k tomu, že jsme třetí nejvýznamnější výzkumnou institucí v resortu kultury. Zmínit musím
i započetí realizace upgradu expozic v Dietrichsteinském paláci, jejichž stav byl technicky a často i obsahově neúnosný.
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
generální ředitel Moravského zemského muzea
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Závěrem si dovolím poděkovat všem zaměstnancům Moravského zemského muzea a dalším spolupracovníkům za celoroční úsilí a dosažené výsledky.
Zejména na jejich bedrech spočívá největší tíže naplňování poslání Moravského zemského muzea na
prahu třetí stovky jeho existence a jim náleží největší díky a zásluha za úspěšné splnění všech stanovených cílů v roce 2016.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
generální ředitel Moravského zemského muzea

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost

Při hodnocení roku 2016 je zcela objektivní ocenit
podporu našeho zřizovatele – Ministerstva kultury
ČR, bez jehož podpory bychom takové množství
aktivit nezvládli.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

Rok 2016 byl však zejména ve znamení zahájení
příprav oslav našeho dvousetletí. Jubileum druhé
nejstarší muzejní instituce v naší republice vyvrcholí
třemi skutečně výjimečně významnými akcemi.
Především koncertem Filharmonie Brno na Biskupském dvoře Moravského zemského muzea, který zaznamená a odvysílá Česká televize. Dále otevřením
nové stálé expozice přibližující události minulého
století na teritoriu Moravy. Expozice bude veřejnosti
přístupná v nejvyšším patře Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu a po zásadních stavebních
úpravách obsáhne výstavní plochu na 1 100 metrech
čtverečních. A konečně na celoroční sérii prezentací
jednotlivých oddělení Moravského zemského
muzea a jejich sbírek v sálu Karla Valocha pak naváže výstava Chvála sběratelství – 200 let služby vědě
a kultuře v sále Jana Jelínka v Biskupském dvoře,
přibližující tradice sběratelství, z nichž pod vedením
odborných pracovníků muzea vyrůstaly cenné soubory našich zoologických, mineralogických, archeologických, paleontologických i uměleckých sbírek.
I díky těmto hlubokým křenům v současné době
muzeum spravuje přes šest milionů sbírkových
předmětů.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti
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Brněnská muzejní noc.

Události roku 2016
Zahájení oslav 200 let MZM.
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Festival vědy.

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2016

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti

generální ředitelství

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2015

9

Objekty
Moravského zemského muzea

Zámek Budišov
Památník Bible kralické

Zámek Moravec
Starý zámek v Jevišovicích
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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

2014

– významná změna organizační struktury muzea, vznik Historického muzea, Přírodovědného muzea a Uměnovědného muzea zajišťujících odbornou činnost v rámci
Moravského zemského muzea

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2016
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– 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

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

29. července 1817

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

...z historie muzea
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Vedení Moravského zemského muzea

Zleva: Ing. Kaděrová Michaela, vedoucí Oddělení investic; Bc. Igor Frait, náměstek generálního ředitele pro vnitřní záležitosti;
Mgr. Marie Hasoňová, podnikový právník; Ing. Ivo Vaněk, vedoucí Ekonomického oddělení.
14
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Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel; PhDr. Zdeněk Drahoš, náměstek generálního ředitele pro odbornou činnost;
Mgr. Eva Pánková, náměstkyně generálního ředitele pro vnější záležitosti.
Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2016
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ORGANIZAČNÍ ZMĚNY
V roce 2016 nebyla v MZM realizována organizační
změna.

u

PERSONALIA
14. dubna 2016 ministr kultury Daniel Herman odvolal z funkce generálního ředitele MZM Martina
Reissnera a pověřil řízením instituce Jiřího Mitáčka.
K 1. červenci 2016 po výběrovém řízení ministr
jmenoval Jiřího Mitáčka generálním ředitelem
MZM.
30. 6. 2016 ukončila pracovní poměr tajemnice
MZM Gabriela Chmelařová – pozice zůstala neobsazena.
30. 11. 2016 ukončila pracovní poměr vedoucí
ekonomického oddělení Martina Pivodová a výkonem funkce byl pověřen Ivo Vaněk.

u

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
Moravské zemské muzeum vedlo v roce 2016 celkem 15 soudních řízení, z nichž v průběhu uvedeného roku 3 byly zcela ukončeny, 2 částečně zastaveny a ohledně 5 dalších sporů došlo k uzavření
dohody mezi účastníky (samotná soudní řízení však
do konce roku 2016 ještě nebyla skončena).
Celkem 3 spory z výše uvedeného počtu vedených
soudních řízení se týkají vydání souboru movitých
věcí dle zák. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

09/2016 Interní protikorupční program Moravského zemského muzea
08/2016 Inventarizace majetku a závazků
07/2016 Zrušení neaktuálních vnitřních předpisů
MZM
06/2016 Povinnosti zaměstnanců Moravského
zemského muzea při vývozu sbírkových
předmětů MZM a náležitosti žádosti povolení k vývozu
05/2016 Výkon činností vyplývající ze zákona č.
71/1994 Sb.
04/2016 Vývoz kulturních statků z celního území EU
Metodický pokyn MK 68653_2015 OMG
03/2016 Užívání poštovního klienta v Moravském
zemském muzeu
02/2016 Poskytování cestovních náhrad
01/2016 Plán čerpání dovolené v průběhu roku
2016

Moravské zemské muzeum vydalo v roce 2016 následující směrnice generálního ředitele:
08/2016 Zadávání veřejných zakázek v Moravském zemském muzeu
07/2016 Statut Systemizační komise Moravského
zemského muzea
06/2016 Pracovní volno z důvodu pracovní indispozice
05/2016 Zveřejňování smluv v registru smluv
04/2016 Pravidla pro uzavírání dohod o pracovní
činnosti a provedení práce
03/2016 Zadávání veřejných zakázek v Moravském zemském muzeu
02/2016 Pořizování, používání a evidence razítek
v Moravském zemském muzeu
01/2016 Řešení škodních událostí v MZM

u
u

VYDANÉ INTERNÍ PŘEDPISY
Moravské zemské muzeum vydalo v roce 2016 následující příkazy generálního ředitele:
12/2016 Uzavření ročního rozpočtového roku
2016
11/2016 Provoz výstavních objektů MZM během
vánočních svátků roku 2016
10/2016 Inventarizace zásob a inventarizace pokladen
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁK.
č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM, V ROCE 2016
Počet podaných žádostí o informace: 1
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

MZM má zřízen útvar interního auditu. Činnost auditora vykonává jeden pracovník na 0,5 pracovního
úvazku.
V roce 2016 se v Moravském zemském muzeu v oblasti vnitřní kontroly uskutečnily 3 audity provedené
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:
– mimořádný audit č. 1/2016 – Audit evidence použitého movitého majetku pořízeného na základě
kupní smlouvy uzavřené dne 21. 12. 2015 se společností ORGREZ, a.s.,
– audit systému č. 2/2016 – Audit nabývání a pozbývání dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku MZM,
– audit systému č. 3/2016 – Audit veřejných zakázek, který byl ukončen v únoru 2017.
Součástí auditů byla i doporučení ke zkvalitnění
řídicích systémů v oblastech, na které byl audit směřován, zhodnocení vnitřního kontrolního systému
a zhodnocení rizik.
Dále byla interním auditorem prováděna konzultační činnost v rámci organizace.
Vnější kontrola
V roce 2016 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 Chrlická 146, Rebešovice
Termín provedení kontroly: 8. 3. 2016
Závěr: „Drobné závady odstraněny v termínu dle
protokolu.“
2.Kontrolní orgán: Ministerstvo kultury, Kancelář
bezpečnostního ředitele

EKONOMICKÝ ÚSEK
8.Kontrolní orgán: Ministerstvo kultury, odbor interního auditu a kontroly
Předmět kontroly: Hospodaření s rozpočtovými
prostředky a majetkem státu, dodržování právních předpisů a opatření přijatých Ministerstvem

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2016

17

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti

INTERNÍ AUDIT

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost

Vnitřní kontrola

Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany v objektu Kapucínské náměstí 300, Brno
Termín provedení kontroly: 4. 5. 2016
Závěr: „Závady odstraněny dle protokolu“
3.Kontrolní orgán: Ministerstvo kultury, Kancelář
bezpečnostního ředitele
Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany v objektu Hviezdoslavova 29a, Brno
Termín provedení kontroly: 9. 11. 2016
Závěr: „Závady odstraněny dle protokolu, termíny
do 30. 5. 2017“
4.Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, krajské ředitelství
Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany v objektu Zelná
trh 6, Brno, ředitelství
Termín provedení kontroly: 6. 12. 2016
Závěr: „Bez závad“
5.Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, krajské ředitelství
Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany v objektu Pavilon ANTHROPOS, Pisárecká 276/5, Brno
Termín provedení kontroly: 8. 12. 2016
Závěr: „Drobné závady odstraněny bezprostředně
po kontrole dle protokolu“
6.Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, krajské ředitelství
Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany v objektu Smetanova 14, Brno, hudební oddělení
Termín provedení kontroly: 12. 12. 2016
Závěr: „Bez závad“
7.Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, krajské ředitelství
Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy požární ochrany v objektu Muzejní 2 (objekt F), Brno
Termín provedení kontroly: 13. 12. 2016
Závěr: „Drobné závady odstraněny bezprostředně
po kontrole dle protokolu“

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

KONTROLNÍ ČINNOST

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku
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kultury, hospodárnost, efektivnost a účelnost operací při zajišťování úkolů v roce 2015, v případě
věcných souvislostí i v letech souvisejících
Kontrolované období: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Výstup: Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 31. 8. 2016
Závěr: Identifikováno pět zjištění, a to v oblasti inventarizace, vnitřního kontrolního systému a rozpočtu – podrobněji viz protokol.
Opatření: Byla přijata opatření k odstranění nedostatků.

Archiv MZM.
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ARCHIV
Spisovna MZM zajišťovala veškeré standardní služby.
Archiv pokračoval v katalogizaci a inventarizaci jednotlivých fondů, přibyly 4 běžné metry zpracovaných archiválií hlavního fondu a 1 běžný metr archiválií uložených v Etnografickém ústavu MZM. V průběhu
celého roku archivář spolupracoval s Oddělením komunikace a marketingu při přípravě oslav 200 let od
založení MZM. Úspěšně se pokračovalo v tvorbě elektronické databáze novinových výstřižků a drobných
tisků. Archiv byl dále zapojen do dobrovolnického programu a od ledna do prosince spolupracoval s jedním
dobrovolníkem. Nadále byly poskytovány služby odborníkům a studentům. Celkem archiv MZM navštěvovalo 15 badatelů z řad zaměstnanců i externích zájemců, mnoha dalším byly poskytovány informace
a konzultace. V roce 2016 proběhl také časově náročný
přesun archivních fondů, týkajících se mezinárodního
působení prof. RNDr. Jana Jelínka, DrSc. v ICOM na
přelomu 60. a 70. let, do depozitářů v Domě Jiřího
Gruši na Hudcově ulici.

Tiskem byla vydána metodika „Dramatická výchova
v muzeu. Náměty pro práci muzejního pedagoga“
a sborník z přerovského kolokvia „Jak pracuje tým.
Prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod
spolupráce napříč muzejními profesemi“. Byla zpracována metodika „Expozice jako místo pro vzdělávání“. Byl zpracován metodický materiál pro práci
s muzejním kufříkem. Jsou publikovány příklady
dobré praxe zpracované muzejními pedagogy a závěrečné práce absolventů kurzu Základy muzejní
pedagogiky.
u

2/ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A ODBORNÁ
VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST
V červnu 2016 skončil čtvrtý ročník kurzu Základy
muzejní pedagogiky. Úspěšně jej absolvovalo 20
účastníků. Vybrané nejlepší absolventské práce, tak
jako v předchozích letech, byly umístěny na webových stránkách metodického centra jako příklady
dobré praxe.
V září začal pátý 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 jsme připravili
a organizačně zajistili workshop „Lektorské dovednosti v praxi muzejního pedagoga“ (3. 10. 2016), vedený Mgr. Monikou Mažárovou, workshop „Dramatická výchova v muzeu“ (5. 9. 2016), vedený
Mgr. Veronikou Rodovou, Ph.D. V první polovině
roku metodické centrum spolupracovalo s Národním muzeem při přípravě a realizaci konference
„Perspektivy české muzejní edukace“ v rámci projektu: Strážci paměti: 200 let muzejnictví v ČR, který

Mgr. Tomáš Drobný, vedoucí MCMP

se uskutečnil 10.–11. 5. 2016 v Náprstkově muzeu
asijských, afrických a amerických kultur v Praze.
Mgr. Pavla Vykoupilová vystoupila s příspěvkem
„MUZEOEDU.CZ jako společná platforma edukačních pracovníků muzeí a galerií“ na konferenci „Perspektivy české muzejní edukace“, Praha (10.–11. 5.
2016). Mgr. Tomáš Drobný vystoupil s příspěvkem
„Muzea a senioři“ na Mezinárodní konferenci Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR (Praha, 29.–
30. 9. 2016) a příspěvek byl publikován ve stejnojmenném sborníku z konference, dále na
mezinárodní konferenci História a súčasnosť zbierok a zberateľstva Poštovného múzea v Banské Bystrici s příspěvkem „Vytváření sbírek relikvií jako součásti reprezentace Karla IV“ (27.–28. 9. 2016)
a příspěvek odevzdal k publikaci, dále na konferenci
„Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti III“,
kde přednesl příspěvek „Proměny muzeí v proměnách doby. Budovy muzeí na jižní Moravě v uplynulém čtvrtstoletí“ (Bratislava, 12.–14. 4. 2016). Vystoupil též na semináři o vzdělávání v Blansku
s názvem „Muzeum školám“ (19. 10. 2016) a přednesl tam příspěvek „Představení metodického centra
muzejní pedagogiky, místo paměťových institucí ve
výchově a vzdělávání“.
V recenzovaném časopise Muzeológia a kultúrne
dedičstvo č. 1/2016 Mgr. Tomáš Drobný publikoval
článek „Sbírky relikvií nástrojem reprezentace ideje
státnosti Karla IV.“, s. 41–52. ISSN 1339-2204.
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 zapojili do odborné práce
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1/ TVORBA METODICKÝCH A STUDIJNÍCH
MATERIÁLŮ
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Metodické centrum
muzejní pedagogiky
(MCMP)
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Objekty
Moravského zemského muzea

Centrum kulturně-politických dějin 20. století
Centrum slovanské archeologie, Uherské Hradiště

Mendelianum
Palác šlechtičen

20

www.mzm.cz

u

4/ VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH MUZEJNĚ-EDUKAČNÍCH PROJEKTŮ, SPOLUPRÁCE
S DALŠÍMI PARTNERY V OBLASTI MUZEJNÍ
PEDAGOGIKY, CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
A. Příprava a realizace projektů
pro návštěvníky s postižením
Metodické centrum muzejní pedagogiky připravilo v roce 2016 pro dětské i dospělé návštěvníky pilotní projekty ve spolupráci s dalšími subjekty
a úspěšně je realizovalo.
Tematický pilotní projekt VESELÉ VELIKONOCE – TEMATICKÝ EDUKAČNÍ PROGRAM
byl realizován Metodickým centrem muzejní pedagogiky ve spolupráci s Centrem Kociánka a projektem „Brno a jižní Morava bez hranic“ (22. 3. 2016).
Klienti Centra Kociánka se hravou formou seznámili s tradicemi a významem velikonočních svátků.
Byla připravena a realizována pilotní KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY DĚTSKÉHO
MUZEA S NÁZVEM „ZEMĚ NA OBZORU. OBJEVUJEME AMERIKU“, vedená ve znakovém jazyce (5. 4. 2016). Prohlídku pro neslyšící děti ZŠ No-

B. Muzejně pedagogické projekty pro seniory
DEN SENIORŮ 2016 (3. 10. 2016). Již tradiční, letos
pátý Den seniorů v Moravském zemském muzeu
proběhl ve dvou brněnských objektech Moravského
zemského muzea, v Paláci šlechtičen a v Dietrichsteinském paláci. Tématem letošního dne seniorů
byla archeologie. Pro seniory metodické centrum
připravilo komentovanou prohlídku výstavy Poklady

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2016
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Metodické centrum aktivně podporovalo proces
schvalování profesní kvalifikace muzejního pedagoga, která byla s názvem muzejní edukátor v listopadu tohoto roku přijata. Mgr. Tomáš Drobný se zapojil do práce výboru Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií ČR.
V rámci přípravy metodického centra se Mgr. Tomáš
Drobný ve dnech 9.–10. 6. 2015 zúčastnil kurzu Příprava autorizovaných osob podle zákona 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
pořádaného AIVD.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost

3/ VYTVÁŘENÍ ODBORNÉHO ZÁZEMÍ
PRO PODPORU PROFESNÍ KVALIFIKACE
MUZEJNÍHO PEDAGOGA
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voměstská vedla lektorka Věra Lištvánová, která se
od roku 2014 s Metodickým centrem muzejní pedagogiky MZM podílí na zpřístupňování výstav
Moravského zemského muzea neslyšícím návštěvníkům formou komentovaných prohlídek vedených
ve znakovém jazyce. Edukační obsah komentované
prohlídky zpracovala Mgr. Bc. Soňa Mertová, prohlídku připravilo Metodické centrum muzejní pedagogiky a Oddělení komunikace a marketingu
Moravského zemského muzea. Neslyšící děti se
v programu hravou formou seznámily s životem indiánů, vyzkoušely si jejich oděvy, písmo a plavbu na
lodi.
Ve spolupráci s Centrem Kociánka a projektem
„Brno a jižní Morava bez hranic“ metodické centrum připravilo a realizovalo pro děti, mládež a dospělé s postižením celodenní tematický edukační pilotní program ŽIVOT NA STATKU v areálu Centra
Kociánka (3. 5. 2016).
V rámci Brněnské muzejní noci 2016 metodické
centrum připravilo KOMENTOVANOU PROHLÍDKU VÝSTAVY VE ZNAKOVÉM JAZYCE
PRO NESLYŠÍCÍ „ZEMĚ NA OBZORU – OBJEVUJEME AMERIKU“ (21. 5. 2016).
V připraveném a realizovaném pilotním projektu
PUTOVÁNÍ HISTORICKÝM CENTREM BRNA
(10. 6. 2016) metodické centrum dětským i dospělým klientům Centra Kociánka zprostředkovalo
dávnou historii města, brněnské pověsti i život našich předků. Cílem putování bylo společně se sejít
ve městě, v němž žijeme a poznat urbanismus a architekturu městského prostoru v Brně. Na přípravě
edukační procházky vedené Mgr. Soňou Mertovou
(Muzeum města Brna) a Mgr. Pavlou Vykoupilovou
se podíleli zaměstnanci Centra Kociánka Martina
Kotasová a Anna Lutonská.
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
V CENTRU KOCIÁNKA (29. 11. 2016) zakončilo
společné projekty určené klientům s postižením
Centra Kociánka v roce 2016.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

také jako recenzenti a členové redakčních rad (časopis Kultura, umění a výchova). Dále poskytovali
odborné konzultace muzejním pedagogům a studentům.
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barbarů vedenou PhDr. Janou Čižmářovou, besedu
malíře Libora Baláka, rekonstrukčního paleontologa,
žáka Zdeňka Buriana, s názvem Jak se maluje archeologie a prohlídku výstavy Ústavu Anthropos
k 200. výročí založení Moravského zemského muzea
s ukázkou používání pravěkých kamenných nástrojů
vedenou Mgr. Petrem Nerudou, Ph.D.
C. Pilotní projekty pro děti a mládež
Metodické centrum připravilo a realizovalo putovní
výstavu ZLATÍ ČEŠTÍ ILUSTRÁTOŘI PRO DĚTI
A MLÁDEŽ (22. 12. 2016).
Pilotní tematický edukační program k výstavě
Ondřej Sekora – Lidské mraveniště „BROUK PYTLÍK V MUZEU“ (10. 12. 2016) seznamoval děti
a mládež s muzeem a jeho sbírkami.
Senioři v muzeu.
u

5/ PREZENTACE ČINNOSTI MCMP
A PROPAGACE MUZEJNÍCH A MUZEJNĚ-PEDAGOGICKÝCH AKTIVIT A ZAPOJENÍ
SE DO DALŠÍCH KULTURNÍCH AKTIVIT
REGIONÁLNÍHO I NADREGIONÁLNÍHO
CHARAKTERU

M
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Muzejní a muzejně pedagogické aktivity regionálního i nadregionálního charakteru metodické centrum
prezentovalo na obou našich webových portálech
www.mcmp.cz a www.muzeoedu.cz. Nově vytvořený
webový portál byl prezentován na konferenci PERSPEKTIVY ČESKÉ MUZEJNÍ EDUKACE v Praze
(10.–11. 5. 2016), v časopise Museologica Brunensia
2016, roč. 5, č. 1, s. 86–87. Regionální prezentační
dosah měly aktivity jako program na Brněnské muzejní noci, Den seniorů od Paleolitu po minulé století
a na všech muzejních konferencích, publikace drobných zpráv a článků např. v M revue 2/16, s. 55 apod.

generální ředitelství
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1. CES on-line
• Konverze dat do nového systému
• Spuštění rutinního provozu
• Příprava a provoz webových stránek projektu
• Příprava uživatelské dokumentace
• Školení uživatelů systému

2. iDEMUS
• Realizace analýz potřebných pro přípravu realizace projektu
• Příprava a provoz webových stránek projektu
3. Demus10 (MS Access2010)
• Testování převáděných modulů, asistence při uvádění do zkušebního provozu
• Úprava nápovědy a další uživatelské dokumentace
pro převedené moduly
• Semináře a školení uživatelů systému Demus10
• Poradenství pro Demus10
4. Demus01 (MS Access97)
• Podpora a školení uživatelů
• Poradenství pro Demus a databázové prostředí
obecně
• Převody dat
• Podpora uživatelů při migraci na vyšší verzi
5. Národní autority pro muzea a galerie (MA)
a Registr sbírek výtvarného umění
• Školení editorů v CITeM, metodické vedení editorů a supervizora MA
• Supervize zápisu jmen autorů výtvarných děl (částečným vlastním úvazkem a jedním externím spolupracovníkem na dohodu o pracovní činnosti)
6. Registr sbírek výtvarného umění
(společný projekt CITeM a Rady galerií ČR)
• Správa a administrace aplikace, poskytování metodické podpory

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2016
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• Podpora uživatelů systému
• Prezentace systému na konferencích

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

Ing. Ivo Rožnovský, vedoucí CITeM

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

Hlavním úkolem pro rok 2016 bylo zavedení nového
řešení Centrální evidence sbírek do rutinního provozu. Ve dnech 24. až 28. 3. 2016 proběhla finální
konverze dat systému CES do nového systému CES
on-line. Ve dnech 29. 3. a 30. 3. proběhla kontrola
konvertovaných dat jak z hlediska počtu záznamů,
tak namátkově i z hlediska věcné správnosti dat. Dne
31. 3. byla konverze odsouhlasena a byl spuštěn rutinní provoz systému CES on-line. Následně proběhla úplná verifikace přenesených dat a byly zpracovány protokoly o konverzi dat. Od dubna pak
probíhala školení uživatelů systému CES on-line
v prostorách MK v Praze a v prostorách CITeM
v Brně. Další školení pak proběhla ve spolupráci
s dalšími paměťovými institucemi v prostorách
těchto institucí. Celkem bylo realizováno 24 školení,
kterých se zúčastnilo 340 pracovníků muzeí a galerií.
Na základě schváleného investičního záměru projektu iDEMUS proběhla výběrová řízení na dodávky
analýz a dalších služeb v rámci přípravy realizace
projektu. V průběhu prvního pololetí byly tyto dodávky realizovány. Následně pak bylo na základě dohody s pracovníky MK ČR rozhodnuto o změně základních parametrů projektu, a to na přípravě
centrálního řešení informačního systému pro evidenci muzejních předmětů.
Dalšími úkoly bylo vedle úkolů na systémech CES
on-line a iDEMUS hlavně zajištění pokračování systému Demus.
Hlavní programové body činnosti CITeM s realizovanými aktivitami byly následující:

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti

Metodické centrum
pro informační technologie
v muzejnictví
(CITeM)

• Příprava dat – jedna nová instituce, významný nárůst objemu dat
7. CES
• Udržování záložní aplikace na serveru MZM,
kontrola zálohy dat
• Podpora uživatelů
8. Vizualizace CES
• Udržování záložní aplikace na serveru MZM,
kontrola zálohy dat
• Podpora uživatelů
9. CESik
• Distribuce a poradenství programu CESik
• Školení uživatelů
10. Legislativní mapa vývozů
• Správa a administrace aplikace na serveru MZM
• Zapracování změn aplikace požadovaných uživateli
• Zaškolení uživatelů
11. Digitalizace a prezentace sbírek
• Účast v pracovní skupině „Digitalizace kulturního
obsahu a eCulture“
• Pracovní jednání se zástupci krajů
• Pracovní jednání s MZK
• Seminář „Muzea a digitalizace 2016“ uskutečněný
ve dnech 7. a 8. 9. 2016
12. Michael Plus
• Správa a administrace databázového prostředí
i portálu
• Účast na workshopu v Paříži
• Kontrola lokalizace nového aplikačního software
Eprints do češtiny
13. ProMUS
• Podpora uživatelů
• Distribuce novým uživatelům
14. Restitution-Art
• Zajištění provozu na serveru MZM – CITeM
• Aktualizace dat pro Moravskou galerii
15. Distribuované datové úložiště
• Správa aplikace pro tvorbu a správu metadat
16. Webové stránky www.citem.cz
• Průběžná aktualizace informací na webových
stránkách
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V roce 2016 byla rovněž realizována další školení,
kterých se zúčastnilo více než 100 účastníků.
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Hlavním úkolem CITeM v roce 2016 bylo zavedení systému CES online do rutinního provozu.
V rámci tohoto úkolu bylo od dubna do prosince
2016 realizováno 34 školení uživatelů, kterých se
zúčastnilo celkem 430 účastníků.
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18. Práce pro MZM
• Příprava dat pro statistiku NIPOS
• Příprava dat pro projekt Enumerate
• Zpracování dat MZM do CES pomocí programu
CESik

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou jsme
uskutečnili dne 23. 3. 2016 Seminář pro studenty
muzeologie, kterého se zúčastnilo 30 studentů.
Po roční přestávce jsme opět připravili dvoudenní
seminář Digitalizace v muzejnictví, který se konal
v prostorách CITeM ve dnech 7. a 8. 9. 2016. Tohoto
semináře se zúčastnilo 15 účastníků.
Aktivními příspěvky jsme se podíleli na těchto akcích:
25. 4.
Seminář knihoven paměťových institucí
Jihomoravského kraje (Brno, Moravská
zemská knihovna a Jihomoravský kraj)
19.–20. 5. Michael Culture Association Assembly
(Paříž)
31. 5.
Setkání ředitelů paměťových institucí Jihomoravského kraje (Brno, JMK)
24. 11. Muzeum a změna V (Praha, Asociace
muzeí a galerií ČR)

Úsek náměstka gen. ředitele
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17. Práce pro MK ČR
• Realizace projektu CES on-line
• Účast v pracovní skupině informatiky
• Účast v pracovní skupině „Digitalizace kulturního
obsahu a eCulture“
• Podpora uživatelů aplikace pro on-line vkládání
digitálních fotografií do CES
• Provoz a podpora Legislativní mapy vývozů

generální ředitelství
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roku 2016 bylo do Souborného katalogu zasláno
7795 záznamů. V jednotlivých knihovnách MZM,
stejně jako v Ústřední knihovně, probíhaly periodické revize části knihovního fondu, které budou
pokračovat i v roce 2017. Knihovna MZM 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 2016 se Knihovna MZM zapojila do projektu Česká knihovna
(MZK Brno) a dále získala finance z projektu MK
ČR VISK 3 (Přechod z knihovního systému KPWin
SQL na knihovní systém Verbis) a VISK 5 Retrokon,
v rámci kterého bylo s pomocí brigádníků zhotoveno 5764 katalogizačních záznamů odeslaných do
SK ČR. V knihovně bylo odpracováno 108 dobrovolnických hodin třemi dobrovolníky.

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
náměstek generálního ředitele pro odbornou činnost,
ředitel Historického muzea MZM.

Ústřední knihovna
Knihovna MZM
V roce 2016 Knihovna MZM 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 registrováno 807 uživatelů. Celkový počet výpůjček za rok
2016 byl 2114 svazků. Ke konci roku 2016 měla Knihovna MZM 449 957 knihovních jednotek uložených na odborných odděleních a v Ústřední knihovně, roční přírůstek činil 2681 knihovních
jednotek. Na Ústřední knihovnu z tohoto počtu připadá 48 026 knihovních jednotek s ročním přírůstkem 154 kusů. Všechny knihovní fondy jsou postupně zpracovávány v systému Verbis, na který
knihovna přešla během první půle roku, a záznamy
jsou dodávány do Souborného katalogu ČR. Během

28

www.mzm.cz

Muzeologická knihovna
Muzeologická knihovna obsahovala k 31. 12. 2016
celkem 10 752 přírůstkových čísel, roční nárůst činil
47 knihovních jednotek. Kromě zaměstnanců
muzea ji z řad veřejnosti využívají především studenti muzeologie z Masarykovy univerzity, počet
výpůjček dosáhl čísla 40 (z toho absenčních 21).
Dvakrát ročně je vydávána informační brožura
o nových přírůstcích.
Pracoviště také zajišťovalo během roku 2016 tlumočení při akcích se zahraniční účastí a překlady
cizojazyčných resumé pro periodika vydávaná
MZM, anotací výstav pro potřeby oddělení komunikace a marketingu, popř. jednotlivých odborných
oddělení. Podílelo se na překladech četných textů
pro akce související s oslavami 200. výročí založení
MZM, rukopisných historických textů souvisejících
se založením muzea, na překladech pro rozsáhlou
výstavu o neandertálcích v pavilonu Anthropos
a dalších.

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2015

generální ředitelství

Historické muzeum

Vědeckovýzkumná činnost
Oddělení se v tomto období věnuje dalšímu výzkumu
Mendelovy vědecké práce v souvislosti s přijetím a následným historickým vývojem jeho objevu. V centru
badatelské pozornosti je především analýza interpretací ve vztahu k evoluční teorii. Studium nejširšího
propojení mezi vědami vytváří také důležitý prostor
pro integraci kultur, které jsou přítomné i v základech
archivů a sbírek muzeí. Johann Gregor Mendel je z tohoto pohledu ústřední postavou nejen pro historii
biologických věd. Mendelianum provádí systematicky
výzkum Mendelova vědeckého odkazu více než čtyři
desítky let se zaměřením na historiografii genetiky a
studium významu J. G. Mendela v rámci složitých
procesů evropské a globální kulturní integrace. V této
souvislosti je výzkumná činnost oddělení také upřena
na studium vývoje genetiky v Československu mezi
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věnuje už přes půl století. Na mezinárodní úrovni
se organizačně na akci spolupodílely týmy: Gregor
Mendel Society Rakousko, The Genetics Society
of America (USA) a The Japan Mendel Society.
Celá akce se konala pod záštitou České komise pro
UNESCO.
Další úspěšnou aktivitou bylo uspořádání návazné
odborné a edukační konference Mendel Forum
2016 a akce Odpoledne s J. G. Mendelem u příležitosti udělení Mendelovy pamětní medaile za rok
2016 a křtu českého překladu knihy Jana Kleina
o J. G. Mendelovi: Osamělost skromného génia.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D., vedoucí oddělení

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

Oddělení se kromě propagace a popularizace historie i současného vývoje biologických věd a genetiky zabývá především širokým interdisciplinárním výzkumem v oblasti dějin, metodologie
a filozofie věd o životě a genetiky s důrazem na
studium podstaty objevu, života a díla osobnosti
Johanna Gregora Mendela.
Největší podíl aktivit pracovníků oddělení v roce
2016 byl spojen s plynulým provozem a dalším rozvojem návštěvnického centra Mendelianum –
atraktivní svět genetiky, které získalo podporu
v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním úkolem tohoto období bylo
zlepšovat povědomí veřejnosti a zejména pak cílové
skupiny potenciálních návštěvníků o aktivitách
centra a zvyšovat jeho návštěvnost. V rámci pracovní strategie jsme se soustředili na rozvoj tvorby
a nabídky speciálních atraktivních akcí s možností
uplatnění osvědčeného cenově zvýhodněného či
bezplatného elektronického rezervačního systému.
V roce 2016 uplynulo 150 let od publikování
Mendelova objevu v tisku brněnského Přírodozkumného spolku, tedy i jedno a půl století od doby,
kdy se světová odborná veřejnost mohla seznámit
s jeho objevem. Toto důležité datum znamenalo
další velkou výzvu pro pracovníky oddělení k jeho
důstojnému mezinárodnímu připomenutí.
Byla připravena řada akcí pro širokou veřejnost,
ale i odborníky na mezinárodní úrovni, která vyvrcholila organizací a uspořádáním mezinárodních oslav v rámci Mendelova mezinárodního dne
(Mendel Day 2016). Centrum Mendelianum Moravského zemského muzea v Brně zorganizovalo
ve spolupráci s dalšími institucemi mezinárodní
Mendelův den, který byl podporován vědci z celého světa a měl za cíl komunikaci v oblasti popularizace, propagace a rozvoje Mendelova vědeckého a kulturního odkazu, kterému se Mendelianum
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Oddělení historie biologických
věd a genetiky
– Centrum Mendelianum

světovými válkami a na vliv komunistické ideologie a
politiky na biologii a genetiku v padesátých letech a
šedesátých letech dvacátého století. Výzkumným úkolem oddělení je dokumentace historicko-vědního
kontextu Mendelova objevu, zejména ve vztahu k vývoji přírodních věd na Moravě a vzniku moderní genetiky v souvislosti s přijetím a dalším historickým
vývojem interpretace jeho objevu.
Výstavy/expozice
V rámci činnosti Centra Mendeliana bylo připraveno několik edukačních výstav pro jeho návštěvníky se speciálním zaměřením na jednotlivá témata:
– výstava Mendel a svět – „Mendelova města“, která
mapovala v rámci oslav Mendel Day rozšiřování
Mendelova objevu ve světě. (8. 3. – 29. 4.)
– výstava z cyklu Genetika všemi smysly na téma Jak
chutná genetika. (16. 6. – 31. 7.)
– výstava Mendelovy experimentální rostliny na terase Centra Mendeliana byla celoročně průběžně
obměňována a doplňována, zejména o nové přírůstky kvetoucích rostlin z rodu Fuchsia.
Přednášky a akce pro veřejnost
K výběru z nejúspěšnějších akcí patří zejména:
– Série akcí Středy s JGM. Navazuje na Prázdninové
středy s genetikou. Průběžně.
– 8. 3. 2016 Mezinárodní den J. G. Mendela: MENDEL DAY, Centrum Mendelianum, mezinárodní
akce pod záštitou České komise pro UNESCO.

– 27. 4. 2016 Odpoledne s DNA, akce k objevu
struktury DNA 1953 a Dne DNA.
– 21. 5. 2016 Brněnská muzejní noc v Centru Mendelianum.
– 14.–17. 6. 2016 Odborná a edukační konference
Mendel Forum 2016 a program pro střední školy.
– Popularizační akce Prázdninové středy s genetikou 2016.
– 20.–22. 7. 2016 Mendelovy narozeniny. Popularizační
akce pro veřejnost: Mendelův narozeninový dort.
– 31. 7. 2016 Připomenutí založení původního Mendeliana.
– 9. 9. 2016 Akce k začátku oslav 200 let Moravského zemského muzea.
– 16.–17. 9. 2016 Festival vědy s RWE na Kraví hoře,
prezentace Mendeliana.
– 28. 9. 2016 Otevřené ministerstvo: prezentace
Centra Mendelianum v Praze na akci Ministerstva
kultury.
– 8.–13. 11. 2016 Týden vědy a techniky/Věda v akci
– Nobelovská výročí, představení pracovišť Centra
Mendelianum.
– 22. 11. 2016 Odpoledne s J. G. Mendelem: udělení
Mendelovy pamětní medaile za rok 2016 – Mendel Lecture, Prof. Johann Vollmann, Mendel between Brno and Vienna. Představení díla Prof. Daniela Fairbankse, In Mendel’s footsteps a křest
českého překladu knihy Jana Kleina o J. G. Mendelovi: Osamělost skromného génia – Gregor Johann Mendel.

Spolupráce s médii
Proběhly tiskové konference k akcím MENDEL
DAY 2016, Mendelův narozeninový dort a Odpoledne s J. G. Mendelem. Součástí mediální spolupráce v rámci akce pak byla série několika reportáží
a živých vstupů do ranního vysílání ČT, Studia ČT
24, Českého rozhlasu Brno.
Ediční činnost
Folia Mendeliana 2016, 52/1, ISSN 0085-0748.
Folia Mendeliana 2016, 52/2, ISSN 0085-0748.
Mendel Forum 2016, Sborník konference, ve spolupráci s UŽFG AVČR, 60 s. Vydalo Tribun EU,
2016, ISBN 978-80-263-0894-2.
Klein Jan, Klein Norman: Osamělost skromného
génia – Gregor Johann Mendel: díl 1. Formativní
roky. Moravské zemské muzeum, Brno 2016, 397
s. ISBN 978-80-7028-465-0.
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Pedagogická činnost
M. Oliva přednáší na UK v Praze, MU v Brně a ZČU
v Plzni a vede tu i několik doktorských prací.
P. Neruda přednášel v zimním semestru na katedře
archeologie MU v Brně (2 předměty).
Přednášky pro veřejnost a popularizace:
25. 2. M. Oliva: Lovci mamutů na Moravě, Univerzita třetího věku, MZM

Vystoupení v médiích:
30. 3. Natáčení v MZM a na Stránské skále pro Záhady Toma Wizzarda (M. Oliva)
13. 4. Natáčení v Krumlovském lese pro Záhady
Toma Wizzarda (M. Oliva)
17. 8. Tisková konference o novém zkoumání Věstonické venuše (P. Neruda, M. Oliva) – v 18. hod.
šot v regionálních zprávách ČT 1.
31.8. Hodinový živý rozhovor v ČR Brno, 11 hod,
pořad Apetýt (P. Neruda, M. Oliva).
9. 9. Tisková konference o jubileu MZM a Věstonické venuši (M. Oliva) – v 18. hod. šot v regionálních zprávách ČT 1.
22. 9. Živý rozhovor pro ČR Leonardo v rámci
Dne vědy, 14.30–16 hod. ze stanu na Moravském
náměstí (M. Oliva)

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2016

31

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti

22. 4. Hluboké Mašůvky, beseda s občany o archeologii s uvedením filmu K. Špalka (M. Oliva)
13. 5. Vedení exkurze do Krumlovského lesa –
„Flintkapping-Symposium“ (M. Oliva)
10.–11. 6. Vedení exkurze oddělení pro archeologii
Předního východu ÚAM FF MU do údolí Říčky
a Krumlovského lesa (M. Oliva)
13. 10. Fauna poslední doby ledové na Moravě,
Brno, Dietrichsteinský palác, 2016 v rámci Univerzity třetího věku (M. Roblíčková)
15. 12. M. Roblíčková: Savci poslední doby ledové
na Moravě, Klub přírodovědecký v Brně (M. Roblíčková)

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

Vědecko-výzkumná činnost
V Krumlovském lese jsme se soustředili na průzkum
rozsahu haldy z mezolitické těžby ve východní části
II. revíru. Bylo zjištěno, že ze západu ji omezuje
téměř 4 m mocná halda z eneolitické těžby, sahající
časově od kultury s nálevkovitými poháry po kulturu
badenskou. První zmíněné kultuře patří i velká parohová rypadla, nalezená nad haldou na temeni
svahu. Tamtéž jsme narazili na těžbu ze starší doby
bronzové, jejíž dno jsme nezastihli ani v hloubce přes
4 m. Z laboratoře v Oxfordu získáno několik radiokarbonových dat. Eneolitické dobývky jsou již publikovány (AMM a Archeologické rozhledy 2017).

Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc.,
vedoucí oddělení
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Odborné aktivity ústavu se i v roce 2016 soustřeďovaly na výzkum pravěké těžby v Krumlovském lese
(M. Oliva), výzkum populace jeskynních medvědů,
lvů a dalších savců v jeskyních Barová, Jáchymka,
Vavřinecké paleoponory a Pružínská Dúpná
(M. Roblíčková), na realizaci výstavy „Vítejte u neandertálců“ včetně vydání populárně naučné doprovodné publikace „Čas neandertálců“ (P. Neruda)
a antropologickou analýzu lidských kostí z jeskyně
Jestřábí skála a neolitického souboru z Horných
Krškan (Z. Tvrdý). Byla navázána spolupráce s Ústavem antropologie PřF MU a Muzeem města Brna
na 3D rekonstrukci podoby Jošta Lucemburského.
V druhé polovině roku byl zahájen výzkum Věstonické venuše za použití speciálního mikrotomografu firmy FEI v Brně. Všichni tři naši odborní pracovníci jsou zapojeni do projektu VO a M. Oliva
přednášel základní (povinné) kurzy na třech vysokých školách. Je členem komise AV ČR pro udělování titulu DSc. a mnoha dalších grémií. P. Neruda
je místopředsedou panelu P405 a člen oborové komise OK 4 Grantové agentury České republiky.
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Ústav Anthropos

Televizní a rozhlasové vstupy v souvislosti se skenováním Věstonické venuše (P. Neruda)
Televizní a rozhlasové vstupy souvislosti s otevřením výstavy „Vítejte u neandertálců“ (P. Neruda)
Výstavy:
Výstava „Vítejte u neandertálců“, Pavilon Anthopos,
autor a garant P. Neruda
Výstavka Ústav a Pavilon Anthropos v sále Karla Valocha – autor a úvodní projev M. Oliva (9. 9.)
Všichni odborní pracovníci se v rámci svých vědecko-výzkumých projektů účastnili se svými příspěvky domácích a zahraničních konferencí.
Účast na vědeckých konferencích a seminářích
v zahraničí:
Sankt Petersburg, 6.–11. 2., konference Strereckien –
industrie s listovitými hroty východní Evropy, referát „Type de Míškovice“ (M. Oliva)
26.–28. 9. Vedení semináře o umění lovců mamutů
pro odborné pracovníky, Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle/Saale (M. Oliva)
29.–30. 9. Konference o pravěkém dolování Mons,
Belgie, poster o Krumlovském lese (M. Oliva)
29. 3. – 2. 4. Hugo Obermaier Tagung, Budapešť,
Maďarsko: odborná přednáška „Štýřice III (Brno
District) – A Contribution towards Understanding the Epigravettian Environment“ (Z. Nerudová, M. Roblíčková, P. Neruda a další)
28.–29. 4. GEPAARD 2016, Bojnice, Slovensko: 28.
4. 2016: odborná přednáška „Neanderthals at Bojnice Travertine Sites“ (P. Neruda společně s Ľ. Kaminskou).
28. a 29. 4. 2016 Konference: 5th Geological-Palaeontological-Archaeological Discussion 2016, Gánovce – Poprad, odborná přednáška: „Analysis of
Animal Bones from the Epigravettian Open-air
Site Brno-Štýřice III“ (M. Roblíčková, Z. Nerudová, M. Nývltová Fišáková)
Účast na vědeckých konferencích a seminářích
v ČR:
25.–27. 5. Seminář oborové komise archeologů
z muzeí a památkové péče, Most (M. Oliva)
25. 11. 2016: „Fauna posledního glaciálu z jeskyně
Barové – nové poznatky“ – 22. Kvartér 2016, Ústav
geologických věd Př F MU Brno (M. Roblíčková,
V. Káňa)
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Jiné zahraniční služební cesty:
1.–4. 12. Paříž, studijní cesta (archeologické ústavy, univerzita Nanterre, knihovny, muzea ad.) (M. Oliva)
Ediční činnost
Pracoviště zajišťovalo vydávání odborných časopisů
Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, vyšla čísla
2015/2 a 2016/1 (M. Oliva, vedoucí redaktor). Vyvíjelo též činnos t v redakční radě časopisu Anthropologie (Z. Tvrdý – asistent editora, M. Oliva, P. Neruda), Archeologické výzkumy na Vysočině
(P. Neruda) a Archeologické rozhledy (M. Oliva).
Další publikační a ediční činnost:
Kadlec, J. – Neruda, P. (2016): 20. The Moravian
Karst: An Interconnection Between Surface and
Subsurface Natural Sceneries. In: T. Pánek and
J. Hradecký (eds.), Landscapes and Landforms of
the Czech Republic, World Geomorphological
Landscapes,Springer, 249–262. DOI 10.1007/9783-319-27537-6_20.
Oliva, M.: Obraz Moravského zemského muzea za
protektorátu dle memoárů Františka Skyvy. AMM
sci. soc. 101/1, 73–86.
Oliva, M. – Kosthun, P.: Pavilon Anthropos. Skládanka k expozici, 10 str., MZM, Brno.
Oliva, M. – Kosthun, P.: Anthropos Pavilion. Skládanka k expozici, anglická verze, 10 str., MZM,
Brno.
Oliva, M.: Co se letos dělo v Krumlovském lese. Vedrovický zpravodaj, říjen 2016, 8–9.
Wertz, K. – Wilczyński, J. – Tomek, T. – Roblíčková, M. – Oliva, M. (2016): Bird remains from
Dolní Věstonice I and Předmostí I (Pavlovian, the
Czech Republic). Quaternary International 421,
190–200.
Oliva, M.: Výzkumy v Krumlovském lese možná
končí, diskuse nikoliv. M revue, Časopis Moravského zemského muzea 2016/2, 35–37.
Oliva, M.: Chef d’œuvre. Venuše z Předmostí.
M revue, Časopis Moravského zemského muzea
2016/2, 74.
Oliva, M.: Jak skutečně žili pralidé? Rozhovor, ptal
se Marek Vlha. 100+1 zahraničních zajímavostí
2016/20, 16–19.
Trabska, J. – Oliva, M. – Gawel, A. – Trybalska, B.
(2016): Dolní Věstonice I female grave (DV3). Red
colourats and other components of the burial fill
up and grave floor. Anthropologica et praehistorica 126/2015 (2016), 161–178.
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Roblíčková M. – Nerudová Z. – Nývltová Fišáková M. (2016): Analysis of Animal Bones from
the Epigravettian Open-air Site Brno-Štýřice III.
In: Sabol M., Žaár O. (eds.): Lost Worlds of the
Stone Age in Travertine, 5th Geological-Palaeontological-Archaeological Discussion 2016, Abstract Book and Excursion Guide, Gánovce–Poprad 28.–29. 4. 2016.
Roblíčková M. – Káňa V. (2016): Fauna posledního
glaciálu z jeskyně Barové – nové poznatky. In:
Káňa V. – Calábková G. – Ivanov M. – Březina J.
(eds.): 22. Kvartér 2016, Sborník abstrakt. Ústav
geologických věd Př F MU a Česká geologická
společnost, Brno.
Marciszak A. – Gornig W. – Lipecki G. – ZarzeckaSzubinska K. – Káňa V., Roblíčková M. – Wojtal
P. (2016): Steppe brown bear Ursus arctos priscus
Goldfuss, 1918 as a huge scavenger of Late Pleistocene grasslands paleocommunities. In: Káňa
V. – Calábková G. – Ivanov M. – Březina J. (eds.):
22. Kvartér 2016, Sborník abstrakt. Ústav geologických věd PřF MU a Česká geologická společnost, Brno.
Tvrdý, Z. (2015): Lidské kosti s antropogenními zásahy z jeskyně Jestřábí skála v Moravském krasu.
Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, 101, 1,
3–13.
Ash, A. – Francken, M. – Pap, I. – Tvrdý, Z. – Wahl,
J. – Pinhasi, R. (2015): Regional differences in health, diet and weaning patterns amongst the first
Neolithic farmers of central Europe. Scientific Reports, 6, 29458, 10 stran, doi: 10.1038/srep29458.
Kromě toho byly psány posudky článků pro česká
a zahraniční periodika, posudky bakalářských a diplomových prací.
Probíhala též digitalizace sbírky odlitků paleoantropologických nálezů (Z. Tvrdý ve spolupráci
s dobrovolnicí).
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Centrum kulturní antropologie
Od počátku roku 2016 v rámci MZM zahájilo činnost nové oddělení Centrum kulturní antropologie
(CKA), které přímo navazuje na dlouhodobou činnost zrušeného oddělení Pavilon Anthropos. Oddělení tematicky čerpá z odkazu jednoho ze zakladatelů české kulturní antropologie a muzeologie
a současně poválečného zakladatele Anthroposu
Jana Jelínka. Oddělení se ve své činnosti rovněž snaží
maximálně využít potenciál sbírkového fondu, který
spravuje, tj. sbírky mimoevropské etnologie. Ve své
činnosti také úspěšně pokračuje v činnosti laboratoře antropologické 3D rekonstrukce (antropoložka
Mgr. Eva Vaníčková). V rámci další činnosti bylo pokračováno ve zpracování a publikování výsledků
z oboru dějin archeologie a dalších příbuzných věd
(Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D.). Oproti původní činnosti Pavilonu Anthropos bylo oddělení výrazně odborně posíleno o další kurátorská a vědecká místa:
archeoložku Mgr. Zdeňku Nerudovou, Ph.D. a od
září antropoložku Mgr. Martinu Galetovou, Ph.D.
CKA se obsahově a tematicky rovněž stará a náplň
Pavilonu Anthropos (výstavy, přednášky, prezentace
projektů aj.), v jehož objektu také sídlí. CKA v roce
2016 vydalo první dvě monografie z nově založené
řady Studie Centra kulturní antropologie.
V roce 2016 bylo navázáno na tradici úspěšných výstav a doprovodných akcí pro veřejnost, které rozvíjelo
témata z oblasti archeologie, kulturní antropologie, etnologie a historie. V průběhu roku v prostorách Anthroposu pokračovala výstava „Země na obzoru –
Objevujeme Ameriku“ (vytvořena pracovníky oddělení Dětské muzeum, výstava s rekordní návštěvností
přes 10.000 osob, ukončena v září). V prosinci 2016
byla zahájena nová výstava „Vítejte u Neandertálců“
(autor Mgr. Petr Neruda, Ph.D. z Ústavu Anthropos).
Na výstavě se CKA podílelo přesnou anatomickou rekonstrukcí postavy neandertálce, v této podobně jedinou v ČR. V suterénním výstavním stále byla veřejnosti přístupná obnovená galerie obrazů Z. Buriana
„Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana“. 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 veřejnosti i organizovaných skupin o pro-
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gram Pavilonu Anthropos (v roce 2016 expozice navštívilo přes 34.500 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
S posílením odborné složky oddělení výrazně narostly
i odborné aktivity CKA. Na jedné straně bylo pokračováno dalším systematickým zpracováním a digitalizací archivních fondů Moravského zemského
muzea – především písemné pozůstalosti a korespondence Karla Absolona. Výsledky této práce byly v roce
2016 monograficky zpracovány a publikovány v odborných recenzovaných studiích (např. monografie
Býčí skála ve svých dějích a pradějích). K archivnímu
zpracování a digitalizaci byly také využity prostředky
z rámce institucionálního financování na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace MZM (P. Kostrhun). V roce 2016 byla u příležitosti 90 let od narození Jana Jelínka, 55 let od otevření Pavilonu Anthropos a 10 let od otevření zrekonstruovaného
pavilonu Anthropos vydána kolektivní monografie
v rámci Studií CKA, hodnoticí expedici Jana Jelínka
do Arnhemské země v severní Austrálii v roce 1969.
Z. Nerudová se věnovala plnění cílů MZM v. o. (komplexní zpracování epigravettienské lokality Brno-Štýřice III a přepalování kamenných surovin – ve spolupráci s PřF UPOL), pokračovala v mezinárodní
spolupráci s dr. L. Nejmanem (University of Sydney)
při zpracování výzkumů jeskyně Pod hradem, v rámci
CKA se spolupodílela na odborném zpracování kolekce artefaktů z Arnhemské země. V plné míře byla
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rozvíjena činnost odborného úseku zaměřeného na
3D antropologické rekonstrukce podoby člověka, vycházejí z archeologických a antropologických nálezů.
Hlavním počinem byla celková anatomická rekonstrukce podoby neandertálce, využitá ve výstavě Vítejte u neandertálců. V roce 2016 bylo rovněž přistoupeno k první fázi rekonstrukce podoby tváře tzv.
Šamanky z Dolních Věstonic (CT analýza, 3D data ve
spolupráci s VUT a nemocnicí Kyjov; Mgr. Eva Vaníčková). V rámci příprav záměru nové prezentace
stálé expozice Pavilonu Anthropos byla rozvinuta
spolupráce s Ateliérem produktového designu Vysoké
školy uměleckoprůmyslové v Praze – semestrální úkol
studentů Ateliéru produktového designu – vytvoření
etuje pro Věstonickou venuši (Mgr. Martina Lázníčková, Ph.D.).
Výstavní projekty
Klíčovým výstavním projektem byla realizace výstavy „Vítejte u neandertálců“, vycházející z dlouhodobých výzkumů Moravského zemského muzea.
Moderními muzeologickými prvky návštěvníky
rovněž seznamuje s aktuálním stavem vědeckého
poznání této paleolitické populace. Poprvé byly veřejnosti zpřístupněny všechny české originální antropologické nálezy neandertálců, doplněné o významné exponáty ze Slovenska. K výstavě byl
vydán odborný bilingvní katalog a byla zahájena
řada doprovodných akcí (autor výstavy i knihy
Mgr. Petr Neruda, Ph.D.). Výstava byla zahájena 6.
prosince a do konce roku ji navštívilo 1066 platících návštěvníků.
V rámci spolupráce s dalšími paměťovými institucemi byla přepracována a zapůjčena výstava
„Umění australských domorodců“ ze sbírek CKA
do Oblastního muzea v Mostě (2. 2. – 31. 5.)
a Muzea města Ústí nad Labem (22. 6. – 31. 10.
2016; autor a kurátor Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D.).
Spolupráce s médii
V souvislosti s připravovanými výstavami, prezentacemi antropologických rekonstrukcí a doprovodnými akcemi Pavilonu Anthropos byla dále intenzivně rozvíjena systematická aktivní spolupráce
s médii celorepublikového i regionálního dosahu:
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, Živá historie aj. za účasti všech
pracovníků CKA.
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Pedagogická a lektorská činnost
P. Kostrhun
Filozofická fakulta MU: Antropologie a kultura
(přednášky a semináře povinného kurzu řady A);
Filozofická fakulta UP v Olomouci – cyklus přednášek k dějinám archeologie; konzultace studentům
při tvorbě seminárních či magisterských pracích;
zvané přednášky na FFUK Praha; cyklus veřejných
přednášek o významných regionálních osobnostech
z dějin vědy (J. Wankel, J. Knies, K. Absolon): MZM
(Univerzita třetího věku), Vlastivědné muzeum
Olomouc, Rájec n. Svitavou.
Z. Nerudová
Filozofická fakulta UP v Olomouci, výběrové přednášky paleolitické technologie; UK Bratislava, UK
Praha – zvané přednášky; U3V Brno; recenzní posudky zahraničním časopisům; zajištění vydání časopisu Anthropologie.
E. Vaníčková, I. Koutný (Odd. komunikace a marketingu)
Pravidelná lektorská činnost v Pavilonu Anthropos – výklady k expozicím Morava lovců a sběračů,
Nejstarší umění Evropy, Příběh lidského rodu, Genetika ve vývoji člověka, Paleolitické technologie,
Po stopách pleistocénních savců. Celkem bylo provedeno 465 výkladů, které vyslechlo 9868 osob, což
je více než v roce 2015 (převážně školní mládež).
Zahraniční služební cesty
P. Kostrhun: 27.–29. 4. Gánovce, Slovensko, účast na
konferenci k výročí nálezu výlitku mozkovny neandertálce. Z. Nerudová: 27.–30. 9. 2016 Vratislav,
konference: SKAM 2016: 13th Lithic Workshop of
SKAM: THE LITHIC ARTIFACTS – METHODS
AND HISTORY OF RESEARCH s příspěvkem:
„The lithic collections from Arnhem Land in Australia“; 5.–11. 2. 2016 Petrohrad, 8. pracovní setkání komise UISPP: Workshop of the Commission
no. 8 s přednáškou: „The technology of Szeletian
(Moravian) leaf points“; 29. 3. – 2. 4. 2016 Budapešť,
konference HUGO Obermaier Gesellschaft s přednáškou „Štýřice III (Brno District) – A contribution
towards understanding the Epigravettian Environment“. E. Vaníčková 10.–12. 8. Výmar, Zemský památkový úřad (konzultace antrop. rekonstrukce,
spolupráce); 12.–22. 9. Moskva, Laboratoř antropologické rekonstrukce Akademie věd.
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Centrum humanistických studií
Nově ustavené Centrum humanistických studií se
v roce 2016 zaměřilo především na prezentaci humanistické kultury na Moravě v rámci Památníku
Bible kralické v Kralicích nad Oslavou a na přípravu
nové expozice v Muzeu a mauzoleu Jana Amose Komenského v Naardenu. Řešení druhého úkolu probíhalo pod gescí ministerstva kultury a ve spolupráci s komeniologickým pracovištěm Filosofického
ústavu Akademie věd ČR v. v. i., Muzeem Jana
Amose Komenského v Uherském Brodě a Národním pedagogickým muzeem a knihovnou Jana
Amose Komenského.
Centrum připravilo a předjednalo akvizici významných uměleckořemeslných předmětů z produkce moravských novokřtěnců 16. a 17. století (keramika, příbory) od specializovaného soukromého
sběratele.
Na půdě Centra probíhalo řešení úkolu DKRVO
„Tváří v tvář: formy reprezentační strategie v raném
novověku“ a příprava projektu NAKI „Kultura reformace na Moravě a ve Slezsku“ ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR v. v. i. a Masarykovou univerzitou – Filozofickou fakultou.

Sbírkotvorná činnost
V roce 2016 bylo do Přírůstkové knihy HO MZM
zapsáno 36 nových čísel (tedy o 11 více než v roce
2015), zahrnující konvolut či soubor, jenž obohatil
sbírkové fondy tohoto pracoviště. Zřejmě největší
loňskou akvizicí se stal historický automobil Praga
Alfa PZK 43-95, který MZM koupilo od soukromého sběratele za bezmála 2 000 000 Kč pro plánovanou expozici dějin Moravy ve 20. století a který
byl převeden do sbírkového fondu HO pod přírůstkovým číslem 34/2016 a inventárním číslem Na
1280. Mezi pozoruhodné akvizice můžeme zařadit
soubor 50 originálních fotografií z pozůstalosti arm.
gen. Aloise Podhajského (1864–1946), jednoho

z nejschopnějších velitelů c. k. armády českého původu v době 1. světové války druhého zemského vojenského velitele na Moravě a ve Slezsku, náčelníka
generálního štábu a generálního inspektora branné
moci v období První republiky (6/2016).
Pro chystanou expozici Středoevropská křižovatka:
Morava ve 20. století získalo HO v roce 2016 řadu
bytových doplňků a drobného vybavení domácnosti
z 60.–80. let 20. století), které by měly doplnit jednu
část expozice (kuchyň a pokoj běžného bytu ze 70.
let. Předměty byly získány ze soukromých zdrojů,
ale rovněž z projektu Retro-use, který spustili pracovníci atomového krytu 10-Z v Brně na Husově
ulici a jehož smyslem je opětovné využití starých,
ale stále funkčních věcí, vyrobených před rokem
1989 pro kulturní a paměťové instituce.
Celkově bylo za rok 2016 evidováno v Přírůstkové
knize 2 629 ks sbírkových předmětů a dokumentů.
V roce 2016 se rovněž podařilo dojednat navrácení zhruba 80–85 dvoj i trojrozměrných sbírkových předmětů ze sbírek HO, které se nacházely ve
stálé expozici výstrojního materiálu v historickém
sále Vojenského zařízení VZ 551220 – Centra zabezpečení materiálem týlových služeb Armády ČR
v Brně na Štefánikově ulici s většími či menšími obměnami již od poloviny 90. let minulého století.
Tato okolnost sehrála mnohdy negativní roli při realizaci vlastních výstav s válečnou tématikou, kdy vyžadované exponáty mnohdy ve sbírkách chyběly,
protože byly právě předmětem výše uvedené zápůjčky. Po více jak 20 let po uzavření původní
smlouvy se tedy 14. 6. 2016 všechny sbírkové předměty vrátily na HO.
Z takto dlouhodobých zápůjček zbývá vyřešit
otázku leteckého rotoru z americké stíhačky P-51
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Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

V roce 2016 neproběhly na Historickém oddělení
/HO/ MZM zásadní personální změny. Po dubnovém odvolání Dr. Martina Reissnera z funkce generálního ředitele MZM byl bývalý vedoucí HO
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. nejdříve pověřený řízením
a od 1. 7. 2016 byl jmenován právoplatným generálním ředitelem MZM. Vzhledem k těmto okolnostem muselo dojít k přeobsazení správy sbírkových
fondů, které doposud, jakožto pracovník HO, formálně spravoval. Fond A (plakáty) tedy převzala
Mgr. Hana Prymusová, fond P (pečeti, pečetidla, razítka) převzal PhDr. Zdeněk Fišer a fond N (grafika)
převzal PhDr. Jan Břečka.
Ke sklonku roku 2016 ukončila svoji činnost na
oddělení v rámci Dohody o pracovní činnosti
Mgr. Ivana Fialová, která již od roku 2015 zpracovávala nezařazené plakáty z bývalého Muzea dělnického hnutí Brněnska a evidovala je ve II. stupni (viz
dále). Společně s celým fondem A pak výsledky její
práce převzala k 1. 12. 2016 Mgr. Hana Prymusová.
V prosinci 2016 nastoupil na HO na Dohodu o provedení činnosti Ing. Luděk Navara, který má za úkol
připravit podklady pro plánovanou expozici komunistického teroru v budově bývalé věznice v Uherském Hradišti, zaznamenávat vzpomínky pamětníků – bývalých vězňů, apod.
Jako emeritní pracovník HO pracoval i v roce
2016 PhDr. Slavomír Brodesser, který se věnoval digitalizaci a novému uložení sbírkových negativů
a badatelskému výzkumu v rámci dvousetletého výročí od vzniku muzea.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

Historické oddělení

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost

generální ředitelství
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Revizní činnost
V roce 2016 se revizi fondů HO věnovala zejména
Mgr. Hana Prymusová, opět ve spolupráci s dobrovolnicí Mgr. Karolínou Bartoňovou (po celý rok
2016), ale i další krátkodobí pracovníci Mgr. Jiří Galuška (11. 7. – 31. 8. 2016), Mgr. Viktorie Ghiberti
(31. 3. – 30. 5. 2016) a také emeritní pracovník
PhDr. Slavomír Brodesser. Plakáty z bývalého
Muzea dělnického hnutí Brněnska evidovala a zároveň prováděla jejich revizi Mgr. Ivana Fialová.

Knihovnická a dokumentátorská práce (CES)
– počet záznamů v Demusu: 2 028 (2 592 inventárních čísel)
V roce 2016 bylo v Demusu HO celkem 64 108
záznamů
Digitalizace
Fond C – 26 ks
Fond L – 1 139 ks
Fond S (písemnosti) – 250 ks
Fond T – 937 ks
celkový počet digitalizovaných sbírkových
předmětů za rok 2016 – 2 352 ks
– počet badatelů HO za rok 2016/ počet vydaných
badatelských listů: 20
– počet přírůstků v odborné knihovně HO: 358
knih a časopisů
Stejně jako se v úvodu hovoří o nedostatku místa
k uložení sbírek, stejná situace – a možná ještě zoufalejší – panuje u odborné knihovny. V poslední
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Konzervační práce
V roce 2016 provedl Vlastimil Schildberger ml. konzervační práce na souboru 35 ks reklamních tabulí,
nádob, krabic, váh a drobných nálezových předmětů
(mince, kování) – dar kovošrot, Martin Kozel Brno,
na jedné sovětské letecké bombě, jednom kusu leteckého válce ze sovětského bombardéru A-20 Boston, předmětech z hrobu německých vojáků v Podolí u Brna (10 ks) v Těšanech (5 ks) a Novém
Dvoře (2 ks) – celkem 54 kusů.
Emeritní zaměstnanec oddělení PhDr. Slavomír
Brodesser prováděl, tak jako v minulých letech, kontrolu starých negativů ze sbírkového fondu K
(K. O. Hrubý) a V (moravští umělečtí fotografové),
které nově adjustoval do chemicky neutrálních papírových obálek.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

Evidence sbírek ve II. stupni:
PhDr. Jan Břečka
S 22 298 – 22 359 (61 ks)
T 26 937 – 27 159 (221 ks)
Mgr. Hana Prymusová
L 13 927 – L 17 000 (3 074 ks)
L 17 556 – L 17 647 (92 ks)
C 6752 – C 6907 (156 ks)
D 4878 – D 4933 (56 ks)
B 12 099 – B 12 232 (134 ks)
Mgr. Ivana Fialová (DPČ)
A 1660 – 1669, 1759 – 2811 (1 063 ks) – evidované
plakáty byly zároveň revidovány
Celkem 4 857 evidovaných položek ve II. stupni.

Fond D (sbírkové brožury a knihy) – 389 ks
Fond L (pohlednice) – 3000 ks
Fond C (tisky a letáky) – 3000 ks
Fond B (noviny a časopisy) – 3000 ks
Fond A (plakáty) – 1 063 ks
Fond T (historická fotografie) – 1 011 ks
Fond Ao (odznaky) – 7300 ks
Fond V (moravští umělečtí fotografové) – 2700 ks
Celkově byla provedena revize 21 463 inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů, což je 17,7 % celkového počtu evidenčních
čísel.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

Mustang a dalších drobnějších reliktů z nálezu sestřeleného americké pilota W. Kigginse v prostoru
dnešního brněnského letiště v Brně-Tuřany. Od roku
2008 byly tyto předměty vystaveny ve vitríně v prostorách letištní odletové haly a je potřeba se s vedením letiště domluvit buď na prodloužení smlouvy,
nebo vrácení exponátů – na písemné a telefonické
výzvy zatím společnost AIRPORT Brno nereaguje.
V roce 2016 zůstával stejně jako loni nejpalčivější
otázkou sbírkotvorné činnosti HO čím dál markantnější nedostatek úložných prostor. Z tohoto důvodu
musel PhDr. Zdeněk Fišer znovu omezit evidenci
nových přírůstků ve II. stupni. Alespoň částečně se
tristní situace zlepšila v druhé polovině roku 2016,
kdy se podařilo nachystat a převézt část fondu militarií (zejména uniformy a výstroj z velkého fondu
č. př. 18/2010 – převod od Armády ČR) do prostor
depozitáře HO v objektu MZM (Dům Jiřího Gruši)
na Hudcově ulici, i když ani v něm nejsou podmínky pro uložení optimální. Tento přesun přeci jen
ulehčil situaci při manipulaci se sbírkovými předměty v prostorách oddělení na Kapucínském náměstí 8. Problém s nedostatkem úložných míst však
rozhodně vyřešen nebyl.
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době se již nedostávalo kapacity volných regálů
a evidované knihy se musely skládat do beden na
zem. Proto muselo být přikročeno k radikálnímu řešení a v druhém pololetí 2016 PhDr. Zdeněk Fišer
vytřídil knihovnu Muzejního spolku (cca 6 000
knih), dosud v komplexnosti uloženou v prostorách
HO. Z fondu byly vybrány svazky vztahující se zejména k dějinám a historické vlastivědě Moravy
(zčásti v německém jazyce), u nichž se dá předpokládat využití při odborném bádání ať už pracovníků HO nebo různých badatelů. Tato menší část
zůstane jako příruční odborný fond uložena na oddělení, zatímco podstatná část fondu, u níž je předpoklad pouze ojedinělého využití, byla postupně několika transporty přesunuta do již výše zmíněného
depozitáře v objektu MZM na Hudcově ulici. Těmito přesuny došlo k uvolnění co největšího množství regálů pro plánovanou reorganizaci odborné
knihovny.
CES
Aktualizace podsbírky Historického oddělení v CES
proběhly v roce 2016 celkem třikrát – v dubnu, červenci a září. Celkem bylo provedeno 3 286 změn.
Správcová CESu HO Mgr. Hana Prymusová se
také 14. 4. 2016 zúčastnila školení webu CES online,
které připravilo oddělení CITeM MZM.
Vědecko-výzkumná činnost
Odborní pracovníci HO pokračovali v plnění úkolů
obsažených a schválených v rámci VO. PhDr. Zdeněk Fišer prováděl pramenné studium v domácích
i zahraničních archivech. V domácích se jednalo
o opakované pobyty a studium fondů v Okresních
archivech Kroměříž a Přerov, v rámci zahraničních
to bylo studium fondů v Slovenské národné knižnici
v Martině v tamním Literárnom archíve, dále v Slovenském Biografickém ústavu v Martině a konečně
ve fondech Matice slovenské tamtéž.
Emeritní zaměstnanec PhDr. Slavomír Brodesser
pokračoval ve vyhledávání a studiu archivních pramenů v Moravském zemském archivu, vztahujícím
se k založení Františkova muzea a jeho činnosti
v prvních třech desetiletích 19. století.
V rámci záchranného výzkumu válečných hrobů
a míst bojů na sklonku 2. světové války na jižní Moravě byly ve 2016 provedeny sondážní výkopy a následné exhumace celkem 12 německých vojáků
v Doubravici nad Svitavou (duben), Kobeřicích
(červen), Boskovicích-Valchově (červenec), v Podolí
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u Brna (srpen), v Těšanech (září) a v Novém Dvoře
u Moutnic (říjen).
Ve spolupráci s velvyslanectvím Ruské federace
proběhlo ve dnech 24.–25. listopadu 2016 pátrání
po hromadném hrobu 17 vojáků Rudé armády
v prostoru Hornoleského hospodářského dvora
u Pohořelic. Výzkum skončil neúspěchem, neboť ostatky sovětských vojáků již byly v letech 1945–1946
exhumovány a zřejmě převezeny na pohřebiště
Rudé armády v Ořechově u Brna.
Výstavní projekty
V roce 2016 uskutečnilo HO MZM v podstatě jedinou výstavu, a to v rámci prezentace jednotlivých
ústavů a oddělení u příležitosti blížícího se 200. výročí založení MZM. V sále Karla Valocha proběhla
v době od 14. 10. do 6. 11. 2016 výstavní prezentace
HO.
Stejně jako v uplynulém roce, i v roce 2016 probíhaly organizační a přípravné jednání pro stálou expozici s názvem Středoevropská křižovatka: Morava
ve 20. století ve 3. patře Dietrichsteinského paláce,
která by měla být hlavním a v podstatě jediným výstavním projektem HO pro rok 2017.
Publikační a ediční činnost
Na konci léta 2016 se pracovníci HO (PhDr. Jan
Břečka, Vlastimil Schildberger ml.) podíleli na redakčních pracích pro druhé rozšířené české vydání
publikace kolektivu autorů V utrpení a boji – brněnští Židé v osudových momentech XX. století, která původně vyšla jako doprovodná brožura ke stejnojmenné výstavě HO v roce 2012. Slavnostní
prezentace publikace proběhla 13. 9. 2016 v prostorách MZM
Z publikačních aktivit jednotlivých pracovníků HO:
PhDr. Jan Břečka
Jindřich Čoupek – tragédie komínské rodiny. Komínský zpravodaj č. 1–2/2016, s. 7.
Kroměřížský rodák Otmar Riedl – první československý „nebeský posel“ 2. světové války. In: Kroměřížsko v kontextu II. světové války. Sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference.
Kroměříž 2015, s. 61–71. ISBN 978-80-88145-01-1.
Odbojáři v moravské metropoli. Válka revue, populárně-naučný magazín zaměřený na dějiny vojenství, červen 2016, s. 46–49.
Vánoční článek Henleinovi. M-revue 1/2016, Časopis Moravského zemského muzea, s. 74.

Přednášky pro veřejnost
PhDr. Jan Břečka
Přednáška na křtu sborníku příspěvků z mezinárodní odborné konference „Kroměřížsko v kontextu
II. světové války“, Státní okresní archiv Kroměříž,
13. 4. 2016
Vlastimil Schildberger ml.
Přednáška Nové poznatky o smrti tankového esa šikovatele Kurta Knispela, MZM, 1. 11. 2016
Spolupráce s médii (tisk, rozhlas, televize)
PhDr. Jan Břečka:
Natáčení rozhlasové reportáže pro Český rozhlas
Plus o atentátu na příslušníka SS v Brně koncem
2. světové války (s Jiřím Skoupým a Vlastimilem
Schildbergerem ml.), 17. 3. 2016
Živý vstup do televizního vysílání ČT 24 v publicistickém bloku o událostech 15. března 1939, 19. 3.
2016, 18.30–19.00
natáčení rozhovoru pro ČT Brno o událostech 21.
srpna 1968, 16. 8. 2016
natáčení rozhovorů ve studiu Typos ČT Brno pro
dokumentární film „Za svobodné Brno“ režiséra
Pavla Jiráska, 7. 9. 2016
účast v pořadu Dobré ráno s Českou televizí, diskuze o chystané knize RAF: místo narození Brno
o čs. letcích v RAF původem z Brna, 14. 12. 2016
V případě připravovaného televizního dokumentu Za svobodné Brno působil PhDr. Jan Břečka
jako odborný poradce a konzultant, HO dodalo fotografie a dokumenty pro natáčení, uvedení na televizních obrazovkách se plánuje 26. dubna 2017,
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Mgr. Hana Prymusová
150 let od založení Občanské záložny v Moravském
Krumlově. Příspěvek k počáteční etapě spolku do roku
1918. In: Sborník Státního okresního archivu Znojmo
2015. Historický a vlastivědný sborník Znojemska
a Moravskokrumlovska. Znojmo 2016, s. 34–56.
Sdružení pokrokových žen Vlasta. Příspěvek k politizaci
žen na Vyškovsku před rokem 1918. In: Vyškovský sborník. Sborník Moravského zemského archivu v Brně,
Státního okresního archivu Vyškov 2016 (v tisku).
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PhDr. Zdeněk Fišer
Podíl na kolektivní monografii Záhlinice a František
Skopalík. Brno 2016, ISBN 978-80-7275-101-3.
Vedle redakční práce také kapitoly:
Proč příběh malé vesnice a velké osobnosti?, s. 7–16;
Nové časy. Záhlinice Skopalíkovy (1848–1891),
s. 99–128;
Léta budování a léta zkázy. Záhlinice 1891–1918,
s. 129–136;
V samostatném státě a nacistickém područí (1918–
1945), s. 137–150;
Záhlinice a Chrášťany. Kalendárium let 1945–2016,
s. 151–162;
František Skopalík ve svém životě a díle, s. 191–216.
Slovenský evangelický kněz Ľudovít Čulík a jeho
působení na gymnáziu v Přerově v letech 1874–1881.
Otištěno Vlastivědný věstník moravský 68, 2016,
s. 238–252.
Biografický přehled slovenských žáků na gymnáziu
v Přerově v letech 1875–1916. Sborník Státního
okresního archivu Přerov 2016, s. 37–70.
Rolnický akciový cukrovar v Hulíně (1910–2012),
spolu s V. Úlehlou. Otištěno Vlastivědný věstník
moravský 69, 2017, č. 1, s. 39–53.
Jozef Viktorin, Ludmila Berchtoldová a hrad Buchlov. Bude otištěno Slovácko LVIII, 2016.
Jeden ze zapomenutých: Štěpán Cholava, rodák
z Lutopecen, c. k. profesor. Bude otištěno v časopisu
Střední Morava v r. 2017.
Osudy rómského a židovského obyvatelstva v Hulíně za 2. sv. války. Bude otištěno ve sborníku Východní Morava 2016 (vyjde 2017).
Jan Mezník, rolník a starosta v Hodějicích, ve světle
korespondence s Františkem Skopalíkem, bude otiš-

těno ve sborníku Vyškovský sborník XI za rok 2016
(vyjde 2017).
Pro Biografický slovník českých zemí byla zpracována hesla Gregor Alois, Groh Vladimír, Gruda
Antonín, Gusek Jindřich a Gusek Viktor.
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Jiřina Švermová-Kopoldová: Deníček spojařky.
ČMM 1/2016, s. 172–174 (recenze).
Z Británie do Beskyd. Válka revue speciál, populárně-naučný magazín zaměřený na dějiny vojenství, srpen 2016, s. 30–33.
Pomník na památku letecké dodávky zbraní pro
Carbon. Jižní Morava 2016, roč. 52, sv. 55, s. 434–436.
Svědkové nedávné minulosti. M revue 2/2016, Časopis Moravského zemského muzea, s. 4–12.
Historické oddělení. In: Moravské zemské muzeum – s úctou k práci průkopníků, s díky jejich pokračovatelům. Brno 2015, s. 191–214.
Občané obce Týnec v I. a II. národním odboji (1914–
1920, 1939–1945). In: Týnec. Městečko v Podluží.
Břeclav 2016, ISBN 978-80-87954-07-2, s 168–174.
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přičemž slavnostní předpremiéra by měla proběhnout o den dřív v Univerzitním kině Scala.
Vlastimil Schildberger ml.:
rozhlasová reportáž pro Český rozhlas Plus o atentátu na příslušníka SS v Brně (s Jiřím Skoupým
a Janem Břečkou), 17. 3. 2016
rozhovor pro Český rozhlas Brno o působení
maršála Radeckého v Brně (říjen 2016)
rozhovor pro Jihomoravský deník o exhumaci německých vojáků v Doubravici nad Svitavou v článku „Po
padlých vojácích z války pátrají i po letech“, 26. 10. 2016
Zahraniční služební cesty
PhDr. Zdeněk Fišer
V roce 2016 realizoval tři studijní pobyty na Slovensku ve dnech 18. 4. – 24. 4., 20. 6. – 26. 6. a 17. 10. –
23. 10. 2016, tak jako v uplynulých letech v Martině
ve Slovenské národné knižnici a Slovenskom biografickom ústave (fond Matice slovenské).
Ostatní aktivity
PhDr. Jan Břečka
Dne 11. 1. 2016 byl jmenován členem poradní pracovní skupiny Odboru kultury Magistrátu města
Brna pro vybudování památníku obětem protikomunistických demonstrací v srpnu 1969, posléze se
stal mluvčím této skupiny.
V dubnu 2016 se stal se členem autorského kolektivu zhruba tříletého projektu nakladatelství Academia – Středisko společných činností AV ČR, jehož
výsledkem by měla být publikace Encyklopedie protektorátu.
V červnu 2016 byl rovněž jmenován členem pracovní skupiny Funeralis při Radě Vlády České republiky pro národnostní menšiny pro řešení situace
německých (a dalších) hrobů na hřbitovech v ČR.
Nadále je členem redakční rady Vlastivědného
sborníku Jižní Morava, autorského kolektivu internetové Encyklopedie města Brna nebo odborné pracovní skupiny Magistrátu města Brna pro doporučení významných osobností k realizaci památníků
a pamětních desek.
Jako dlouholetý člen oborové komise Regionální
historie Moravy a Slezska AMG se zúčastnil dvou
zasedání komise, a to v květnu 2016 v MZM
a v říjnu 2016 v Muzeu Komenského Přerov (společně s Mgr. Hanou Prymusovou).
V roce 2016 zastupoval MZM na pietních aktech
(nejvíce v Kounicových kolejích) u příležitosti 77.
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výročí nacistické okupace českých zemí (17. 3.), výročí osvobození Brna (26. 4.), Dne vítězství nad nacismem (8. 5.) a 77. výročí událostí 17. listopadu
1939 a uzavření českých vysokých škol (15. 11.).
Dne 9. 6. 2016 se rovněž zúčastnil pietní akce „Proti
každé nesvobodě“ – vzpomínka na plk. gšt. Vladimíra Šoffra na hřbitově ve Šlapanicích u Brna.
PhDr. Zdeněk Fišer
Je nadále členem výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, podílel se na činnosti poradního orgánu ředitele Valašského muzea v Rožnově pod
Radhoštěm a zúčastnil se oslav 90. výročí jeho
vzniku, je členem redakční rady časopisu Valašsko.
Mgr. Hana Prymusová
Od července 2016 je členkou Územní komise ÚOP
v Brně pro posuzování návrhů na nová prohlášení
za kulturní památku, poradního sboru Národního
památkového ústavu. Rovněž je členkou poradního
sboru Městského muzea a galerie Břeclav a oborové
komise Regionální historie Moravy a Slezska při
AMG. Pro Metodické centrum muzejní pedagogiky
MZM připravila tzv. Muzejní kufřík.
Vlastimil Schildberger ml.
Podílel se na konzultacích pro Policii ČR k restitučnímu sporu ohledně majetku po brněnském německo-židovském továrníkovi Bílkovi. Zúčastnil se
mezinárodní vědecké konference Vojenského historického ústavu v Praze „Léta do pole okovaná –
2016. V pasti války, mír v nedohlednu“ (20.–21. 9.
2016) a XXXIII. mikulovského sympozia na téma
„Rok 1866 na Moravě“ na zámku Mikulov (5.–6. 10.
2016).

Vědecko-výzkumná činnost
Vědecko-výzkumná činnost probíhala v rámci
úkolů a projektů Vědecké koncepce MZM a IP
DKRVO a jsou zapojeni všichni kurátoři Archeologického ústavu.
Výstavní činnost
Archeologický ústav připravil v roce 2016 dvě výstavy:
„Poklady barbarů“ (Palác šlechtičen, 30. 5. 2016 –
leden 2017), spolupráce s Muzeem hlavního města
Prahy (J. Čižmářová)
„To nejkrásnější z neolitu“ (Palác šlechtičen –
kaple, 3. 5. – 25. 9. 201, A. Humpolová)
Publikační činnost (mimo IP DKRVO)
Salaš, M. (2016): Počátky obce Suchý. In: K. Resch
a kol. (eds.): Horácký lidový kalendář. Blansko 2016,
25–29.
Salaš, M. (2016): Plavební kanál Suchý - Šmelcovna. In: K. Resch a kol. (eds.): Horácký lidový kalendář. Blansko 2016, 119–121.

Hájek, Z. (2016): Neslovice (okr. Brno-venkov),
PV 57-1, 167–168.
Hájek, Z. – Čižmářová, J. – Kühn, M. (2016): Moravany (okr. Brno-venkov), PV 57-1, 250.
Hájek, Z. – Balcárková, A. (2016): Neslovice (okr.
Brno-venkov), PV 57-2, 291.
Hájek, Z. – Čerevková, A. (2016): Neslovice (okr.
Brno-venkov), PV 57-2, 291-292.
Hájek, Z. – Koubková, H. (2016): Tetčice (okr.
Brno-venkov), PV 57-2, 313-314.
Hájek, Z. – Dytrych, J. – Žákovský, P. – Balcárková, A. (2016): Vysoké Popovice (okr. Brno-venkov), PV 57-2, 325–326.
Hájek, Z. – Bartík, J. – Čerevková, A. – Koubková,
H. (2016): Neolitické a eneolitické osídlení Neslovicka (okres Brno-venkov). Praehistorica. Praha: Karolinum, XXXIII, 1–2, s. 165–188. ISSN 0231-5432.
Hájek, Z. – Dytrych, J. – Koubková, H. (2016):
Brno-Bystrc (okr. Brno-město), PV 57-1, 204.
Pedagogická a lektorská činnost
J. Čižmářová: „Keltská pohřebiště na Moravě a konvice z Brna Maloměřic“, Univerzita Palackého
v Olomouci, 10. 3., cca 30 studentů.
M. Salaš: Recenzní posudek příspěvku pro časopis
Pravěk NŘ (článek D. Parma – Z. Holubová: Záchranné výzkumy v Habrovanech a otázka pozdně
bronzového osídlení Vyškovské brány).
M. Salaš: Oponentský posudek disertace Rožnovský: Věteřovské sídliště v Hodonicích a jeho postavení v rámci starší doby bronzové na Moravě.
M. Salaš: Recenzní posudek příspěvku pro časopis
Archeologické výzkumy v jižních Čechách (článek M. Augustinová: Metalurgická krajina? – po-
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PhDr. Alena Humpolová, vedoucí oddělení
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Sbírkotvorná činnost
Podle současné legislativy můžeme získat archeologický materiál pouze od institucí zřizovaných státem, což znamená, že dnes doplňujeme a rozšiřujeme sbírky pouze z vlastních záchranných
výzkumů, minimálně nákupy a dary.
Záchranný archeologický výzkum je výzkum vyvolaný většinou stavební činností. Náklady hradí
právnická nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání
vzniká nutnost záchranného archeologického výzkumu. V roce 2016 bylo ukončeno 40 záchranných
archeologických výzkumů hrazených investorem
nebo se státní dotací, 5 akcí přechází do roku 2017
(Z. Hájek). Dále byla provedena rekognoskace
a prospekce na lokalitách s nálezy bronzových depotů (Vizovice – Ostrý vrch) a pedologická sondáž
na Blučině-Cezavách (M. Salaš).
Pokračovaly standardní práce se sbírkami – evidence I. a II. stupně, třídění a nové ukládání, digitalizace, inventarizace, zápůjčky.
V laboratořích pokračovala konzervace a restaurace sbírek po dvojím stěhování i nových nálezů ze
záchranných výzkumů.
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Archeologický ústav

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost

generální ředitelství
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tenciální doklady metalurgie bronzu v jižních Čechách v době bronzové).
M. Salaš: Doporučení k zahájení řízení k udělení
vědeckého titulu „doktor věd“ pro PhDr. M. Ernéeho, Ph.D.
M. Salaš: Lektorský posudek publikace Modřice –
dějiny města (red. J. Mitáček, R. Procházka).
M. Salaš: Recenzní posudek monografie V. Furmánek – V. Mitáš – V. Budaváry: Radzovce in der
Zeit der Urnenfelderkulturen II (Katalog des Gräberfeldes).
Z. Hájek: Přednáška pro univerzitu třetího věku
v Moravském zemském muzeu. Téma: První zemědělci.
Účast na projektu „Škola v muzeu“ (M. Salaš,
Z. Měchurová).
Spolupráce s médii
– Natáčení pořadu o Keltech pro Toulavou kameru,
22. 5. 2016 (J. Čižmářová)
– Podklady pro článek o lokalitě Blučina – Cezavy
pro časopis Tajemství české minulosti 57, 2016
(str. 44–45: „Obětováni pro přízeň bohu?“)
(M. Salaš)
Účast na konferencích a seminářích
M. Salaš: XIV. mezinárodní konference „Doba popelnicových polí a doba halštatská“, Kutná Hora 4.–7. 10.
2016, přednáška „Urnenfelderzeitliche Metalldeponierung von Svinošice (Bez. Blansko, Südmähren)
und ihre environmentalen Zusammenhänge“
Z. Měchurová: Archaeologia technica, 21. dubna
2016, TM Brno
Z. Měchurová: Archeologické výzkumy na Moravě
a ve Slezsku v r. 2015, 27. 4. 2016, Brno-Špilberk
Z. Měchurová: workshop ke středověké keramice,
16.–19. 8. 2016, Panská Lhota
Přednášky pro veřejnost
J. Čižmářová: „Keltská pohřebiště na Moravě a konvice z Brna-Maloměřic“, Muzeum a galerie v Prostějově, 14. 4.
J. Čižmářová: exkurze na oppidum Staré Hradisko
(doprovodná akce k výstavě „Keltové“), 14. 5.
J. Čižmářová: „Tajemná konvice z Brna-Maloměřic“, Muzeum Nasavrky, 29. 7.
J. Čižmářová: organizace cyklu doprovodných
přednášek k výstavě „Poklady barbarů“
J. Čižmářová: komentované prohlídky výstavy
„Poklady barbarů“
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J. Čižmářová: komentovaná prohlídka ve výstavě
„Poklady barbarů“ u příležitosti Dne archeologie,
15. 10.
M. Salaš: přednáška pro veřejnost „Bronzové poklady Krumlovského lesa“, Moravský Krumlov
26. 1. 2016; 56 účastníků
Různé
– členství v redakční radě časopisu „Študijné zvesti
Archeologického ústavu SAV (J. Čižmářová)
– člen redakční řady časopisu Archeologické rozhledy (M. Salaš)
– člen stálé atestační komise Archeologického ústav
AV ČR Praha (M. Salaš)
– člen redakční rady AMM – Časopis Moravského
muzea, vědy společenské (Z. Měchurová)
– člen výboru Oborové komise muzejních archeologů při asociaci muzeí a galerií ČR (A. Humpolová)
– badatelský provoz v depozitářích, konzultace
– účast na zahájení oslav 200 let MZM – Biskupský
dvůr 9. 9. (T. Zemancová, E. Janderová, P. Rajnoch)
– akce „Otevřené ministerstvo“, Praha 28. 9. aktivní
účast (E. Janderová)

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost

generální ředitelství
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pro ekonomiku

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

Snímek z vernisáže výstavy
„Poklady barbarů“ – návštěvnice u vitríny s nálezy ze sídliště u Zlechova a s depotem
železných předmětů z Mušova
(foto: S. Doleželová)

Fotograﬁcká dokumentace exkavace příkopu ze
starší doby železné (halštatské) v obci Troubsko
(foto: H. Koubková, březen 2016). Název akce:
Splašková kanalizace – ulice Polní, Troubsko
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Centrum
slovanské archeologie
Revidování, dokumentování a vyhodnocování archeologického výzkumu významné archeologické
lokality z doby Velké Moravy a raného českého státu
v Uherském Hradišti –Sadech, na Výšině sv. Metoděje a to jak v souvislosti s tvorbou katalogu, tak
i realizací výzkumu DNA (L. Galuška, J. Langr).
Revidování a vyhodnocování starších archeologických výzkumů z oblasti Starého Města, především pak ze 70. let 20. století v lokalitách U Víta –
výzkum řemeslnických areálů (L. Valášková)
Zpracovávání a evidování nových sbírkových
předmětů získaných při záchranném archeologickém výzkumu ve Starém Městě v lokalitě „Louky“
(L. Valášková, J. Langr)
Ve dnech 19. až 22. května spolupráce na realizaci
III. Dnů slovanské kultury věnovaných Slovinsku
a Slovensku:
V CSA byla ve dnech 20. až 22. května prezentována výstava „Poklady z Bojnej“ představující unikátní zlaté plakety s raně křesťanskou tematikou,
vernisáž 20. května,
V CSA byl dne 20. května uspořádán přednáškový
večer za účasti archeologů ze Slovinska, Slovenska a ČR
s přednáškami na téma raného středověku (L. Galuška)
V archeoskanzenu v Modré u Velehradu byl dne
21. května spolupořádán workshop s na téma Kultura a historie Slovinska a Slovenska.
Na hradisku sv. Klimenta u Osvětiman byla pracovníky CSA vedena exkurze s výkladem pro zájemce z ČR, Slovenska a Slovinska (L. Valášková).
Ve dnech 8. listopadu až 5. prosince v sále Karla Valocha MZM realizována výstava Centrum slovanské
archeologie – minulost a přítomnost, uskutečněná
v rámci pravidelných prezentací jednotlivých oddělení a ústavů k oslavám 200. výročí založení MZM
V rámci toho dne 30. listopadu realizována přednáška
„Slovanská archeologie MZM na Staroměstsku a Uherskohradišťsku“ provázená promítáním filmu „Dva roky
s profesorem“ představujícím osobnost MZM, archeologa prof. dr. V. Hrubého (L. Galuška, L. Valášková)
Spolupráce s jinými institucemi a médii
Dne 4. června spolupořádání exkurze na Slovensko,
do Bojné, Nitranslé Blatnice a Nitry spojené s vý-
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Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc., vedoucí centra

klady na lokalitách (L. Galuška), ve spolupráci se
Společností Starý Velehrad (J. Jilík)
Dne 7. června natáčení profilového pořadu
„Stříbrný vítr“ v ČR v Praze pro ČR 2, režie J. Málková-Novotná, pořad vysílán dne 25. června v 17.00
Ve dnech 13. a 14. srpna spolupráce na akci pro
veřejnost „Veligrad“ spojená s přednáškou a uváděním prezentace, archeoskanzen v Modré u Velehradu, ve spolupráci s Velkomoravané, z. s.
Dne 25. srpna spolupráce na semináři „Návrat
k tradicím a zdravému patriotismu ve školách kraje
pod Buchlovem“, s přednáškou a výkladem v archeoskanzenu v Modré u Velehradu (spolu se Školou obnovy venkova Modrá 2016)
Dne 24. září spolupořádána akce „Cyrilometodějské putování Slováckem“ s návštěvou CSA a významných archeologických lokalit ve Starém Městě
a Uherském Hradišti, spojené s výklady pracovníků
CSA (pořádáno spolu s Evropskou kulturní stezkou
sv. Cyrila a Metoděje a dalšími partnery
Červen až srpen 2016 natáčení filmu „Slyšte, Slované“, L. Galuška jako spoluscénárista, odborný
konzultant, průvodce, režie M. Petřík, produkce ČT
studio Brno, kreativní producent P. Diviš, 1. díl vysílán na ČT 2 dne 30. října, II. díl, 6. listopadu, III.
díl 13. listopadu
Natáčelo s kromě jiného i v prostorách MZM, archeoskanzenu v Modré, v Mikulčicích, Břeclavi-Pohansku, Starém Městě
Září až říjen 2016 natáčení filmu „Velká Morava –
nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“ v rámci projektu
Národní klenoty II., L. Galuška jako odborný konzultant a garant, režie a scénář Otto Kalus, průvodce
V. Táborský, produkce ČT, natáčelo se v Modré, Starém
Městě i budově CSA. Termín vysílání ještě není znám
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Dne 11. září spolupráce na „Velkomoravském
koncertu“ s tematickým názvem Velká Morava
a Karel IV., za účasti souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou. L. Galuška jako spoluscénárista a na pořadu
se podílel i jako spoluprůvodce Alfréda Strejčka
Dne 20. září výklady pro cca 100 žáků ZŠ Staré
Město v archeoskanzenu v Modré u Velehradu
Dne 22. září organizování exkurze pro účastníky
celorepublikového Sjezdu meteorologů a klimatologů ČR spojené s výklady ve Starém Městě, Uherském Hradišti, Modré a Velehradu
Dne 10. listopadu výuka studentů III. ročníku
Gymnázia Uherské Hradiště, absolventů semináře
dějepisu, na téma „Aktuální otázky slovanské archeologie ve střední Evropě“
Přednášky a besedy pro veřejnost např.
– 16. února, L. Galuška – Elity Velké Moravy, Brno,
Masarykova demokratická akademie
– 21. března, L. Galuška, L. Valášková – Dějiny archeologických výzkumů ve Starém Městě, Staré
Město-eventcentrum
– 3. května, L. Galuška – Slované na východní Moravě od 6. do 10. století, Slavičín-knihovna
– 7. září, L. Galuška – Počátky křesťanství na Moravě a Cyril a Metoděj, Uherský Ostroh –zámek

Centrum slovanské archeologie,
Uherské Hradiště.

Věda, výzkum a ediční činnost
25. května, L. Galuška, vědecká přednáška Uherské hradiště-Sady. Od velkomoravského sakrálního centra po
největší nekropoli doby knížecí na Moravě, přednesena
v rámci workshopu Centra 10. až první poloviny 11.
století na Moravě, Archeologický ústav AV ČR, Brno
16.–18. srpna, L. Valášková, vědecká přednáška
„Raně středověká keramická produkce staroměstsko-uherskohradišťské aglomerace: současný stav
poznání“ v rámci VIII. Mezinárodního keramického workshopu, vědecká základna ÚAM FF MU
Panská Lhota na Vysočině
26. října, L. Galuška, vědecká přednáška „Mocenská aglomerace Staré Město-Uherské Hradiště; aktuální stav poznání“ v rámci pracovního workshopu
„Mocenská centra mojmírovské Moravy“ za účasti
vybraných předních moravských archeologů a historiků, Archeologický ústav AV ČR Brno,
11. července až 19. srpna, realizace záchranného
archeologického výzkumu ve Starém Městě v lokalitě
„Louky“ při stavbě silnice, odkryty sídlištní objekty
z období 8.–9. století (raný středověk) a z období
doby kamenné, cca 6.–5. tisíciletí př. n. l. (neolit)
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Etnograﬁcký ústav
Priority:
– příprava a průběžná aktualizace podkladů pro vytvoření stálé expozice pro IROP
– práce se sbírkami a jejich ochrana
– pokračování činnosti VO dle zaměření kurátorů
– kontinuita vydávání recenzovaného časopisu FE
Co se podařilo:
– vybudování stálé expozice tradiční kultury na
Moravě se díky příslibu zisku prostředků IROP
v závěru roku 2016 posunulo z oblasti snů do
reálu, realizace r. 2017–2019
– emeritní kurátorka Eva Večerková obdržela na
knižním veletrhu Svět knihy v Praze (12. 5.) Výroční cenu za rok 2015 za původní práci Obyčeje
a slavnosti v české lidové kultuře; gratulujeme!
– zisk inkunábulí habánské keramiky prostřednictvím programu ISO pro sbírku EÚ
– napojení EÚ na projekt výzkumu polonik v moravských sbírkách (H. Dvořáková, J. Poláková)
– restaurování oděvní součástky (mentýk) prostřednictvím programu ISO D
– nastavení zkušebního provozu Metodického centra
muzejní práce s tradičním textilem, jehož iniciativní koordinátorkou se stala Terezie Ondrová
– zajištění pokračování projektu Za humny prezentujícího vybrané obce a projekty napojené na tradiční kulturu; v roce 2016 byly představeny obce
Vrbice ( Z. Potyková) a Blatnice (Z. Potyková,
A. Kalinová, H. Dvořáková) a ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici projekt Na krála, matičko, na krála… (Z. Potyková,
T. Gabrhelová), obohacením výstav pak byly doplňkové programy regionálních souborů
– zápůjčka sbírkového předmětu (vyšívaný ručník)
na prestižní výstavu Franz Joseph. Zum 100. Todestag des Kaisers. Hoffmobilen Depot, Vídeň,
16. 3. – 27. 11. (M. Tobolová)
– příprava konference COHA 2017 (ve spolupráci
s COHA a MU) – J. Poláková
– příprava projektů: NAKI (ve spolupráci s MU, MZK,
EÚ AV ČR), ISO D (Rebešovice) – J. Poláková
– účast na přípravě projektu NAKI Kultura reformace na Moravě a ve Slezsku v 16. a 17. století
(MZM, FF MU Brno, FF KU Praha) – A. Kalinová, H. Dvořáková
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– představení rozšířené varianty výstavy Budoucnost
tradice II. v Regionálním muzeu v Mikulově (ve
spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
ateliérem oděvního designu, kurátorky H. Dvořáková, K. Petříčková)
– participace na výstavním projektu MZM a městyse Jevišovice mapujícím kulturu Jevišovicka
v předhradí Starého zámku Jevišovice (H. Dvořáková, A. Kalinová, J. Pechová)
– organizační podíl na VII. Mezinárodním setkání
flašinetářů (H. Dvořáková)
– aktivní účast v programu Muzejní noci v návaznosti na program design a tradice Folk style (VOŠ
Brno)
– aktivní podíl na programu Brněnský fašanek
– díky dobrým kolegiálním vztahům pokračovala
spolupráce s pořadateli Mezinárodního folklorního festivalu Brno 2016 uspořádáním koncertu
v hale PŠ (Z. Potyková)
Personalia
– zvýšení kvalifikace (PhDr.) – J. Poláková
– k 1. 9. ukončila pracovní úvazek Mgr. Zlata Potyková, koordinátorka a kurátorka projektu Za
humny, aby nastoupila jako kurátorka Etnografického oddělení Musaion Národního muzea
– na pozici koordinátorky zkušebního provozu Metodického centra práce s muzejním textilem k 1. 9.
2016 nastoupila Mgr. Terezie Gabrhelová/Ondrová, která se velmi invenčně zapojila (Katalog
tvůrců participujících na tradiční kultuře)
– pokračoval kontakt s emeritními pracovnicemi
L. Novákovou a E. Večerkovou směrovaný především do oblasti poradenství, práce se sbírkou
a publikačních aktivit

Kalinová Alena
– The Collection of Anabaptist (Hutterite) Ceramics in the Moravian Museum in Brno. Acta
Ethnographica Hungarica 60 /2, 2015, s. 371–386.
Print ISSN 1216-9803, online ISSN: 1588-2586.
– Pastieriková, Marta – Kalinová, Alena: Posthabánské keramické umenie. /A poszthabán kerámiaművészet. Budapest, Novella Kiadó 2016, 319
stran. ISBN: 978-963-9886-35-3.
– Podíl soukromých sběratelů na utváření sbírek
Etnografického ústavu Moravského zemského
muzea. MUDr. Antonín Novotný (1890–1961).
Folia ethnographica 50 /1, 2016, s. 39–50.
– Novokřtěnci na Moravě a jejich kulturní odkaz.
Národopisná revue 26, 2016, č. 4, s. 271–283.
ISSN 8062-8351.
Pechová Jarmila
– Obuv a obuvníci v obcích bývalého německého
ostrůvku na Vyškovsku. In: Sborník ze VII. Mezinárodní konference Obuv v historii 2014. Vyšlo
v r. 2016 v elektronické podobě, http://www.muzeum-zlin.cz/cs/publikace/obuv-v-historii-2014/.
– Řemeslo a obchod v devatenáctém a v první polovině dvacátého století. In: Týnec, 2016.
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1/2. Publikační výstupy:
Beránková Helena
– Trhlina v čase a prostoru: Slovenský ples v Brně.
Zpráva, NR 2/16. ISSN 0862-8351, s. 175.
– Na Balkán po stopách Viktora Dvořáka. (s J. Polákovou). Zpráva, Mrevue 1/2016, s. 54–62.
– Život je krásný: K. O. Hrubý 1916–1998. NR
4/2016. ISSN 0862-8351, s. 317–320.
– Otázniky výučby vizuálnej antropológie. Historická fotografie 2016 (15) (s M. Botikovou) ISSN
1213-399X, ISBN 978-80.7469-040-2 (Národní archiv), ISBN 978-80-87896-19-8 (Technické muzeum v Brně), s. 96–107.
– Nenormální normalizace. Bulletin MG 2016
(s A. Dufkem). ISSN 0231-5793, s. 86–93.
– KOH: fotograf pohledem etnografa. In: Maříková, B. (ed.): K. O. Hrubý. České Budějovice:
Metropol / Galerie Nahoře, s. 9.
– Lidové stavitelství na skleněných negativech.
Nálezová zpráva. Národopisný věstník, 2016,
Supplementum Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti. ISSN 1211-8117, s. 29–34 .

Dufková Libuše
– Výstava „Budoucnost tradice“ a problematika
prezentace textilních předmětů (spolu s H. Dvořákovou). Textil v muzeu 2016, ISBN 978-8087896-35-8, ISSN 1804-1752, s.110–112.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

1. Vědecko-výzkumná činnost
Priorita: Pokračování činnosti VO
Sledovaná témata:
– historie národopisné fotografie – osobnosti František Slavík, Josef Klvaňa, K. O. Hrubý, soukromé
archivy stavitelství (H. Beránková)
– design a tradiční kultura – ÚLUV, Budoucnost tradice II. (H. Dvořáková)
– habánská a posthabánská fajáns a její místo vývoji
lidové keramiky (A. Kalinová)
– přínos MVDr. Josefa Dostála (1894–1970) pro etnologické studium (A. Kalinová)
– lidová podmalba na skle a její výrobní centra na českém území (A. Kalinová)
– tradiční lidová zaměstnání, německá minorita na
Vyškovsku (J. Pechová)
– minority a obřadní kultura, cílený výzkum pomocí metody orální historie (J. Poláková)
– tradiční textil (M. Tobolová)

Dvořáková Hana
– Betlémářské středisko Králíky jako polyfunkční
výrobní centrum. ISSN 0862-1209, Folia thnographica, 50/1 2016, 97–110, 14 s.
– Neznámý doklad zasíťování – kontakty německých
a českých badatelů v letech 1963–1969. In: Woitsch,
Jiří – Jůnová Macková, Adéla a kol. (ed.): Etnologie
v zúženém prostoru. Etnologický ústav Akademie
věd České republiky, v.v.i., Praha 2016, s. 257–264.
– Médium etiketa – Grafika jako marketingový
nástroj-vinná etiketa jako zbraň. In: Moravín
1964–2014. Mikulov 2016, s. 40–44.
– Výstava „Budoucnost tradice“ a problematika
prezentace textilních předmětů (spolu s L. Dufkovou). Textil v muzeu 2016, ISBN 978-80-8789635-8, ISSN 1804-1752, s. 110–112.
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– po 12 letech více než oboustranně spokojené spolupráce opustila Etnografický ústav uklízečka
Zdenka Markusíková
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Poláková Jana
– Ježíšek nebo Santa Klaus… Zpráva, Mrevue
1/2016, s. 40.
– Na Balkán po stopách Viktora Dvořáka. (s H.
Beránkovou), M revue, 1/2016 Zpráva, M revue
1/2016, s. 54–62.
– Žena jako objekt tištěných vtipů ve vybraných
ročnících Vilímkova kalendáře Humoristických
listů. Národopisná revue 26, 2016, č. 1, s. 19–32.
– Vánoční koledování a vinšování Romů v bývalém Československu. Folia ethnographica 50,
2016, č. 1, s. 111–130.
– Možná úskalí při výzkumu národnostních a etnických menšin – několik příkladů z terénní
praxe. In: Zuzana Denková (ed.): Etnológ v teréne. Etnológ a muzeum XX. Zborník príspevkov
z konferencie konanej 21.–23. 6. 2016 v Banskej
Štiavnici. Banská Štiavnica: Slovenské banské muzeum v Banskej Štiavnici, Zväz múzeí Slovenska
2016, s. 138–159.
– Metodologie a specifika výzkumu mezi Romy.
In: Pavel Mücke – Martin Brychta (eds.): Na hranicích mezi minulostí a přítomností. Současné
perspektivy orální historie. Praha–Ostrava: Česká
asociace orální historie – Ostravská univerzita
2016, s. 133–143.
– Vietnamská národnostní menšina a české Vánoce. In: Jana Tichá (ed.): Muzeum a identita. Etnologické pohledy. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm, 2016, s. 187–201.
Tobolová Markéta
– Smažení vaječiny. Příspěvek k historii a současnosti svatodušních svátků. Folia Ethnographica
50/1, s. 83–95.
– Lidový oděv. In: Týnec. Městečko na Podluží,
2016, s. 318–329.
– Lidový oděv na Kořenci. In: Malíř František Řehořek, Albert-Boskovice, 2016, s. 111–122.
Večerková Eva
– Martinské hody v Zubří u Nového Města na Moravě. Národopisná revue 26, 2016, č. 1, s. 56–61.
– Bibliografie periodika Etnografického ústavu
Moravského zemského muzea 1959–2016. Folia
ethnographica 50/2, s. 137–202.
– Lidové obyčeje, slavnosti a zábavy v běhu času.
In: Týnec. Městečko na Podluží. Obec Týnec 2016,
s. 298–317.
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Posudky / recenze:
Beránková Helena
– 1 odborná studie pro: Zprávy památkové péče
– 4 posudky nominací UNESCO (národní nominace)
Dvořáková Hana
– recenzní posudek publikace Krajiny prostřených
i prázdných stolů. (M. Lenderová, FF Pardubice)
– recenzní posudek publikace Co se dostane do
muzea, není nikdy ztraceno (VM Rožnov p. Radhoštěm)
– recenzní posudek Modrotisková oděvní tvorba pod
vedením ÚLUV (TM Brno)
– recenzní posudek Retro (Národní muzeum Praha)
– Betlém, evidenční list movité památky (MK ČR)
– odborné zhodnocení sbírky betlémů V. Vizinové,
Zábrdí u Husince (MK ČR)
– posudek na nákup betléma (Muzeum Vysočiny Jihlava)
Kalinová Alena:
– recenzní posudek na příspěvek Restaurování křížové cesty – souboru čtrnácti podmaleb na skle
z Městského muzea v Železném Brodě (Forum
2016, Technické muzeum v Brně)
– recenzní posudek na práci L. Kafky Severočeská
podmalba na skle. Příspěvek k typologii malby na
skle se zřetelem k tvorbě Vincenze Jankeho (katalog
souborné výstavy, Severočeské muzeum v Liberci,
2017)
– posudek na nákup fajánsového džbánu pro
Múzeum mesta Bratislavy
Pechová Jarmila
– recenzní posudek na práci R. Habartové Formy
péče o tradiční rukodělnou výrobu ve Zlínském
kraji pro Museum vivum
– recenzní posudek na příspěvek Prodejna Folklorika při Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve
Strážnici pro Museum vivum
Poláková Jana
– recenzní posudek publikace Jiří Zounek – Michal
Šimáně – Dana Knotková: Socialistická základní
škola pohledem pamětníků – životopisná interview
s učiteli. Brno: Masarykova univerzita, předpokládané vydání 2016

Pechová Jarmila
– Kultúrne dedičstvo a identita, Banská Bystrica
25. 5. 2016
Referát: Identita a životnost tradice v brněnské
městské části Tuřany.
– K dějinám průmyslu, techniky a sociálního vývoje, TMB Brno 26. 10. 2016
Referát: Drobný průmysl a podnikání v Tuřanech.
Poláková Jana
– Seminář etnografické komise AMG, Šumperk
27. 4.
Pořadatel: EK AMG
Referát: A co dostanou u sousedů? Metoda oral history v muzejní praxi
– 15. setkání historiků a příznivců orální historie,
Sovinec 10. 6.
Pořadatel: Česká asociace orální historie, Praha
Referát: Co sa stalo, přihodilo… při výzkumu
Vánoc u etnických, národnostních a náboženských
menšin
– Pracovní setkání Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech, Tišnov 14.–15. 6.
Pořadatel: MKKK, Podhorácké muzeum v Předklášteří u Tišnova a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
Referát: Svět lásky a erotiky v kalendářích lidového
čtení
– 20. Ročník konference Etnológ a muzeum – Etnológ v teréne, Banská Štiavnica (SK) 21.–22. 6.
Pořadatel: Bánské muzeum, Banská Štiavnica
Referát: Možná úskalí při výzkumu národnostních
a etnických menšin – několik příkladů z terénní praxe
– Konference „Děti a mládež národnostních
menšin“ a 16. setkání národnostních menšin,
Praha 10. 11.
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Dvořáková Hana
– Mezi státním plánem a badatelskou svobodou.
Praha, 7.–18. 3. 2016
Pořadatel: Etnologický ústav AV ČR v.v.i., Masarykův ústav, Archiv AV ČR,
Referát: Neznámé kontakty německých a českých
badatelů v letech 1963–1969
– Stopy Chorvátov v strednej Evrope. , Bratislava,
23. 6. 2016
Pořadatel: Slovenské národné múzeum-Múzeum
kultúry Chorvátov na Slovensku
Referát: Společenský život jako identifikační faktor
současné minority Charvátů
– Etnologie v muzeu – výběhový model? Augsburg, Německo, 18.–20. 9. 2016
Pořadatel: Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen in Bayern, Sächsische Landesstelle für
Museumswesen, Verbund Oberösterreichischer
Museen, Asociace muzeí a galerií
Referát: Národopisná muzea v České republice: dokumentace, prezentace a interpretace tradiční lidové kultury
– VII. mezinárodní balkanistické sympozium,
Brno, 28.–29. 11. 2016
Pořadatel: Ústav slavistiky FF MU, MZM, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Referát: Etnografové za I. linií. Sběry na Balkáně
v letech 1915–1917
– Polonika ve sbírkách slezských a moravských
muzeí, Vranov n. Dyjí 20.–21. 10. 2016
Pořadatel: Ostravská univerzita, FF MK Polské republiky
Referát: Polonika ve sbírkách MZM
Kalinová Alena
– Hinterglassymposion, 26.–28. 5. 2016, Sandl, pořadatel Hinterglasmuseum v Sandlu (Rakousko)
Referát: Das Räuberthema in der slowakischen
Hinterglasmalerei

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti

Beránková Helena
– Sympozium ke stému výročí narození K. O. Hrubého, 23. května, Brno
Pořadatel: Dům umění města Brna
Referát: Život je krásný. Spolupráce K. O. Hrubého
s etnografy

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

1/3. Účast na konferenci s referátem

– Slávnosti hliny 2016, Modra (Slovensko), 6.–9. 9.
2016, mezinárodní odborný seminář na téma Keramika – dekorácia, umenie, úžitkovosť, pořadatelé
Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta
Štúra v Modre a Modranská beseda
Referát: Moravská lidová fajáns a její místo v lidové
kultuře
– Erotika v lidové kultuře, 14. a 15. 6. 2016, pořadatel MKKK, Podhorácké muzeum v Předklášteří
u Tišnova a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
Referát: Sv. Jenovéfa Brabantská v podmalbách na
skle

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

Tobolová Markéta
– recenzní posudek na publikaci Mojmíra Benži –
Tradičný odev Slovenska. Národopisná revue 2/2016
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Pořadatel: Dům národnostních menšin
Volnočasové aktivity dětí a mládeže národnostních
menšin v Brně (společně s J. Pospíšilovou, EÚ AV
ČR Brno)
Ondrová Terézia
– Rekonstrukce slavnostního kroje a možnosti
její aplikace v praxi, Městské muzeum a galerie
Hustopeče 10. 11. 2016
Referát: Využití lidového oděvu nebo jeho dílčích
prvků v současnosti.
Tobolová Markéta
– K dějinám průmyslu, techniky a sociálního vývoje, TMB Brno 26. 10. 2016
Referát: Vývoj kopřivnické automobilky Tatra pohledem zaměstnance.
1/4. Účast na konferenci bez referátu, na odb. akcích
Dufková Libuše
– Workshop Folklorstyl II na střední škole umění
a designu v Brně
– Workshop pro konzervátory-restaurátory a kurátory textilu. Praha MK a UPM
– Celostátní konference konzervátorů-restaurátorů
– Setkání pracovní skupiny textil při AMG
– Setkání jihomoravské sekce komise KRO AMG
Pechová Jarmila
– Erotika v lidové kultuře, 14. a 15. 6. 2016, pořadatel MKKK, Podhorácké muzeum v Předklášteří
u Tišnova a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
– seminář EK AMG v Ostravě 11.–12. 10. 2016
– Seminář Společná minulost – společně do Evropy
v Kučerově 20. 8. 2016
Tobolová Markéta
– Konference Textil v muzeu. Technické muzeum
v Brně. 7.–8. 6. 2016.
– Konference Oděv a textil v životě doby lucemburské. NPÚ Praha 6. 10. 2016.
– Metodický seminář Zpracování složitých a rozsáhlých osobních a rodinných archivů. Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR; Národní archiv Praha 25. 10. 2016.
– Setkání pracovní skupiny textil při AMG. Praha
27. 10. 2016.
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– Seminář Rekonstrukce slavnostního kroje
a možnosti její aplikace v praxi. Městské muzeum a galerie Hustopeče, 10. 11. 2016.
2. Sbírkotvorná činnost
Byla dodržena priorita: důraz na doplnění fondů.
Všechny kurátorky se podílely na přípravě podkladů
pro Nákupní komisi MZM. Zásadní je nárůst sbírky
keramiky o soubor habánských dokladů (4 fajánse, 11
dokladů nejstarší kamnářské produkce). Na základě
nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetku ve Vyškově a Brně získán sbírkový materiál z 19.
a první poloviny 20. století (sklo, keramika, fotografie,
písemnosti). Na šedesát kusů přírůstků bylo získáno
díky spolupráci navázané s organizací Retro-use v Brně.
3. Práce se sbírkami
– inventarizace sbírkových fondů (za rok 2016 celkem 6845 evid. čísel – J. Poláková)
– evidence v II. stupni celkem 1211
(H. Beránková 270 ks, H. Dvořáková 70 ks, A. Kalinová 104 ks, J. Pechová 129 ks, J. Poláková 229
ks, M. Tobolová 96 ks)
– přepis evidenčních záznamů do DEMUS (celkem 398: JPol 208 ks, JPech 96 ks, MTob 94 ks
– digitalizace vybraných fondů: celkem 852: 70 ks
negativy Fr. Pospíšila, diapozitivy, diapozitivy ze
zápůjčky z Uh. Ostrohu (H. Beránková), 220 ks
strava (J. Pechová), 458 ks J. Poláková
– CES – pravidelné hlášení, H. Beránková
4. Ochrana sbírkového fondu
– záchranná adjustace negativů (Polášek – Strážnice, H. Beránková + dobrovolníci)
– adjustace pozitivů do obalového materiálu ca
500 ks (H. Beránková+dobrovolníci)
– restaurování fondu a přírůstků textil – 36 ks
(L. Dufková)
– restaurování fondů a přírůstků – 62 ks (L. Bojdová)
– příprava exponátů pro výstavy (L. Dufková,
L. Bojdová)
– průběžná písemná a fotografická dokumentace
(L. Bojdová, L. Dufková)
– balení a příprava exponátů na transport (L. Bojdová, L. Dufková)
– průběžná kontrola depozitárního režimu (L. Bojdová, L. Dufková)
– zajištění desinsekce Kobližná, Rebešovice, Jevišovice ( M. Tobolová)
– účast na odborných seminářích (L. Bojdová,
L. Dufková)

Přednášky populární
– Moravská Hellas očima cizince: Erwin Raupp.
U3V, H. Beránková
– Josef Braun – podnikatel a fotograf. Židovská obec
Brno, H. Beránková
– Olomučanská keramika, 13. 10. 2016, Muzeum
Blanenska v Blansku, A. Kalinová
– Perníky a perníkáři v českých zemích. MZM, 24. 3.
2016, pro U3V, J. Pechová
– Specifika komunikace s Romy s ohledem na prostředí knihoven, 18. 5. 2016, Regionální knihovna
Karviná, J. Poláková
– Vánoce jinak… (Vánoce národnostních menšin
v ČR), 7. 12. 2016, Blatské muzeum Soběslav,
J. Poláková
6. Vědeckopopularizační činnost
– odborná praxe – realizace praxe posluchačů středních a vysokých škol (kurátoři, konzervátoři, emeritní pracovníci)
– dobrovolní pracovníci (kurátoři)
– pokračování spolupráce v rámci projektu „Design
a jeho kořeny“ (pracovní název) s dalšími institucemi
(TM Brno, VUT Brno, UTB Zlín) (H. Dvořáková)

7/2. Převzaté výstavy:
– Na krála, matičko, na krála… spolupráce
s NULK Strážnice, 25. 3. – 3. 7., kurátorky: Z. Potyková, T. Ondrová
7/3. Spolupráce při přípravě výstavy:
– Příběh keramiky z Olomučan , Muzeum Blanenska
v Blansku, 13. 10. 2016 – 13. 1. 2017, A. Kalinová
8. Ediční činnost
– vydávání recenzovaného časopisu, zahrnutého na
seznam ERIH – Folia Ethnographica I., II., (redaktor H. Beránková)
9. Členství v odborných komisích a v redakčních
radách
Beránková Helena – hlavní výbor České národopisné společnosti, Český antropologický komitét,
redakční rada Sborníku historické fotografie, Národopisného věstníku
Dvořáková Hana – Výstavní rada NM Praha, Výstavní rada MZM, Nákupní komise Východočeského muzea v Pardubicích a Regionálního muzea
v Mikulově, Komise pro tradiční kulturu JmK,
Komise pro zápis nemateriálních statků TLK do
Seznamu JmK, Vědecká rada MZM, Komise muzejního managmentu AMG, redakční rada Národopisná revue, Jižní Morava, Věstník AMG, Česká
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Přednášky odborné:
– Dokument a umění. UK Bratislava, katedra etnológie a muzeológie, H. Beránková
– Mezi chaosem a harmonií: stavební obraz české vesnice. MU Brno, Historický ústav, H. Beránková

7. Prezentace sbírek
7/1. Autorské výstavy
– Budoucnost tradice II., ve spolupráci s UTB Zlín,
kurátorky: H. Dvořáková, K. Petříčková, Regionální muzeu Mikulov, 6. 5. – 21. 8. 2016.
– Josef Braun – repríza výstavy – Židovské muzeum Praha, pobočka Brno, prosinec 2016, kurátorka: H. Beránková
– Vrbice, cyklus Za humny, 1. 7. – 25. 9., kurátorka:
Z. Potyková
– Blatnice pod Svatým Antonínkem, cyklus Za
humny, 4. 11. 2016 – 15. 1. 2017, kurátorky:
A. Kalinová, H. Dvořáková, Z. Potyková

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

5. Přednášková činnost
Pedagogická činnost
– výuka na ÚEE FF MU (semestr jaro 2016 a podzim 2016) – Exkurz do historie a kultury Romů
I. a II.; vedení a oponentura diplomových prací
(ÚEE FF MU, semestr jaro 2016), přednáška Metoda oral history a její praktické využití (HV
FF MU, semestr podzim 2016), J. Poláková

– konzultace pro odborné instituce (kurátoři, emeritní spolupracovníci, konzervátoři)
– poradenská služba (kurátoři, emeritní pracovníci,
konzervátoři)
– badatelé ve sbírce EÚ (kurátoři, emeritní pracovníci)
– spolupráce s Lyceem Řekyň v České republice
(J. Poláková)

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

– vyhotovení podkladů pro vybavení Centrálního
depozitáře MZM v Rebešovicích (L. Bojdová,
L. Urbánková)
– odborný dohled při manipulaci se sbírkovými
předměty v rámci opravy zámku v Jevišovicích
(J. Poláková)
– optimalizace uložení sbírkových předmětů v depozitáři zvykosloví (J. Poláková)
– kontrola detašovaných pracovišť včetně kontroly
regálů (H. Dvořáková)

generální ředitelství
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národopisná společnost, členka výboru Spolku
českých betlémářů
Kalinová Alena – poradní sbor MZM pro sbírkotvornou činnost, sbírkotvorný sbor národopisného oddělení NM v Praze, Etnografická komise
AMG, redakční rada edice Etnologické studie
v ÚEE FF MU, Česká národopisná společnost
Pechová Jarmila – Česká národopisná společnost,
Etnografické komise AMG, Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Muzea Vyškovska
Poláková Jana – Česká národopisná společnost,
Česká asociace orální historie (COHA), Etnografická komise Asociace muzeí a galerií ČR, Pracovní komise ředitelky Národního pedagogického
muzea a knihovny J. A. Komenského pro vybudování Památníku holocaustu v Hodoníně u Kunštátu
Tobolová Markéta – Česká národopisná společnost,
Česká archivní společnost (Brněnská studentská sekce)
Večerková, Eva: redakční rada čas. Slovácko
10. Popularizační činnost
– projekt prezentace regionů, obcí, projevů tradiční
lid. kultury v rámci projektu „Za humny“
(H. Dvořáková, Z. Potyková). Ukončení v r. 2016.
– Muzejní noc – tvorba programu, zajišťování
(Z. Potyková)
– Brněnský fašank (H. Dvořáková)
– spolupráce s masovými médii a odbornými časopisy (kurátoři)
– doprovodné aktivity k výstavám Ježíšek nebo
Santa Klaus? – J. Poláková, Ryba v lidové kultuře –
J. Pechová, Vesnice – H. Beránková
– podíl na aktivitách MZM

Tradiční řecká svatba v podání Tanečního souboru Lycea Řekyň
v České republice na Brněnské muzejní noci v Paláci šlechtičen.
Brno, květen 2016. Foto: J. Poláková.
Hody Moravských Charvátů, zv. Kiritof. Jevišovka, září 2016.
Foto: J. Poláková.
Vystoupení tanečního souboru vietnamského sdružení Au co,
doprovodný program k výstavě „Ježíšek nebo Santa Klaus. A co
dostanou u sousedů?“. Brno, únor 2016. Foto: J. Poláková.
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12. Spolupráce s médii
– poskytování rozhovorů a informací médiím – rozhlas,
tisk, televize (H. Dvořáková, J. Poláková, J. Pechová)
13. Další
– poskytování repropráv (odborné a populárně naučné výstupy – celorepublikově, H. Beránková)
– vedení přírůstkové knihy a agendy zápůjček a výpůjček (H. Beránková)
– revize (J. Pechová)
– inventarizace sbírkových fondů (A. Kalinová)
– administrativa spojená s chodem oddělení –
smlouvy, statistiky (H. Beránková, H. Dvořáková)
– personalistika (H. Dvořáková)
– řešení chodu PŠ (H. Dvořáková)
– nárazové práce
– řádná dovolená

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost

Sbírkotvorná činnost
Sbírkotvorná činnost Numismatického oddělení
MZM je všeobecně zaměřena na materiál týkající se
historického území Moravy. V roce 2016 byla sbírka
rozšířena pouze několika drobnými nákupy a dary
mincí a medailí. Numismatické oddělení rovněž
převzalo soubor papírových platidel od ÚZSVM
Žďár nad Sázavou.
Vědecko-výzkumná činnost
Vědecko-výzkumná činnost oddělení, která je zaměřena především na moravské mincovnictví a vyhodnocování velkých mincovních depotů, probíhala v rámci úkolů stanovených vědeckou koncepcí
MZM a projektů v rámci DKRVO.
Výstavní projekty
Výstava „Boskovický poklad (nález mincí z období
třicetileté války)“ byla realizována v Regionálním
muzeu v Mikulově 8. dubna – 11. září 2016 a ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti 13. října – 31.
prosince 2016.
Numismatické oddělení rovněž spolupracovalo
na přípravě stálé expozice „Lidé a peníze“ v brněnské pobočce České národní banky (D. Grossmannová).
Pedagogická a lektorská činnost
Výběrový seminář „Písemné prameny k peněžním
dějinám v raném novověku“ pro studenty Ústavu

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2016

55

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti

Numismatické oddělení

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

Zahraniční stipendium
Dvořáková, H.: IVDE, Freiburg, listopad 2016
Pozn.: Cesty do terénu v tuzemsku i zahraničí byly
odvislé od výše přidělených grantových prostředků

Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.,
vedoucí oddělení

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

11. Zahraniční studijní cesty
Beránková, H.
Slovensko, Vrbovce, Šaštín, Brodské – fašankové
tradice, fotodokumentace lidového stavitelství
Rumunsko, východní Maďarsko – muzea, fotodokumentace recentních dokladů lidové kultury, etnické procesy
Maďarsko, Budapešť – fotosbírka Néprajzi muzeum
Polsko, Wroclav – valná hromada Polské národopisné společnosti
Kalinová, A.
Německo, Görlitz, Schlesisches Museum zu Görlitz,
19.–22. 10. 2016, schůzka k přípravě přeshraničního
projektu výzkumu malířství na skle (D, CZ, PL)
Pechová, J.
Německo, Kollbach, seminář vyškovských Němců
(18.–21. 11. 2016)
Poláková, J.
Slovensko, Vrbovce, Šaštín, Strání, Korytná – fašankové tradice
Slovensko, Skalica – studijní, obřadní kultura minorit
Slovensko, Banská Bystrica – studijní, účast na konferenci

generální ředitelství

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2015

pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (D. Grossmannová).
Aktivní účast na vědeckých konferencích a přednášky pro veřejnost
Vystoupení na mezinárodních konferencích: příspěvek na téma „Der Stand der Währung und der Umlaufsmittel in Mähren am Anfang des 13. Jahrhunderts – Schatzfund aus Městečko Trnávka“ na
mezinárodní konferenci 7. Österreichischer Numismatikertag, Wien (Rakousko), 18.–20. 5. 2016
(D. Grossmannová); „Poklad z Hodova (revize mincovního nálezu z období Jagellonců na Moravě)“ –
přednáška na mezinárodní konferenci Numismatica
centroeuropaea I. Středoevropské numismatické
dny na téma Jagellonské mincovnictví ve střední Evropě, Kutná Hora 19.–22. 9. 2016 (D. Grossmannová).
Pro širokou veřejnost byla realizována řada přednášek: Měna a oběživo na Moravě počátkem 13. století (MZM, 1. 9. 2016, D. Grossmannová); Nález
mincí z Rychnova na Moravě (okres Svitavy z přelomu 16.–17. století (MZM, 3. 3. 2016, D. Kašparová); Nahlédnutí do historie brněnské mincovny
(MZA, pro Muzejní a vlastivědnou společnost, 16. 3.
2016, D. Grossmannová); Boskovický poklad – nález
mincí z období třicetileté války (Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti, 1. 12. 2016, D. Grossmannová); Nález mincí pod Pernštejnem (Národní muzeum, Praha, 7. 11. 2016, D. Grossmannová).
Ediční činnost
Vydání odborného recenzovaného periodika Folia
numismatica Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 101, 2016, č. 30/1 a 30/2 (redaktorka D. Kašparová).
Ostatní aktivity
Pokračovala organizace numismatických přednášek
konaných pravidelně v MZM ve spolupráci s ČNS,
pob. Brno, pravidelná konzultační činnost a badatelský provoz.
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Přírodovědné muzeum

Vědecko-výzkumná činnost
Tato činnost vycházela z jednotlivých plánovaných
cílů podporovaných DKRVO.
Výzkum horninových sekvencí s mramory v moldanubické zóně a přilehlých jednotkách Českého
masivu byl z velké části zaměřen na terénní revizi
starých, v literatuře málo známých lokalit. Podrobně
byly zpracovány a publikovány chondroditové mramory na Písecku (časopis v databázi Scopus). Na

Další publikační a ediční činnost
Bylo připraveno, a ve spolupráci s Edičním oddělením také vydáno dvojčíslo recenzovaného odborného časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae geo-
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Moravě byla pozornost soustředěna na mramory při
kontaktech větších geologických celků (okolí Jimramova, Dolní Rožínky).
Po dlouholetém výzkumu byla přijata k vydání
publikace (impaktovaný časopis) věnovaná genezi
dioritových pegmatitů z Vevčic u Jevišovic.
Byla zpracována a publikována i první část obsáhlé rešeršní práce o historii výzkumů v boskovické
brázdě na Moravě (historie dolování, mineralogie).
Pozornost byla věnována také nízkoteplotní zeolitové mineralizaci, kde v rámci srovnávacích výzkumů byly navštíveny i některé zahraniční lokality.
Byla dokončena publikace vázaná na kontakty ultrabazických hornin u Mohelna a Biskoupek na jihozápadní Moravě. Výzkum křemenných hmot pokračoval studiem „očkových opálů“ z Nové Vsi
u Oslavan ze serpentinitů moldanubika západní
Moravy. Oba výsledek byly publikovány (časopis
v databázi Scopus).
Pokračoval víceletý obsáhlý výzkum lokalit historického dolování. Pro připravenou knižní publikace
byly revidovány lokality pelhřimovského rudního
revíru a časopisecky publikovány menší příspěvky
(o linaritu u Kletné u Suchdola a pseudomalachitu
z Krucemburku).

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

Mgr. Vladimír Hrazdil, vedoucí oddělení

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

Sbírkotvorná činnost
V chronologické i systematické evidenci byly zpracovány všechny nové přírůstky za rok 2016. Pokračuje detailní odborná i administrativní revize starého sbírkového fondu včetně kompletní reevidence
tzv. studijního materiálu z podsbírky B-minerály ze
světa, a výběru nejkvalitnějších vzorků do evidence
CES včetně digitalizace (elektronická evidence + fotodokumentace). Do přírůstkové knihy bylo za rok
2016 zapsáno 8 přírůstkových čísel a katalogizováno
312 inventárních čísel sbírkových předmětů.
V rámci zpracování zmíněného studijního materiálu bylo zaevidováno a etiketami opatřeno 248 studijních vzorků; částečně byly i nově odborně určeny
(zejména nové sběry z r. 2016 a materiál ze světa ze
starého sbírkového fondu MZM). Revidováno (inventarizováno) bylo 2451 vzorků. Konzervováno,
preparováno a restaurováno bylo vlastními silami
cca 131 předmětů.
Vlastní terénní sběry, úzce souvisely, až na výjimky, hlavně s výzkumnou činností pracovníků oddělení, financovanou podporou DKRVO. Převládaly
tuzemské cesty zaměřené na revizi lokalit na různých místech Moravy a Slezska, ale i sběry studijního materiálu na českých lokalitách. Byly uskutečněny dvě zahraniční cesty (Německo, Norsko).
Pro obohacení sbírek sloužily převážně vlastní terénní práce. Také se podařilo získat koupí ukázku
unikátního velkého broušeného citrínu z moravské
suroviny, jednoho z největších na Moravě (1615 ct).

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost

Mineralogicko-petrograﬁcké
oddělení

logicae, ročník 101/2016. V listopadu byl v časopisu
Minerální suroviny publikován článek o historickém dolování na Bílém potoce. Podstatně jsme se
podíleli na specializovaném čísle populárně-vědeckého časopisu Minerál, věnovaného okolí Černé
v Pošumaví.
Stanislav Houzar se zúčastnil editorské a recenzní
činnosti v redakční radě časopisů Bulletin Miner.petr. Odd. Nár. muz. a Acta Rerum naturalium v Jihlavě a Třebíči. Vladimír Hrazdil v Acta Mus. Silesicae v Opavě a působí v Ediční radě MZM.
Zahraniční cesty
Norsko – 9. 8. 21. 8. 2016, alkalické pegmatity se zeolity a Li-pegmatit, historické dolování a světově
proslulé lokality anatasu.
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Německo – 28. 10 2016, mezinárodní expozice
minerálů Mnichov.
Výstavní projekty
Byla zahájena rekonstrukce expozice „Svět nerostů“
v Dietrichsteinském paláci, zejména komplexní vyčištění vitrín a exponátů a odstranění některých nefunkčních modelů. V prosinci 2016 jsme otevřeli
krátkodobou výstavu o mineralog. petr. odd.,
v rámci oslav 200 let MZM. Uskutečnila se menší
výstava věnována kalcitu (Krystaly kalcitu – děti vápence) pro Těžební unii (Sepetná v Beskydech).
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, Slezským muzeem v Opavě, Českou geologickou službou a regionálními muzei v ČR.
Dvakrát jsme se zúčastnili mezinárodní výstavy
minerálů v Tišnově (odborná garance MZM, konzultace) a mineralogických setkání v Třebíči, Brně,
Praze, Teplicích, Pardubicích a v Oslavanech.
Pracoviště dlouhodobě poskytuje poradenskou
činnost v oboru mineralogie a geologie nejširší veřejnosti i studentům (celkem cca 267 konzultací).
Pracovníci oddělení pravidelně poskytovali školám
všech stupňů na vyžádání výklady v expozicích a oddělení bylo aktivně zastoupeno na Muzejní noci. Ve
spolupráci s Obecním úřadem v Pyšelu byl poskytnut materiál na geologické zastavení cyklostezky.
Pracovníci oddělení v rámci zahájení oslav 200 let
MZM uskutečnili soutěž v určování kamenů pro veřejnost (Biskupský dvůr „otevření truhlice s pokladem“).
Uskutečnila se geologická exkurze pro střední
školy (15. 4., Chvojnice). Uskutečnily se rovněž exkurze věnované dolování zlata na Humpolecku, dolování zlata na Předínsku, v rámci University III.
věku byla navštívena Rožná, které se setkaly s velkým zájmem veřejnosti. Byl také poskytnut jeden
rozhovor pro ČR o práci mineralog. odd. MZM.
Byly předneseny tři přednášky pro odbornou i laickou veřejnost: Minerály Portugalska, s výjimečnou
návštěvností. Pozornost vzbudila i přednáška „Odhalená tajemství vltavínů“ v Moravském Krumlově.
V rámci spolupráce s Domem dětí v Řečkovicích
a v Tišnově se v prosinci uskutečnila již tradiční
„Mikulášská mineralogická besídka“.

Výstavní činnost
Probíhá výstava 50 obrazů paleontologických rekonstrukcí Zdeňka Buriana ze sbírek oddělení v pavilonu Anthropos Zápas ichtyosaurů aneb pravěk
štětcem Z. Buriana. Obrazy jsou doprovázeny vzácnými ukázkami originálů zkamenělin. Na výstavě je
představena i působivá animace vybraných obrazů.
Proběhla reinstalace expozice Zaniklý život na
Moravě. Zahrnovala zpracování koncepce a odborných podkladů pro grafické řešení panelů (stratigrafická tabule, mapa paleontologických lokalit, animace a dal.), přípravu na výměnu a doplnění
exponátů, doplnění popisek, aktualizace determinace exponátů atd.
Započaly přípravy na výstavy a akce spojené
s 200tým výročím založení Františkova muzea, příprava scénářů – výběr exponátů, map, fotografií,
studium historických materiálů.
Výklady a speciální programy
Program s animací v rámci jarních prázdnin na výstavě Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem
Zdeňka Buriana v pavilonu Anthropos 2. 3. 2016
Expozice Zaniklý život na Moravě: 10 výkladů
pro 149 osob
Program Nezrozený život: 2 výklady pro 32 osob
V rámci Brněnské muzejní noci presentována
smyčka fotografií z činnosti oddělení
Exkurze na Stránskou skálu pro seniory 12. 5.
(RNDr. Stanislava Hrdličková)
Lektorský výklad pro onkologické pacienty k výstavě Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem
Zdeňka Buriana v pavilonu Anthropos (Mgr. Gabriela Calábková)
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Preparace a konzervace
Náročné preparace nálezů z lokalit Litenčice, Vážany nad Litavou, Krumvíře.
Průběžná konzervace a čištění exponátů sbírkového fondu a zvláště pro aktualizovanou expozici
Plavení sedimentů pro mikropaleontologický výzkum z lokalit Litenčice, Vážany nad Litavou a Brno
(Hvozdíkova) a Šlapanice. Adjustace vzorků do
pryskyřice – transparentní metodou
Sbírku studovali zahraniční badatelé z Rumunska,
Německa, Brazílie, Slovenska.
Druhá evidence: zapsáno do Demusu celkem 10
kolekcí (akc. 402, 8/ 2015, 1/2016, 2/2016, 3/2016,
3/2016, 4/ 2016, 5/ 2016, 6/2016, 7/ 2016, 8/ 2016)
s celkovým počtem čísel 1694 (Ge 29628 – Ge
31591).
Digitalizace fotoarchivu: bylo naskenováno 2667
diapozitivů – většinou skleněných desek, 777 záznamů vloženo do DEMUSU Fotoarchiv
Revize sbírek: Bylo zrevidováno celkem 511 inventárních čísel.
Proběhla odborná revize jurských amonitů externím pracovníkem Dr. Janem Schlöglem z Univerzity
Jana Amose Komenského Bratislava

RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D., vedoucí oddělení

Úsek náměstka gen. ředitele
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Sbírkotvorná činnost
V rámci sbírkotvorné činnosti byly získány následující akvizice: byly zakoupeny dvě sbírky fosilií
z moravských lokalit Kimberk, Žabčice, Rudice (Dr.
Pavel Sláma, ing. Konečný). Darem Vysoké školy
báňské byla získána cenná kolekce amonitů spodní
křídy z lokalit Kunčice a Ostravice, darem pana Tomáše Viktorína kolekce fosilií z cihelny ve Šlapanicích.
Vlastním výzkumem byl do sbírek zařazen publikovaný materiál – kolekce žraločí fauny z menilitového souvrství a fosilní zbytky zástupců čeledi Moronidae. Byla zpracována historická sbírka
dynamické geologie, modelů mikrofosilií (foraminifery a ostrakodi) a sbírka historických odlitků fosilií a forem dílny Václava Friče.
Pokračovaly terénní výzkumy na lokalitách jižní
Moravy (Litenčice, Mikulov, Vážany nad Litavou,
Šlapanice, Nikolčice, Šitbořice).

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

Geologicko-paleontologické
oddělení

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost
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Příprava a aktualizace výkladu a pracovního listu
ke stálé expozici Zaniklý život na Moravě (Mgr.
Gabriela Calábková).
Příprava nového lektorského programu s názvem
Vývoj života na Zemi v díle Zdeňka Buriana k výstavě Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem
Zdeňka Buriana.
Lektorský výklad pro onkologické pacienty k výstavě Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka
Buriana 9. 11. 2016 (Mgr. Gabriela Calábková).
Popularizace paleontologie v rámci celosvětového
festivalu vědy Noc vědců, Festival vědy (Mgr. Jakub
Březina, Mgr. Gabriela Calábková).
Výuka
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Paleontologie pro 1. ročník studentů biologických
věd (Dr. Růžena Gregorová).
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Vývoj života na Zemi v obrazech Zdeňka Buriana,
Univerzita 3. věku. (Dr. Gregorová)
Poznávání fosilií bezobratlých živočichů pro studenty 2. ročníku programu Geologie (Mgr. Gabriela
Calábková)
Poznávání fosilií a struktur pro studenty 2. ročníku programu Geologie (Mgr. Jakub Březina)
Jiné
Supervize postdoktorátního programu od roku 2014–
2016: Conselho Nacional de Pesquisa (PDE-CNPq),
Vivianne Bernardo de Sant’Anna, Ph.D., Laboratório
de sistemática de vertebrados – Sala 109 Museu de
Ciências e Tecnologia – PUCRS, Av. Ipiranga, 6681,
Porto Alegre – RS – Brazil (Dr. Gregorová)
Zahraniční cesty
Generální konference ICOM Milano (2.–10. července 2016).
Tématem konference bylo: Přírodovědná muzea
a kulturní krajina. V sekci „Přírodovědné sbírky“
byl prezentován příspěvek na téma „Basilisk and
dragon – inventing nature“, ve kterém byly představeny dosavadní výsledky dokumentace historického fenoménu – výroby bazilišků z rejnoků.
Dokumentace kabinetu kuriozit na zámku Forchtenstein v Rakousku (16. a 17. srpen 2016).
Účast na mezinárodním paleontologickém výzkumu v rumunských Karpatech podpořeném National Geographic Society.
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Knihovna
Knihovna entomologického oddělení ke konci roku
2016 eviduje 57 756 knihovních jednotek a roční
přírůstek činil 866 přírůstkových čísel, z čehož podstatnou část tvořily separáty. Všechny separáty, časopisy a monografie byly získány darem nebo výměnou a tyto přírůstky jsou během roku průběžně
doplňovány do elektronické databáze publikací. Pokračuje mezinárodní i tuzemská výměna vědeckých
publikací – v roce 2016 s 59 výměnnými partnery.
Knihovnu využilo k zapůjčení entomologické literatury 12 registrovaných uživatelů a mnoho dalších
ke studiu na místě. V rámci periodické revize knihovny bylo v roce 2016 zrevidováno celkem 8 976
kusů separátů z celkového počtu 39 996 ks separátů
a 57 756 knihovních jednotek.
Vědecko-výzkumná 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, L. R. Davranoglou a D.
Chłondem, zejména z afrotropické a orientální oblasti.
V průběhu roku 2016 rozpracoval několik taxonomických článků, které budou publikovány v roce 2017.
J. Procházka se zabývá ekologií saproxylických
a epigeických brouků. Ve spolupráci s Výzkumným
ústavem Silva Taroucy a Mendelovou univerzitou se
zaměřil na společenstva brouků v porostech s různou intenzitou hospodaření od pralesovitých porostů až po lesy čistě hospodářské.
I. Malenovský se věnuje taxonomii a faunistice
křísů a mer (řád Hemiptera), v roce 2016 se zaměřením zejména na faunu křísů České republiky
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Ing. Jiří Kolibáč, CSc., vedoucí oddělení
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Sbírkotvorná činnost
V letošním roce byla výrazně rozšířena sbírka nedeterminovaných ploštic (4 300 kusů různých čeledí) z různých tropických oblastí a drabčíkovitých
brouků Madagaskaru (8 450 kusů) a nové materiály
byly rovněž částečně determinovány. Materiál
brouků a ploštic z Madagaskaru je v současné době
postupně dále 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. 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. Pokračovalo rovněž třídění a determinace materiálu řádu
Hemiptera, na němž se dlouhodobě podílejí naši
kurátoři ve spolupráci s několika zahraničními experty. V rámci oddělení bylo nově vypreparováno
24 952 exemplářů hmyzu, které byly zařazeny do
pomocného materiálu určenému k dalšímu zpracování. Sbírky byly dále obohaceny darem 564 exemplářů motýlů a brouků od pana O. Beránka a koupěmi sbírek dvoukřídlého hmyzu (Tachinidae) od
Prof. J. Vaňhary (3 805 exemplářů), vrubounovitých
brouků podčeledi Aphodiinae z různých zemí
Afriky, Střední Ameriky a Evropy Ing. J. Chromého
(3 333 exemplářů) a materiálu dvoukřídlého hmyzu
ze sběrů pana M. Obořila (5 958 exemplářů).
Celý rok probíhalo ve spolupráci s J. Baštou nové
uspořádání sbírky střevlíkovitých brouků. J. Procházka se věnoval třídění a uspořádání sbírky
brouků ze skupin Scolytinae, Lucanidae a Scarabaeidae.
J. Nerudová pokračovala v třídění a determinaci
materiálu z rozsáhlé, dosud nezpracované sbírky
Diptera (téměř 50 000 exemplářů), která byla muzeu
darována Masarykovou univerzitou v roce 1988
a sbírky Diptera Prof. Rozkošného (rovněž MU) zakoupené v roce 2014 (41 714 exemplářů). Výsledkem práce v tomto roce je revize a sloučení darovaného materiálu s několika dříve samostatnými
kolekcemi. Celý rok probíhalo ve spolupráci
s Dr. Šulákovou z Kriminalistického ústavu třídění
a determinace doposud neurčených zástupců čeledi
Calliphoridae (5 900 exemplářů).
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v souvislosti s přípravou aktualizovaného seznamu
druhů, červeného seznamu ohrožených druhů a určovací příručky. Ve spolupráci s A. Stroińskim a D.
Świerczewskim (Polsko) publikoval popisy dvou nových rodů křísů z čeledi voskovkovití (Flatidae) endemických pro ostrov Sokotra, a to na základě materiálu nasbíraného během společné expedice
entomologů z MZM, Národního muzea a Mendelovy univerzity v roce 2012, a ve spolupráci s Z.S. Songem a A.-P. Liangem (Čína) taxonomickou
revizi rodu Fernandea z čeledi čelnatkovití (Dictyopharidae) z tropické Afriky zčásti založenou na
materiálu ze sbírky L. Melichara v MZM.
J. Nerudová se zabývá studiem morfologie a ekologie vývojových stádií dvoukřídlého hmyzu, především čeledi Stratiomyidae a Chironomidae. V těchto
skupinách během roku publikovala dva články ve
spolupráci s českými a zahraničními kolegy.
J. Kolibáč se věnuje systematice, morfologii, paleontologii a biogeografii brouků nadčeledi Cleroidea
a jejich fylogenezi v rámci skupiny Cucujiformia.
S čínským paleontologem Huangem Di-Yingem
(Nanjing Geological and Paleontological Institute
CAS) v průběhu roku publikovali zpracování jurských
fosílií Cleridae s přehledem fylogeneze Cleroidea
a novou, morfologicky založenou fylogenezi Cleridae.
Ve spolupráci s týmem německých paleontologů publikoval popis pliocénní fosilie rodu Peltis.

Prezentace na vědeckých konferencích
a seminářích
Poster „Ground dwelling arthropod assemblages
during succesion stages of a commercial lowland forest – preliminary results“ v rámci „17th International Congress of Soil Zoology“, Nara, Japonsko,
22.–26. 8. 2016, (J. Procházka).
Poster „Systematics of the jumping plant-louse family Phacopteronidae (Hemiptera: Psylloidea)“
v rámci konference XXV International Congress of
Entomology, Orlando, Florida, USA, 25.–30. 9. 2016
(I. Malenovský).
Přednáška „A preliminary classification of the
Mesozoic family Parandrexidae (Coleoptera)“ na 7th
International Conference on Fossil Insects, Arthropods and Amber, Edinburgh, UK, 26. 4. – 1. 5. 2016
(J. Kolibáč).
Přednáška „Phylogeny of Cleroidea (Coleoptera):
Morphological and palaeontological evidence“ na
XXV International Congress of Entomology, Orlando, Florida, USA, 25.–30. 9. 2016 (J. Kolibáč).
Zahraniční služební cesty
– Chorvatsko – Istrie, 7.–11. 5. 2016. Náplní cesty
byl sběr hmyzu na různých lokalitách poloostrova
Istrie (P. Baňař)
– Chorvatsko – Istrie, ostrov Krk 12.–30. 7. 2016.
Náplní cesty byl sběr hmyzu na různých lokalitách
poloostrova Istrie a ostrova Krk (P. Baňař)
– Madagaskar, terénní expedice 2. 1. – 8. 2. 2016 ve
spolupráci s Université d’Antananarivo, Faculté
des Sciences, Département d’Entomologie a Madagascar National Parks (P. Baňař)
– Řecko – Neochori, 27. 4. – 7. 5. 2016. Terénní expedice (J. Procházka).
– USA – Florida, 22. 9. – 3. 10. 2016. Náplní cesty
byla účast na mezinárodní vědecké konferenci
„XXV International Congress of Entomology“
(I. Malenovský, J. Kolibáč)
– Skotsko, 26. 4. – 1. 5. 2016: účast na 7th International Conference on Fossil Insects, Arthropods and
Amber, Edinburgh (J. Kolibáč)

Protoclerus korynetoides Kolibáč et Huang, 2016, nejstarší
známý zástupce Cleridae ze střední Jury severovýchodní Číny
(165 mil. let).
Dixamflata petri Stroinski, Malenovský et Swierczewski, 2016
ze Sokotry, typový exemplář sbíraný na expedici v roce 2012.
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Sbírkotvorná činnost
V rámci dlouhodobé koncepce vytváření zoologické
sbírky bylo získáno a vypreparováno do této sbírky celkem 133 přírůstků. Současně byla část této sbírky (4380
sbírkových předmětů, tj. 11,1 %) zrevidována v rámci
inventarizace a uložena v depozitářích na Biskupském
dvoře a Budišově.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti

Různé
Oddělení tradičně provádělo determinace vzorků
hmyzu (nejčastěji skladištních a zemědělských
škůdců) a drobné odborné posudky pro veřejnost.
Kuriózní byl případ nálezu pavoučího kokonu na banánu z velkého nákupního řetězce s podezřením na
jedovatého pavouka r. Phoneutria. Průběžně byly vyhotovovány recenze publikací pro česká i zahraniční
odborná periodika, oponentury grantových projektů
a oponentury doktorských disertací (P. Baňař, J. Kolibáč, I. Malenovský). Byl vypracován entomologický
posudek na kácení stromů v areálu Psychiatrické nemocnice v Brně-Černovicích (J. Procházka).

Zoologické oddělení

Vědeckovýzkumná činnost
Pokračování v terénních výzkumech na lokalitě Betlém
– odchyt a značkování jedinců želvy bahenní (Emys orbicularis) – celkem odchyceno 91 ex., z toho 32 dosud
neznačkovaných jedinců. Pokračování výzkumného
projektu zaměřeného na ornitofaunu a ekologii mokřadů jižní Moravy, zvláště na PP Betlém, lok. Obelisk
a střední nádrž VDNM. Pořizování dokumentace a vytvoření přírodopisného dokumentu z hnízdění vlhy
pestré a břehule říční na lok. Betlém. (M. Šebela).
Pokračování ve výzkumu koroptve polní, hlavně
zpracování historických dat z několika lokalit na
území ČR (M. Černý). Monitoring ptáků v parku
Lužánky v průběhu celého roku (M. Černý). Spolupráce v rámci projektu Mapování ptáků Brna, kdy
probíhal poslední rok terénního mapování v kvadrátech a zároveň pomocí bodové metody na území
katastru města Brna (M. Černý). Účast na kroužkovacích akcích (Nesyt – 18. až 22. 7. 2016; akce „Acrocephalus“ Bartošovice – 27. až 31. 8. 2016; Červenohorské sedlo – 9. až 13. 9. 2016) (M. Černý).
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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). Redakce 2. rozšířeného vydání knihy „Příroda České republiky. Průvodce faunou“, nakl. Academia (J. Kolibáč)

RNDr. Miroslav Šebela, CSc., vedoucí oddělení

Úsek náměstka gen. ředitele
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Pedagogická a lektorská činnost
– výuka předmětů „Systematická entomologie – Paraneoptera“ a „Systematic entomology – Hemimetabola“ na FLD České zemědělské university
v Praze (P. Baňař)
– výuka předmětů „Taxonomie, fylogenetika a zoologická nomenklatura“, „Informační zdroje v zoologii“, „Aplikovaná entomologie“, „Terénní cvičení ze
zoologie“, „Terénní cvičení z entomologie“ a „Speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu“, vedení bakalářských, magisterských a doktorských
studentů (I. Malenovský v rámci pracovního poměru na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně)
– výuka předmětu „Terénní cvičení z botaniky a zoologie“ na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity v Brně (J. Procházka)
– „Exkurze za hmyzem – brouky“, exkurze pro spolek Čisté Tuřany na Holásecká jezera, povídání
o sběru hmyzu a MZM 20. 6. 2016 (J. Procházka)
– „Příroda CHKO Beskydy“, exkurze na PP Kudlačena spojená s přednáškou o přírodě v CHKO
Beskydy, 18.–19. 7. 2016 (J. Procházka)
– „Zahájení roku oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea“, prezentace entomologického oddělení, ukázky živého i preparovaného
hmyzu, poznávání nepůvodních druhů, 9. 9. 2016
(J. Nerudová, J. Procházka)

generální ředitelství
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Účast na odborných konferencích
„Každý pták se počítá“ celostátní konference České společnosti ornitologické, 14.–16. 10. 2016 Mikulov – poster
„Vývoj ptačího společenstva v parku Lužánky.“ (M. Černý).
„Každý pták se počítá“ celostátní konference České
společnosti ornitologické, 14.–16. 10. 2016 Mikulov –
přednáška „Mapování hnízdního rozšíření ptáků Brna
v letech 2011 až 2016 – první výsledky.“ (M. Černý).
Popularizační a lektorská činnost
Pravidelné exkurze v terénu (studijní plocha Betlém)
pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti a pro školy
(15). Natáčení přírodopisného filmu o výzkumné ploše
Betlém (režisér J. Zykmund, ČT). Přednášky pro odborníky a veřejnost (6). (M. Šebela).
Odborné výklady ve stálé zoologické expozici. Přednáška na téma „Oologie – věda o vejci“ v rámci vernisáže výstavy Muzea Karlova mostu (M. Černý). Účast
na exkurzi Jihomoravské pobočky ČSO do Bílých Karpat – výklad a vedení skupiny (M. Černý).
Pedagogická činnost
Vedení pětidenního turnusu v rámci předmětu Terénní
cvičení ze zoologie na Masarykově univerzitě (M. Černý).
Výpomoc při výuce zoologických cvičení na Masarykově
univerzitě (M. Černý). Oponování bakalářské práce na
téma Ptáci ve městech: ekologické souvislosti a aktuální
stav hnízdního rozšíření ptáků Brna (M. Černý).
Knihovna
Knihovna zoologického oddělení obsahuje k 31. 12.
2016 27 789 knihovních jednotek.
V roce 2016 bylo zapsáno 83 nových přírůstků do
knihovny (knihovna byla z důvodu personálních
změn od února do konce měsíce května – tj. čtyři
měsíce, uzavřena).
Všechny knihovní jednotky jsou postupně zpracovávány a katalogizovány v novém knihovnickém
programu VERBIS. Záznamy jsou dále posílány do
Souborného katalogu ČR.
Knihovna se podílí na výměnách s 50 zahraničními institucemi a 4 českými. Nadále probíhá revize
knihovního fondu.
Publikační činnost
M. Šebela in Suchomel a kol.: Červená kniha obratlovců
lužních lesů biosferické rezervace Dolní Morava. Kap.
obojživelníci a plazi. Lesnická práce, Brno, 216 s.
M. Šebela: Příběh břehulí stěny. Přírodopisný dokument, 55 min., DVD.
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Popularizační a lektorská činnost
Již tradičně proběhlo ve dnech 18.–19. října 2016 na
půdě botanického oddělení podzimní setkání muzejních botaniků pořádané ve spolupráci s Asociací
muzeí a galerií ČR. Pokračovala poradenská činnost
houbařské poradny (V. Antonín a H. Ševčíková),
která se rovněž podílela na organizaci pravidelného
přednáškového cyklu (šest přednášek). Pracovníci
houbařské poradny měli výklady ve výstavě modelů
hub pro studenty základních, středních a vysokých
škol. Prováděli jsme také lektorské výklady o herbářích a o mechorostech (dohromady pro 13 skupin,
střední a základní školy i senioři). V. Antonín přednesl šest přednášek: Houby Martiniku pro Českou
vědeckou společnost pro mykologii v Brně (26. 1.),
pro Mykologický klub Pardubice (23. 11.) a Českou
mykologickou společnost v Praze (29. 11.), Zajímavé houby jižní Moravy pro Český zahrádkářský
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Výzkumná činnost
Probíhala v rámci IP DKRVO. Výjimkou je podíl
V. Antonína na projektu Taxonomicko-fylogenetický
projekt studia hub rozkládajících opad v Korejské republice (Phylogenetic taxonomy of litter decomposing
fungi in the Republic of Korea; 2015–2017) ve spolupráci s Národním ústavem lesnických věd v Soulu.

svaz v Kotvrdovicích (21. 2.) a v Brně (3. 3.) a Příroda a houby Jižní Koreje pro Ostravské muzeum
v Ostravě (5. 12.). S. Kubešová vedla exkurze: Za mechorosty na Výhon pro Klub přírodovědecký v Brně
(2. 4.), Bryologickou exkurzi do PP Lúčky-Roveňky
ve Vsetínských vrších pro Moravskoslezskou pobočku České botanické společnosti (10. 9.) a dvě Botanické exkurze na Hády pro Biskupské gymnázium
(13. a 17. 6.). Přednesla přednášky Mechy – mechorosty jak je asi neznáte pro Univerzitu třetího věku
v Moravském zemském muzeu (28. 1.) a Mechy
z našeho „štatlu“ pro Klub přírodovědecký v Brně
(17. 3.). Podílela se na Repetitoriu terénní přírodovědy, které organizuje Lipka. Společně s K. Sutorým
připravili a vedli program Botanické oddělení –
vzorky hmatové a čichové, hádání fotografií na zahájení roku oslav 200. výročí založení Moravského
zemského muzea (9. 9.) a spolupracovali s Oddělením dějin literatury na Večeru věnovaném vzpomínce na básníka Jakuba Demla (20. 10.). S. Kubešová, K. Sutorý a H. Ševčíková zpracovali část
scénáře a podkladů pro multimediální aplikaci
Toulky přírodou Moravy. I. Novotný měl přednášku
Vrbovkový mokřad a drnovické Žumpy pro spolek
Zelený Vyškov a podílel se na přípravě a vedení botanické vycházky a průzkumu lokality Žumpy u Drnovic (25. 9.). K. Sutorý přednesl přednášku Herbáře. Co to je? Jak vznikly? Proč existují? Jak se dělají?
pro Univerzitu třetího věku v Moravském zemském
muzeu (10. 11.). H. Ševčíková přednesla přednášky
Houby přirozených lesů (12. 1.) pro ČVSM a Botanické oddělení Moravského zemského muzea a Příroda a houby ostrova Madeira pro Senior klub,
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Knihovna
K datu 31. prosince 2016 eviduje knihovna Botanického oddělení MZM 65 512 knihovních jednotek.
Přírůstek v roce 2016 činil 1 656 knihovních jednotek. Do systému Verbis bylo zavedeno téměř 200 záznamů knih.

RNDr. Vladimír Antonín, CSc.
ředitel Přírodovědného muzea MZM,
vedoucí Botanického oddělení.
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Sbírkotvorná činnost
Získali jsme řadu akvizicí jak vlastními sběry rostlin
a hub, tak nákupy. Početný byl materiál nabídnutý
nadací Augustina Bayera z Mendelovy univerzity,
který čítal více jak 1 000 herbářových položek. Jedná
se první část materiálu, který bychom od nadace výhledově měli získat. Jedná se převážně o materiál
pocházející ze zahraničí. Intenzivně jsme pokračovali i v podchycování sbírkového fondu do databáze
DEMUS. Celkem bylo za rok zapsáno 24 808 inventárních čísel, čímž databáze dosáhla celkového
počtu 168 428 podchycených dokladů.
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Botanické oddělení

Brno-Vinohrady. Přednesla také přednášku Houby
Vysočiny na Výstavě hub, Brno-Vinohrady (24. 9.),
kde se (ve svém volném čase) účastnila také určování hub a odborného poradenství (24.–25. 9.).
V Českém rozhlase třikrát vystoupila v pořadu „Poradna“, kde mluvila o aktuálně rostoucích houbách
a zodpovídala dotazy veřejnosti.
Účast na konferencích a seminářích
S. Kubešová přednesla 17. 3. za kolektiv autorů
S. Kubešová, I. Novotný, J. Procházková a M. Táborská referát Mechorosty – první přiblížení na semináři
Přírodní rozmanitost a ochrana přírody na Vysočině v Telči a v červnu referát Mechorosty v jeskyních
ČR na Semináři muzejních botaniků ČR a SR – Táborsko 2016. V. Antonín přednesl přednášku Taxonomie tmavobělek z okruhu tmavobělky krátkonohé
(Melanoleuca brevipes) na semináři Novinky studia
velkých hub II v Praze. Odborné přednášky V. Antonína a H. Ševčíkové na 39. konferenci vědeckého
výboru Mykologické společnosti G. Bresadoly viz
oddíl „zahraniční cesty“.
Zahraniční cesty
V. Antonín ve dnech 27. 8. – 10. 9. navštívil Korejskou republiku a realizoval terénní sběrnou cestu
v rámci společného projektu Phylogenetic taxonomy of litter decomposing fungi in the Republic of
Korea s korejskými partnery; v rámci pobytu přednesl v rámci kolokvia na Národním ústavu lesnických věd v Soulu vyžádanou přednášku na téma
How to describe the macro- and micromorphological
characters of macromycetes (with a special emphasis
on boletes and agarics) určenou pro odbornou veřejnost ústavu i mimo něj. Zúčastnil se ve dnech
26.–30. 7. také 39. konference vědeckého výboru
Mykologické společnosti G. Bresadoly, konané ve
Vipitenu/Sterzingu v Itálii; v průběhu akce přednesl
přednášku na téma European species of Melanoleuca
subgen. Urticocystis ‒ a preliminary report (spoluautoři O. Ďuriška a M. Tomšovský). Této akce se
zúčastnila i H. Ševčíková a v průběhu akce přednesla
přednášku Pluteus floccipes and other European species of subsect. Eucellulodermini (spoluautor J. Borovička), zaměřenou zejména na jimi nově popsaný
druh. Ve dnech 2.–8. 10. se V. Antonín a H. Ševčíková zúčastnili terénní průzkumné akce „11. Mykologické dni na Slovensku“. S. Kubešová vykonala dvě
terénní sběrné cesty na Slovensko a do Polska ve
dnech 24.–27. 5. a do rakouských Alp 18.–23. 7.,
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společně s kolegy a kolegyněmi z Biologické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. K. Sutorý ve dnech 18.–31. 5. pracoval v herbářové sbírce,
National Herbarium, Institute of Botany, Chinese
Academy of Sciences v Pekingu na problematice čeledi Boraginaceae; ve dnech 15.–23. 6. navštívil poloostrov Athos v Řecku, kde pokračoval ve sběru
materiálu a v hledání stop po zde zahynuvším moravském botanikovi E. Formánkovi; ve dnech
30. 8. – 3. 9. se účastnil již třetího jednání pracovní
skupiny „Boraginales working group“ v Bonnu. Ve
dnech 2.–14. 10. pracoval v herbářových sbírkách
Magyar Természettudományi Múzeum (Maďarské
přírodovědné muzeum) na problematice rodu Verbascum a na typových materiálech J. Freyna. Cesta
byla hrazena zvoucí organizací v rámci projektu EU
Synthesys; ve dnech 21.–25. 11. pracoval v botanických sbírkách přírodovědného muzea v Paříži na
problematice rodů z čeledi Boraginaceae. Mimo tyto
cesty absolvoval několik krátkodobých návštěv
v herbářových sbírkách v Praze a ve Vratislavi, kde
bylo hlavním cílem vyhledávání typových dokladů
spojených s J. Freynem.
Pedagogická a lektorská činnost
S. Kubešová realizovala dva předměty: Bryologické
praktikum a Determinace mechorostů pro pokročilé
na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity
v Brně, dále tamtéž přednesla referát Botanické oddělení Moravského zemského muzea na botanickém
taxonomickém semináři. V. Antonín přednesl přednášku Toxické makromycety v rámci předmětu Přednášky ze soudního lékařství pro studenty Lékařské
fakulty MU. H. Ševčíková přednášela v rámci Výstavy hub v Brně O houbách jedovatých i jedlých
žákům ZŠ Jana Husa (26. 9.).
Další publikační a ediční činnost
Z publikačních aktivit mimo IP DKRVO a další výstupy VaV (viz níže) bychom zmínili práce V. Antonína: Za houbami do Korejské republiky. M revue
2016/2, s. 60‒67; abstrakt Rod Melanoleuca na Slovensku od O. Ďurišky, S. Jančovičové, M. Tomšovského a V. Antonína. Spravodajca Slovenskej Mykologickej Spoločnosti 41, s. 10; dvě kapitoly
V. Antonín: Přírodovědné muzeum Moravského zemského muzea a Y. Jarošová, S. Kubešová a K. Sutorý:
Botanické oddělení. In Mitáček J. (red.), Moravské
zemské muzeum. S úctou k práci průkopníků,
s díky jejich pokračovatelům; S. Kubešové: Nová
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bryologická literatura XXX. Bryonora 58, s. 90–94;
s J. Tkáčikovou: Bryologická exkurze do PR Klenov
ve Vsetínských vrších. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 5, s. 11–14; K. Sutorého: Drobné skvosty
z Carlovy sbírky. M revue 2016/2, s. 71.
Ediční činnost
Členství v redakcích odborných časopisů: Acta
Musei Moraviae, Scientiae biologicae (V. Antonín,
K. Sutorý), Bryonora a bulletin Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS (S. Kubešová), Czech Mycology (V. Antonín, šéfredaktor), Mykologické listy
(V. Antonín, editor), Sydowia, Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde, Rivista di Micologia a Sborník
Muzea Vysočiny (V. Antonín, člen redakční rady).
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Uměnovědné muzeum
Oddělení dějin divadla
Vědecko-výzkumná činnost (viz plnění VO)
Úkoly pracoviště:
PhDr. Jaroslav Blecha – systematický průzkum, dokumentace a hodnocení přeměn českého loutkového divadla (loutkářské rody, kočovné loutkové divadlo, rodinné a spolkové loutkové divadlo). Dále
srovnávací výzkum a mapování českých loutkářských sbírek s důrazem na determinaci původu českých loutek, hledání obecných znaků v přeměnách
jejich tvarosloví a technologie.
Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D. – výzkum profesionálního činoherního divadla, zejména projevů
souvisejících s českou divadelní avantgardou ve vývojovém kontextu dějin českého divadla.
Mgr. Hana Ocetková – výzkum a dokumentace
profesionálního hudebního divadla a baletu. Pokračování ve výzkum a zpracování archivu souboru brněnského baletu ND Brno.
Další aktivity:
Zahájení a první rok řešení projektu „Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro
uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně.“ Program na
podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta
2016–2022 (NAKI II), spolu s divadelním oddělením NM a Institutem umění-Divadelním ústavem.
(Řešitelé za MZM Blecha, Ocetková, Valentová).
Realizován výzkum v institucích: Státní okresní
archiv Kroměříž, Muzeum Kroměřížska, Muzeum
luhačovického Zálesí (Muzeum JV Moravy ve
Zlíně), Muzeum Vysočiny Jihlava, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Státní okresní archiv Jihlava, Státní okresní archiv Uherské Hradiště
(včetně fotodokumentace cedulí).
Provedena analýza sbírky MZM a příprava větší
části německojazyčných cedulí Městského divadla
v Brně (Stadt Theater in Brünn) v počtu 5570 ks
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PhDr. Jaroslav Blecha,
ředitel Uměnovědného muzea MZM,
vedoucí Oddělení dějin divadla.

k digitalizaci (kontrola stavu a vytipování cedulí
k restaurování, nové uložení).
Sbírkotvorná činnost
Přírůstek sbírky Oddělení dějin divadla za rok 2016
činí 509 ks, kromě pozůstalosti prof. Bořivoje Srby,
která obsahuje velké množství položek zatím nezpracovaného materiálu.
Předměty byly získány jednak koupí, dále bezúplatně jako dary.
K význačnějším akvizicím se řadí právě Srbova
pozůstalost s cennými písemnostmi, fotografiemi,
tiskovinami apod., dále scénické návrhy Aloise Vobejdy pro inscenace brněnského divadla, soubor
220 ks fotografií z inscenací DBM, JF a VB, několik
kolekcí průmyslově vyráběných loutek různé provenience (A. Münzberg, Modrý & Žanda, TOFA,
původně firma DETOA), v neposlední řadě pak
rozměrná opona spolkového divadla z Vážan nad
Litavou.
Nárůst sbírky teatrálií je zajišťován také vlastním
sběrem (fotografie z inscenací, audiovizuální záznamy, písemnosti) a předměty poskytovanými bez-

Přednášky, pedagogická a lektorská činnost
A. Jochmanová: České divadlo v letech 1918–1948 II.
Letní semestr 2016 (Katedra divadelních studií FF MU)
J. Blecha: Loutkové divadlo zemí orientu, 10. 3.
2016 (MZM, U3 MU)
J. Blecha: Loutkové divadlo zemí orientu, 5. 5.
2016, (MZM, Sibmas)
J. Blecha: Loutky asijských kultur, 10. 5. 2016
(MZM, ŘL)
J. Blecha: Asijské loutkové divadlo, 27. 5. 2016
(MZM, delegace Stuttgart)

Dobrovolnický program
S oddělením dějin divadla i nadále spolupracovala
dobrovolnice PhDr. Eugenie Dufková, a to na determinaci materiálu v pozůstalosti Ivo Osolsobě.
Různé
J. Blecha:
– Úspěšné dovršení odborné spolupráce (MZM, slovenské středisko UNIMA, SĹUK, NÚLK, NIPOS,
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Výstavy
J. Blecha: František Vítek a Věra Říčařová – Jeden
život. Moravské zemské muzeum, Brno, 11. října
2016 – 30. dubna 2017.
J. Blecha: Jeden život – putování výstavou s Věrou
a Františkem Vítkovými. Průvodní program výstavy,
Moravské zemské muzeum, Brno, 26. a 27. listopadu
2016.
J. Blecha: Apartmá princezen, kouzelné království
rodinného loutkového divadla. Moravské zemské
muzeum, Národní památkový ústav, Státní zámek
Valtice, Národní centrum divadla a tance. Státní
zámek Valtice, 16. dubna 2016 – 31. října 2017.

Zahraniční služební cesty
J. Blecha: Španělsko, San Sebastian, Tolosa, 29.
května – 4. června 2016. Účast na kongresu
UNIMA, vrcholném orgánu této mezinárodní nevládní organizace přidružená k UNESCO a na části
mezinárodního loutkářského festivalu, reprezentace
Českého střediska UNIMA a Moravského zemského muzea. Prezentace vědeckovýzkumné koncepce Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v oblasti loutkového divadla
a představení projektu nominace Slovenského a českého loutkářství na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO
v rámci prezentace Českého střediska UNIMA.
J. Blecha: Německo, Stuttgart, 11.–12. července
2016. Navrácení exponátů z výstavy Vějíř loutek
z dálného orientu, vypůjčených ze sbírky paní Helgy
Brehme, loutkářky, majitelky a ředitelky loutkového
divadla Theater am Faden.
J. Blecha: Slovensko, Banská Bystrica, Ostrý Grúň,
Modrý Kameň, 30. září – 4. října 2016. Účast na jubilejním festivalu Bábkarská Bystrica 2016 Tour –
Dvojitý impulz (jako čestný host), dále jednání mezinárodní komise UNIMA pro vědu a výzkum (Research Commission).

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

Publikační činnost mimo výsledky IP DKRVO
a další publikace VaV
Blecha, J., 2016: František Vítek a Věra Říčařová. Variace na jeden život. Moravské zemské muzeum,
Brno. ISBN 978-80-7028-473-5.
Jochmanová A., 2016: K filipice Petra Hlávky
(místo předmluvy). Divadelní revue, No. 1/ 2016,
s. 177–178. ISSN 0862-5409.

J. Blecha: Loutky asijských kultur, 16. 6. 2016
(MZM, U3 JAMU)
V. Valentová: Kapitoly z dějin divadla. Dvousemestrální přednáška, Ústav hudební vědy FF MU.
V. Valentová: Putování s husou na provázku. Jiří
Mahen a jeho odkaz v českém divadle. (MZM, U3
MU, 11. 2. 2016).
J. Blecha, A. Jochmanová, V. Valentová: Vedení,
konzultace a posudky seminárních, bakalářských
a diplomových prací studentů divadelní vědy FF
MU, DF JAMU, sdružených uměnověd FF MU.
Posudky a hodnocení nově zaváděných a inovovaných předmětů Inovace uměnovědných studijních
oborů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

úplatně divadly a soubory. Pravidelně je pořizován
též pomocný materiál jako programy, recenze aj.
Standardně probíhala katalogizace, konzervování
a restaurování sbírkových předmětů, a taktéž průběžná revize sbírky (viz statistika NIPOS).
Pokračovala další etapa dlouhodobé reorganizace
části sbírkového fondu (F fotografie) a byla prováděna jeho postupná dílčí zpětná elektronická katalogizace (H. Ocetková).
Vlastní péči o sbírku zajišťovaly 2 konzervátorkyrestaurátorky – jedním stálým úvazkem (H. Šedá)
a dočasným částečným úvazkem hrazeným z VO
(O. Piperová-Taušová). Mimořádnou aktivitu znamená postupné náročné restaurování loutek ze souboru rodiny Pflegrů.

generální ředitelství
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MKČR) na mezinárodním projektu nominace
„českého a slovenského loutkářství“ na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví
lidstva UNESCO. Loutkářství na Slovensku a v Čechách bylo zapsáno do Reprezentativního seznamu
nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO
na 11. zasedání Mezivládního výboru pro ochranu
nehmotného kulturního dědictví v Addis Abebě
(Etiopie) dne 1. prosince 2016. Zápisem na tento
prestižní světový seznam prvků nehmotného kulturního dědictví se završil tříletý administrativní
proces, který předcházel nominaci i samotnému
úspěšnému zápisu. Odborná i technická příprava
zápisu se nesla ve znamení nadstandardní spolupráce odborníků, diplomatů, úředníků a v neposlední řade i zástupců komunit nositelů tohoto
prvku (loutkářů, loutkových divadel a festivalů)
z obou zemí. V této souvislosti představuje tato
spolupráce i demonstraci blízkých kulturních,
uměleckých a společenských vazeb mezi Českou
republikou a Slovenskem.
– Odborná spolupráce – expertní posudky a determinace materiálu ve sbírce Muzea loutkářských
kultur, konzultace nákupu sbírkových předmětů
(Muzeum loutkářských kultur Chrudim, Národní
muzeum Praha).
– Konzultace loutkářských sbírek J. Vorla, P. Jiráska,
J. Merhouta, M. Nopa aj.

Průvodní program výstavy Jeden život – putování výstavou
s Věrou a Františkem Vítkovými. Sál Jana Jelínka, 26. a 27.
listopadu 2016. Výstavní akce MZM.
Zahájení výstavy Apartmá princezen, kouzelné království rodinného loutkového divadla. Státní zámek Valtice, 16. 4. 2016.
Přírůstek sbírky – ručně malovaná opona Dramatického
kroužku Orla ve Vážanech nad Litavou od Ateliéru Pepa Máca
Újezd u Sokolnic, 3x5 m, třicátá léta 20. stol.
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Členství v různých oborových organizacích
J. Blecha: UNIMA (Union Internationale de la Marionette); člen exekutivy Českého střediska
UNIMA, člen mezinárodní komise Research Commission UNIMA, SIBMAS, Teatrologická společnost, Spolek pro vydávání časopisu Loutkář, Spolek
pro podporu tradic loutkářství.
A. Jochmanová, V. Valentová: Teatrologická společnost.

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). V roce
2016 pokračoval také výzkum hudební kultury kláštera augustiniánů (I. Veselá), kantorské hudby 18.
století (F. Malý), hudební sbírky kostela sv. Jakuba
v Brně (M. Macháčková), mozartian a hudební
sbírky zámku v Náměšti nad Oslavou (S. Šindlářová)
a skladatelských odkazů 20. století (O. Pivoda).
Posledním rokem pokračoval grant GAČR,
č. p. P409-12-0254 Korespondence Leoše Janáčka,
finální etapa edičního fondu uloženého v ODH
MZM a dalších institucích (řešitel: J. Zahrádka).
Výstava Mozart v muzeu v Dietrichsteinském paláci, připravená k 260. výročí narození Wolfganga
Amadea Mozarta, představila bohaté doklady rané
recepce Mozartova díla ve sbírkách ODH MZM.
Výstavu navštívilo 3 708 návštěvníků (kurátorka výstavy: S. Šindlářová). V Památníku Leoše Janáčka
pokračovala výstavní prezentace soudobých výtvarných umělců (kurátor výstav: J. Zahrádka).
Vedle plnění úkolů IP DKRVO se kurátoři podílí
na recenzní a publikační činnosti, zpracovávají odborné posudky. Všichni pracovníci ODH vycházeli
vstříc již tradičně velkému zájmu veřejnosti studium
sbírkových fondů oddělení, studovna zaznamenala
235 badatelských návštěv českých i zahraničních badatelů, vyřízeno bylo množství žádostí o koncertní
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Oddělení dějin hudby

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

H. Ocetková: Realizace a dramaturgická příprava
Koncertu žáků Baletní školy I. V. Psoty v rámci festivalu Tanec Brno, 6. ročník (Národní divadlo Brno,
Mahenovo divadlo, 12. června 2016).

Mgr. Simona Šindlářová, vedoucí oddělení

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

A. Jochmanová:
Editor publikací:
– Theatralia. Revue současného myšlení o divadle.
Český divadelní strukturalismus a Pražská škola.
No. 1/2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016.
ISSN 1803-845X.
– Current Issues in Performance Analysis. Proceedings
of the International Theatrological Conference
(Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and
Performing Arts Brno, 21–22 November 2014). In
memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc. Brno:
JAMU, 2017. ISBN 978-80-7460-111-8.
Redaktor publikací:
– Kovalčuk, Josef. Fenomén Hvězdy na vrbě. Brno:
JAMU, 2016. ISBN 978-80-7460-109-5.
– Oslzlý, Petr. LET HUSY – z Brna až do Amsterodamu a Avignonu. DIVADLO NA PROVÁZKU
v letech 1972–1979/1980. Dokumenty – studie –
memoáry II. Brno: JAMU, 2016. ISBN zatím nepřiděleno.
– Proceedings of the International Theatrological
Seminar of Doctoral Studies of Theatre Schools
(pracovní název). Brno: JAMU, 2017. ISBN zatím
nepřiděleno.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost

– Komentovaná prohlídka výstavy Vějíř loutek dálného orientu. 26. 2. 2016.
– Komentované prohlídky výstavy František Vítek
a Věra Říčařová – Jeden život. 8. 12. a 14. 12. 2016.
– Popularizační vystoupení v ČR Brno a ČT v souvislosti s výstavami Vějíř loutek dálného orientu,
František Vítek a Věra Říčařová – Jeden život
a Apartmá princezen, kouzelné království rodinného loutkového divadla.

provedení skladeb ze sbírek oddělení a kopie pro
účely publikační. Kurátoři zodpověděli stovky badatelských dotazů a žádostí o rešerše. Podle harmonogramu proběhla revize sbírek.
Kurátoři ODH rovněž pedagogicky působí na
Ústavu hudební vědy FF MU (J. Zahrádka, M. Macháčková), nebo realizují popularizační přednášky
(O. Pivoda).
V květnu 2016 byla dokončena příprava nominace a pod názvem „Archiv Leoše Janáčka“ byl
podán návrh nominace janáčkovských sbírkových
fondů do mezinárodního registru UNESCO
Paměť světa (L. Janáčková, S. Šindlářová, J. Zahrádka).
Památník Leoše Janáčka navštívilo v roce 2016
celkem 1747 návštěvníků z České republiky a ze zahraničí. Jako každoročně mezi nimi byly školní skupiny ve věku od mateřských škol až po školy střední,
obecně zaměřené či hudebně specializované, pro
které nabízí PLJ několik typů lektorských programů.
(H. Kramářová, N. Illeová, B. Bartoňová). Také
v roce 2016 byl v Památníku LJ připraven program
pro Brněnskou muzejní noc.
15. a 16. října hostil Památník Leoše Janáčka dva
ranní koncerty Festivalu Janáček Brno. Na matiné
vystoupilo dechové kvinteto Parnas Quintet s Janáčkovou skladbou Mládí a dále se skladbami
P. Haase, G. Ligetiho ad.
Akvizice
Druhá část pozůstalosti skladatele Viléma Petrželky
(koupě), archiv obnoveného Klubu moravských
skladatelů, korespondence brněnského klavíristy
a klavírního pedagoga Milana Bialase (dary).
Evidence
Skladatelská pozůstalost brněnského židovsko-německého skladatele Viktora Merze, část pozůstalosti
skladatele Františka Gregora Emmerta a drobnější
sbírky (korespondence Ferdinanda Vacha Josefu
Dovrtělovi, písemnosti z pozůstalosti Ferdinanda
Vacha, materiály k opeře Filipojakubská noc Rudolfa Burgeta, životopisné materiály o skladateli Miloši Vignati ad.), další část pozůstalosti P. Pavlů
(chrámová hudba 18. a 19. stol.) a další.
Publikace v rámci VO
Malý, František: Felix Kadlinský: Neznámé písně ze
Zlaté ctností knihy. Kritická edice. Brno, Editio Salve
Regina 2016, 26 s.
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Malý, František: Kajetán Vogl: Třináct duet pro dva
klarinety. Kritická edice. Brno, Editio Salve Regina
2016, 58 s.
Malý, František: Karel Nebert: Tři skladby pro
housle a klavír. Edice. Brno, Editio Salve Regina
2016, 31 s.
Pivoda, Ondřej: Vladimír Helfert, zakladatel Hudebního archivu Moravského zemského muzea. In
Musicologica Brunensia 51, 2016, č. 2, s. 127–137.
ISSN 1212-0391 (print) / 2336-436X (online).
Šindlářová, Simona: XYZ. Helfertova účast v protinacistickém odboji. In Musicologica Brunensia 51,
2016 , 2, s. 173–180. DOI:10.5817/MB2016-2-14
Veselá Irena: Josef Alexander Helfert (1820-1910).
Předchůdce a vzor Josefa a Alexandra Helfertových.
In Musicologica Brunensia 51, 2016, 2, s. 203–218.
DOI: 10.5817/MB2016-2-17
Zahrádka, Jiří: Janáčkův klavírní cyklus V mlhách
a Klub přátel umění v Brně. Brno v minulosti a dnes.
Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, Brno: Archiv
města Brna, 2016, roč. 29, s. 197–212. ISSN 0524-689X.

Publikace mimo VO
Macháčková Michaela: Holdovací serenata Il natal
di Giove (1748) jaroměřického skladatele Carla
Müllera. Opus musicum č. 1, ročník 48, Brno 2016.
Pivoda, Ondřej: Janáčkovy sbory. In NdB diva:
Magazín Národního divadla Brno: 5. mezinárodní
a hudební festival Janáček Brno 7.–18. 10. 2016,
2016, s. 12–13. ISSN 1803-0408.
Pivoda, Ondřej a Spurný, Lubomír. Pavel Haas: Janáček’s most gifted pupil?
Czech music quarterly 16, 2016, č. 3, s. 16–26.
ISSN 1211-0264.
Zahrádka, Jiří. Edice korespondence Leoše Janáčka. Opus musicum, Brno: Opus musicum, 2016,
roč. 48, č. 6, s. 82–84. ISSN 0862-8505.
Zahrádka, Jiří. Janáčeks „Waldidyll“. In Leoš Janáček: Das schlaue Füchslein. Frankfurt: Oper Frankfurt, 2016. s. 17–21, 5 s.
Zahrádka, Jiří. Janáčkův Zápisník zmizelého. Několik poznámek ke genezi díla a jeho interpretaci.
In Jozef Vereš. Hudba – Integrácie – Interpretácie.
Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016.
s. 101–137, 37 s. ISBN 978-80-558-1022-5.
Zahrádka, Jiří. K problematice edice Janáčkovy
opery Věc Makropulos. In Mezinárodní muzikologická konference Janáčkiana 2016, 2.–3. 6. 2016, Ostrava. 2016.
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Zahrádka, Jiří. Leoš Janáček: Im Nebel. Urtext. In
Leoš Janáček: Im Nebel. Urtext. München: G. Henle
Verlag, 2016. s. 1–30, 30 s. Studien-Edition.
ISBN 979-0-201-81247-2.
Zahrádka, Jiří. Leoš Janáček: Věc Makropulos. Klavírní výtah. Wien: Universal Edition, 2016. 334
s. UE 34612. ISBN 979-0-00-808699-1.
Zahrádka, Jiří. Leoš Janáček: Věc Makropulos. Orchestrální partitura. Wien: Universal Edition, 2016.
636 s. UE 36511. ISBN 979-0-00-808753-0.
Zahrádka, Jiří. Leoš Janáček: Zápisník zmizelého :
pro tenor, alt, tři ženské hlasy a klavír. 1. vydání.
Praha: Bärenreiter, 2016. 70 s. BA 9575. ISBN 9790-260-10777-9.
Zahrádka, Jiří. Leoš Janáček: Marsch der Blaukehlchen für Piccoloflöte und Klavier. Urtext. In Leoš
Janáček: Marsch der Blaukehlchen für Piccoloflöte
und Klavier. Urtext. München: G. Henle Verlag,
2016. s. 1–8, 8 s. ISBN 979-0-201-81143-7.
Zahrádka, Jiří. Osud: tři obrazy románové od Fedory Bartošové. 1. vydání. Praha: Bärenreiter, 2016.
463 s. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka,
řada A, sv. 5. ISBN 979-0-260-10738-0.
Zahrádka, Jiří. Stožáry na Volze čněly výše a hladina Volhy byla tak bílá v záři měsíčné jako duše Kátina. In Leoš Janáček: Káťa Kabanová, divadelní program. Brno: Národní divadlo v Brně, 2016. s. 30–45,
16 s.
Zahrádka, Jiří. Tajemství Janáčkova klavírního
cyklu Jarní píseň (Co ukrývala Janáčkova korespondence). Musicologica Brunensia, Brno: Masarykova
univerzita, 2016, roč. 51, č. 2, s. 227–232.
ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2016-2-19.

Výstavy, popularizační činnost
Mozart v muzeu. Výstava k 200. výročí narození
W. A. Mozarta. Dietrichsteinský palác, 27. 4. – 31.
12. 2016, (S. Šindlářová)
Doprovodné akce: workshop pro učitele hudební
výchovy 29. 11. 2016, lektorské programy pro školy
(N. Illeová, lektorky Dětského muzea)
Výstavy v Památníku Leoše Janáčka:
Monogramista T. D. 2016 (21. 10. – 4. 12. 2016),
Pavel Hayek / Mechanické partitury 2. (22. 4. – 29.
5. 2016), Robert Hliněnský / Znění. (21. 10. – 4. 12.
2016), Marie Jirásková/ Po zarostlém chodníčku. PLJ
(29. 1. – 6. 3. 2016) (J. Zahrádka)
Veřejná přednáška Pavel Haas. Talentovaný bratr
herecké legendy Huga Haase v rámci cyklu soudobé
hudby Krása dneška Pražské komorní filharmonie,
19. 1. 2016, Experimentální prostor Roxy – NoD,
Praha. (O. Pivoda)
Tvorba průvodních slov a populárně naučných
textů pro festival Janáček Brno 2016 (O. Pivoda)

Fotograﬁe z výstavy „Mozart v muzeu“.
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Oddělení dějin literatury
Významná akvizice 2016
První část kolekce originálních kreseb a maleb z pozůstalosti Ondřeje Sekory (koupě)
Zpráva o činnosti:
Mgr. Hany Kraflové
Publikační činnost mimo VO
Okupační zkušenost Ondřeje Sekory ve svědectví dokumentů. Doslov k edici Deníky Ondřeje Sekory
1944–1945, ed. Ondřej Müller, nakl. Plus, Praha
2016, s. 103–144.

M revue
M revue 1/2016, v rámci bloku „Brněnský rodák
Ondřej Sekora se vrátil domů“: Cesta pozůstalosti
v muzejním soukolí (s. 48–50), O mravenci Ferdovi,
rodině Sekorově, o Švédsku a autorských právech
(rozhovor s dárkyní pozůstalosti Janou Kolar, s. 50–
52), Sekora-žurnalista (s. 52–53).
Slovo k řadám vlastním, do řad ostatních
(fejeton), M revue 1/2016, s. 67–68.
Jak se rodil Vánoční strom republiky (ke vzniku dokumentárního filmu), M revue 2/2016, s. 57.
Bílovický salon (o nové expozici Oddělení dějin literatury), M revue 2/2016, s. 70.
Literární revue HOST, roč. XXXII/2016, seriál Dokument (3. řada):
1/2016: Jiná Helenka (Karel Elgart-Sokol a jeho
román Slunce, 1908), s. 66–67.
2/2016: Skály, motýli a typografové (dopis Jakuba
Demla redakci čsp Typografia, 1919), s. 56–57.
3/2016: V Mrně scípl pes… (pobočka Červené
sedmy v Brně, 1919), s. 58–59.
4/2016: Práce mám dost a těší mne (Ondřej Sekora
jako redaktor Lidových novin), s. 62–63.
5/2016: Druhý v pořadí (brněnský český knihkupec Arnošt Píša), s. 68–69.
6/2016: Učitel Otokar Březina, s. 78–79.
7/2016: Nemějte mi za zlé (novinář Karel Tauš), s.56–57.
8/2017: Váš milý, tak dlouho očekávaný list… (korespondence Terézy Novákové a Elišky Krásnohorské), s. 58–59.
9/2016: S pozdravem známým a přátelům (korespondence Josefa Floriana), s. 56–57.
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PhDr. Eleonora Jeřábková, Ph.D.,
vedoucí Oddělení dějin literatury.

10/2016: Dar přes hranice času (závěť Rudolfa Těsnohlídka z roku 1920), s. 56–57.
Válečné deníky autora dobře známého – ale vlastně
ne tak zcela… In: Duha. Informace o knihách a knihovnách z Moravy, 4/2016, s. 32–33.
Vzpomínka Dalibora Chalupy. In: Milíř. Zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena, 18/2016, s. 21–23.
Výstavy
Bílovický salon: námět, scénář a instalace expozice,
věnované Rudolfu Těsnohlídkovi a dalším umělcům
regionu v nové knihovně Bílovic nad Svitavou. Spolupráce: Obecní úřad Bílovic nad Svitavou, Obecní
knihovna Bílovic nad Svitavou, Národní divadlo
Brno. Vernisáž 3. 9. 2016 v rámci slavnosti u příležitosti otevření nového středu obce.
Corpus litterarum: podíl na reinstalaci (texty a obrazový materiál pro nové panely o české literatuře
a žurnalistice 20. století). Dům Jiřího Gruši Brno,
vernisáž 29. 11. 2016.
Marie von Ebner-Eschenbach. Deník moderní Evropanky: technická spolupráce na pořízení nahrávky
četby pro výstavní prostor. Dietrichsteinský palác,
vernisáž 1. 3. 2016.
Přednáška
V rámci cyklu „Univerzita třetího věku v MZM“,
spoluorganizátor Masarykovy univerzita: Literatura
a literáti v novinách, 21. 4. 2016, Biskupský dvůr.
Pořady
Vystoupení na prezentaci Skryté tajemství deníků
Ondřeje Sekory (edice Deníky Ondřeje Sekory
1944–1945). Veletrh Svět knihy, Praha 14. 5. 2016.

Výstavy:
MEE – samostatná autorská výstava Marie von
Ebner-Eschenbach, deník moderní Evropanky 2016
(putovní výstava navštívila v roce 2016 zámek
v Kroměříži, PNP Strahov v Praze)
Přednášky:
Muzeum regionu Boskovicka 9. 3. 2016
Berlín, Kulturforum östliches Europa, Rakouské
velvyslanectví, 14. 3. 2016
Konference Marie von Ebner-Eschenbach, Žena
tří staletí 1830–1916–2016. 21.–23. 4. 2016
Norimberk: Sudetoněmecké dny: 14. 5. 2016
Bonn (Meckenheim): Salón Sabiny Gruša, Marie
von Ebner-Eschenbach, 30. 8. 2016
Publikace:
Překlad do němčiny celé publikace Marie Ebnerová
z Eschenbachu a Zdislavice

Panelové diskuse:
Brno, MZM, 23. 3. 2016
Vídeň, St. Johann’s Club, 27. 4. 2016
Brno, MZM, 25. 5. 2016
Poznámka:
(Pokud není uvedeno jinak, je tématem Marie von
Ebner-Eschenbach)
Ing. arch. Tomáše Prokůpka
Samostatné publikace:
Prokůpek, Tomáš – Foret, Martin. Před komiksem.
Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století. Akropolis, Praha 2016.
Statě ve sbornících a periodikách:
Prokůpek, Tomáš. „Jaroslava Bičovská mezi Naší rodinou a syrským Usámou.“ In: AARGH! 16, Analphabet Books, Brno, s. 84–87.
Prokůpek, Tomáš. „K reflexi postavy Hurvínka v publicistické, výtvarné a literární tvorbě Ondřeje Sekory.“
In: Acta Musei Moraviae, r. 101, 2016, č. 1, s. 65–71.
Prokůpek, Tomáš. „Quo vadis Josefa Beránka.“ In:
Henryk v bublinách. Katalog komiksové soutěže. Polský institut, Praha 2016, s. 14–15.
Prokůpek, Tomáš. „Tvůrkyně česk(oslovensk)ého
komiksu. Genderocentrický průlet historií domácí
scény.“ In: AARGH! 16, Analphabet Books, Brno,
s. 124–129.
Prokůpek, Tomáš – Lamprecht, Michal: „Josef Beránek i polsko-słoweńsko-czeska powieść obrazkowa.“ In: Zeszyty komiksowe, r. 13, 2016, č. 21,
s. 111–117.
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Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost
Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti

PhDr. Eleonory Jeřábkové, Ph.D.
Programy pro veřejnost:
Konference Marie von Ebner-Eschenbach, Žena tří
století 1830–1916–2016. 23.–24. 4. 2016
Večer věnovaný vzpomínce na Jakuba Demla,
Dům Jiřího Gruši, MZM Brno, 20. 10. 2016

Mediální výstupy v rámci jubilejního roku MEE
2016:
Rozhlas Děvín, natáčení 8. 3. 2016
Televize – BTV, natáčení 18. 3. 2016
Rozhlas – Vltava, 6. 5. 2016, 100 minut pořad na
živo
Český rozhlas, ČRo Vltava: v rámci cyklu Schůzky
s literaturou – Nemít žádné předsudky, 4. 12. 2016,
60 minut

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

Jiné
Vypracování posudku na práci Mgr. Petry Pichlové
(Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě): Problematika odborného zpracování písemností literární povahy v muzeu (závěrečná práce
Školy muzejní propedeutiky AMG – základního
kursu), červen 2016.
Členka Brněnského kulturního parlamentu.

Sudetenland Europäische Kulturzeitschrift, příspěvek: Marie von Ebner-Eschenbach, Tagebücher
Kniha: Marie von Ebner-Eschenbachova, Básnířka dvou srdcí aneb Zdislavice a Vídeň, úvod +
překlad děl 2016, 159 stran
Článek v Týdeníku Rozhlas: Nemít žádné předsudky – podmínka lásky k bližnímu, 4. 12. 2016

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

Příprava prezentace Deníků Ondřeje Sekory 1944–
1945 v Brně. Vystoupili: generální ředitel MZM Jiří
Mitáček, šéfredaktorka nakladatelství Plus Martina
Mašínová, grafik knihy Tomáš Cikán, kurátor fondu
O. Sekory v ODL MZM Tomáš Prokůpek a HK.
Ukázky z knihy přednesla Monika Srbová, hudební
doprovod Jaroslav Jiráček (Městské divadlo Brno)
a Jan Jiráček. Expozice Corpus litterarum, Dům Jiřího Gruši, Brno 13. 6. 2016.
Příprava veřejné předpremiéry televizního dokumentárního filmu Vánoční strom republiky. Vystoupili: Pavel Jirásek (scénárista a režisér), Ivo Cicvárek
(dramaturg) a HK (autorka knižní předlohy). Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, Brno 19. 12.
2016. (Premiéra filmu: Česká televize 24. 12. 2016)

generální ředitelství
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Knižní doslovy:
Kořínek, Pavel – Prokůpek, Tomáš: „V myších kronikách: seriálová publikační historie.“ In: Lomová,
Lucie. Anča a Pepík 2. Práh, Praha 2016, s. 95–101.
Prokůpek, Tomáš. „Doslov.“ In: Sekora, Ondřej.
Pošta v ZOO. Albatros, Praha 2016, s. 96–101.
Prokůpek, Tomáš. „Život a tvorba Františka Rolečka.“ In: Roleček, František. Za pokladem a jiné
kreslené příběhy. Albatros, Praha 2016, s. 159–173.
Prokůpek, Tomáš – Kořínek, Pavel: „Jak to
všechno začalo a jak to bylo dál.“ In: Lomová, Lucie.
Anča a Pepík 1. Práh, Praha 2016, s. 103–109.

„Tegneserier i Tjekkia (Český komiks).“ Tegneseriefestival Raptus, Scandic Bergen City, Bergen, 16.
9. 2016.
„AARGH! magasinet (Revue AARGH!).“ Tegneseriefestival Raptus, Scandic Bergen City, Bergen,
17. 9. 2016.
„Tom Orrow o komikse“ (beseda, hostem společně s Pavlem Bratským /Sk/ a Eszter Komornik
/Hu/). Literárny festival LiKE, Tabačka, Košice, 5. 11.
2016.

Ediční příprava knih a sborníků:
Prokůpek, Tomáš – Kučerovský, Tomáš (eds.).
AARGH! 16. Analphabet Books, Brno 2016.
Lada, Josef. Šprýmovné komiksy. Plus, Praha 2016.
Roleček, František. Za pokladem a jiné kreslené
příběhy. Albatros, Praha 2016.
Časopisecké rubriky:
„Komiks.“ In: Art+Antiques, r. 15, 2016, č. 2–12.
„Prakomiksy.“ In: Bublifuk 2–4. Triton, Praha
2016.
Přednášky a besedy:
„Historie a současnost komiksové revue AARGH!“
Maheniks, Mahenova knihovna, Brno, 25. 8. 2016.

Součástí rozšířené expozice Corpus litterarum. Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách je nyní i soubor nábytku
S. K. Neumanna, vyrobený pro jeho domek v Bílovicích nad
Svitavou.
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Centrum kulturně-politických
dějin 20. století
Stěžejním okamžikem bylo samozřejmě ustanovení
CKD k 1. dubnu 2015.
Sbírkotvorná činnost
CKD v průběhu druhého roku své existence získalo
několik dalších významných akvizic:
– osobní fond Milana Uhdeho
– další část fondu Jeleny Mašínové a Pavla Kohouta
– archiv Měsíce autorského čtení
– další část fondu Milana Jelínka
– další část fondu Jana Tesaře
Pokračovalo třídění a zpracovávání fondů a příprava k jejich digitalizaci. Jde v prvé řadě o následující fondy:
– Jiří Gruša
– Roger Scruton (Vzdělávací nadace Jana Husa)
– Jan Tesař

PhDr. Zdeněk Drahoš,
vedoucí Centra kulturně-politických dějin 20. století.

Výstavní projekty
CKD připravilo spolu s Oddělením dějin literatury
inovovanou a rozšířenou stálou expozici Corpus litterarum se samostatným oddílem věnovaným normalizaci. Podílelo se též na putovní výstavě Československý exil (1914–1989).
V souvislosti se zmíněnými výstavami se konaly
následující vernisáže:
– vernisáž expozice Corpus litterarum a Normalizace, Hudcova 76, 29. 11. 2016
– vernisáž výstavy Československý exil (1914–1989),
Biskupský dvůr, 2. 11. 2016

Další aktivity
– slavnostní pojmenování objektu MZM – Dům Jiřího Gruši, Hudcova 76, 24. 2. 2016
Publikační výstupy
– Zdeněk Drahoš: Literatura Brněnska, in: Acta
Musei Moraviae, Scientiae sociales

&/

Uměnovědné muzeum
Moravského zemského muzea
Oddělení dějin literatury
a Centrum kulturně-politických dějin 20. století
Vás zvou na vernisáž rozšířené expozice







Corpus litterarum
a Normalizace,
která se uskuteční
v úterý 29. listopadu 2016
v 17 hodin
v Domě Jiřího Gruši,
Hudcova 76, Brno.
www.mzm.cz
www.200letmzm.cz
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Prezentace
Byly uspořádány dvě knižní prezentace, na nichž
vystoupili autoři i pozvaní hosté:
– uvedení knihy historika Jana Tesaře Česká cikánská rapsodie, Dietrichsteinský palác, 21. 10. 2016
– uvedení knihy Ivana Müllera Doba a místo vzniku
hlaholice, Dietrichsteinský palác, 11. 11. 2016
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Úsek náměstka generálního ředitele
pro vnější záležitosti
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Součástí úseku pro vnější záležitosti byla v roce 2016
následující oddělení:
1.
2.
3.
4.

Oddělení komunikace a marketingu
Výstavní oddělení
Ediční oddělení
Dětské muzeum

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

Public Relations instituce
Marketing
Správa webových stránek
Správa Facebooku a dalších sociálních sítí
Programové aktivity – akce pro návštěvníky
Programy pro školy
Granty a dotační tituly
Krátkodobé komerční i nekomerční pronájmy
prostor MZM
Grafické práce
Doplňkový prodej suvenýrů a dárkových předmětů
Řízení pokladních služeb
Pracoviště lektorů, lektorské služby

Činnost oddělení v roce 2016:
Webové stránky MZM – správa, aktualizace, plnění:
– příprava a spuštění webových stránek
www.200letmzm.cz u příležitosti 200. výročí založení MZM (vedle české verze publikována rovněž anglická a německá mutace)
– průběžná správa a aktualizace responzivního
webu pro chytrá zařízení (přizpůsobení webových stránek www.mzm.cz pro mobilní telefony
a tablety)
– spuštění a správa rezervačního systému pro lektorské výklady a tematické programy, zveřejnění
charakteristiky jednotlivých nabízených programů pro děti, mládež, školy, zájmové skupiny
– správa facebookových stránek MZM, umístění
spotů na YouTube, zveřejňování fotografií z vernisáží, výstav a akcí na instagramovém účtu muzea
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Mgr. Eva Pánková,
náměstkyně generálního ředitele pro vnější záležitosti,
vedoucí Oddělení komunikace a marketingu.

– pokračování projektu „Komenského cesty“ (18
partnerů vč. Muzea J. A. Komenského v Naardenu), vedení aktualizace formou blogových zápisů pro účastníky projektu i ostatní zájemce
– příprava a spuštění speciální facebookové
stránky pro rodiny s dětmi „Děti v muzeu“ a oficiální facebookové stránky Pavilonu Anthropos
– provozování e-shopu (publikace a dárkové předměty, rozšiřování sortimentu)
– publikování časopisu M revue na ISSU
– vytvoření a správa aplikací ke stažení do chytrých zařízení (telefonů, tabletů) z Google Play
a Apple Store – Leoš Janáček a Brno a Mendelianum – atraktivní svět genetiky. Aplikace Mendeliana patří mezi nejstahovanější aplikace v ČR
– příprava a spuštění nové aplikace pro školy
a návštěvníky – Příroda Moravy
Fundraising:
– budování pověsti muzea jako přátelské a otevřené instituce, důraz na roli správce a strážce
národního pokladu, vize spojení minulosti s budoucností
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– 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 (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,
Festival vědy, účast na veletrhu Regiontour,
knižní veletrh), 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 pracích,
spolupráce s projektem Erasmus

Den otevřených dveří na MK ČR.

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
– 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+, rodiny s dětmi) cílenými nabídkami
– příprava cyklu workshopů a seminářů pro prarodiče a vnoučata (bez omezení věku) se zaměřením na představení sbírkotvorné a vědecké
činnosti instituce
– pokračování spolupráce s Masarykovou univerzitou
při přípravě Univerzity třetího věku v prostorách
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–

–

–
–
–
–
–

muzea – uskutečněno dvousemestrové studium
s přednášejícími – odbornými pracovníky MZM
dohled nad dodržováním zásad certifikace ČESKÉHO SYSTÉMU KVALITY SLUŽEB udělovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
v zámku Budišov
získání certifikátu Českého systému kvality služeb udělovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro Památník Bible Kralické, dohled nad
dodržováním zásad certifikátu
účast na veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour
účast v projektu Týden výtvarné kultury
účast v projektu Festival vědy – prezentace Mendeliana
účast na knižním veletrhu Svět knihy
příprava, redakce a vydávání časopisu M revue,
představujícího obrazovou a popularizační formou činnost muzea, vydána dvě řádná čísla časopisu 3 a 4

Propagační aktivity a prezentace výstav:
– Informuje o činnosti muzea prostřednictvím tiskových zpráv a tiskových konferencí

– Spravuje webové stránky muzea
– Vypracovává podklady pro získávání dotací
a grantů k výstavám a dalším činnostem
– Zajišťuje marketingovou podporu projektů
muzea
– Usiluje o získání sponzorských prostředků
a darů pro muzeum
– Zajišťuje grafické práce pro činnost muzea
– Organizuje doprovodné akce k činnostem muzea
– Organizuje přednášky, exkurze a vernisáže
– Vytváří nový moderní vizuál muzea, dohlíží na
jeho dodržování
– Dohlíží na jednotnost propagace značky a její razantní prosazování
– Usiluje o rozšíření spektra spolupráce s ostatními kulturními institucemi (formou slev na
vstupné do jiných organizací, ad.)
– Spolupracuje se subjekty v oblasti cestovního
ruchu
– Zajišťuje propagační předměty pro muzejní prodejny a dále vyhledává nápadité nové neotřelé
suvenýry s motivy muzea či výstavními exponáty
– Dbá o návštěvnický komfort a přátelské prostředí v muzeu
– Zpracovává monitoring, fotodokumentaci i videodokumentaci muzejní činnosti
– Zajišťuje krátkodobé pronájmy konferenčních
a přednáškových prostorů
– Redakčně a vydavatelsky zajišťuje vydávání muzejního časopisu M revue
– Organizuje lektorské výklady v expozicích pro
nejširší veřejnost
Důležitá čísla:
– webové stránky Moravského zemského muzea
(158 872 unikátních návštěv v roce 2016, celkem
644 873 zobrazených stránek webu za rok 2016;
nejoblíbenější věková skupina 25–34)
– komunikace prostřednictvím Facebooku MZM
(2 183 fanoušků, nejoblíbenější věková skupina
25–34)
– komunikace prostřednictvím Facebooku Mendeliana
– komunikace prostřednictvím YouTube (od registrace 5 876 zhlédnutí)
– komunikace prostřednictvím Instagramu (od registrace 83 sledujících)
– komunikace prostřednictvím Direct mailingu
(1 683 e-mailových adres), informování o kona-
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Divadla
15 000

15 000

Vernisáže výstav:
– Marie Jirásková / Po zarostlém chodníčku (21. 1. 2016)
– Muzeum Photo 2015 (17. 2. 2016)

Doprovodné akce k výstavám pro veřejnost:
– Tvoření z hlíny tradiční technikou i na hrnčířském
kruhu – výtvarný workshop k výstavě „Země na
obzoru – objevujeme Ameriku“ (23. 1. 2016)
– MZM na Regiontour BVV 2016 (14.–17. 1. 2016)
– Program „O pravoslavných Vánocích v Řecku“
(16. 1. 2016)
– Setkání emeritních pracovníků (18. 1. 2016)
– Komentovaná prohlídka ve výstavě Vesnice aneb
Co se to české vesnici stalo... (19. 1. 2016)
– Odhalení pamětní desky J. Gruši a přejmenování
Objektu Hudcova na Dům J. Gruši (24. 2. 2016)
– Jarní prázdniny v MZM 2016 (1.–4. 3. 2016)
– Přednáška z oblasti numismatiky (3. 3. 2016)
– Přednáška z oblasti mykologie (8. 3. 2016)
– „Mendels Day“ v Mendelianu (8. 3. 2016)
– Výukový program pro školy na téma Velikonoce
(8.–23. 3. 2016)
– Výroba kodexů – workshop v rámci 7. ročníku
Týdne výtvarné kultury (19. 3. 2016)
– Panelová diskuze MEE (23. 3. 2016)
– Konference Marie von Ebner-Eschenbach (21.–
23. 4. 2016)
– Interaktivní program Kolumbova cesta aneb dobývání Nového světa (7. 5. 2016)
– Dětský program v Anthroposu k Mezinárodnímu dni dětí (1. 6. 2016)
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Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost

12.979,-

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti

Návštěvnost:
Objekt
Návštěvnost
Dietrichsteinský palác
21 991
Biskupský dvůr
27 481
Palác šlechtičen
9 689
Pavilon Anthropos
42 408
Památník Leoše Janáčka
1 761
Památník Bible kralické
4 884
Zámek Budišov
4 185
Starý zámek v Jevišovicích
2 061
Botanické oddělení
1 404
Dětské muzeum
2 541
Přednášky
1 116
MCMP
350
Doprovodné akce
7822
Centrum slovanské arch.
420
Dům Jiřího Gruši
208
Škola v muzeu
312
Univerzita třetího věku
1 650
Vernisáže
2 317
Pronájmy
6 845
Konference a semináře
2 618
Houbařská poradna
216
Další akce
21 440
Celkem
163 719
CELKEM
178 719

3.209.849,749.071,477.578,280.710,97.248,250.000,-

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

Příjmy z činnosti:
– tržby ze vstupného
– prodej publikací v celkové výši
– prodej suvenýrů v celkové výši
– krátkodobé pronájmy
– krátkodobé pronájmy (spolupráce)
– krátkodobé pronájmy (divadla)
– prodej publikací a dárkových
předmětů prostřednictvím
e-shopu

– Marie von Ebner-Eschenbach – žena tří století
(1. 3. 2016)
– Dezider Tóth (10. 3. 2016)
– Na krála, matičko, na krála (24. 3. 2016)
– Pavel Hayek (21. 4. 2016)
– Latgale v proměnách času (21. 4. 2016)
– Mozart v muzeu (26. 4. 2016)
– To nejkrásnější z neolitu (3. 5. 2016)
– Poklady z Bojné (20. 5. 2016)
– Poklady barbarů (31. 5. 2016)
– Vrbice – z cyklu Za humny (14. 7. 2016)
– Ústav Anthropos a Centrum kulturní antropologie (9. 9. 2016)
– František Vítek a Věra Říčařová – Jeden život
(11. 10. 2016)
– Historické oddělení Historického muzea MZM
(13. 10. 2016)
– Robert Hliněnský: Znění (20. 10. 2016)
– Blatnice pod sv. Antonínkem (3. 11. 2016)
– Centrum slovanské archeologie (8. 11. 2016)
– Vítejte u neandertálců (1. 12. 2016)
– Mineralogicko-petrografické oddělení (4. 12. 2016)

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

ných akcích, pravidelný informační servis formou měsíčního newsletteru
– cílený Direct mailing pro školy (1 572 e-mailových adres)
– listování časopisem M revue na ISSUU (12 602
zobrazení)

generální ředitelství
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– Mendel Forum 2016 (14.–17. 6. 2016)
– Promítání filmu Boží ptáčci (Dieva putini)
(15. 6. 2016)
– Svatojánská slavnost umění na Starém zámku
v Jevišovicích (25. 6. 2016)
– Program k ukončení výstavy Vějíř loutek dálného orientu (29.–30. 6. 2016)
– Divadelní léto na Biskupském dvoře (Radúz
a Mahulena, Noc na Karlštejně, My fair lady,
Mendel aneb vzpoura hrášků) (léto 2016)
– VII. mezinárodní setkání flašinetářů v Brně (15.
a 16. 8. 2016)
– Odvoz Venuší za doprovodu ozbrojené eskorty
na zkoumání (17. 8. 2016)
– Vystoupení mužského pěveckého sboru Mužáci
z Vrbice (3. 9. 2016)
– Otevření truhly velkomoravského pokladu (9. 9.
2016)
– Den Bible kralické (10. 9. 2016) – uspořádala
obec Kralice nad Oslavou ve spolupráci s MZM
– Týden vědy na brněnské Hvězdárně (16.–17. 9.
2016)
– Konference Škola v muzeu (21. 9. 2016)
– Speciální akce pro seniory v rámci Mezinárodního dne seniorů (3. 10. 2016)
– Komentovaná prohlídka výstavy Poklady barbarů (15. 10. 2016)
– Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi Na návštěvě
u barbarů (12. 11. 2016)
– Odpoledne s J. G. Mendelem (22. 11. 2016)
– Výukový program Zvyky a symboly Vánoc s výtvarnou dílnou pro rodiny s dětmi (10. 12. 2016)
– 6. vánoční historický bazar (10. 12. 2016)
– Česko zpívá koledy s Deníkem (14. 12. 2016)
– Vánoční program Slováckého krúžku (15. 12. 2016)
– Vánoční gloria (16. 12. 2016)
– Představení dokumentárního filmu Vánoční
strom republiky (19. 12. 2016)
Tiskové konference a tiskové zprávy pro média:
– Tisková konference Oslavy 200. výročí založení
MZM
– Dvě nová centra MZM
– Pozůstalost Ondřeje Sekory: nový přírůstek Moravského zemského muzea (11. 2. 2016)
– Pojmenování objektu MZM – Dům Jiřího Gruši
(24. 2. 2016)
– Výstava Marie Ebnerová z Eschenbachu – Deník
moderní Evropanky (2. 3. 2016)
– Mendel Day 2016 (3. 3. 2016)
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– Výstava Na krála, matičko, na krála! (24. 3. 2016)
– Latgale v proměnách času / Výstava kreseb Vincenta Flückigera (22. 4. 2016)
– Výstava Mozart v muzeu (26. 4. 2016)
– Tisková konference k zahájení Divadelního léta
v Biskupském dvoře
– Výstava To nejkrásnější z neolitu (4. 5. 2016)
– Antropologická rekonstrukce podoby tzv. „princezny“ z Býčí skály (11. 5. 2016)
– Archiv ČV ICOM v Moravském zemském
muzeu (20. 5. 2016)
– Brněnská muzejní noc v MZM (21. 5. 2016)
– Výstava Poklady barbarů (31. 5. 2016)
– Vrbice – z dlouhodobého projektu Etnografického ústavu MZM „Za humny“
– Oslava Mendelových narozenin a prázdninový
program v Mendelianu
– Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. jmenován generálním
ředitelem MZM (14. 7. 2016)
– Brněnští vědci budou zkoumat tajemství Věstonické venuše (17. 8. 2016)
– 200 let služby moravské kultuře a vědě, Moravské zemské muzeum zahajuje rok oslav výročí
svého založení (30. 8. 2016)
– 200 let služby moravské kultuře a vědě – Ústav
Anthropos (19. 9. 2016)
– 200 let služby moravské kultuře a vědě – Historické oddělení Historického muzea MZM
– František Vítek a Věra Říčařová: Jeden život –
Výstava z díla impozantních tvůrců českého
loutkového divadla (11. 10. 2016)
– 200 let služby moravské kultuře a vědě – Centrum slovanské archeologie
– Blatnice pod Svatým Antonínkem – z dlouhodobého projektu Etnografického ústavu MZM
„Za humny“ (8. 11. 2016)
– Odpoledne s J. G. Mendelem v Mendelianu
(22. 11. 2016)
– Rozšíření expozice Corpus litterarum / Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách
– Co nového ve výzkumu lidí doby velkomoravské
z Uherského Hradiště-Sadů? (29. 11. 2016)
– Vítejte u neandertálců. Fascinující schopnost
přežít v drsných podmínkách pleistocenní Evropy (1. 12. 2016)
– 200 let služby moravské kultuře a vědě – Mineralogicko-petrografické oddělení (6. 12. 2016)
– Tisková konference k zahájení oslav 200. Výročí
založení Moravského zemského muzea
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Soutěže:
– „Do muzea“ (do 31. 5. 2016) – Účastníci sbírali
karty k jednotlivým objektům Moravského zemského muzea, které získali při návštěvě expozic
a výstav muzea. Karty poté měli složit, zapojit
fantazii a vyfotit se s nimi.
– Fotosoutěž „Museum Photo 2016“ (1. 3. – 31. 10.
2016) – 3. ročník fotografické soutěže s muzejní
a galerijní tematikou v soutěžních kategoriích
Život v muzeu, Kreativita v muzeu a Muzeum
dětskýma očima.
– Soutěž „Foťte s námi 9. září“ – Návštěvníci měli
fotit oslavu 9. září, fotografie vložit na Instagram
a označit hashtagem #200letMZM.
– Soutěž „O truhlu velkomoravského pokladu“
(9. 9. 2016) – Truhla obsahovala mimořádné
pozlacené kopie šperků velkomoravských princezen, náušnice, prsten a přívěšek – gombík. Vyrobeno bylo na 5000 klíčů, pouze jeden z nich
však byl ten pravý. Jeho šťastná majitelka truhlu
otevřela při zahájení roku oslav 9. září 2016 a odnesla si velkomoravský poklad domů.
Přednášky:
– Pravoslavné Vánoce na slovanské části Balkánu
(7. 1. 2016)
– Pravoslavné Vánoce na Ukrajině (12. 1. 2016)
– Přednáška z oblasti mykologie (12. 1. 2016)
– Rybářství a životní prostředí (14. 1. 2016)
– Aztékové – oběť a odvaha (20. 1. 2016)
– Přírodovědná přednáška dr. Šebely (21. 1. 2016)
– Mykologická přednáška Houby Martiniku
(26. 1. 2016)
– Staré rybářské náčiní a způsoby rybolovu (28. 1. 2016)
– Vietnamský nový rok „zdánlivě“ vzdálený (4. 2.
2016)
– Zednářské medaile brněnského sběratele Bruno
Mauritze Trappa (4. 2. 2016)
– Zajímavé druhy hub z doubrav (9. 2. 2016)
– Od rybolovu k rybníkářství (10. 2. 2016)
– Beseda s představiteli přírodovědných oborů
MZM (11. 2. 2016)
– Kultura Tiwanaku kolem jezera Titicaca (17. 2.
2016)
– Houby okolí Lázní Bohdaneč (23. 2. 2016)
– Přednáška s ochutnávkou Ryba v kuchyni (24. 2.
2016)
– Monogramista T. D. v rámci 7. ročníku Týdne
výtvarné kultury (16. 3. 2016)
– Aztécký kalendář (20. 4. 2016)
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– Falšovanie mincí v stredovekom Uhorsku 1000–
1526 (5. 5. 2016)
– Přednáška k výstavě To nejkrásnější z neolitu
(11. 5. 2016)
– Žatecký poklad z počátku 11. století (2. 6. 2016)
– Měna a oběživo na Moravě na počátku 13. století
(1. 9. 2016)
– Odraz markýze Laffayeta v drobné plastice
(6. 10. 2016)
– Doba stěhování národů na území Moravy
a Čech (12. 10. 2016)
– Pohřebiště v Praze-Zličíně z pohledu antropologa (26. 10. 2016)
– Nové poznatky o smrti tankového esa šikovatele
Kurta Knispela (1. 11. 2016)
– Mohyla doby stěhování národů na Žuráni (2. 11.
2016)
– Rozmach řeckého antického mincovnictví v 6.–
5. stol. př. Kr. (3. 11. 2016)
– Langobardské osídlení Moravy na základě pohřebiště v Kyjově (16. 11. 2016)
– Slonovinové pyxidy ze Žuráně u Brna a z Klačan
u Bratislavy jako doklady artefaktů z období
pozdní antiky a stěhování národů (23. 11. 2016)
– Jeden život – Putování výstavou s Věrou a Františkem Vítkovými (26.–27. 11. 2016)
– VII. mezinárodní balkanistické sympozium
(28.–29. 11. 2016)
– Z dějin slovanské archeologie na Uherskohradišťsku (30. 11. 2016)
– Bavorský vojenský řád Maxe Josefa a jeho brněnské kořeny (1. 12. 2016)
Akce mimo MZM:
– Umění australských domorodců v Oblastním
muzeu v Mostě (2. 2. 2016)
– Apartmá princezen – Státní zámek Valtice, expozice ze sbírek Oddělení dějin divadla
– Maraton hudby Brno (28. 5. 2016)
– Festival vědy 2016 (16.–17. 9. 2016)
– Den otevřených dveří na Ministerstvu kultury
ČR (28. 9. 2016)
Projekt „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 pro-
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středí, 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 ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a jako jediný v Česku propojuje muzejní prostředí s institucemi všech stupňů
vzdělávacího systému České republiky.
Témata jarního semestru (březen–červen 2016):
– Velká Morava pro 4. roč. ZŠ (4 h.)
– Velká Morava pro 6. roč. ZŠ (1 h.)
– Morava ve středověku pro 4. roč. ZŠ (2 h.)
– Vrcholný středověk pro 7. roč. ZŠ (3 h.)
– Vrcholný středověk pro 2. roč. SŠ (2 h.)
Témata podzimního semestru (říjen–prosinec 2016):
– Morava ve středověku pro 4. roč. ZŠ (3 h.)
– Pravěk Moravy pro 1. ročník SŠ (1 h.)
– Velká Morava pro 2. roč. SŠ (2 h.)
– Slované pro 2. roč. SŠ
– Raný středověk pro 2. roč. SŠ
– Fauna Moravy pro 1. stupeň ZŠ
– Minerály a horniny pro 9. ročník ZŠ
Program pro MŠ, ZŠ v expozici Fauna Moravy
(20. 1. 2016 – 17. 12. 2016)
Děti – 768, doprovod – 65, celkem – 833 návštěvníků, celkem skupin – 27
Univerzita 3. věku:
– Moravská Hellas očima cizince: Erwin Raupp a jeho
fotografie z jihovýchodní Moravy (14. 1. 2016)
– Perníky a perníkáři v českých zemích (28. 1. 2016)
– Mechy – mechorosty jak je asi neznáte (11. 2. 2016)
– Kultura lovců mamutů na Moravě (25. 2. 2016)
– Loutkové divadlo v Brně (10. 3. 2016)
– Putování s husou na provázku – tvorba Jiřího
Mahena a meziválečná avantgarda (24. 3. 2016)
– Mamutí projekty Karla Absolona (7. 4. 2016)
– Literatura a literáti v Lidových novinách (21. 4. 2016)
– Drahé kameny a jejich výjimečnost (5. 5. 2016)
– Fauna poslední doby ledové na Moravě (13. 10. 2016)
– Archeologie a umění: Vztah Karla Absolona
a českých umělců mezi světovými válkami
(27. 10. 2016)
– Herbáře. Co to je? Jak vznikly? Proč existují? Jak
se dělají? (10. 11. 2016)
– První zemědělci (24. 11. 2016)
– Vývoj života na Zemi v obrazech Zdeňka Buriana (8. 12. 2016)
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Palác šlechtičen:
– V přízemním výstavním prostoru pokračovala výstava Ryba s termínem ukončení 27. 3.
2016.
– 31. 5. 2016 se uskutečnilo zahájení výstavy Poklady barbarů. Tento výstavní projekt, který
vznikl ve spolupráci s Muzeem hlavního města
Prahy, měl trvání do 31. 1. 2017.
– Latgale – výtvarná výstava, která se uskutečnila ve druhém poschodí od 20. 4. do 19. 6.
2016.
– Do 31. 1. 2016 trvala z roku 2015 výstava fotografií v prvním poschodí pod názvem Vesnice
a v kapli byla ukončen výstavní projekt také
z roku předchozího – Ježíšek nebo Santa Klaus,
a to 7. 2. 2016.

Sál Jana Jelínka:
Po ukončení výstavního projektu divadelního oddělení – Vějíř loutek dálného orientu, byla na konci
měsíce června zahájena další výstava tohoto oddělení s tématikou loutkového divadla Jeden život,
která prezentovala dílo a život manželů Věry Říčářové a Františka Vítka. Byla zahájena v listopadu
roku 2016 a bude ukončena v na konci měsíce
dubna 2017.
Památník Leoše Janáčka:
Ve výstavních prostorách Památníku byly instalovány krátkodobé výtvarné výstavy:
Marie Jirásková (28. 1. – 6. 3. 2016), Dezider Tóth,
Židenický žaltář (10. 3. – 17. 2016), Hayek (21. 4. –
29. 5. 2016), Partitury italských výtvarníků (18. 10 –
31. 12. 2016).
Dům Jiřího Grůši:
– Ve druhé polovině roku se uskutečnila reinstalace a oprava stálé expozice literárního oddělení
v přízemních výstavních prostorách.
– 29. 11. 2016 byla otevřena nová část stálé expozice literárního oddělení pod názvem Corpus litterarum.
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– Po celý rok trval v prostorách Paláce šlechtičen
výstavní projekt „Prezentace regionů, měst
a obcí, s doprovodnými akcemi Etnografického
ústavu MZM pořádaný ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu a obcemi Východní a Jižní
Moravy. Prezentovaly se obce Vrbice a Blatnice
pod Svatým Antonínkem.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

Dietrichsteinský palác:
– V sále K. Valocha byla v měsíci březnu otevřena
výstava garantována literárním oddělením –
Marie von Eschebach. Výstava byla ukončena
koncem měsíce června.
– 9. 9. 2016 byl zahájen cyklus prezentací oddělení
MZM jako pilotní projekt k zahájení oslav 200.
výročí založení MZM. Tento výstavní projekt je
plánovaný až do konce roku 2017.
– V přízemním výstavním sále se 28. 5. 2016 otevřela výstava – Mozart v muzeu, kterou uspořádalo hudební oddělení s termínem ukončení
31. 12. 2016.
– V měsíci listopadu byly zahájeny práce na opravách stálých expozicí a to geologicko-paleontologické a mineralogické.

Radmila Jarešová, vedoucí oddělení

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

Výstavní oddělení splnilo všechny úkoly dané harmonogramem výstavního plánu schváleného pro
rok 2016 a řadu dalších, předem neplánovaných výstavních akcí.
Podílelo se na údržbě a nových úpravách stálých
expozicí i veřejných prostor MZM.
Spolupracovalo také na akcích pořádaných Oddělením komunikace a marketinku.
Oddělení v tomto roce připravilo nebo se účastnilo na 22 nových výstavních projektech.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost

Výstavní oddělení

Státní zámek Valtice:
V měsíci dubnu byla v prostorách zámku otevřena
expozice ze sbírek oddělení dějin divadla pod názvem Apartmá princezen.
Výstavní oddělení se podílelo po celý rok na realizacích výstavních akcí, které se uskutečnily mimo
předem schválený výstavní plán. Především to byly
akce spojené se zahájením oslav k 200. výročí založení MZM.

Fragmenty z výstav.
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Ediční oddělení

Přehled titulů realizovaných v roce 2016:
Šindlářová, S.: Mozart v muzeu (katalog k výstavě)
Klein: Mendel/Klein (překlad CZ)
Pernes, J.: Moravští zemští prezidenti
Kostrhun, Soukup, Půtová: Úsvit pravěkých lovců
Blecha, J.: V. a F. Vítkovi, ikony čes. loutkářství
Neruda, P.: Vítejte u Neandrtálců
Nerudová, Z.: Lovci posledních mamutů
Měchurová, Z: Chvála středověké každodennosti
Měchurová, Z: Černá kuchyně Jevišovice
Kolektiv autorů: V utrpení a boji CZ (druhé, doplněné vydání)
MCMP: Dramatická výchova v muzeu
MCMP: Jak pracuje tým
Oliva, M.: Paleolit českých zemí
MZM: Z prvních stránek historie (reprodukce, faksimilie)
Kolektiv autorů: M revue, časopis MZM – 1, 2/2016
Merkantilní tisky: skládačky, programy, letáky, vstupenky…

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2016

89

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

ních prodejních míst, zásilkovým prodejem a stálým zásobováním knihkupectví v Brně, Praze či jiných městech naší republiky. Je již standardem, že
o naše publikace je poměrně velký zájem i u zahraničních odběratelů. Průběžně byla aktualizována
nabídka nakladatelské produkce na webových
stránkách a e-shopu Moravského zemského muzea.
Ediční oddělení tak získávalo tržby jednak z vlastního prodeje publikací, dále přípravou a tiskem zakázek pro externí zadavatele a další velmi důležitá
část příjmů vychází z kolektivní správy společnosti
DILIA.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti

Milan Mačinec, vedoucí oddělení

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

Posláním edičního oddělení je významným způsobem prezentovat a podporovat vědeckou a výzkumnou činnost odborných pracovníků Moravského
zemského muzea. Děje se tak prostřednictvím edičních výstupů, což představuje vydávání periodických publikací, monografií, katalogů k chystaným
výstavám a mnoha dalších doprovodných muzejních materiálů. Náplň činnosti vycházela ze schváleného edičního plánu, který byl redakční radě
přednesen na začátku roku 2016. Naší prioritou, je
ale především vydávání vlastních recenzovaných
neinpaktovaných časopisů a jejich udržení v seznamu Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
Snahou pracovníků edičního oddělení je co nejkvalitnější zpracování zakázek, pre-press příprava
a tisk včetně knihařského zpracování. Díky možnosti vlastního provozu ofsetové tiskárny se nám
podařilo realizovat prakticky veškeré tisky publikací, periodik a merkantilních tisků podle plánu. Samozřejmostí je i navazující činnost, která se týká finálního knihařského zpracování tiskovin, které naše
oddělení nabízí, a tím je možnost zpracování požadavků na vazbu V1 (šitá skobkou), V2 (brožovaná).
Rok 2016 pro nás tedy opět znamenal připravit, vytisknout a knihařsky dokončit poměrně velké
množství tiskovin, a to jak v menších tak i větších
nákladech. I v letošním roce jsme pokračovali ve vydávání další řady našeho muzejního časopisu
M revue, který představuje volnou formou vše zajímavé, co se v muzeu v průběhu roku odehrává či
připravuje.
Dále naše oddělení také využilo možnosti představit svou činnost a produkci veřejnosti formou
účasti na mezinárodním knižním veletrhu Svět
knihy 2016, který se již tradičně pořádal v Praze.
Svým rozsahem se řadí k nejvýznamnějším knižním
veletrhům pořádaných v České republice a jako respektovaná akce se tak těší velké pozornosti médií,
čímž výrazně napomáhá propagaci četby knih a literatury. My zde sice patříme mezi ty menší vystavovatele, ale cestu k našemu stánku si opět našlo
mnoho návštěvníků a projevený zájem o naše publikace a informace o dění v Moravském zemském
muzeu byl o to více potěšující.
Distribuce a prodej muzejních publikací byl
v průběhu roku zajišťován prostřednictvím vlast-

Úsek náměstka gen. ředitele
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Externí tisky:
Zoo Brno: doprovodný tisk, průvodce – A5, 1 500 ks
Muzeum St. Polten: katalog, 1 500 ks
Čes. věd. spol. pro mykologii: odborný časopis, 3×
ročně, 3× 250 ks
Odborné časopisy:
– Anthropologie 1_3/2016
– Acta Musei Moraviae – scientiae geologicae
1_2/2016
– Acta Musei Moraviae – scientiae sociales
1_2/2016
– Acta Musei Moraviae – scientiae biologicae
1_2/2016
– Folia Numismatica 1_2/2016
– Folia Mendeliana 1_2/2016
– Folia Ethnographica 1_2/2016
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Muzejní časopis Mrevue
generální ředitelství
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Dětské muzeum
Dětské muzeu ve své muzejně pedagogické a lektorské činnosti navázalo i v roce 2016 na tradici předchozích let. Naši snahou bylo nadále plnit poslání
Dětského muzea, kterým je vzdělávací funkce směrem k dětskému návštěvníkovi. Navázání komunikace s návštěvníkem se uskutečnilo prostřednictvím
vlastní výstavy a celé řady edukačních programů
včetně tematických dílen (které nabízíme dle charakteru sbírek MZM jako rozšíření vzdělávacích možností v návaznosti na RVP), zejména pro školní
a zájmové skupiny a pro rodiny s dětmi. Jedním
z cílů činnosti DM bylo nabídnout a zprostředkovat
zážitky a příběhy v kontextu se sbírkovými fondy
formou, která bude přístupnější dětské mentalitě
s ohledem na přiměřené množství dosažených vědomostí, ale také laické veřejnosti. Spolupráce s odbornými odděleními MZM opět přispěla k předávání základních informací o jednotlivých oborech
a k šíření výsledků práce odborných oddělení
MZM, jakožto výzkumné organizace, popularizační
metodou, která svou formou přibližuje problematiku široké veřejnosti.
Při tvorbě programů se pozornost rovněž zaměřovala i na specifické skupiny muzejního publika,
zahrnující handicapované a znevýhodněné, různé
věkové skupiny dětí a seniory.
V roce 2016 se vybraní pracovníci oddělení
zúčastnili různých akcí (kolokvia, profesního setkání či odborného semináře) zaměřených na muzejní edukaci.
Přehled konkrétních uskutečněných projektů
(akcí) v průběhu roku 2016:
Výstavy – vlastní autorské projekty pro děti a rodiny:
„Země na obzoru – objevujeme Ameriku“ včetně
doprovodných programů k výstavě – od 22. 10. 2015
do 4. 9. 2016:
– vykonávání lektorské služby pro školy (výukový
program ve výstavě) – 79 skupin / 1524 žáků
(včetně handicapovaných osob)
– doprovodné akce (přednášky, sobotní výtvarné,
hudební a dramatické workshopy):
sobotní program k výstavě „Tvoření z hlíny tradiční
technikou i na hrnčířském kruhu“ – 36 osob
sobotní program k výstavě „Výroba kodexů“ – 21
osob (v rámci 7. ročníku Týdne výtvarné kultury)
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Mgr. Sylva Brychtová, vedoucí oddělení

sobotní program k výstavě „Kolumbova cesta aneb
dobývání Nového světa“ – 31 osob
sobotní program k výstavě „Den dětí“ – zábavné odpoledne – 130 osob
odpolední tematický program v rámci derniéry výstavy – cca 200 osob
3 přednášky: „Aztékové – oběť a odvaha“, „Tiwanaku – kultura, na které postavili Inkové svůj věhlas“ a „Aztécký kalendář“, které dohromady navštívilo 70 osob.
V dubnu 2016 navštívila výstavu „Země na obzoru – objevujeme Ameriku“ skupina studentů pedagogiky ze Salvadoru, z univerzity v Santa Aně. Pro
studenty byla připravena komentovaná prohlídka.
Příprava a realizace výukového programu „Jarní
lidové zvyky aneb na jaře neslavíme jen velikonoce“
– 33 skupin/651 žáků.
Příprava a realizace výukového programu „Zvyky
a symboly Vánoc“ včetně přípravy sobotního programu pro veřejnost – 43 skupin/895 žáků. Sobotní
program navštívilo 50 osob.
Spolupráce s odbornými odděleními MZM:
Příprava a realizace interaktivních výukových programů pro školní a zájmové skupiny, lektorská činnost, konzultační činnost a tvorba didaktických pomůcek (případně příprava a realizace sobotních
tematických programů – workshopů pro veřejnost)
k výstavním projektům odborných odd. MZM:
– „Jak se slaví TET“ – sobotní výtvarná dílna k výstavě „Ježíšek nebo Santa Klaus. A co dostanou
u sousedů?“ – 6 účastníků
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– „výukový interaktivní program „Ryby, rybky, rybičky“ navazující na výstavu „Ryba v lidové kultuře“ – 10 skupin/182 žáků
– výukový interaktivní program „Mozart v muzeu“
navazující na stejnojmennou výstavu – 22 skupin/526 žáků
– výukový interaktivní program „Poklady barbarů
– Svět živých a mrtvých z doby stěhování národů“
navazující na stejnojmennou výstavu – 11 skupin/293 žáků
– „Na návštěvě u barbarů“ – sobotní výtvarná dílna
k výstavě „Poklady barbarů – Svět živých a mrtvých z doby stěhování národů“ – 25 účastníků
– 9/2016: Prezentace činnosti oddělení – doprovodný program v rámci zahájení oslav 200 let
MZM.

Výpůjčky výstavních kolekcí DM:
Kompletace a provozování zápůjček výstavních kolekcí za úplatu jiným muzeím (domluva rezervací,
příprava smluv, předávání výstavních kolekcí, kontrola výstavních kolekcí, pravidelná údržba předmětů).
V roce 2016 bylo zapůjčeno 12 výstavních kolekcí
do deseti institucí.

Programy pro veřejnost
(prázdninové programy pro děti):
– Jarní prázdniny v MZM – 4 programy – 21 účastníků / den.
– Týden dětí s MZM – 5 programů – 31 účastníků
/ den.
Přednášky, konference, publikační činnost:
– dvě prezentace na téma muzejní edukace pro
studenty v rámci projektu MZM „Škola
v muzeu“,
– 6/2016: Kolokvium Přerov 2016 – příspěvek výstava „Země na obzoru – objevujeme Ameriku“,
na téma „Jak pracuje tým – prezentační aktivity
muzeí jako důvod spolupráce napříč muzejními
profesemi“,
– 9/2016: příspěvek na konferenci k projektu Škola
v muzeu na téma „Interaktivní vzdělávací programy“,
– 10/2016: Příspěvek na semináři „Muzeum školám“, v prostorách Muzea Blanenska, na téma
„Edukační aktivity Dětského muzea“,
– dva příspěvky do časopisu MZM M revue.
Komunikace s médii:
– Rozhovor pro Český rozhlas Brno v rámci přípravy sobotního programu „Zvyky a symboly
Vánoc“ (12/2016).
– Praxe studentů – pomoc při přípravě a realizaci
interaktivních programů pro školy a veřejnost:
– Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita – 2
studentky.
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Úsek náměstka
generálního ředitele
pro vnitřní záležitosti
Součástí úseku pro vnitřní záležitosti byla v roce
2016 následující oddělení:
Oddělení správy budov;
Oddělení investic;
Oddělení informatiky;
Oddělení údržby;
Bezpečnostní technik;
Oddělení ostrahy.
Vnitřní úsek zabezpečuje podporu pro chod MZM
a v roce 2016 zajišťoval prostřednictvím Oddělení
správy budov a Oddělení investic tyto akce:
Centrální depozitář – dokončení projektu, získání
stavebního povolení a v případě přidělení dotace vysoutěžení zhotovitele stavby. Předpokládaný rozsah
investice pro rok 2016 je 1,6 mil. Kč.
Splněno částečně (podána žádost o stavební povolení)
154 470,- Kč
Starý zámek Jevišovice – zkolaudování stavby.
splněno
Zámek Moravec – vch prostředků oprava parku,
ošetření zeleně, dokončení zabezpečení a opravení
části střechy. Celkový náklad v roce 2016 je plánován cca 6,5 mil. Kč.
Splněno částečně (ošetření zeleně)
100 000,- Kč
Ostatní práce nebyly realizovány z důvodu nepřidělení finančních prostředků.
Nad rámec plánovaných akcí byly provedeny
úpravy pro instalaci expozice zámecké knihovny
131 251,- Kč
Hudcova 76 – podání žádosti o dotaci z fondů
OPŽP na vědomou energetickou úsporu, předpokládaný náklad na snížení energetické náročnosti je
14 mil. V návaznosti na postupné obsazování nově
získaných prostor bude s přihlédnutím k jinému
účelu využití celý objekt rekolaudován (pasport,
PBŘ). Předpokládané náklady jsou 0,3 mil.
Splněno částečně (PD rekolaudace a zateplení)
393 250,- Kč
Žádost nebyla podána z důvodu legislativních
průtahů a navýšení předpokládaných nákladů na
zateplení v návaznosti na dotační podmínky.
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Bc. Igor Frait,
náměstek generálního ředitele pro vnitřní záležitosti,
vedoucí Oddělení správy budov.

Dietrichsteinský palác – investiční záměr na
opravu opěrné zdi včetně kašny a Tomkovy zahrádky bude aktualizován v návaznosti na vyhotovenou PD s opětovnou žádostí o dotaci.
splněno
V návaznosti na hotový projekt budoucí expozice
dějin 20. století ve 4.NP objektu započnou po vysoutěžení realizační firmy stavební práce.
VŘ stále trvá
Souběžně budou probíhat projekční práce na realizaci záměru vybudování Klenotnice a opravení
vstupu do objektu.
splněno
Předpokládané náklady na tyto akce pro rok 2016
jsou 20 mil. Kč.
Splněno částečně (arch. koncepce + PD klenotnice)
526 350,- Kč
(odborný posudek VUT na opěrnou zeď)
177 265,- Kč
Nad rámec plánovaných akcí byly rekonstruovány dvě expozice, paleontologická a mineralogická
900 000,- Kč
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Biskupský dvůr – v záměru muzea je po přestěhování houbařské poradny přízemí objektu otevřít do
Kapucínských teras a vybudovat zde společenské
centrum. Předpokládané náklady na PD pro rok
2016 jsou ve výši cca 0,3 mil. Kč
Záměr nebyl realizován
Kapucínské náměstí 2/4 – plánovaný investiční
záměr na rekonstrukci střechy včetně narušené statiky ve 4.NP bude aktualizován s opětovnou žádostí
o dotaci. Tento záměr představuje finanční objem
pro rok 2016 přibližně 12 mil. Kč.
Splněno – zaslán aktualizovaný IZ a analýza objektu v návaznosti na budoucí využití
Zelný trh 7 – pro tento rok je v plánu celková rekonstrukce elektroinstalace, která je v havarijním
stavu. Na základě PD bude vypracován investiční
záměr, který spolu se žádostí o dotaci zašleme na
MK, předpoklad nákladů je cca 5,5 mil. Kč.
Splněno
přidělena dotace na 5 484 930,- Kč
Rybárna – na základě zaslaného investičního záměru
bude v případě poskytnutí dotace realizován záměr
úsporného zásobování elektrickou energií v objektech
muzea ve středu města včetně dodávky nového trafa,
odhadované náklady jsou ve výši 2,4 mil Kč.
Splněno
2 772 123,- Kč
Nad rámec plánovaných akcí byla provedena
oprava havarijního stavu teplovodního kanálu
457 991,-Kč
a rekonstruovaná datová síť v 2.NP objektu
119 618,- Kč

Ing. Michaela Kaděrová, vedoucí Oddělení investic

Ing. Karel Zouhar, vedoucí Oddělení informatiky

Nad rámec plánovaných akcí:
Palác Šlechtičen – byla podána žádost o dotaci
z IROP na vybudování stálé etnografické a loutkařské expozice v objektu
683 650,- Kč
Kapucínské náměstí 8 – repasováno 5ks dveří do
objektu
626 512,- Kč
841 259,- Kč
MZM – nákup nového auta
– administrace VZ na úklid 118 580,- Kč
Provoz
V rámci běžného provozu Vnitřní úsek zabezpečoval
podporu pro chod MZM a v roce 2016 zajišťoval
prostřednictvím těchto oddělení následující činnosti:
Oddělení informatiky
Zavádění kartového identifikačního systému pro řešení docházky.
záměr nebyl realizován
Pokračování v zavádění modulů IS Vema (modul
převodu docházky do mezd).
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Pavel Janský, vedoucí Oddělení údržby

Ivan Jánošík, vedoucí Oddělení ostrahy

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, webové rozhraní datového serveru.
Obnova zastaralého parku PC a notebooků.
Pokračování sjednocení základních SW aplikací
na počítačích MZM.
Realizace a zprovoznění webového datového prostoru-náhrady disku N.
Udržování a provozování SW Spisovka 3 pro vedení spisové služby v MZM.
Udržování, servis a rozvoj SW pro intranetový
WWW server.
Vedení www stránek intranetu.
Spolupráce na vedení stránek www.mzm.cz.
Péče o mobilní zařízení a realizace používání na
výstavách MZM.
Zajišťování mobilních služeb od Vodafone – rozšiřování.
Zajišťování nákupu výpočetní techniky přes elektronické tržiště.
všechny body splněny
Oddělení údržby
Zabezpečení a realizace drobných oprav, pravidelná
kontrola technického stavu objektů a zajištění správného chodu budov. Zabezpečení správného chodu
podatelny a recepčních služeb.
splněno
Bezpečnostní technik
Dokončení zpracování/aktualizace Pravidel pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami
a směsmi a odsouhlasení těchto pravidel s příslušným
kontrolním orgánem. Provádění požárních kontrol
všech subjektů se zaměřením na kontroly nouzového
osvětlení, požárních dveří a požárních ucpávek. Sjednocení kontrol MaR pro výměníkové stanice.
splněno
Oddělení ostrahy
Revize stávajících zabezpečovacích systémů a zabezpečování dozoru ve výstavách.
splněno
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Události roku 2016
Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost
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1 Výsledek hospodaření

Ing. Martina Pivodová,
vedoucí Ekonomického oddělení.

Zpráva o ﬁnančním
hospodaření Moravského
zemského muzea
za rok 2016
Obsah
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3. Porovnání plánovaného rozpočtu a dosažené
skutečnosti
4. Výdaje na zahraniční pracovní cesty
5. Mimorozpočtové zdroje financování
6. Fondy organizace
7. Mzdové náklady
8. Bezúplatné převody majetku
9. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol
10. Veřejné zakázky
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Moravské zemské muzeum již při stanovení závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2016 rozpočet
dlouhodobě vnímá jako podfinancovaný a dá se očekávat nedostatek finančních prostředků. Částečné
vyrovnání se v roce 2016 dařilo naplňovat pomocí
projektu DKRVO z Ministerstva kultury ČR. Ve vykázané účetní závěrce za rok 2016 se tento komentář
jeví jako prognostikována realita. Zásadní problém
vyrovnaného hospodaření představují nadhodnocené rozpočtované vlastní výnosy z pronájmu
o -560 tis. Kč a v položce výnosy ze vstupného o -534
tis. Kč, ostatní výnosy z činností byly plněny jednorázovou platbou z minulých let ve výši +843 tis. Kč.
U výdajové stránky výsledku hospodaření dochází
k čerpání rozpočtu nákladů na 101,5 %. Osobní náklady jsou čerpány přesně v časovém podílu, tj. na
100 %. V závěru roku 2016 byla rozpočtovým opatřením čís. 21 zvýšena položka na vyrovnání překročených osobních nákladů a tím se podařila vytvořit finanční rezerva na vyplacení individuálních
mimořádných odměn pracovníkům muzea za mimořádné pracovní výkony a úkoly vykonané nad
rámec pracovních náplní a povinností. Moravské
zemské muzeum požádalo Ministerstvo kultury ČR
o zvýšení položky na účtu OON o +1,5 mil. Kč.
Tato změna rozpočtu pomohla zásadním způsobem splnit závaznou položku platy na 100 %. Z důvodu vysoké pracovní náročnosti kladené na jednotlivá střediska Moravského zemského muzea při
přípravách výstav ke 200 letému výročí založení
Moravského zemského muzea připadající na rok
2017, byly vytvořeny podmínky pro překročení nákladů v položce OON. Zvýšené náklady na vytvoření věcného záměru Muzea totality ve věznici
v Uherském Hradišti včetně terénního výzkumu
a dokumentace ve výši 300 tis. Kč, zvýšené náklady
na přípravu a redigování muzejního periodika o 250
tis. Kč, zvýšené náklady DPČ o 50 tis. Kč na přípravu lektorské činnosti pro 200 leté výročí v roce
2017. Zvýšené náklady na odstupné pro 6 zaměstnanců ve výši 520 tis. Kč, zvýšené náklady na 30
dohod o pracovní činnosti pro technický dozor,
přednášky při vernisážích a doprovodných programech o 380 tis. Kč.
(v tis. Kč)
2012
výsledek hospodaření 26

2013
23

2014
76

2015
1 429

2016
48

V položce spotřeba materiálu dochází k absolutnímu překročení čerpání oproti rozpočtu o +175
tis. Kč.
U nákupu drobného hmotného majetku k překročení o +585 tis. Kč tj. na 194,3 %.
Spotřeba energie byla vlivem přijatých úsporných
opatření vydaných nově jmenovaným generálním
ředitelem Moravského zemského muzea Mgr. Jiřím
Mitáčkem, Ph.D., pro šetření elektrickou a tepelnou
energií oproti rozpočtu o -841 tis. Kč nižší.
Náklady na opravy byly vyšší o +1 598 tis. Kč a jejich překročení bylo pokryto z fondu reprodukce
majetku.
Náklady na cestovné byly čerpány ve výši 993
tis. Kč nižší u zahraničního cestovného o -55 tis. Kč,
tj. na 94,7% rozpočtovaných nákladů. Náklady na
cestovné celkem byly plněny rozpočtovaným ročním
limitem o -181 tis. Kč tj. na 84,8 % čerpání rozpočtu.
U účtu 518 ostatní služby, nájemné je čerpání rozpočtu překročeno o +2 002 tis. Kč tj. na 129,0 %.
Podstatnou položkou překročení činil doplatek na
nákup muzejních sbírek z vlastních prostředků,
který celkem byl vyšší o +1 233 tis. Kč.
Celkové výnosy za rok 2016 byly splněny na
+101,5 % rozpočtu
Z toho:
– výnosy z prodaného zboží v roce 2016 ve výši
+132 tis. Kč jsou plněny na 113,2 %
– výnosy z prodeje služeb jsou realizovány z celkové
výše ročního objemu rozpočtu nižší o -534 tis. Kč
tj. na 89,7 %.
– výnosy z pronájmů jsou nižší o -560 tis. Kč tj. na
87,5 %.

4 Výdaje na zahraniční pracovní cesty
Výdaje na zahraniční pracovní cesty byly čerpány
v souladu s rozpočtem ve výši 993 tis. Kč. Jednotlivé
cesty byly do tabulky, která je přílohou finanční
zprávy, seřazeny podle navštívených zemí.
5 Mimorozpočtové zdroje financování
Podporu finančními prostředky Moravskému zemskému muzeu poskytly
– Masarykova univerzita Brno na Leoše Janáčka –
podpora celkem 26 tis. Kč
– Statutární město Brno na Mozart v muzeu –
podpora celkem za 20 tis. Kč
– Jihomoravský kraj na Brněnskou muzejní noc,
Toulky přírodou, publikace Moravští zemští prezidenti – podpora celkem 259 tis. Kč
– ČV ICOM na konferenci v Miláně 2016 – podpora 15 tis. Kč
– Pražské Benátky, s.r.o., Praha na údržbu ploch
zoolog. Stanice Betlém poskytnutí daru – podpora celkem 10 tis. Kč
6 Fondy organizace
V roce 2016 nebyly příděly fondům tvořeny vzhledem k nulovému výsledku hospodaření. Čerpání
fondu je detailně rozepsáno v příloze č. 3 byl čerpán
fond rezervní za porušení rozpočtové kázně ve výši
108 tis. Kč, za zaplacené penále ve výši 0,5 tis. Kč
a za úhradu úroku z prodlení ve výši 1,4 tis. Kč. Dále
byl dle účelu použití uvedeného v příloze č. 3 čerpán
fond reprodukce majetku.

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2016

103

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost

3 Porovnání plánovaného rozpočtu a dosažené
skutečnosti

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti

Hospodářská činnost v Moravském zemském
muzeu spočívá v dlouhodobých a krátkodobých
pronájmech a vzhledem k havarijnímu stavu budovy Kapucínské náměstí 2/4 ji opouštějí jak soukromí nájemníci v bytovém fondu, tak i firmy provozující v přízemí budovy komerční činnost.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

2 Hospodářská činnost

Moravské zemské muzeum vykazuje za rok 2016
provozní hospodářský výsledek ve výši +48 tis. Kč.
Náklady i výnosy organizace jsou pečlivě 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.
Moravské zemské muzeum i přes nepříznivě se
vyvíjející skutečnosti a dopady do části rozpočtu
příjmů, zajistilo v roce 2016 vyrovnaný hospodářský
výsledek.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

Překročení účtu 518 ostatní služby o +2 002 tis. Kč
bylo z důvodu přečerpání nákladů vlastních doplatků nákupu muzejních sbírek o +1 233 tis. Kč.

generální ředitelství

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2015

7 Mzdové náklady

8 Bezúplatné převody majetku

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků MZM v roce 2016
V roce 2016 byl plánovaný i skutečný počet zaměstnanců 197.
Evidenční fyzický počet zaměstnanců činil 222
a přepočtený počet zaměstnanců 197.

V Moravském zemském muzeu byly v roce 2016 uskutečněny bezúplatné převody majetku z důvodu
sjednání nápravy v evidenci a užívání.
Byly převedeny do majetku MZM parcely č. 365
a č. 366 na zámku Moravec a byly vráceny nevyužívané
objekty MZ v objektu centrálního depozitáře v Rebešovicích Vojenské správě Brno dle tabulky příloha č. 2.
Bezúplatným převodem bylo rovněž převedeno vozidlo Škoda Octavia Scout od MKČR na MZM.

Mzdové prostředky na platy MZM po úpravách
činily 51 118 359 Kč.
Prostředky na platy byly čerpány v celkové výši
51 093 534,- Kč, úspora činí 24 825,- Kč.
Z toho na platy zaměstnanců – provoz bylo vyplaceno 49 618 534,- Kč,
na platy – Kulturní aktivity bylo vyplaceno
275 000,- Kč,
na platy – Věda a výzkum bylo vyplaceno
1 200 000,- Kč.
Rozpočet na ostatní osobní náklady v roce 2016
činil po úpravách 7 253 282,- Kč.
OON byly čerpány v celkové výši 7 247 121,- Kč,
tzn. úspora činila 6 161,- Kč.
OON na provoz byly čerpány ve výši 4 213 120,- Kč,
Dohody o pracovní činnosti činily 2 362 623,- Kč,
dohody o provedení práce činily 1 478 216,- Kč, odstupné bylo vyplaceno ve výši 372 281,- Kč.
OON na Kulturní aktivity byly čerpány ve výši
288 000,- Kč
KA – Dohody o pracovní činnosti – 123 500,- Kč,
dohody o provedení práce – 164 500,- Kč
OON na Vědu a výzkum byly čerpány ve výši
2 730 000,- Kč.
VaV – dohody o pracovní činnosti – 2 137 988,- Kč,
dohody o provedení práce – 592 012,-Kč.
Náhrady za pracovní neschopnost činily
156 889,- Kč a nejsou zahrnuty do čerpání mzdových prostředků.
Mimorozpočtové zdroje
Platy – 10 000,-, OON – 6001,- (DPČ ).
Čerpání mzdových prostředků 2012–2016
v tis. Kč
2012 2013 2014 2015 2016
Rozpočet mzdových
prostředků
50 758 50 611 51 516 52 196 58 498
z toho platy
42 262 42 365 44 262 46 085 51 250
z toho OON
8 496 8 246 7 254 6 111 7 247
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9 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol
dovolujeme si Vás informovat o provedených opatřeních k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole provedené v Moravském
zemském muzeu, Zelný trh 6, 659 37 Brno IČ
00094862 v termínu 20. 6. 2016 – 1. 7. 2016 a 25. 7.
2016 – 29. 7. 2016.
Zjištění čís. 1 – Předběžná kontrola
Generálním ředitelem byla zajištěna náprava u prováděných pokladních operací na likvidačním průvodním dokladu V2 byl pro provádění předběžné
kontroly po vzniku nároku generálním ředitelem
jmenován odpovědný pracovník Moravského zemského muzea.
Zjištění čís. 2 – Dohody o odpovědnosti
Se všemi pokladními a zaměstnanci, kteří jsou příjemci stálých záloh k vyúčtování byly uzavřeny dohody o odpovědnosti za svěřené finanční hodnoty
k vyúčtování.
Zjištění čís. 3 – Inventurní soupisy, průkaznost inventury pozemků a budov
Byl vydán Dodatek čís. 1 k Příkazu GŘ čís. 8/2016
Inventarizace majetku a závazků, kterým byla nařízena inventarizace pozemků a budov v katastrálním
území Slatina a Rebešovice k 31. 12. 2016 s termínem ukončení inventury do 31. 1. 2017.
Zjištění čís. 4 – Jiný drobný dlouhodobý majetek
Generální ředitel upozornil vedoucího ekonomického oddělení Moravského zemského muzea na zajištění dodržování vyhlášky č.410/2009, kterou se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a zajistil tak účtování na příslušném
podrozvahovém účtu nakoupený majetek s dobou

10 Veřejné zakázky

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

Veřejné zakázky provedené v Moravském zemském
muzeu v roce 2016 neovlivnily zásadním způsobem
hospodářský výsledek. Na vyšším financování investic se projevil nákup automobilu za 841 tis. Kč
a doplatek rekonstrukce zásobování elektrické energie vyšší o 352 tis. Kč. Ostatní položky jak investiční,
tak provedené opravy byly čerpány v souladu
s předpokládaným rozpočtem 2016.

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

Z výsledků vnitřních kontrol vyplývají níže popsaná
následující zjištění:
– na pokynu k plnění veřejných výdajů není uvedeno, o jaký příslib se jedná, zda o individuální
nebo limitovaný (dle § 14 odst. 3 vyhlášky
č. 416/2004) – oblast: nabývání majetku
– není sjednocen postup při vyřazování majetku
v interních předpisech, vyřazením majetku se zabývají tři interní předpisy a popsaný postup se
v některých případech u jednotlivých interních

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost

Zjištění čís. 5 – Kulturní aktivity
Generální ředitel Moravského zemského muzea
spolu s vedoucím ekonomického oddělení projednají s ředitelem odboru příspěvkových organizací
MKČR a ředitelem odboru muzeí a galerií poskytování finančních prostředků v souladu s rámcem vymezeným rozpočtovými pravidly.

předpisů mírně odlišuje – oblast: vyřazování majetku, již řešeno v auditu v roce 2016, došlo však
ke změně vedoucího ekonomického oddělení,
bude napraveno při tvorbě nových směrnic
– pozdní zaúčtování pozemků nabytých bezúplatně – oblast: nabývání majetku
– chybné zaúčtování dokladu – oblast: nabývání
majetku
– drobné nedostatky ve znění interních předpisů –
oblast: nabývání a pozbývání majetku

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti

použitelnosti delší než jeden rok, drobný dlouhodobý majetek, který nesplňuje podmínku dolní hranice „A.II.6 Drobný dlouhodobý majetek“.
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Bezúplatné převody majetku
Název organizace:
Moravské zemské
muzeum
Rok:
2016
Poř.č
.

Poskytovatel

Příjemce

Název / Označení

Invent.
číslo

Smlouva
ze dne

1

MZM

parcela č. 365 –
Moravec

31/A135

MZM

parcela č. 366 –
Moravec

3

Úřad pro zast.
státu ve věcech
majetkových
Úřad pro zast.
státu ve věcech
majetkových
MZM

4

MZM

5

MZM

6

MZM

7

MZM

8

MZM

9

MZM

10

MKČR

Vojenská
správa Brno
Vojenská
správa Brno
Vojenská
správa Brno
Vojenská
správa Brno
Vojenská
správa Brno
Vojenská
správa Brno
Vojenská
správa Brno
MZM

bunkr podzemní –
Rebešovice
budova gar. přístř. –
Rebešovice
skladiště podzemní –
Rebešovice
budova provozní –
Rebešovice
budova dílny a skladu –
Rebešovice
objekt měření a reg.
plynu –Rebešovice
parcela č. 383/29
Rebešovice
auto Škoda Octavia
Scout

2

20.11.2014

Datum
fyzického
předání /
převzetí
31.3.2016

Účetní
hodnota (Kč)

5 375,00

31/A136

20.11.2014

31.3.2016

3 950,00

21/104342

16.2.2016

11.7.2016

8 831 985,00

21/104343

16.2.2016

11.7.2016

317 944,00

21/104344

16.2.2016

11.7.2016

164 860,00

21/104345

16.2.2016

11.7.2016

1 420 614,10

21/104347

16.2.2016

11.7.2016

103 040,00

21/104351

16.2.2015

11.7.2016

21 113,40

31/1A93

16.2.2016

11.7.2016

6 877,37

22/44621

21.7.2016

25.8.2016

600 605,00

Informace o bezúplatných převodech majetku, tj. o jeho nabytí a pozbytí. Jedná se např. o převody na církve,
neziskov organizace nebo podnikatelské subjekty v podobě restitucí, naturálních darů nebo i majetku nabytého
po osobách bez dědiců, jakož i o převody majetku od ústředních orgánů na územní samosprávné celky a jimi
řízené organizace. Nezahrnují se vzájemné převody mezi organizačními složkami státu.
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Fondy

Název organizace: Moravské zemském muzeum
Rok:

2016

Poř. č.

Fond

Použito Kč

FO 01

Fond odměn

0,00

RF 01

Rezervní fond

108 672,00

porušení rozp. kázně – penále

RF 02

Rezervní fond

517,00

penále

RF 03

Rezervní fond

1 441,00

úrok z prodlení – daň z příjmu FO

FRM 01

Fond reprodukce majetku

1 366 504,18

zúčtování nekrytých odpisů

FRM 02

Fond reprodukce majetku

6 120 947,92

fin. požízení DHM a DNM

FRM 03

Fond reprodukce majetku

1 716 975,54

fin. oprav a údrž. majetku

FRM 04

Fond reprodukce majetku

598 434,29

poř. drobného dlouh. majetku

Poskytovatel

Druh

Účel / Projekt

Přijaté
prostředky
tuzemské

Přijaté prostředky
ze zahraniční

Použito
celkem

Použito
na platy

hodnoty
uvedeny
v Kč
Použito
na OON

dotace

Korespondence Leoše Janáčka,
finální etapa edičního zpracování
Mozart v muzeu

26 000,00

0,00

26 000,00

10 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

3

Masarykova
univerzita Brno
Statutární město
Brno
Jihomoravský kraj

dotace

Brněnská muzejní noc

38 000,00

0,00

38 000,00

0,00

0,00

4

Jihomoravský kraj

dotace

Toulky přírodou

63 000,00

0,00

63 000,00

0,00

0,00

5

Jihomoravský kraj

dotace

158 000,00

0,00

158 000,00

0,00

0,00

6

ČV ICOM

dotace

vydání publikace – Moravští zemští
prezidenti
konference v Miláně 2016

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

7

Pražské
Benátky,s.r.o., Praha

dar

údržba ploch zoolog. stanice Betlém

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

časové rozlišení investičních
transferů – MŠMT
ČR – Mendelianum

2 283 348,84

0,00

2 283 348,84

0,00

0,00

1
2

8

dotace

Vysvětlivky:
Poskytovatel – subjekt, který podpořil PO finančními prostředky za účelem realizace akcí, projektů. Poskytovatelem
mohou být: jiné kapitoly státního rozpočtu, územní samosprávné celky, Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, ústavy AV ČR, zadavatelé projektů (v nichž jsou PO spoluřešiteli), Strukturální a investiční fondy EU, zahraniční poskytovatelé, fyzické a právnické osoby, jiné subjekty (uveďte jaké). Tabulku seřaďte za sebou dle jednotlivých poskytovatelů.
Druh – příspěvek, dar, dotace, grant, jiné (uveďte jaké)
Účel/Projekt – stručný komentář, na jaký účel byly mimorozpočtové prostředky prostředky použity
Použito Kč na platy a OON – údaje musí korespondovat s hodnotami v tabulce Rozbor mzdových prostředků –
skutečnost za rok 2016, odd. C, sloupce M1, M2, M4 a M5
Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2016
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Název organizace:
Moravské zemské muzeum
Rok: 2016

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

Mimorozpočtové zdroje

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost

Účel použití / Projekt / Důvod výdaje

Soupis vnitřních a vnějších kontrol
Název organizace: Moravské zemské muzeum
Rok:

2016

Číslo
kontrolní
akce
I/01/2016

Název kontrolní akce

I/02/2016

I/03/2016

Název
kontrolního
orgánu
IA PO

Audit evidence
použitého movitého
majetku pořízeného na
základě kupní smlouvy
IA PO
Audit nabývání a
pozbývání dlouhodobého
hmotného a nehmotného
majetku MZM
Audit veřejných zakázek IA PO

Veřejnosprávní kontrola
MK
49845/2016 na místě
OIAK

OIAK MK

Typ kontroly

Předmět kontroly

Kontrolní zjištění

Nápravná
opatření

vnitřní

Fyzická kontrola movitého
majetku a kontrola jeho
zaúčtování

vnitřní

Kontrola pořízování
a vyřazování majetku
v organizaci

Nebyly zjištěny nedostatky. Nebyly
zjištěny
nedostatky
.
Více zjištění.

vnitřní

Kontrola veřejných zakázek

dosud nebyla ukončena
(termín ukončení 2/2017)

veřejnosprávní Hospodaření s rozpočtovými Více zjištění.
prostředky a majetkem státu,
dodržování právních
předpisů a opatření přijatých
Ministerstvem kultury,
hospodárnost, efektivnost
a účelnost operací při
zajišťování úkolů v roce
2015, v případě věcných
souvislostí i v letech
souvisejících

Popsáno ve
zprávě.

V samostatné pasáži se uvádějí výsledky vnitřních a vnějších kontrol, provedených na příspěvkové organizaci
v daném roce. Uvádějí se zejména kontroly zaměřené na hospodaření s prostředky státního rozpočtu, přijatá
opatření k odstranění zjištěných závad a zhodnocení jejich plnění.

Vysvětlivky:
Název kontrolního orgánu – interní audit PO (IA PO), Odbor interního auditu a kontroly MK (OIAK MK), Nejvyšší kontrolní
úřad (NKÚ), Finanční úřad (FÚ), Česká obchodní inspekce (ČOI), Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), poskytovatel
dotace (uveďte) aj.
Typ kontroly – interní, vnější, veřejnosprávní, jiné (uveďte jaké)
Předmět kontroly – kontrolované oblasti: účetnictví, daně, prodej, odvody za zaměstnance, dotace, jiné (uveďte jaké)
Kontrolní zjištění – podstatná nebo významná kontrolní zjištění
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Zůstatky na bankovních účtech

2016

Číslo bankovního účtu

Kód banky

Měna

Zůstatek k 31.12.2016

4138621

0100

CZK

10 844 453,20

107-4138621

0100

CZK

302 695,31

123-4138621

0100

CZK

243 862,65

19-5134330227

0100

CZK

1 476 419,44

4138621

0710

CZK

200 100,00

10006-4138621

0710

CZK

0,00

107-4138621

0710

CZK

100,00

43-4138621

0710

CZK

100,00

20001-4138621

0710

CZK

0,00
Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnější záležitosti

Rok:

Úsek náměstka gen. ředitele
pro odbornou činnost

Název organizace: Moravské zemské muzeum

Úsek náměstka gen. ředitele
pro ekonomiku

Úsek náměstka gen. ředitele
pro vnitřní záležitosti

K datu 31. 12. hodnoceného roku se vyčíslí konečné zůstatky na účtech vedených u bank.
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Zpráva o plnění cílů IP DKRVO
za rok 2016
Moravské zemské muzeum, výzkumná organizace
MK000094862
Úvod
Předložená zpráva o plnění cílů stanovených IP
DKRVO Moravské zemské muzeum (MK000094862)
na rok 2016 je sumárním přehledem činnosti vycházejícím z údajů vyžádaných koordinátory činnosti
řešitelského týmu výzkumné organizace na řešitelích dílčích úkolů vyplývajících z platné Vědecká
koncepce Moravského zemského muzea výzkumné
organizace MK ČR na léta 2016–2021.
Vyžádáno bylo 1) Hodnocení stanovených cílů vědecké činnosti a jejich plnění v roce 2016 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 1. prosincem 2016.
Z publikační činnosti vedle sumářů v jednotlivých
položkách je v závěru zprávy jako Přílohy uvedeny
přehledy všech známých uplatněných prací za rok
2016, případně těch, které nesou vročení 2015 či
starší (v rámci pětiletého hodnoceného období), nebyly však hlášeny v roce minulém. Příloha má čtyři
části: 1. přehled uplatněných výsledků s návazností
na IP DKRVO k 5. 12. 2016; 2. přehled uplatněných
výsledků s návazností na IP DKRVO, které budou
uplatňovány v dodatku k 15. 1. 2017, 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 2016 se účastnilo celkem 56 dílčích řešitelů. Pro-

středky 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 753/2016 OVV ze 14. 11. 2016). 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 2016 korespondují s cíly platné Vědecká koncepce Moravského zemského muzea výzkumné organizace MK ČR na léta
2016–2021. 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 (vynaložené aktuálně do 1. prosince 2015) byly čerpány plně v souladu s podmínkami
Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí institucio-
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nální 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 753/2016 OVV ze 14.
11. 2016) 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 2016
budou předány 5. 12. 2016 na podatelnu MK ČR)
došlo také k realizaci tří investičních akcí: nákupům
sušárny pro zpracování botanického materiálu, speciálního scaneru na digitalizaci herbářových položek a parového skalpelu, vč. preservation Pencil.
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 753/2016
OVV ze 14. 11. 2016):
Soupis recenzovaných publikací připravovaných, editovaných či tištěných v roce 2016 s podporou IP DKRVO (vč. časopisů)

Černý, M.: Mapování ptáků města Brna – uplatnění výsledku v r. 2017
Měchurová, Z.: Řemeslo či umění? Chvála středověké každodennosti (pracovní název)
Neruda, P.: Čas neandertálců – Time of Neanderthals – cíl splněn
Oliva, M.: Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí – cíl splněn, bude předán OVV s dodávkou 15. 1. 2017
Šebela, M.: Červená kniha živočichů Biosférické rezervace Dolní Morava – cíl splněn, bude předán
OVV s dodávkou 15. 1. 2017
Nerudová, Z. Lovci posledních mamutů na Moravě – cíl splněn, bude předán OVV s dodávkou
15. 1. 2017
Převod z cílů roku 2015 a 2016, plánována příprava
a editace v roce 2016, uplatnění a tisk v roce 2017: (převod finančních prostředků na tisk ve výši 570 000,- Kč
do nároků z nespotřebovaných výdajů 2017)
Blecha, J.: Rodinná loutková divadélka – malí velcí
Shakespearové + DVD (jako součást publikace)
Čižmářová, J.: Keltská pohřebiště na Moravě.
Okresy Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Opava, Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště a Zlín
Čižmářová, J.: Keltská pohřebiště na Moravě.
Okresy Břeclav, Třebíč, Třebíč, Znojmo
Fišer, Z.: František Skopalík. Život a dílo v dokumentech III. Výběr z korespondence
Kalinová, A.: Sbírka lidové keramiky v Moravském
zemském muzeu. Novokřtěnecká (habánská) fajáns
1629–1730

Recenzovaná periodika
Cíle roku 2016 (plánovaná příprava, editace, tisk):
Acta Musei Moraviae – sci. soc. 101 / 1, 2 – splněno, číslo 2 bude předáno s dodávkou 15. 1. 2017
Acta Musei Moraviae – sci. biol. 101 / 1, 2 – splněno, číslo 2 bude předáno s dodávkou 15. 1. 2017
Acta Musei Moraviae – sci. geol. 101 / 1, 2 (bude
vydáno jako dvojčíslo) – splněno
Folia ethnographica 50 / 1, 2 – splněno
Folia numismatica 30 / 1, 2 – splněno, obě čísla 1
a 2 budou předána s dodávkou 15. 1. 2017
Folia Mendeliana 52 / 1, 2 – splněno, obě čísla 1
a 2 budou předána s dodávkou 15. 1. 2017
Anthropologie 54 / 1–3 – splněno

Další výsledky typu B připravované na rok 2016
v rámci činnosti VO, avšak tištěné jinými subjekty:
Malý, F. (ed.): Neznámé písně Felixe Kadlinského
ze Zlaté ctností knihy. Kritická edice – cíl splněn,
bude předán OVV s dodávkou 15. 1. 2017
Malý, F. (ed.): Klarinetová dueta Kajetána Vogla.
Kritická edice – cíl splněn, bude předán OVV s dodávkou 15. 1. 2017
Malý, F. (ed.): Karel Nebert: Tři skladby pro housle
a klavír. Edice – cíl splněn

Recenzované monografie
Cíle roku 2016 (plánována příprava, editace, tisk):
Kostrhun, P. – Soukup, V. – Půtová B. – Nerudová, Z. 2016: Úsvit pravěkých lovců. Po stopách Jana
Jelínka – cíl splněn

Přehled dílčích projektů výzkumných a vývojových pracovníků Moravského zemského muzea
podílejících se v rámci IP DKRVO na řešení úkolů
dlouhodobého koncepčního rozvoje Moravského
zemského muzea, v.o. v roce 2016:
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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 IP DKRVO
je vedle vlastního terénního výzkumu navazující
příprava, editování a publikování hodnocených
druhů výsledků: odborných 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.
Cíle řazené abecedně dle příjmení dílčích řešitelů:
1.
Botanika – garant: RNDr. Vladimír Antonín,
CSc.
(EF – botanika)
Cíl 1: Taxonomicko-fylogenetický projekt studia
hub rozkládajících opad v Korejské republice ve spolupráci s Korejským lesnickým výzkumným ústavem
v Soulu (Phylogenetic taxonomy of litter decomposing
fungi in the Republic of Korea; 2015–2017). Terénní
výzkum, zpracovávání sběrů a příprava publikací.
Výsledky:
3× Jimp – článek v impaktovaném časopise, předpokládané uplatnění 2016/2017
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jimp, do termínu 31. 12. 2016 a budou předány
k 15. 1. 2017. Další výsledky 2× Jimp byl již submitovány a budou uplatněny v roce 2017.
Cíl 2: Práce na taxonomicko-fylogenetickém projektu Evropských druhů rodu tmavobělka (Melanoleuca). Úkol probíhá ve spolupráci s doc. Dr. M.
Tomšovským (Mendelova univerzita, Brno)

a Mgr. O. Ďuriškou (Katedra farmakognózie a botaniky FF Univerzity Komenského, Bratislava). Zpracování sběrů z roku 2015, terénní sběr materiálu ve
vybraných biotopech, sekvenace vybraných vzorků,
pokračování ve zpracovávání druhů ze sekce Urticocystis, publikační zpracování typového materiálu.
Výsledky:
1× Jimp a 1× J – článek v impaktovaném časopise
(předpokládané uplatnění v r. 2016) a článek v recenzovaném odborném periodiku (předpokládané
uplatnění v r. 2017)
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jimp, další výsledek 1× J byl již submitován
a bude uplatněn v roce 2017.
Cíl 3: Drobnější taxonomické a taxonomicko-fylogenetické projekty vybraných druhů a skupin
druhů. Terénní výzkum, zpracování problematiky
a příprava publikací.
Výsledky:
2× Jimp – článek v impaktovaném časopise, předpokládané uplatnění v letech 2016/2017 (v závislosti na úspěšné submitaci článků).
Cíl splněn. V roce 2016 budou uplatněny výsledky 2× Jimp, do termínu 31. 12. 2016 a budou
předány k 15. 1. 2017
2.
Entomologie – garant: RNDr. Petr Baňař, Ph.D.
(EG – zoologie)
Cíl 1: Taxonomie ploštic z infrařádu Enicocephalomorpha (Heteroptera). Dlouhodobě zkoumané téma,
výsledky průběžně publikovány. Příprava popisu nových taxonů a některých nomenklatorických změn
fauny infrařádu. Spolupráce s Universitou v Antananarivo, Madagaskar, včetně terénních aktivit.
Výsledky:
1× Jimp – článek v impaktovaném časopise, taxonomický článek, předpokládané uplatnění: 2016/2017
(v závislosti na úspěšné v závislosti na úspěšné submitaci článku).
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp bude
uplatněn v roce 2017.
Cíl 2: Taxonomie čeledi Aradidae z Madagaskaru.
Výsledky:
1× Jimp – článek v impaktovaném časopise, taxonomický článek, předpokládané uplatnění:
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2016/2017 (v závislosti na úspěšné v závislosti na
úspěšné submitaci článku).
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp bude
uplatněn v roce 2017.
3.
Etnologie – garantka: PhDr. Helena Beránková
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl: Zpracování díla fotografů Roberta Smetany –
fotografie z terénního výzkumu 1930–1940 (výzkum v terénu), Karla Dvořáka – olomoucký fond
a Josefa Klvaňe – práce na edici Životopisu.
Výsledky:
3× Jrec – studie v odborném recenzovaném periodiku, názvy: 1. Stavební paměť lokality: Uherský Ostroh Josefa Šuta, bude uplatněno v roce 2016 2.
Otazníky a výzvy výučby vizuálnej dokumentácie
v etnológii, bude uplatněno v roce 2016 a 3. Robert
Smetana, muzikolog a fotograf (pracovní název, Národopisná revue), bude uplatněno v roce 2017,
1× J – studie v odborném periodiku, Lidové stavitelství na skleněných negativech, bude uplatněno
v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 budou uplatněny výsledky 2× Jrec (v recenzovaných časopisech Východní Morava a Historická fotografie, oba do termínu 31. 12. 2016, budou předány k 15. 1. 2017)
a 1× J (v časopise Národopisný věstník 33, roč. 75,
2016, Supplementum Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení ČNS). Výsledek
1× Jrec bude uplatněn v roce 2017. Dále bude
uplatňován v rámci činnosti MZM výsledek 1×
Jrec, který bude zařazen do dodávky k 15. 1. 2017.
4.
Dějiny divadla – garant: PhDr. 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 –
v kontextu s evropským, respektive světovým loutkářstvím. Průběžné zpracování sbírky dokumentů
kočovného marionetového divadla a tzv. rodinného
loutkového divadla MZM (průzkum, determinace,
evidence, návrhy na konzervaci a restaurování).
Výsledky:
1× B – odborná kniha + 1× A – DVD, Rodinná
loutková divadélka – malí velcí Shakespearové, bude

122

www.mzm.cz

uplatněno v roce 2017; DVD jako součást publikace)
1× 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. publikovaná pod
názvem Paper Theatre (From the Origins to Present
Day), bude uplatněno v roce 2017,
2× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, 1. marionetářská rodina Nových, koncentrace na analýzu jejich loutek, zejména doložených
ve sbírce MZM, bude uplatněno v roce 2017, 2. analýza materiálu z pozůstalosti Jindřicha Veselého,
bude uplatněno v roce 2017,
1× D – studie v cizím tematickém sborníku, o politickém zákulisí konce českých „ambulantních“ marionetářů doloženým na příkladu brněnského loutkáře
Václava Kopeckého, bude uplatněno v roce 2016,
1× E – uspořádání výstavy, téma: František Vítek
a Věra Říčařová – Jeden život, výstava přibližující
a hodnotící celoživotní loutkářskou tvorbu významných českých divadelníků, respektive legend českého loutkového divadla – řezbáře a loutkáře Františka Vítka a výtvarnice a loutkářky Věry Vítkové Říčařové, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 budou uplatněny výsledky 1× D (do termínu 31. 12. 2016 a bude předán k 15. 1. 2017) a 1× E. Uplatnění dalších výsledků je plánováno v roce 2017 (prostředky na
tisk výsledku 1× B + 1× A jsou přesunovány z roku
2016 na rok 2017 v rámci NNV).
5.
Historie – garant: PhDr. Jan Břečka
(AB – dějiny)
Cíl 1: Zpracování témat a osobností I. a II. národního odboje.
Výsledky:
1× C – kapitola v odborné knize, téma: Občané
Týnce v I. a II. odboji, pojednávající o účasti týneckých rodáků nebo občanů v řadách domácí a zahraniční rezistence v průběhu 1. a 2. světové války, bude
uplatněno v roce 2016,
1× D – studie ve sborníku, téma: Kroměřížský
rodák Otmar Riedl - první československý „nebeský
posel“ 2. světové války, o vůbec prvním čs. parašutistovi z Velké Británie, bude uplatněno v roce 2016.
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Cíl splněn. V roce 2016 budou uplatněny výsledky 1× C (kapitola v knize Monografie obce
Týnec, do termínu 31. 12. 2016 a bude předána
k 15. 1. 2017) a 1× D.
6.
Zoologie – garant: Mgr. Martin Černý
(EG – zoologie)
Cíl 1: Výzkum ekologie koroptve polní (Perdix
perdix). V návaznosti na předchozí úkoly uskutečněné na různých územích ČR je cílem zhodnotit
stav a životaschopnost populace koroptví v okolí
města Brna a následně získaná data sloučit a porovnat s výsledky z jiných částí republiky. V předešlém
roce již na studované lokalitě proběhl terénní pokus,
jehož data budou v rámci projektu publikována. Výzkum bude probíhat formou terénního pozorování,
fotodokumentace a sběru biologického materiálu,
případně prostřednictvím odchytů.
Výsledky:
1× Jimp – článek v impaktovaném časopise, bude
uplatněno v letech 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp bude
uplatněn v roce 2017 (probíhá přepisování článku
v závislosti na zamítnutí recenzentem).
Cíl 2: Ornitologický průzkum parku Lužánky
(Brno). Porovnání změn v diverzitě ptačích společenstev na území parku Lužánky s již dříve sebranými daty dostupnými na zoologickém oddělení
MZM. Studijní lokalita prodělala za posledních dvacet let významné změny z hlediska zastoupení vegetace hojně využívané ptactvem. Cílem by pak bylo
porovnat, jak tyto změny a celkový vývoj centra
města ovlivňuje ptačí společenstva. Na studovaném
území proběhne komplexní sledování druhů a jejich
počtu. Následně budou sebraná data staticky vyhodnocena s již dříve zjištěným stavem.
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, bude uplatněno v roce 2016/2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2017 (probíhá zapracování rozšíření sebraných dat za rok 2016).
Cíl 3: Mapování ptáků města Brna. Spolupráce na
mapování ptáků města Brna probíhala již v předchozích letech za účelem vytvoření publikace o výskytu jednotlivých druhů na území Brna. V násle-

dujících letech budou domapovány zbylé části
území. Mapování probíhá metodou síťového monitoringu a metodou bodového sčítání, kdy je vyhodnocováno nejen zastoupení druhů, ale i počty jedinců. Pro účely publikace je pořizována
i fotografická dokumentace ptáků a jejich biotopů.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, bude uplatněno v letech
2016/2017
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2017 (probíhá finální zpracování dat).
7.
Archeologie – garantka: PhDr. Jana Čižmářová
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Pokračování zpracovávání starých fondů
a vypracování katalogu materiálu z moravských
keltských pohřebišť (okresy Hodonín, Kroměříž,
Olomouc, Prostějov, Přerov, Opava, Uherské Hradiště, Zlín).
Výsledky:
1× B – odborná kniha, Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Opava,
Prostějov, Přerov, Uherské Hradiště a Zlín – komentovaný katalog nálezů z keltských pohřebišť na
území uvedených okresů s obrazovou dokumentací
a přílohami, bude uplatněno v roce 2017,
1× B – odborná kniha, Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy Břeclav, Třebíč, Znojmo – příprava komentovaného katalogu nálezů z keltských pohřebišť
na území uvedených okresů, bude uplatněno v roce
2017,
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, studie o laténských švartnových náramcích,
bude uplatněno 2016/2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledky 2× B a 1× Jrec
budou uplatněny v roce 2017 (prostředky na tisk
výsledků 2× B jsou přesunovány z roku 2016 na
rok 2017 v rámci NNV).
Cíl 2: 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).
Výsledek:
1× B – odborná kniha, spoluautoři Miloš Čižmář
a Jiří Meduna, název Spony z keltského mocenského
centra v Němčicích nad Hanou a z keltského oppida
Staré Hradisko, bude uplatněno v roce 2016/2017.
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Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2017.
Cíl 3: Prezentace materiálu z keltských lokalit
Staré Hradisko a Němčice nad Hanou.
Výsledek:
1× E – uspořádání výstavy, téma: Keltové na Jantarové stezce (ve spolupráci s Muzeem a galerií
v Prostějově), realizace: Muzeum a galerie v Prostějově, bude uplatněno 2016.
Cíl splněn. Výstava byla úspěšně realizována
v prostorách Muzea Prostějovska v Prostějově
(realizováno 7. 4. – 29. 5. 2016) a bude uplatněna
za rok 2016.
Cíl 4: Prezentace bohatých hrobových nálezů
z období stěhování národů.
Výsledek:
1× E – uspořádání výstavy, téma: Hroby barbarů
(ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy)
realizace: Palác šlechtičen, bude uplatněno 2016.
Cíl splněn. Výstava byla úspěšně realizována
v prostorách MZM v Paláci šlechtičen v Brně (vernisáž 30. 5. 2016, trvání do 29. 1. 2017) a bude
uplatněna za rok 2016.
8.
Dějiny literatury – garant: PhDr. Zdeněk Drahoš
(AB – dějiny)
Cíl: Vyhodnocení archivních fondů ke kulturněpolitickému dění na Moravě.
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, téma: Ludvík Kundera šedesátých let 20. století, věnující se dílu a osudům nevýznačnějších brněnských literárních autorů, bude uplatněno v roce
2016,
1× E – uspořádání výstavy, téma: Československý
exil, která by představila hlavní vlny československého politického exilu 20. století a jejich osobnosti,
bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. Výsledek 1× E byl úspěšně realizován v prostorách MZM v Biskupském dvoře
v Brně (realizována 2. 11. až 31. 11. 2016) a bude
uplatněna za rok 2016. Výsledek 1× Jrec bude rovněž uplatněn za rok 2016, do termínu 31. 12. 2016
a bude předán k 15. 1. 2017.
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9.
Etnologie – garantka: PhDr. Hana Dvořáková
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl: Zpracování fondu lidové religiozity (betlémy,
pověrčivost, slavnosti) a výzkum fondu ÚLUV ve
vztahu k současnému designu.
Výsledky:
1× D – článek ve sborníku, téma: Kiritof/Kirhweihfest in Jevišovka bei Nikolsburg als Identifizierungsfaktor der heutigen kroatischen Minderheit.
Gefundene und erfundene lokale Feste und Festivals nach der Wende: Zwischen Ethnobusiness und
Selbstvergewisserung. Freiburg, bude uplatněno
v roce 2016,
1× Jrec, článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: Fenomén Grulich – studie o poutním
a betlémářském středisku, bude uplatněno v roce 2016,
1× C – kapitola v knize, téma: Víno jako nositel posvátna, monografie Velké Bílovice. Monografie
obce, bude uplatněno v roce 2016/2017,
1× E – uspořádání výstavy, téma: Budoucnost tradice (design a tradiční kultura), instalace v Regionálním muzeu Mikulov, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 budou uplatněny výsledky 1× Jrec, 1× E (realizace 6. 5. – 21. 8. 2016
v Regionálním muzeu Mikulov) a 1× D (do termínu 31. 12. 2016 a bude předán k 15. 1. 2017).
Výsledek 1× C (kapitola s názvem „Víno, jako nositel posvátna“ v knize „Z historie a současnosti
Velkobílovického vinařství“) bude uplatněna
v roce 2017. Navíc v rámci činnosti bez návaznosti
na DKRVO budou za rok 2016 uplatňovány další
výsledky 1× E a 1× M (v dodávce k 15. 1. 2017).
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.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, 1. edice František Skopalík.
Život a dílo v dokumentech III. Výběr z korespon-
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dence, část z korespondence významné osobnosti
selského stavu na Moravě v 2. pol. 19. století, většinou přijaté (od rodiny, přátel, úřadů, zemských a říšských poslanců), bude uplatněno v roce 2017,
6× C – kapitola v knize, téma: Záhlinice a František Skopalík. Příběh malé vesnice a velkého muže,
monografie jednak dějiny zmíněné obce, jednak
osobnost Františka Skopalíka, starosty, zemského
a říšského poslance, který provedl první scelení pozemků na Moravě, bude uplatněno v roce 2016,
2× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, 1. téma: Slovenské národní listy (1901–1903)
a okruh moravských „slovákofilů“ kolem nich, bude
uplatněno v roce 2017, 2. téma: Jan Mezník, rolník
a starosta v Hodějicích, ve světle korespondence
s Františkem Skopalíkem, život a působení jednoho
z představitelů selského stavu na Moravě v 2. polovině 19. století, mj. se podílel na založení cukrovaru
ve Slavkově u Brna, bude uplatněno v roce
2016/2017 (v závislosti na úspěšné submitaci textu).
Cíl splněn. Výsledky 6× C budou rovněž uplatněny za rok 2016, do termínu 31. 12. 2016
a budou předány k 15. 1. 2017. Výsledky 1× B a 2×
Jrec budou uplatněny v roce 2017 (prostředky na
tisk výsledku 1× B jsou přesunovány z roku 2016
na rok 2017 v rámci NNV).
Cíl 2: Dějiny Moravy a moravsko-slovenské
vztahy v druhé polovině 19. a ve 20. století.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, 1. edice Korespondence
J. M. Hurbana, A. Hurbanové - Jurkovičové a S. Jurkoviče, edice připravovaná v souvislosti s 200. výročím od narození J. M. Hurbana přinese úvodní studii a edici dopisů dotyčného, jeho manželky
a tchána, kteří měli rovněž blízký vztah k Moravě
(Rusava a Daniel Sloboda) a kteří všichni významně
přispěli k rozvoji slovenského národního hnutí,
bude uplatněno v roce 2017,
6× Jrec, článek v odborném recenzovaném periodiku, 1. téma: Rolnický akciový cukrovar v Hulíně
(spolu s V. Úlehlou); 2. téma: Slovenský evangelický
kněz Ľudovít Čulík a jeho působení na gymnázia
v Přerově v letech 1874–1881, 3. téma: Josef Viktorin,
Ludmila Berchtoldová a hrad Buchlov, kapitola
ze slovensko-moravských vztahů v šedesátých letech
19. století, 4. téma: Biografický přehled slovenských
studentů na gymnáziu v Přerově v době před 1. světovou válkou (1875–2014), v místě studovalo postupně přes šedesát slovenských žáků, z nichž mnozí

se stali významnými osobnostmi jak na Slovensku,
tak i v Čechách a na Moravě, 5. téma: Jeden ze zapomenutých: Štěpán Cholava, rodák z Lutopecen, c.
k. profesor, příběh českého vlastence, jehož působení
se odráží v dopisech A. V. Šemberovi, a který byl pro
své smýšlení přesazován z místa na místo (Vídeň,
Salzburk, Krakov, Černovice, Jihlava, Olomouc), 6.
téma: Osudy rómského a židovského obyvatelstva
v Hulíně za 2. sv. války, zpracování osudů několika
cikánských a židovských rodin, odsouzených k zániku, i jak na jejich perzekuci reagovalo místní české
obyvatelstvo, bude uplatněno v roce 2016/2017
v závislosti na úspěšné submitaci textů.
5× C – kapitola v knize, hesla pro Biografický
slovník českých zemí, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Jeden výsledek 1× Jrec bude
uplatněn již za rok 2016. Výsledky 1× B, 5× Jrec
a 5× C budou uplatněny v roce 2017.
Cíl 3: Zpracování 200 let dějin Moravského zemského muzea, druhé nejstarší paměťové instituce
české republiky.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, téma: Dějiny Moravského
(Františkova) zemského muzea, vznik a vývoj instituce až do současnosti, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2017.
11.
Archeologie – garant: doc. PhDr. Luděk Galuška,
CSc.
(AC – archeologie, anthropologie, etnologie)
Cíl 1: Výzkum litých bronzů avarského období na
Moravě a počátků klenotnictví (zlatnictví) na Velké
Moravě.
Výsledky:
1× D – článek ve sborníku, téma: K otázce zlata
na Velké Moravě v recenzovaném sborníku Bojná II.
Nové výsledky výskumu včasnostredovekých hradísk,
bude uplatněno v roce 2016,
1× Jneimp, článek v odborném recenzovaném periodiku obsaženém v databázi ERIH, téma: Plaque
depisting a doder with a bird from the early medieval
period found at Staré Město (Moravia, CZ), psáno
pro profilový polský archeologický časopis Przeglad
Archeologiczny, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. Výsledky 1× D a 1× Jneimp budou
uplatněny za rok 2016. U zahraniční publikace

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2016

125

Jneimp došlo ke skutečnosti, že zahraniční redakce (časopis polské AV) v textu nedošlo k zařazení odkazu na IP DKRVO.
Cíl 2: Zpracování a vyhodnocování archeologických nálezů z oblasti Uherskohradišťska souvisejících s duchovnem starých Slovanů, zejména s počátky křesťanství.
Výsledky:
1× B – odborná kniha (společně s Jiřím Mitáčkem
ad.), Uherské Hradiště – Sady: 500 let nejranějšího
křesťanství ve střední Evropě, publikace věnovaná význačnému velkomoravskému a ranně středověkému
pohřebišti v rámci křesťanského centra v Uh. Hradišti - Sadech, sídle moravského arcibiskupa sv. Metoděje, bude uplatněno v roce 2017,
3× C – kapitola v odborné knize, 1. (společně
s P. Kouřilem) téma: Velká Morava – christianizace
a Benediktini, v knize Benediktini a střed Evropy /
Křesťanství – kultura – společnost 800–1300, bude
uplatněno v roce 2016, 2. téma: Die mährischen
Zentren Veligrad, Uherské Hradiště-Sady Kirchenkomplex, Staré Město Residenz und Rotunde „Na Dědině“, Staré Město Kirche „Špitálky“, v knize Wilfried
Franzen (red.): Die Slawen. Lipsko 2016, bude uplatněno v roce 2016, 3. téma: Obraz duchovna starých
Slovanů v archeologických pramenech, v knize Náboženství starých Slovanů, nakladatelství Vyšehrad,
bude uplatněno v roce 2016/2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledky 2× C (témata 1.
a 2.) budou uplatněny za rok 2016, v termínu do
31. 12. 2016, předána budou k 15. 1. 2017. Další
výsledek 1× C (3. téma) bude uplatněn v roce
2017. Rovněž výsledek 1× B bude uplatněn v roce
2017.
12.
Geologie – garantka: RNDr. Růžena Gregorová,
Ph.D.
(DB – geologie a mineralogie)
Cíl 1: 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,
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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).
Výsledky:
8× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, 1. téma: Osteologická analýza nálezu ptačích zbytků z řádu Procelariformes z lokality Litenčice, 2. téma: Osteologická analýza rodu
Palaeorhynchus z lokality Litenčice, 3. téma: Osteologická analýza a fylogeneze zástupců čeledi Echeneidae (štítovci) z oblasti Karpat a rýnského prolomu. Studium z celosvětového hlediska nejstarších
fosilních zástupců čeledi Echeneidae, 4. téma: Analýza žraločí fauny Karpat: komplexní zpracování
žraločích zubů z terciérních lokalit na Moravě, 5.
téma: Osteologická analýza nejstaršího zástupce
rodu Lepidopus z lokality Vážany nad Litavou, 6.
téma: (Růžena Gregorová, Tomáš Přikryl, Norbert
Micklich) First record of the family Moronidae (Perciformes) of the Litenčice locality (Oligocene, Rupelian; Moravia, Czech Republic), 7. téma: (Ionut Gradianu, Tomáš Přikryl, Růžena Gregorová) The oldest
record of the genus Gonostoma Rafinesque, 1810
from the Oligocene deposits of Romania: Paratethys
origin of the contemporary bristlemouths, 8. téma:
(Tomáš Přikryl, Rostislav Brzobohatý and Růžena
Gregorová) Diversity and distribution of fossil codlets
(Teleostei, Gadiformes, Bregmacerotidae) – review
and comments, všech 8 x Jrec bude uplatněno v letech 2016/2017 (v závislosti na úspěšné submitaci
textů).
Cíl splněn. V roce 2016 budou uplatněny výsledky 4× Jimp (témata 3., 4., 6. a 8.), další výsledky 4× Jimp budou uplatněny v roce 2017.
Typy výsledků jsou omylem vedeny jako Jrec, této
chyby, která se stala na naší straně, jsme si všimli
až při sestavování Závěrečné zprávy. Bohužel rovněž v případě výsledku 1× Jimp (Diversity and
distribution of fossil codlets (Teleostei, Gadiformes, Bregmacerotidae): review and commentary
v impaktovaném časopise Palaeobiodiversity and
Palaeoenvironments došlo při redakčních pracích
a korektuře k ztrátě odkazu na IP DKRVO).
Cíl 2: Historie paleontologických a geologických
výzkumů na Moravě v souvislosti se založením Moravského zemského muzea. Studium archivních do-
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kumentů spolku Werner Verein, které jsou uloženy
na geologicko-paleontologickém oddělení. Členové
spolku se podíleli na prvním geologickém mapování Moravy.
Výsledky:
Sběr dat pro další publikační využití.
Cíl průběžně plněn. K uplatnění připravován
text Draci, hydry, bazilišci. Démoni z přístavních
doků.
Cíl 3: Přepis a překlad rukopisu přednášek rakouského geologa Eduarda Suesse. Jde o vzácný dokument, vypovídající o tehdejším pojetí vzniku hornin
a pohoří.
Výsledky:
Příprava edice.
Cíl průběžně plněn. Probíhá přepis edice.
13.
Numismatika – Garantka: Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.
(AB – dějiny)
Cíl 1: Pokračování ve výzkumu moravského mincovnictví ve 13. století; analýzy mincovních nálezů.
Výsledky:
2× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, 1. studie na téma nově objeveného mincovního nálezu moravských brakteátů z období 2. poloviny 13. století, bude uplatněno v roce 2016; 2.
studie zaměřená na revizi a publikování starších
mincovních nálezů z období 13. století, bude uplatněno v letech 2016/2017.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jrec (téma 1.), v termínu do 31. 12. 2016, předán k 15. 1. 2017. Další výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2017.
Cíl 2: Pokračující studium měnových poměrů
a oběživa v českých zemích v období raného novověku.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma měnové poměry na Moravě v období
třicetileté války, bude uplatněno v roce 2016,
1× D – článek ve sborníku, téma: Boskovický poklad – kompletní zpracování dochované části mincovního nálezu, bude uplatněno v letech 2016/2017
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jrec, v termínu do 31. 12. 2016, předán k 15. 1.

2017. Další výsledek 1× D bude uplatněn v roce
2017.
14.
Archeologie – Garant: Mgr. Zdeněk Hájek
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Zpracování lokality Nová Ves u Oslavan ze
sbírky V. Grosse. Kresebná a ostatní dokumentace
materiálu kultury s moravskou malovanou keramikou z této výšinné lokality.
Výsledek:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, téma: Osídlení lidem kultury s moravskou
malovanou keramikou v Nové Vsi u Oslavan, spoluautoři A. Humpolová, A. Čerevková, H. Koubková,
bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1 x Jrec bude
uplatněn v roce 2017.
Cíl 2: Zpracování lineárního osídlení ze starých
sbírek Moravského zemského muzea na katastru
obce Blučina.
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, téma: Osídlení lidem kultury s lineární keramikou na katastru obce Blučina, spoluautoři A. Čerevková, H. Koubková, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2017.
Cíl 3: Analýza osídlení kultury s lineární keramikou na polykulturním ohrazeném sídlišti v Hlubokých Mašůvkách z výzkumné sezóny 2003. Druhá
etapa komplexního zpracování materiálu kultury
s lineární keramikou.
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, téma: Nové výsledky zpracování materiálu
kultury s lineární keramikou na významném polykulturním sídlišti v Hlubokých Mašůvkách z výzkumné
sezóny 2003, spoluautoři A. Humpolová, A. Čerevková, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec bude uplatněn
v roce 2016, v termínu do 31. 12. 2016, předán
k 15. 1. 2017.
Cíl 4: Analýza kamenné industrie z objektů kultury s moravskou malovanou keramikou z lokality
Nová Ves u Oslavan.
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Výsledky:
1× Jrec – studie v recenzovaném odborném periodiku, téma: Kamenná industrie z objektů kultury
s moravskou malovanou keramikou z lokality Nová
Ves u Oslavan v poloze Kopaniny, spoluautor M.
Kuča, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1 x Jrec bude
uplatněn v roce 2017.
15.
Mineralogie – garant: RNDr. Stanislav Houzar,
Ph.D.
(DB – geologie a mineralogie)
Cíl 1: Výzkum horninových sekvencí s mramory
v moldanubické zóně a přilehlých jednotkách Českého masivu. Bude dokončeno studium litologie
horninových sekvencí s mramory ve vymezené oblasti (jihovýchodní část Českého masivu), analyzovány minerální asociace a popsány vybrané horninové sekvence pestrých jednotek.
Výsledky:
1× Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném
v databázi SCOPUS, téma minerálních asociací fluorem bohatých mramorů u Písku, bude uplatněno
v roce 2016,
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, téma diopsidovy skarn ve Vranově nad
Dyjí, bude uplatněno v roce 2016,
2× Jimp – článek v impaktovaném časopise, 1.
téma: Durbachites from the Eastern Moldanubicum
(Bohemian Massif) – erosional relics of large, flat tabular intrusions of ultrapotassic melts: geophysical
and petrological records, bude uplatněno v roce
2016, 2. téma litologie mramorů jv. části Českého
masivu, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jimp bude uplatněn za
rok 2016, v termínu do 31. 12. 2016, předán
k 15. 1. 2017. Další výsledky 1× Jsc a 1× Jrec budou
rovněž uplatněny v roce 2016. Další výsledek 1×
Jimp bude uplatněn podle plánu za rok 2017.
Cíl 2: Mineralogické lokality dotčené historickou
těžbou surovin (před rokem 1945). Předpokládá se
průběžný víceletý výzkum pro encyklopedické zpracování (studium nových lokalit, rešerše literatury,
doplnění existujících údajů, dokumentace a odběr
vzorků pro laboratorní studium) jednotlivých míst
se zachovanými terénními pozůstatky po historické
těžbě.
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Výsledky:
2× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, 1. Jrec bude uplatněn v roce 2016 a 2. Jrec
bude uplatněn v roce 2017.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec bude uplatněn za
rok 2016. Další výsledek 1× Jrec bude uplatněn
podle plánu za rok 2017.
V rámci další činnosti autor dále uplatňuje další
výsůedek 1× Jrec v časopise Thayensia.
16.
Mineralogie – garant: Mgr. Vladimír Hrazdil
(DB – geologie a mineralogie)
Cíl 1: Výzkum vybraných mineralogických lokalit
Českého masivu. V rámci projektu bude realizován
mj. mineralogický výzkum klasické lokality očkových
opálu v reziduích serpentinitu Nová Ves u Oslavan.
Výsledky:
1× Jsc nebo 1× Jrec – článek v odborném periodiku
zařazeném v databázi SCOPUS či článek v recenzovaném odborném periodiku (v závislosti na úspěšné
submitaci textu), bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jsc (Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
v Praze) bude uplatněn za rok 2016.
Cíl 2: Mineralogické lokality dotčené historickou
těžbou surovin (před rokem 1945). Předpokládá se
průběžný víceletý výzkum pro encyklopedické zpracování (studium nových lokalit, rešerše literatury,
doplnění existujících údajů, dokumentace a odběr
vzorků pro laboratorní studium) jednotlivých míst
se zachovanými terénními pozůstatky po historické
těžbě.
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, téma: problematika supergenní přeměny
rudních minerálů, bude uplatněn v roce 2016.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec (Acta Mus. Silesicae, Sci. nat.) bude uplatněn za rok 2016.
18.
Archeologie – garantka: PhDr. Alena Humpolová
(AC – archeologie, anthropologie, etnologie)
Cíl 1: Zpracování lokality Nová Ves u Oslavan ze
sbírky V. Grosse. Kresebná a ostatní dokumentace
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materiálu kultury s moravskou malovanou keramikou z této výšinné lokality.
Výsledek:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, téma: Osídlení lidem kultury s moravskou
malovanou keramikou v Nové Vsi u Oslavan, spoluautoři Z. Hájek, A. Čerevková, H. Koubková, bude
uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2017 (rukopis je v recenzním řízení).
Cíl 2: Zpracování štípané industrie z lokality Staré
Zámky u Jevišovic (eneolitické hradisko).
Výsledky:
1× Jneimp – článek v recenzovaném odborném
časopise obsaženém v databázi ERIH, spoluautor
L. Šebela, A. Přichystal, P. Škrdla, téma: Otázky neolitu a eneolitu pro časopis Acta Archeologica Carpatica, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jneimp bude
uplatněn v roce 2017 (rukopis je základě připomínek recenzního řízení je článek přepracováván).
Cíl 3: Analýza osídlení kultury s lineární keramikou na polykulturním ohrazeném sídlišti v Hlubokých Mašůvkách z výzkumné sezóny 2003. Druhá
etapa komplexního zpracování materiálu kultury
s lineární keramikou.
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, téma: Nové výsledky zpracování materiálu
kultury s lineární keramikou na významném polykulturním sídlišti v Hlubokých Mašůvkách z výzkumné
sezóny 2003, spoluautoři Z. Hájek, A. Čerevková,
bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2017 (v časopise Acta Musei Moraviae, sci. soc.).
Cíl 4: Zpracování lokality Nová Ves u Oslavan ze
sbírky V. Grosse. Kresebná a ostatní dokumentace
materiálu kultury s vypíchanou keramikou z této
výšinné lokality.
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku (Osídlení lidem kultury s vypíchanou keramikou v Nové Vsi u Oslavan, spoluautoři A. Humpolová, A. Čerevková, H. Koubková), rok uplatnění
2017.

Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2017 (v časopise Acta Musei Moraviae, sci. soc.).
19.
Hudební věda – garant: Mgr. Libuše Janáčková
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)
Cíl: Zpracování poznatků z výzkumu historie Oddělení dějin hudby Uměnovědného muzea Moravského zemského muzea a Malého divadla hudby
v Brně, které byly získány především prostřednictvím
rozsáhlých rozhovorů s pamětníky a studiem pramenné základny Archivu Moravského zemského
muzea, Oddělení dějin hudby Uměnovědného muzea
Moravského zemského muzea a Ústavu hudební vědy
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, téma: Malé divadlo hudby
v Brně (pracovní název), bude uplatněno
v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2017.
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.
Výsledky:
1× C – kapitola v odborné knize, téma: Marie von
Ebner-Eschenbach, Žena dvou srdcí, Vídeň-Zdislavice, zpracování překladů divadelních her, parabol,
básní, dialogizovaných novel a novel, spoluautor
J. Munzar, bude uplatněno v roce 2016,
1× E – uspořádání výstavy, téma Marie von EbnerEschenbach, bude uplatněno v roce 2016,
1× M – uspořádání konference, téma: Marie von
Ebner-Eschenbach, Básnířka tří století, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 budou uplatněny výsledky 1× C, 1× E a 1× M. U výsledku 1× C (vykázano v rámci celého výsledku 1× B Jeřábková,
Eleonora – Munzar, Jiří: Básnířka dvou srdcí aneb
Zdislavice a Vídeň. Brno, Barrister&Principal
2016, 189 s., ISBN: 978-80-7485-075-2, vydavatel-
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ství nezařadilo do finální redakce odkaz na IP
DKRVO, budeme požadovat errata).
Cíl 2: Publikování nových výzkumů a dokumentačních akcí Oddělení dějin literatury.
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, popisující obsah historické knihovny
zámku Moravec, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2017.
21.
Etnologie – garant: PhDr. Alena Kalinová
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Habánská a posthabánská fajáns a její místo
vývoji lidové keramiky.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, téma: Sbírka lidové keramiky
v Moravském zemském muzeu. Novokřtěnecká (habánská)
fajáns 1629–1730, bude uplatněno v roce 2016/2017,
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jrec (v časopise Folia ethnographica, roč. 50,
2016, č. 1). Další výsledek 1× B bude uplatněn v roce
2017 (prostředky na tisk výsledku 1× B jsou přesunovány z roku 2016 na rok 2017 v rámci NNV).
Cíl 2: Přínos MVDr. Josefa Dostála (1894–1970)
pro etnologické studium.
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2017.
Ze starších, předchozích letech neuplatněných
výsledků předaných zahraničním redakcím jsou
uplatňovány další výsledky 1× B a 1× Jneimp.
Vrámci činnosti MZM pak další výsledek 1× Jrec.
22.
Numismatika – Garantka: Mgr. Dagmar Kašparová
(AB – dějiny)
Cíl 1: Zpracování nálezů mincí na Moravě – jejich
dokumentace a determinace.
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Výsledky:
3× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, nové zpracování starých mincovních nálezů a publikování nálezů nových z území Moravy,
bude uplatněno v roce 2016/2017 v závislosti na
úspěšné submitaci textů.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jrec, v termínu do 31. 12. 2016, předán k 15. 1.
2017. Další dva výsledky 2× Jrec budou uplatněny
v roce 2017.
Cíl 2: Ceny knih v druhé polovině 18. a v 19. století.
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, studium dochovaných tisků, soudobých nabídkových seznamů knihkupectví a dalších archivních pramenů, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jrec, v termínu do 31. 12. 2016, předán k 15. 1.
2017.
23.
Entomologie – garant: Ing. Jiří Kolibáč, CSc.
(EG – Zoologie)
Cíl 1: Pokračování studia fosilních nálezů skupiny
Coleoptera: Polyphaga. Pokračování prací na jurských fosiliích Melyridae, Trogossitidae, Cucujoidea
(spolupráce GPI CAS Nanjing), křídových jantarech
(Universita Barcelona), cenozoických jantarech
(University Bonn, Kaliningrad), pliocenních fosiliích (Universita Bonn).
Výsledky:
1× Jimp – článek v impaktovaném časopise, téma:
The oldest known clerid fossils, from the Middle Jurassic of China: what they reveal about the phylogeny
of Cleridae (Coleoptera), with a review of clerid systematics, odevzdáno časopisu Systematic Entomology, bude uplatněno v roce 2016/2017 v závislosti
na úspěšnosti submitace textu.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jimp (v časopise Systematic Entomology).
Cíl 2: Systematika recentních brouků nadčeledi
Cleroidea – fylogeneze, biogeografie a biologie Cleroidea v rámci Coleoptera: Cucujiformia. Pokračování prací v rámci americko-francouzsko-australského projektu na recentní a subrecentní taxonomii
vymírajících endemických polynésských cleroidů.
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Výsledky:
2× Jimp – článek v impaktovaném časopise, kratší
práce zpracovávající výsledky vlastních expedic
nebo zapůjčeného materiálu jiných institucí, většinou na vyžádání zahraničních specialistů a kurátorů, bude uplatněno v roce 2016/2017 v závislosti
na úspěšnosti submitace textu.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jimp (v časopise Palaeontologische Zeitschrift). Další výsledek 1× Jimp bude uplatněn
v roce 2017 (je v recenzním řízení v časopise Transactions of the Royal Society Edinburgh).
24.
Archeologie – garant: Mgr. Petr Kostrhun
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl: Zpracování, digitalizace a vyhodnocení archivního fondu (korespondence, fotografie) Karla
Absolona z pohledu dějin přírodních a společenských věd. Příprava a tisk kolektivní monografie
zhodnocující sbírky Centra kulturní antropologie
Historického muzea Moravského zemského muzea.
Výsledky:
2× C – kapitola v knize, 1. téma: American archaeologists and anthropologists to archaeological research
in the interwar Czechoslovakia v knize The building of
Czechoslovak Anthropology, 1918–1939 (nakladatelství Karolinum), bude uplatněno v roce 2017, 2.
téma: Historie Pavilonu Anthropos v knize Pavilon
Anthropos – sbírky v proměnách času, spoluautoři
V. Soukup a B. Půtová, bude uplatněno v roce 2016,
3× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, 1. téma: Archeology and Art: The Relationship of Karel Absolon and Czechoslovak Artists in the
Period between the World Wars, bude uplatněno
v roce 2017, 2. téma: První zvukový film o speleologii – Tajemství Macochy, spoluautor J. Čeladín, bude
uplatněno v roce 2016, 3. téma: Dvojité výročí moravské archeologie – připomenutí sto let od úmrtí
Karla Jaroslava Mašky a Martina Kříže, spoluautor M. Oliva, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 budou uplatněny výsledky 1× C (kapitola v knize Úsvit pravěkých
lovců. Po stopách Jana Jelínka, vykazováno v Bibliografii jako celý výsledek 1× B) a 2× Jrec (oba
v časopise Acta Musei Moraviae, sci. soc.), výsledky Jrec v termínu do 31. 12. 2016, předány
budou k 15. 1. 2017. Další výsedky 1× C a 1× Jrec
budou uplatněny v roce 2017.

25.
Dějiny literatury – garantka: Mgr. Hana Kraflová
(AB – dějiny)
Cíl 1: Pokračování ve vyhodnocování fondu Rudolfa Těsnohlídka.
Výsledek:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, téma zápisníky a korespondence Rudolfa
Těsnohlídka, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jrec, v termínu do 31. 12. 2016, předán bude
k 15. 1. 2017.
Cíl 2: Publikování nových výzkumů Oddělení
dějin literatury Uměnovědného muzea Moravského
zemského muzea.
Výsledek:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, spoluautorka E. Jeřábková, téma obsah historické
knihovny zámku Moravec, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2017.
26.
Botanika – garantka: RNDr. Svatava Kubešová
(EF – botanika)
Cíl 1: Průzkum bryoflóry ve veřejně přístupných
jeskyních.
Výsledek:
1× Jimp nebo Jrec – článek v impaktovaném časopise nebo v recenzovaném odborném periodiku
(v závislosti na úspěšné submitaci textu), shrnutí
celkové recentní bryoflóry a historických údajů,
bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp nebo 1×
Jrec bude uplatněn v roce 2017.
Cíl 2: Průzkum bryoflóry ve vybraných oblastech
Evropy, se zaměřením na ČR.
Výsledky:
4× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, shrnutí bryofloristických poznatků z průzkumu jednotlivých oblastí ČR (zaměření na Moravský kras, exkurze bryologicko-lichenologické
sekce ČBS), bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. V roce 2016 bude již uplatněn výsledek 1× Jrec. Ostatní výsledky 3× Jrec
budou uplatněny v roce 2017.
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Cíl 3: Zhodnocení mechorostů z historického nálezu v zámku Lešná.
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, spoluautorka J. Tkáčiková, kompletní popis
nálezu, analýza druhové skladby, bude uplatněno
v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2017.
Autorka navíc vykazuje v rámci další vědecké
činnosti další výsledek 1× Jrec v recenzovaném časopise Thayensia.
27.
Entomologie – garant: Mgr. Igor Malenovský,
Ph.D., spolupracovník: RNDr. Pavel Lauterer, emeritní pracovník Moravského zemského muzea
(EG – zoologie)
Cíl: Systematika a faunistika polokřídlého hmyzu
(Hemiptera). Bude zpracováván další materiál polokřídlých, zejména křísů a mer, ze sbírek Moravského
zemského muzea, jiných institucí a vlastních terénních sběrů. Některé výzkumné úkoly (týkající se
např. taxonomie a fauny mer Korsiky a faunistiky
křísů ČR) budou řešeny ve spolupráci s emeritním
pracovníkem Moravského zemského muzea Dr. Pavlem Lautererem.
Výsledky:
1× Jrec a 1× Jimp – články v odborném recenzovaném periodiku a v impaktovaném časopise, faunistické články věnované fauně křísů ČR, bude
uplatněno v roce 2016/2017.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jimp. Další výsledek 1× Jrec, který měl být
podle plánu uplatněn v roce 2017, byl submitován
a tištěn již v roce 2016 rovněž jako Jimp.
28.
Dějiny hudby – garant: PhDr. František Malý
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)
Cíl 1: Zpracování nově objevených písní Felixe
Kadlinského.
Výsledek:
1× B – odborná kniha, téma Neznámé písně Felixe
Kadlinského ze Zlaté ctností knihy. Kritická edice,
bude uplatněno v roce 2016.
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Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× B, v termínu do 31. 12. 2016, předán bude
k 15. 1. 2017.
Cíl 2: Regionální hudební skladatelé Třebíčska
a Znojemska.
Výsledky:
2× B – odborná kniha, 1. téma: Karel Nebert: Tři
skladby pro housle a klavír. Edice, bude uplatněno
v roce 2016, 2. téma: František Vocelka: Vánoční pastorely. Edice, bude uplatněno v roce 2016/2017.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× B (téma 1). Další výsledek 1× B bude uplatněn
v roce 2017. Uplatňovaný výsledek však ve finální
redakci neobsahuje odkaz na IP DKRVO, MZM
bude požadovat errata).
Cíl 3: Výzkum a vydávání vzácných děl domácí
instrumentální hudby 18. století.
Výsledek:
2× B – odborná kniha, 1. téma: Klarinetová dueta
Kajetána Vogla. Kritická edice, bude uplatněno
v roce 2016, 2. téma: Anonymus L.: Variationi in B
pro 4 basetové rohy. Kritická edice, bude uplatněno
v roce 2016/2017.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× B (téma 1), v termínu do 31. 12. 2016, předán
bude k 15. 1. 2017. Další výsledek 1× B bude
uplatněn v roce 2017.
29.
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. Zpracovávání dosud nevyhodnoceného archeologického
materiálu (zejména kovy a sklo) z tvrze v Kralicích
nad Oslavou (terénní výzkum Dr. V. Fialové).
Výsledky:
1× B – odborná kniha, téma: Řemeslo či umění?
Chvála středověké každodennosti (pracovní název),
bude uplatněno v roce 2017,
1× C – kapitola v odborné knize, téma: Loštické
zboží z hradu Špilberka, bude uplatněno v roce
2016/2017,
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3× Jrec či Jsc – článek v recenzovaném odborném
periodiku či článek v odborném periodiku zařazeném v databázi SCOPUS, témata: 1. téma: Das
Bauernjahr vom Mittelalter zur Neuzeit – Feldarbeiten und Landwirtschaftsgerät dem Kalender nach.
Archäologische Funde aus mittelalterlichen Ortswüstungen im Vergleich mit der Ikonographie und ethnographischen Sammlungen, pro Ruralia, supplementum Památek archeologických, 2. téma: Ozdobný
řetízek se závěsky z hradu Veveří, 3. téma: Pozdně
hradištní nálezy Jana Kniese z katastru obce Zbýšova,
vše bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 budou uplatněny výsledky 1× D a 1× Jsc (témata 1. a 2.) a 1 x Jrec
(téma 3.). Další výsledky 1× B a 1× C budou uplatněny v roce 2017. Výsledek 1× D byl původně plánován jako 1× Jsc (Ruralia jako Supplementum
časopisu Památky archeologické, vydávané AÚ
AV ČR), autorka však koordinátorovi neoznámila, že vydavatel se rozhodnul pro tisk publikace
ve formátu D. Toto zjištění bylo učiněno teprve
po termínu možnosti podání Žádosti o opravu.
30.
Historie – garant: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
(AB – dějiny)
Cíl 1: Výzkum historie rytířského řádu sv. Jana Jeruzalemského v zemích koruny české.
Výsledky:
2× B – odborná kniha: témata knih: 1. téma: Historie řádu sv. Jana Jeruzalemského v Brně 1243–1784
(1801), historie působení řádu johanitů v královském městě Brně (bude uplatněno v roce 2017), 2.
téma: Prameny k hospodářským dějinám brněnského
domu řádu sv. Jana Jeruzalemského v 16. a 17. století,
kritická edice stěžejních pramenů k hospodářským
dějinám řádu johanitů v královském městě Brně,
bude uplatněno v roce 2017,
1× C – kapitola v odborné knize, zahraniční publikace, téma: 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 2017 (text již
byl předán k tisku v roce 2012, je u vydavatele).
Cíl průběžně plněn. Výsledky 2× B a 1× C
budou uplatněny v roce 2017.

Cíl 2: Výzkum proměn osídlení a správy pohraničního území mezi moravským markrabstvím
a uherským královstvím na východní Moravě v 10. –
16. století.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, téma: Uherské Hradiště –
Sady: 500 let nejranějšího křesťanství ve střední Evropě, spoluautor L. Galuška ad., publikace věnovaná
význačnému velkomoravskému a ranně středověkému pohřebišti v okolí baziliky na Sadech, sídle
moravského arcibiskupa sv. Metoděje, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1 x B bude uplatněn v roce 2017.
Cíl 3: Dějiny Moravy ve středověku.
Výsledky:
1× C – kapitola v odborné knize, téma: Ves Hradčovice ve středověku, bude uplatněno v roce 2017,
1× Jrec – články v odborném recenzovaném periodiku, téma: Vladykové z Buchlovic, bude uplatněno v roce 2016/2017 v závislosti na úspěšné submitaci textu.
Cíl průběžně plněn. Výsledky 1× C a 1× Jrec
budou uplatněny v roce 2017 (oba rukopisy jsou
v recenzním řízení).
31.
Archeologie – garant: Mgr. Petr Neruda, Ph.D.
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Výzkum středního paleolitu na Moravě,
zpracování středopaleolitických souborů z České republiky, případně přilehlých regionů.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, název: Čas Neandrtálců –
Time of Neanderthals, bude uplatněno v roce 2016,
2× Jimp či Jsc – článek v impaktovaném časopise
či článek v odborném periodiku zařazeném v databázi SCOPUS (v závislosti na úspěšné submitaci
textu), témata: 1. společně s kolektivem autorů, zpracování interdisciplinárních výsledků z paleolitické lokality v intravilánu města Brna, FF MU; 2. Bifacial
Backed Knives in the Middle Palaeolithic – Interpretive
Problems of Variability, bude uplatněno v roce
2016/2017 v závislosti na úspěšnosti submitace textu,
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, společně s kolektivem autorů, rekonstrukce
osídlení jeskyně Výpustek v Moravském krasu, bude
uplatněno v roce 2017.
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Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× B. Další výsledky 2× Jimp či Jsc a 1× Jrec budou
uplatněny v roce 2017.
Cíl 2: Sídelní a sídlištní strategie paleolitu na Moravě: výzkum nových lokalit (2014 – Brno, 2014 –
Ostravsko).
Výsledek:
1× Jimp – článek v impaktovaném časopise, téma.
Paleolithic Settlement Strategy in Northern Moravia
and Czech Silesia, bude uplatněno v roce 2017, v závislosti na úspěšnosti submitace textu.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp bude
uplatněn v roce 2017.
32.
Entomologie – garant: Mgr. Jana Nerudová, Ph.D.
(EG – Zoologie)
Cíl: Studium systematiky a biologie hmyzu řádu
Diptera.
Výsledky:
1× Jimp – článek v impaktovaném časopise, bude
uplatněno v roce 2016,
1× Jsc – článek v odborném periodiku v databázi
Scopus - Řezníčková P., Petrovajová V., Nerudová J.,
Hadašová L., Kopp R., The Colonization of Newly
Built Fishponds by the Macroinvertebrate Assemblages. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae
Mendelianae Brunensis, 64(1): 141–149, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 budou uplatněny výsledky 1× Jimp a 1× Jsc, který bude předán v termínu do 31. 12. 2016, předány budou k 15. 1.
2017, výsledek v korektuře bohužel neobsahoval
odkaz na IP DKRVO, budeme usilovat o nápravu
před finálním uplatněním výsledku).
33.
Archeologie – garantka: Mgr. Zdeňka Nerudová,
Ph.D.
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Komplexní zpracování epigravettienské lokality Brno-Štýřice. Prováděna bude kvantitativní
rekonstrukce osídlení, trasologická (mikroskopická)
analýza vybraného kamenného materiálu.
Výsledky:
2× Jimp či Jneimp – článek v impaktovaném časopise či článek v odborném periodiku zařazeném
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v databázi ERIH (v závislosti na úspěšné submitaci
textu), 1. téma: Brno-Štýřice III. Rekonstrukce přírodního prostředí závěru posledního glaciálu, spoluautoři J. Novák a N. Doláková, cizojazyčný článek
ke klimatu LGM na podkladě výzkumů lokality
Brno-Štýřice III., bude uplatněno v roce 2016,
2. téma: Přírodovědné doklady existence ohniště na
lokalitě Brno-Štýřice III spoluautor L. Lisá, bude
uplatněno v roce 2016/2017, v závislosti na úspěšnosti submitace textu,
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku (v závislosti na úspěšné submitaci textu),
téma: Kvantitativní analýza osídlení lokality BrnoŠtýřice III bude uplatněno v roce 2016/2017, v závislosti na úspěšnosti submitace textu,
1× B – odborná kniha, téma: Poslední lovci mamutů na Moravě, vydavatel MZM, řada Studie Centra kulturní antropologie, sv. 2, bude uplatněno
v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jimp (téma 1.), dále výsledky 1× B a 1× Jrec,
oba v termínu do 31. 12. 2016, předány budou
k 15. 1. 2017. Další výsledek 1× Jimp či Jneimp
bude uplatněn v roce 2017.
Cíl 2: Přírodovědné analýzy (teplotní, fyzikální,
mechanické) suroviny kamenné štípané industrie.
Spolupracuji s PřF Univerzity Palackého na teplotních analýzách kamenné suroviny a předpokládám,
že budeme pokračovat i v následujícím období.
Výsledek:
1× Jimp – článek v impaktovaném časopise (v závislosti na úspěšné submitaci textu), zaměřený na
teplotní analýzu kamenné suroviny, bude uplatněno
v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp bude
uplatněn v roce 2017 (rukopis již byl submitován
v impaktovaném časopise Archaeometry).
34.
Botanika – garant: RNDr. Ivan Novotný
(EF – Botanika)
Cíl 1: Průzkum bryoflóry ve vybraných oblastech
ČR.
Výsledek:
3× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, 1. téma: Anacamptodon splachnoides. Zajímavé bryofloristické nálezy XXIV. Interesting bryofloristic records XXVI, bude uplatněno v roce 2017,
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2. téma: Mechorosty zaznamenané během jarního setkání bryologicko lichenologické sekce v Jedovnicích
v Moravském krasu, bude uplatněno v roce 2017, 3.
téma: Nález ohroženého mechu Orthotrichum stellatum, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jrec (3. téma), v termínu do 31. 12. 2016, předán bude k 15. 1. 2017. Další dva výsledky 2× Jrec
budou uplatněny v roce 2017.
Cíl 2: Sledování výskytu vzácných evropských
mechorostů.
Výsledek:
1× Jimp či 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 2017,
v závislosti na úspěšné submitaci textu.
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: Lectotypification of bryophytes described by Jan Šmarda and Rudolf Vaněk in herbarium
of the Moravian museum, spoluautor K. Sutorý bude
uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledky 1× Jimp či Jrec
a 1× Jrec budou uplatněny v roce 2017.
35.
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.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, téma: Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí, bude uplatněno v roce
2016,
1× Jneimp – článek v odborném periodiku zařazeném v databázi ERIH, téma: Epigravettienské sídliště s depoty ve Stadicích (SZ Čechy), spoluautor
S. Vencl, zpracování unikátního sídliště s rituálními
depoty pazourků, mamutích kostí a okru v SZ Čechách pro Památky archeologické, bude uplatněno
v roce 2016/2017 v závislosti na úspěšnosti submitace textu.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× B, v termínu do 31. 12. 2016, předán bude k 15.
1. 2017. Další výsledek 1× Jneimp bude uplatněn
v roce 2017.

Cíl 2: Pravěká těžba a osídlení exploatačních oblastí.
1× Jimp – článek v impaktovaném periodiku,
téma: Mesolithic chert mining in the „Krumlov les“
and the question of the Mesolithic – Neolithic transition, otázky přechodu mezi loveckými a zemědělskými populacemi pro časopis Antiquity, bude
uplatněno v roce 2016/2017,
2× 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 2016/2017, 2.
téma: Women’s Work? Findings from the Neolithic
chert mines in the “Krumlovský les”, South Moravia,
bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledky 1× Jimp a 2× D
budou uplatněny v roce 2017.
Další dva výsledky 1× Jimp a 1× Jrec autor
uplatňuje v rámci vědecké činnosti bez návaznosti
na IP DKRVO.
36.
Etnografie – garantka: PhDr. Jarmila Pechová
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Výzkum tradičních zaměstnání na Moravě
od poloviny 18. století do současnosti.
Výsledky:
2× C – kapitola v knize, 1. téma: Zaměstnání a obživa, kapitola knihy Dějiny Brna, sv. Příměstské obce,
věnovaná zemědělství, řemeslům, domáckým výrobám, obchodu a dalším způsobům obživy v bývalých samostatných obcích, dnes brněnských městských částech, bude uplatněno v roce 2016/2017; 2.
téma: Řemeslo a obchod v devatenáctém a v první polovině dvacátého století, monografie obce Týnec na
Břeclavsku, bude uplatněno v roce 2016,
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma: Řemesla a živnosti v Brněnských Ivanovicích a okolí před rokem 1948, popis tradičních
nezemědělských způsobů obživy pro Folia etnographica, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× C, v termínu do 31. 12. 2016, předán bude
k 15. 1. 2017. Další výsledky 1× C a Jrec budou
uplatněny v roce 2017.
Cíl 2: Výzkum lidové stravy na Moravě, zvláště
v okolí Brna, ve dnech všedních i svátečních.
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Výsledky:
1× C – kapitola v knize, téma Strava, kapitola
v knize Dějiny Brna, sv. Příměstské obce, věnovaná
stravě v bývalých příměstských obcích Brna, bude
uplatněno v roce 2016/2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× C bude uplatněn v roce 2017.
Cíl 3: Dokumentování tradic a současných aktivit
vyškovských Němců.
Výsledek:
Účast na odborném semináři v Německu, archivní výzkum (bydlení, domácnost), výsledek plánován až v roce 2017.
Cíl průběžně plněn.
37.
Etnografie – garantka: Mgr. Jana Poláková, Ph.D.
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Svátky spojené s obdarováním u národnostních, etnických a náboženských menšin v ČR. Studium změn provázejících tradiční české Vánoce
v současnosti a jejich paralely u menšin žijících na
území ČR.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, upravené přepisy vyprávění respondentů s úvodní studií představující způsob trávení Vánoc a obdobných zvyků u jednotlivých menšin, bude uplatněno v roce 2017,
2× C – kapitola v knize, 1. téma: Vietnamská národnostní menšina a české Vánoce, kniha Muzeum
a identita (Rožnov pod Radhoštěm), bude uplatněno v roce 2016, 2. téma: Metodologie a specifika
výzkumu mezi Romy, bude uplatněno v roce 2016.
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, název: Vánoční koledování a vinšování
Romů v bývalém Československu, Folia etnographica, bude uplatněno v roce 2016,
1× D – článek ve sborníku, téma: Možná úskalí při
výzkumu národnostních a etnických menšin – několik
příkladů z terénní praxe (Banská Bystrica), bude
uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek 1×
Jrec, další výsledky 2× C, 1× D budou uplatněny rovněž za rok. v termínu do 31. 12. 2016, předány budou
k 15. 1. 2017. Výsledek 1× B bude uplatněn v roce 2017.
Cíl 2: Kalendáře lidového čtení jako zdroj poznání každodenního života v českých zemích v 1.
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polovině 20. století. Distribuce vtipů a humorných
povídek prostřednictvím humoristických kalendářů
jako nová podoba jejich šíření v širokých vrstvách
obyvatelstva.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, název: Žena jako objekt tištěných vtipů ve
vybraných ročnících Vilímkova kalendáře Humoristických listů, Národopisná revue, bude uplatněno
v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jrec.
Autorka usiluje rovněž o uplatnění několika výsledků (5× C, 1× Jrec a 3× A), které realizovala
v rámci starších projektů a dosud neuplatňovala
(viz Bibliografie, část 4, Dodatek).
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.
Výsledek:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, zaměření na dějiny české hudby 20. století,
bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2017.
39.
Historie – garant: Mgr. Hana Prymusová
Cíl 1: Historie spolkového života v městě Moravský Krumlov.
Výsledky:
2× O – ostatní výsledky, 1. téma: 150 let od založení
Občanské záložny v Moravském Krumlově. Příspěvek
k počáteční etapě spolku do roku 1918, pojednávající
o hospodářském spolku, který sdružoval lokální
české elity 2. poloviny 19. století, pro Sborník Státního okresního archivu Znojmo. Historický a vlastivědný sborník Znojemska a Moravskokrumlovska,
bude uplatněno v roce 2017, 2. téma: Ne náhoda, jen
práce a spořivost vede k zámožnosti!“ aneb Osudy Občanské záložny v Moravském Krumlově do roku 1952,
pojednávající o hospodářském spolku v letech 1918–
1952, pro Sborník Státního okresního archivu
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Znojmo. Historický a vlastivědný sborník Znojemska
a Moravskokrumlovska, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Již za rok 2016 bude uplatněn výsledek 1× O (1. téma). Další výsledek 1×
O bude uplatněn v roce 2017.
Cíl 2: Ženské hnutí na Moravě na přelomu 19.
a 20. století.
Výsledky:
2× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, 1. téma: Ženy a sociální demokracie na Ostravsku a Karvinsku před rokem 1907, časopis Těšínsko, bude uplatněno v roce 2017, 2. téma: Ženské
odbory spolků Národní jednota pro jihozápadní Moravu a Bund der deutschen Südmährens na přelomu
19. a 20. století, pro časopis Jižní Morava, bude
uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledky 2× Jrec budou
uplatněny v roce 2017.
41.
Osteologie – garantka: Mgr. Martina Roblíčková,
Ph.D.
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Paleontologický výzkum v jeskyni Barové
(Sobolově) v Moravském krase a postupné zpracovávání zvířecího osteologického materiálu, který je
při výzkumu vyzvedáván. Jedná se o paleontologický materiál z období svrchního pleistocénu, nalezené kosti pocházejí nejvíce z medvěda jeskynního
druhu Ursus ingressus. V roce 2016 se výzkum zaměří na morfometrickou analýzu zubů medvěda
jeskynního a ráda bych zadala izotopové analýzy na
C, N a Sr. Analýzy uhlíku a dusíku vypovídají o potravě, z čehož lze usuzovat na tehdejší klima, na základě analýzy izotopů stroncia lze zjistit, zda zvířata
v průběhu života migrovala, případně i kam.
Výsledek:
1× Jneimp – článek v odborném periodiku zařazeném v databázi ERIH, shrnující dosavadní výsledky výzkumu a informující o výsledcích probíhajících analýz, bude uplatněno v roce 2016/2017
v závislosti na úspěšné submitaci textu,
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, shrnutí nových dat z postupně zpracovávaného zvířecího osteologického materiálu, bude
uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledky 1× Jneimp a 1×
Jrec budou uplatněny v roce 2017.

Cíl 2: Zpracování menší kolekce zvířecího osteologického materiálu z lokality Vavřinecké paleoponory. V jeskyni v příštím roce proběhne revizní výzkum, publikace informací o zvířecích kostech již
vyzdvižených z této lokality bude vhodným zdrojem
vstupních dat.
Výsledek:
1× D – článek ve sborníku, analýza již vyzdvižených zvířecích kostí z této jeskyně, které jsou uloženy ve sbírkách Moravského zemského muzea,
bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× D.
Cíl 3: Paleontologický výzkum a průběžné zpracovávání zvířecího osteologického materiálu z jeskyně Za hájovnou (Javoříčský kras). Jedná se o výzkum PřF MU (garantem je prof. R. Musil), na
kterém osteologický úsek Ústavu Anthropos spolupracuje. Nejhojnějším zástupcem fauny je zde medvěd Ursus deningeri, následovaný lvem Panthera
fossilis.
Výsledek:
Sběr dat k pozdějšímu využití.
Cíl průběžně plněn.
Cíl 4: Výšinné sídliště doby bronzové Cezavy
u Blučiny. V roce 2016 proběhne finální zpracování
zvířecího osteologického materiálu z této lokality
a příprava rukopisu.
Výsledek:
Bude publikováno v následujících letech jako kapitola monografie Dr. M. Salaše.
Cíl průběžně plněn.
Cíl 5: Jeskyně Feryho tajná. Zahájení odborného
zpracovávání zvířecího osteologického materiálu
z této jeskyně, speleologicko-paleontologický výzkum zde proběhl před několika lety. Jeskyně obsahuje různorodou fosilní faunu patrně z několika časových období.
Výsledek:
Sběr dat pro publikaci v následujících letech.
Cíl průběžně plněn.
Autorka navíc uplatňuje v rámci další vědecké
činnosti bez návaznosti na IP DKRVO další výsledek 1× Jimp.
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42.
Archeologie – garant: PhDr. Milan Salaš, DSc.
(AC – archeologie)
Cíl: Dokumentace nových bronzových jednotlivých nálezů (hradisko Réna u Ivančic) a depotů (Žárovice – Hamry 8) doby bronzové; analýzy bronzových depotů Ivančice 4–6, analýza a vyhodnocení
komponent bronzového kopí od Babic n. Svitavou.
Průběžné zpracování a vyhodnocování výsledků výzkumu na lokalitě Cezavy u Blučiny.
Výsledky:
1× Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném
v databázi SCOPUS, téma: Bronzové komponenty
kopí od Babic nad Svitavou (okr. Brno-venkov) a jejich přínos pro poznání vojenství v době popelnicových polí, bude uplatněno v roce 2016/2017 v závislosti na úspěšnosti submitace textu,
1× D – článek ve sborníku, téma Petroarcheologický popis nábrusů keramiky jako nástroj zachycení
standardizace keramické produkce ve starší době
bronzové, spoluautoři J. Petřík, P. Nikolajev, L. Prokeš, bude uplatněno v roce 2016,
1× Jimp – článek v odborném periodiku zařazeném v databázi WoS, Organization of ceramic production at a fortified Early Bronze Age settlement in
Moravia (Czech Republic) inferred from low-destructive archaeometryů (et J. Petřík, L. Prokeš, D. Všianský, P. Nikolajev), bude uplatněno v roce 2017,
1× D – článek ve sborníku, Réna u Ivančic jako
další příklad výšinné lokality s bronzovými multidepozity (název sborníku: Doba popelnicových polí
a doba halštatská ve střední Evropě. 2. díl.), bude
uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 budou uplatněny výsledky 1× Jsc a 2× D. Další výsledek 1× Jimp bude
uplatněn v roce 2017.
43.
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 avzniku moderní genetiky. Analýza interpretací
Mendelova objevu, zejména ve vztahu k evoluční teorii.
Výsledky:
1× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, téma metodologického základu Mendelova
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bádání na pomezí naturfilozofie, pozitivizmu a systémového přístupu, bude uplatněno v roce 2016,
1× B – odborná kniha, téma Mendel in the Black
Box (anglicky), bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jrec, v termínu do 31. 12. 2016, předán bude
k 15. 1. 2017. Další výsledek 1× B bude uplatněn
v roce 2017.
44.
Botanika – garant: RNDr. Karel Sutorý, CSc.
(EF – botanika)
Cíl 1: Vyhledávání typových materiálů sběratelů
zastoupených v herbáři botanického oddělení moravského zemského muzea (J. Freyn, E. Formánek,
E. Nyárády, J. Podpěra atd.).
Výsledky:
2× Jrec – článek v odborném recenzovaném periodiku, 1. téma: Notes to types of Astragalus taxa in
the botanical collection of the Moravian Museum
(BRNM), bude uplatněno v roce 2016, 2. téma: Type
material of the genus Alyssum in herbarium collections in Brno, bude uplatněno v roce 2016/2017.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jrec, v termínu do 31. 12. 2016, předán bude
k 15. 1. 2017. Další výsledek 1× Jrec bude uplatněn
v roce 2017.
Cíl 2: Studium rodu Cynoglossum a příbuzných
rodů čeledi Boraginaceae.
Výsledky:
4× Jneimp či Jimp – článek v odborném periodiku obsaženém v databázi WoS nebo ERIH, 1.
téma: New combinations in the Cynoglossum montanum group (Boraginaceae) in the Mediterranean
area; 2. téma článek „Cynoglossum yunnanicum
(Boraginaceae Juss.), new endemic species from
China“; 3. téma článek vztahující se k rodu Solenanthus, 4. téma článek Hodnocení taxonu Microparacaryum longipedicellatum, bude uplatněno v roce
2016/2017 v závislosti na úspěšnosti submitace
textu.
Cíl průběžně plněn. Jeden výsledek 1× Jimp (1.
téma) bude uplatněn již za rok 2016. Další výsledky 3× Jneimp či Jimp budou uplatněny v roce
2017.
Cíl 3: Athos – floristický výzkum a hledání stop
na Athosu zemřelého moravského botanika E. For-
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mánka. Sběr materiálu, determinace a jeho vyhodnocování.
Výsledky:
1× Jneimp – článek v odborném recenzovaném
periodiku obsaženém v databázi ERIH, zpracování
sběrů z expedic na horu Athos, bude uplatněno
v roce 2016/2017 v závislosti na úspěšnosti submitace textu.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jneimp bude
uplatněn v roce 2017.
Cíl 4: Floristický průzkum vybraných lokalit se
zaměřením na fytogeograficky významné taxony.
Výsledky:
2× Jimp, Jneimp či Jsc – článek v odborném recenzovaném periodiku zařazeném v databázi WoS
či v databázi ERIH nebo článek v odborném periodiku zařazeném v databázi SCOPUS, 1. téma:
Notes to some Verbascum taxa from Balkans, 2.
drobnější příspěvek k výskytu zástupců rodu Chameaesyce (Euphorbia) v Řecku, bude uplatněno
v roce 2016/2017 v závislosti na úspěšnosti submitace textu.
Cíl splněn. Výsledky 2× Jimp, Jneimp či Jsc
budou uplatněny v roce 2017.
Autor dále v rámci činnosti bez návaznosti na IP
DKRVO uplatňuje další výsledky 2× Jimp a 1× Jrec.
45.
Zoologie – garant: RNDr. Miroslav Šebela, CSc.
(EG – zoologie)
Cíl 1: Hodnocení vybraných druhů obojživelníků
(Amphibia) a plazů (Reptilia) ve vztahu k jejich
ohrožení v podmínkách jižní Moravy.
Výsledek:
1× B – odborná kniha, téma: Červená kniha živočichů Biosferické rezervace Dolní Morava, bude
uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× B, v termínu do 31. 12. 2016, předán bude
k 15. 1. 2017.
Cíl 2: Výzkum a dokumentace hnízdění břehulí
říční (Riparia riparia) a vlh pestrých (Merops apiaster) na lokalitě Betlém.
Výsledek:
1× A – audiovizuální tvorba, videodokument
o průběhu společného hnízdění břehulí říčních

a vlh pestrých v umělé stěně na lokalitě Betlém,
bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× A, v termínu do 31. 12. 2016, předán bude
k 15. 1. 2017.
Cíl 3: Monitoring sladkovodních druhů ryb v povodí řeky Rio Curaray (Amazonie, Ekvádor). Pořizování databáze DNA u vybraných druhů (spolupráce na mezinárodním projektu, koordinátor Dr. J.
Mendel, AV ČR).
Výsledky:
1× B – odborná kniha, publikování výsledků
dlouholetých ichtyologických výzkumů v oblasti
Amazonie, bude uplatněno v letech 2017/2018.
Cíl průběžně plněn.
46.
Botanika – garant: Mgr. Hana Ševčíková
(EF – botanika)
Cíl 1: Taxonomicko-fylogenetický projekt studia
mimoevropských (Tasmánie, Martinique) druhů
rodu Pluteus, mikroskopické zpracovávání poslaných sběrů a příprava publikací.
Výsledky:
1× Jimp či Jneimp – článek v impaktovaném časopise či odborném recenzovaném časopise zařazeném v databázi ERIH, bude uplatněno v letech
2016/2017 v závislosti na úspěšné submitaci textu.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp či Jneimp
bude uplatněn v roce 2017.
Cíl 2: Práce na taxonomicko-fylogenetickém projektu Evropských druhů rodu Pluteus. Terénní sběr
materiálu, zpracování sběrů z roku 2015, revize herbářových položek a příprava publikací.
Výsledky:
1 x Jrec – článek odborném recenzovaném časopise, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jrec.
Cíl 3: Taxonomicko-fylogenetický projekt studia
muchomůrek (rod Amanitopsis, Amanita) Mikroskopické zpracovávání a příprava publikací.
Výsledky:
1× článek v Jimp či Jneimp, případně Jrec, článek
v impaktovaném časopise či odborném recenzovaném časopise zařazením v databázi ERIH, případně
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článek odborném recenzovaném časopise (v závislosti na výsledcích molekulární analýzy a úspěšné
submitaci textu), bude uplatněno v letech
2016/2017 (v závislosti na úspěšné submitaci textu).
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jimp či 1×
Jneimp bude uplatněn v roce 2017.
Cíl 4: Projekt vzácné houby Moravy. Terénní sběr
materiálu, zpracování sběrů z roku 2014–2015 a příprava publikace.
Výsledky:
1× článek v Jimp či Jrec, článek v impaktovaném
časopise či článek odborném recenzovaném časopise (v závislosti na úspěšné submitaci textu), bude
uplatněno v letech 2016/2017 v závislosti na
úspěšné submitaci textu,
1× Jrec – článek odborném recenzovaném časopise, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jrec, další výsledek 1× Jrec bude rovněž uplatněn v roce 2016, v termínu do 31. 12. 2016, předán
bude k 15. 1. 2017.
47.
Hudební věda – garant: Mgr. Simona Šindlářová
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)
Cíl 1: Výzkum strážnické hudební sbírky hrabat
Magni.
Výsledky:
1× B – odborná kniha, téma: Strážnická hudební
sbírka hrabat Magni – tematický katalog, spoluautor J. Čižmář, bude uplatněno v roce 2017,
1× A – audiovizuální tvorba, online katalog této
sbírky pro mezinárodní soupis hudebních pramenů
RISM, bude uplatněno v roce 2016,
2× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, 1. téma Hudební kultura rodu Magni, 2.
Magnisovská hudební sbírka a nález loutnové tabulatury, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× A. Další výsledky 1× B a 2× Jrec budou uplatněny v roce 2017.
Cíl 2: Osobnost muzikologa Vladimíra Helferta.
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, téma: XYZ – Účast Vladimíra Helferta v protinacistickém odboji, pro časopis Musicologica Brunensia, bude uplatněno v roce 2016.
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Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jrec, v termínu do 31. 12. 2016, předán bude
k 15. 1. 2017.
Cíl 3: Dílo W. A. Mozarta v archivu Oddělení
dějin hudby Uměnovědného muzea Moravského
zemského muzea.
1× E – uspořádání výstavy, bude uplatněno v roce
2016.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× E (realizováno 27. 4. až 31. 12. 2016).
48.
Pedologie – garantka: Mgr. Jana Šušolová
(DF – pedologie)
Cíl: Pedologický a mikromorfologický výzkum
lokalit v Národním parku Podyjí.
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, pedologický výzkum v NP Podyjí zaměřen
na detailnější výzkum humolitových půdních horizontů, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 bude uplatněn výsledek
1× Jrec.
49.
Etnologie – garant: Mgr. Markéta Tobolová
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl: Geneze lid. oděvu na podkladě sbírky textilu
Etnografického ústavu Historického muzea Moravského zemského muzea. Zvykoslovné momenty
a spolkový život v životě lokální komunity
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, 1. téma: Smažení vajičiny. Příspěvek k historii a současnosti svatodušních svátků, časopis Folia
ethnographica, bude uplatněno v roce 2016,
1× O – ostatní výsledky, téma: Sbor dobrovolných
hasičů v Prchalově v letech 1922 - 1948, pro časopis
Sborník muzea Novojičínska, bude uplatněno v roce
2016,
1× C – kapitola v knize, téma: Lidový oděv a slavnostním kroji (pracovní název), monografie obce
Týnec, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. V roce 2016 budou uplatněny výsledky 1× Jrec, 1× O a 1× C, 2. a 3. výsledek v termínu do 31. 12. 2016, předány budou k 15. 1.

Moravské zemské muzeum_výroční zpráva 2015

2017. Výsledek 1× Jrec neobsahuje odkaz na IP
KDRVO, bude řešeno požadavkem errata.
Mimo činnost výzanou na IP DKRVO autorka
uplatňuje další výsledek 1× C.
50.
Mineralogie – Garant: Mgr. Jiří Toman
(DB – Geologie a mineralogie)
Cíl 1: Výzkum nízkoteplotních hydrotermálních
minerálních asociací v Českém masivu.
Výsledky:
1× Jimp – článek v impaktovaném časopise, studium Li-mineralizace se zeolity z Věžné, západní
Morava, bude uplatněno v letech 2016/2017 (v závislosti na úspěšné submitaci textu),
1× Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném
v databázi SCOPUS, téma: Revize zeolitů z lokalit
Mohelno a Biskoupky, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jsc bude uplatněn za
rok 2016. Další výsledek 1× Jimp bude uplatněn
podle plánu za rok 2017.
Cíl 2: Mineralogické lokality dotčené historickou
těžbou surovin (před rokem 1945). Předpokládá se
průběžný víceletý výzkum pro encyklopedické zpracování (studium nových lokalit, rešerše literatury,
doplnění existujících údajů, dokumentace a odběr
vzorků pro laboratorní studium).
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, bude uplatněn v roce 2016.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec bude uplatněn za
rok 2016.
51.
Antropologie – garant: Mgr. Zdeněk Tvrdý
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl: 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.
Výsledky:
1× Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném
v databázi SCOPUS, téma: demografie, zdravotní
stav a metrika neolitické populace z Nitry-Horných
Krškan, srovnání s obdobně datovaným pohřebiš-

těm ve Vedrovicích, bude uplatněno v roce
2016/2017 (v závislosti na úspěšné submitaci textu).
Cíl splněn. Výsledek 1× Jsc bude uplatněn za
rok 2016.
Mimo činnost výzanou na IP DKRVO autor
uplatňuje další výsledky 1× Jimp a 1× Jrec.
52.
Archeologie – garant Mgr. Lucie Valášková
(AC – archeologie, antropologie, etnologie)
Cíl 1: Zpracování a vyhodnocování keramiky
z období Velké Moravy v oblasti staroměstsko-uherskohradišťské aglomerace.
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, název: Technické značky jako opomíjený archeologický pramen? Fotogrammetrická analýza den
nádob z velkomoravských hrnčířských dílen ze Starého Města „U Víta“, spoluautoři M. Hlavica,
V. Nosek, J. Petřík, časopis Archeologické rozhledy,
bude uplatněno v roce 2016/2017 v závislosti na
úspěšné submitaci textu.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2017 (rukopis již přijat redakcí
časopisu Archeologické rozhledy a čeká na druhý
recenzní posudek).
Cíl 2: Zpracování záchranných archeologických
výzkumů v oblasti zájmu Centra slovanské archeologie Historického muzea Moravského zemského
muzea na Uherskohradišťsku.
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, téma: Záchranný archeologický výzkum sídliště
z doby Velké Moravy ve Starém Městě v ul. Tönisvorst
I. a II. v letech 2013 a 2015, spoluautoři L. Galuška aj.
Langr, pro časopis Přehled výzkumů, bude uplatněno
v roce 2016/2017 v závislosti na úspěšné submitaci textu.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2017 (rukopis již přijat redakcí
časopisu Přehled výzkumů).
53.
Hudební věda – garant: Mgr. Irena Veselá, Ph.D.
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)
Cíl 1: Výzkum hudebního repertoáru kláštera augustiniánů v Brně ve druhé polovině 18. století
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a práce na tematickém katalogu hudební sbírky tohoto kláštera.
Výsledek:
1× Jrec – článek v českém recenzovaném časopise,
téma Die Marienverehrung bei den Augustinern in
Brünn in der 2. Hälfte des 18. Jhdts im Spiegel des dortigen Musikrepertoires, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jrec bude
uplatněn v roce 2017.
Cíl 2: Výzkum operního repertoáru a slavností
spojených s hudbou u císařského dvora ve Vídni
v 17. a 18. století
Výsledek:
1× D – článek ve sborníku, téma: Venga quel dì felice! Dynastisch-politische Botschaft der für Karl VI.
und Elisabeth Christine gewidmeten musikalischen
Huldigungswerken (1723) z mezinárodní konference: Die Repräsentation der Habsburg-Lothringischen Dynastie in Musik, visuellen Medien und Architektur, ca. 1618–1918, Wien, 8.–10. června 2015,
pořadatel: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für kunst- und musikhistorische
Forschungen (IKM), bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. Výsledek 1× D bude uplatněn za rok
2016, v termínu do 31. 12. 2016, předán bude
k 15. 1. 2017.
Cíl 3: Výzkum života a díla Josefa Alexandera
Helferta (1820–1910).
Výsledek:
1× Jrec – článek v českém recenzovaném časopise,
téma: Josef Alexander Helfert (1820–1910) – předchůdce a vzor Vladimíra a Jaroslava Helfertových),
bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec bude uplatněn za
rok 2016, v termínu do 31. 12. 2016, předán bude
k 15. 1. 2017.
Cíl 4: Výzkum hudební kultury na Moravě v 17.
a 18. století.
Výsledek:
1× Jrec – článek v českém recenzovaném časopise,
příspěvek k tématu hudební kultura na Moravě v 17.
a 18. století, bude uplatněno v roce 2016.
1× B – odborná kniha, Irena Veselá – Pavel Žůrek:
Non oculos, sed mentem ad Deum. Maurus Haberhauer (1746–1799) a hudební kultura benediktinského kláštera v Rajhradě v 18. století, bude uplatněno v roce 2016.
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Cíl splněn. Výsledky 1× B a 1× Jrec budou uplatněny za rok 2016, v termínu do 31. 12. 2016, předány budou k 15. 1. 2017.
54.
Mineralogie – Garantka: Mgr. Eva Víšková
(DB – Geologie a mineralogie)
Cíl: Revize klastických sedimentů s ohledem na
výskyt vltavínů. Bude provedeno revizní terénní studium málo známých klastických sedimentů s vltavíny, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy a charakterizován jejich vztah k mladoterciérním
sedimentům.
Výsledek:
Jsc – článek v odborném periodiku zařazeném
v databázi SCOPUS, bude uplatněno v roce 2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledek 1× Jsc bude uplatněn v roce 2017.
55.
Dějiny umění – prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)
Cíl: Formy reprezentace v raném novověku v zemích
Koruny české. Formou výstavy a doprovodné publikace
poprvé souhrnně zmapovat a zhodnotit portrétní produkci v českých zemích od konce 16. do konce 18. století v evropském kontextu jako významný nástroj společenské reprezentace. Výzkum pracuje s kulturně
historickými souvislostmi vzniku portrétů a zabývá se
společenskými funkcemi podobizny v souvislosti s reflexí individuálního myšlenkového světa a společenského statutu portrétovaného na jedné straně a sociální
i uměleckou konvencí na straně druhé.
Výsledky:
1× článek v Jimp či Jrec, článek v impaktovaném
časopise či článek odborném recenzovaném časopise (v závislosti na úspěšné submitaci textu), bude
uplatněno v letech 2016/2017 v závislosti na
úspěšné submitaci textu,
1× E – uspořádání výstavy, bude uplatněno v roce
2017,
1× B – odborná kniha, bude uplatněno v roce
2017,
1× D – článek ve sborníku, bude uplatněno v roce
2017.
Cíl průběžně plněn. Výsledky 1× Jimp či Jrec,
1× B, 1× D a 1× E budou uplatněny v roce 2017.
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56.
Hudební věda – garant: doc. PhDr. Jiří Zahrádka,
Ph.D.
(AL – umění, architektura, kulturní dědictví)
Cíl: Výzkum života a díla Leoše Janáčka. V roce
2016 bude zpracovávána geneze a recepce klavírního cyklu Leoše Janáčka V mlhách.
Výsledky:
1× Jrec – článek v recenzovaném odborném periodiku, téma: geneze klavírního cyklu V mlhách
Leoše Janáčka, bude uplatněno v roce 2016.
Cíl splněn. Výsledek 1× Jrec bude uplatněn za
rok 2016, v termínu do 31. 12. 2016, předán bude
k 15. 1. 2017.
Vyhodnocení a závěr pro rok 2016
Je možno konstatovat, že 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 753/2016 OVV ze
14. 11. 2016) byly dosaženy v míře, kterou umožňovalo uplatnění výsledků a možnosti řešitelů včas
ovlivnit chování vydavatelů a podobu rukopisů.
Brno, 2. prosince 2016

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
generální ředitel Moravského zemského muzea
koordinátor IP DKRVO

Příloha Zprávy o plnění cílů
IP DKRVO za rok 2016
Část 1.
Výsledky uplatňované za rok 2016 vzniklé s vazbou
na IP DKRVO, dodávka 5. prosince 2016
A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2016
3. Vizzini, Alfredo ‒ Baroni, Timothy J. ‒ Sesli, Ertugrul ‒ Antonín, Vladimír ‒ Saar, Irja
4. "Rhodocybe tugrulii (Agaricales, Entolomataceae),
a new species from Turkey and Estonia based on
morphological and molecular data, and a new
combination in Clitocella (Entolomataceae)."
5. DKRVO, MK000094862
6. 1179-3155; Phytotaxa, 267, č. 1, 2016, s. 1–15;15
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.11646/phytotaxa.267.1.1
9. WOS: 000381943900001
A (výsl. publikační)
1. J
2. 2016
3.Beránková, Helena
4. „Lidové stavitelství na skleněných negativech.”
5. DKRVO, MK000094862
6. 1211–8117, Národopisný věstník 33 (75), Supplementum Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství,
sídla a bydlení ČNS, 2016, s. 29–34; 6
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. E
2. 2016
3.Blecha, Jaroslav
4. „František Vítek a Věra Říčařová – Jeden život“
5. DKRVO, MK000094862
6. Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác,
Sál Jana Jelínka, Brno, 11. 10. 2016 – 30. 4. 2017
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. D
2. 2015
3.Břečka, Jan
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4. „Kroměřížský rodák Otmar Riedl – první československý „nebeský posel“ 2. světové války“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-88145-01-1; Kroměřížsko v kontextu II.
světové války, Sborník příspěvků z mezinárodní
odborné konference, Kroměříž 2015, s. 61–70; 10
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. E
2. 2016
3.Čižmárová, Jana
4. „Poklady barbarů“
5. DKRVO, MK000094862
6. Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen, 2,
2000, 30. 5. 2016 – 29. 1. 2017
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. E
2. 2016
3.Čižmářová, Jana
4. „Keltové na Jantarové stezce“
5. DKRVO, MK000094862
6. Muzeum a galerie v Prostějově, 2, 1200, 7. 4. –
29. 5. 2016
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. E
2. 2016
3.Drahoš, Zdeněk
4. „Československý exil“
5. DKRVO, MK000094862
6. Moravské Zemské muzeum, Biskupský dvůr, 4,
2000, 2. 11. 2016 – 31. 11. 2016
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. E
2. 2016
3.Dvořáková, Hana
4. „Budoucnost tradice II. (design a tradiční kultura)“
5. DKRVO, MK000094862
6. Regionální muzeum Mikulov, 3, 6. 5. – 21. 8. 2016
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
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3.Dvořáková, H.
4. „Betlémářské středisko Králíky jako polyfunkční
výrobní centrum.“
5. DKRVO, MK000094862
0862-1209; Folia ethnographica (Supplementum ad
Acta Musei Moraviae) 50, 2016, č. 1, s. 97–110;
14
6. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Fišer, Zdeněk
4. „Profesor Ľudovít Čulík a jeho slovenští žáci na
gymnáziu v Přerově v letech 1875–1880.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-2581; Vlastivědný věstník Moravský 68,
2016, č. 3, s. 238–252; 15
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. C
2. 2015
3.Galuška, Luděk
4. „K problematice zlata na Velké Moravě“
5. DKRVO, MK 000094862
6. 978-80-89315-60-4; K. Pieta, Z. Robak a kol.:
Bojná 2. Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk, Archeologica Slovaca Monographiae, Fontes, Rom XX, Nitra 2015, s. 195–203, 9,
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied,
Nitra
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jneimp
2. 2015
3.Galuška, Luděk
4. „Silver disc-shaped Plaque depicting a Rider with
a Bird from the early medieval Period found at
Staré Město (Moravia, CZ)“
5. DKRVO, MK 000094862
6. 0079-7138; Przegląd Archeologiczny 63, 2015,
s. 195–203; 9
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2016
3. Cappetta, Henri – Gregorová, Růžena – Adnet, Sylvain
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4. „New selachian assemblages from the Oligocene
of Moravia (Czech Republic).“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0077-7749; Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen 280, 2016, č. 3, Stuttgart, s. 259–284; 26
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1127/njgpa/2016/0579
9. WOS: 000378979800002
A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2016
3.Gregorová, Růžena – Micklich, Norbert – Přikryl, Tomáš
4. „First record of the family Moronidae (Perciformes) in the Menilitic Formation of the Litenčice
locality (Oligocene, Rupelian; Moravia, Czech Republic).“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0077-7749; Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen 280, 2016, č. 1, Stuttgart, 79–86; 8
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1127/njgpa/2016/0566
9. WOS: 000374569700007
A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2016
3. Přikryl, Tomáš – Brzobohatý, Rostislav – Gregorová, Růžena
4. „Diversity and distribution of fossil codlets (Teleostei, Gadiformes, Bregmacerotidae): review and
commentary.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1867-1594; Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 2016, s. 13–39; 27
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1007/s12549-015-0222-z
9. WOS: 000376462900002
A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2016
3. Micklich, Norbert – Gregorová, Růžena – Bannikov, Alexandre F. – Baciu, Dorin-Sorin – Grădianu, Ionuţ – Carnevale, Giorgio
4. „Oligoremora rhenana n. g. n. sp., a new echeneid
fish (Percomorpha, Echeneoidei) from the Oligo-

cene of the Grube Unterfeld („Frauenweiler“) clay
pit“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0031-0220; Paläontologische Zeitschrift, Volume
90, Issue 3, s. 561–592; 32
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1007/s12549-015-0222-z
9. WOS: 000384590400008
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Houzar, Stanislav – Hršelová, Pavla
4. „Přehled historie výzkumů permokarbonských
sedimentů jižní části boskovické brázdy (ćást 1.
historie dolování a mineralogie).“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1211-8796; Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae 101, 2016, č. 1–2, s. 3–32; 30
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jsc
2. 2016
3.Houzar, Stanislav - Cícha, J.
4. „Chondroditové a klinohumitové mramory podolského komplexu na Písecku a jejich fluorem
bohatá Mg-Si-Ti-Ba-Zr minerální asociace (moldanubikum, Český masiv)“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1211-0329; Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 24, 2016, č. 1,
s. 33–45; 13
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1007/s11557-015-1125-0
A (výsl. publikační)
1. Jsc
2. 2016
3.Houzar, Stanislav – Hrazdil, Vladimír – Koníčková, Šárka – Dočkal, Petr – Šmerda, Jaroslav –
Toman, Jiří
4. „Vltavíny v neogenních a pleistocenních štěrcích
z okolí Jevišovic na Znojemsku.“
5. DKRVO, MK000094862"
6. 0514-8057; Zprávy o geologických výzkumech za
rok 2015, 49, 2016, s. 31–35; 5
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.3140/zpravy.geol.2016.08
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A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Hrazdil, Vladimír – Houzar, Stanislav – Sejkora,
Jiří – Koníčková, Šárka – Jarošová, Lenka
4. „Linarite from the Ag-Pb ore deposit at Kletné near
Suchdol nad Odrou (Jeseníky Culm, Vítkov Highlands).“
5. DKRVO, MK000094862
6. 2336-3193; Acta Musei Silesicae, Scientiae Naturales, 65, 2016, s. 88–96; 9
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1515/cszma-2016-0011
A (výsl. publikační)
1. Jsc
2. 2016
3. Koníčková, Šárka – Losos, Zdeněk – Hrazdil,
Vladimír – Houzar, Stanislav – Všianský, Dalibor
4. „Mineralogie „očkových“ opálů z Nové Vsi u Oslavan (moldanubikum, Český masiv).“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1211-0329; Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, Praha, 24, 2016,
č. 1, s. 144–152; 9
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. B
2. 2016
3.Jeřábková, Eleonora – Munzar, Jiří
4. „Básnířka dvou srdcí aneb Zdislavice a Vídeň.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7485-075-2; 189 s., Brno, Barrister&Principal 2016
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. E
2. 2016
3.Jeřábková, Eleonora
4. „Marie von Ebner-Eschenbach, Deník moderní
Evropanky.“
5. DKRVO, MK000094862
6. Dietrichsteinský palác, Brno: 1. 3. – 19. 6. 2016,
Arcibiskupský zámek Kroměříž: 1. 7. – 30. 9.
2016, Klášter Strahov, Praha, 1, 22. 11. – 8. 1. 2017
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. M
2. 2016
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3.Jeřábková, Eleonora
4. „Básnířka tří století 1830–1916–2016“
5. DKRVO, MK000094862
6. Dietrichsteinský palác, Brno: 21. 4. – 22. 4. 2016, MZM
Brno, MZA Brno, NPÚ, FF MU Brno, Magistrát města
Brna, Czech National Trust, Univerzita Vídeň, 70
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. B
2. 2016
3. Pastieriková, Marta – Kalinová, Alena
4. „Posthabánské keramické umenie /A poszthabán
kerámiaművészet.“
5. IP DKRVO, MK000094862
6. 978-963-9886-35-3, 319 s., Budapest, Novella
Kiadó 2016
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jneimp
2. 2015
3.Kalinová, Alena
4. „The Collection of Anabaptist (Hutterite) Ceramics in the Moravian Museum in Brno."
5. IP DKRVO, MK000094862
6. 1216-9803; Acta Ethnographica Hungarica 60,
2015, č. 2, s. 371–386; 16
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1556/022.2015.60.2.8
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Kalinová, Alena
4. „Podíl soukromých sběratelů na utváření sbírek
Etnografického ústavu Moravského zemského
muzea. MUDr. Antonín Novotný (1890–1961).“
5. IP DKRVO, MK000094862
6. 0862-1209; Folia ethnographica (Supplementum ad
Acta Musei Moraviae) 50, 2016, č. 1, s. 41–52; 12
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2016
3.Kolibáč, Jiří – Di-Ying, Huang
4. „The oldest known clerid fossils from the Middle
Jurassic of China, with a review of Cleridae systematics (Coleoptera)“
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5. IP DKRVO, MK000094862
6. 0307-6970; Systematic Entomology, 41, 2016, č. 4,
s. 808-823; 16 + online Supplementary material
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1111/syen.12192
9. WOS: 000383747700008
A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2016
3.Kolibáč, Jiří – Adroit, Benjamin – Gröning, Elke
– Brauckmann, Carsten – Wappler, Torsten
4. „First record of the family Trogossitidae (Insecta,
Coleoptera) in the Late Pliocene deposits of Willershausen (Germany)”
5. IP DKRVO, MK000094862
6. 0031-0220; Paläntologische Zeitschrift, 90, 2016,
č. 4, s. 681–689; 9
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1007/s12542-016-0316-6
9. WOS: Dosud nepřiděleno
A (výsl. publikační)
1. B
2. 2016
3.Kostrhun, Petr – Soukup, Václav – Půtová, Barbora – Nerudová, Zdeňka
4. „Dawn of Prehistoric Hunters. In the Footsteps of
Jan Jelínek / Úsvit pravěkých lovců. Po stopách
Jana Jelínka“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7028-469-8; 191 s., Moravské zemské muzeum, Brno
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3. Hrdinová, Klára – Kafka, Jaroslav – Pellarová,
Magdalena – Řezáč, Jan – Kubešová, Svatava
4. „Mechy brněnských hřbitovů“
5. IP DKRVO, MK000094862
6. 0862–8904; Bryonora, 57, 2016, s. 36–44; 9
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2016
3. Song, Zhi-Shun – Malenovský, Igor – Liang, AiPing

4. „Revision of the Afrotropical genus Fernandea
Melichar, 1912 (Hemiptera: Fulgoromorpha: Dictyopharidae), with description of a new species
from Equatorial Guinea“
5. IP DKRVO, MK000094862
6. 1175-5326; Zootaxa, 4139, 1, s. 106–116; 11
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.11646/zootaxa.4139.1.6
9. WOS: 000379872100006
A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2016
3. Stroiński, Adam – Malenovský, Igor – Świerczewski, Dariusz
4. „Two new genera of flatid planthoppers from Socotra island (Hemiptera: Fulgoromorpha: Flatidae)“
8. DKRVO, MK000094862
5. 0374-1036; Acta Entomologica Musei Nationalis
Pragae, 56, 2, s. 461–489; 29
6. Moravské zemské muzeum
7. WOS: Dosud nepřiděleno
A (výsl. publikační)
1. B
2. 2016
3.Malý, František
4. „Karel Nebert: Tři skladby pro housle a klavír“
5. DKRVO, MK000094862
6. 979-0-706522-19-7; 36 s., Hudební nakladatelství
Salve Regina, Brno
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. D
2. 2016
3.Měchurová, Zdeňka
4. „Das Bauernjahr vom Mittelalter zur Neuzeit –
Feldarbeiten und Landwirtschaftsgerate
dem Kalender nach. Archäologische Funde aus mittelalterlichen Ortswüstungen im
Vergleich mit bildlichen Quellen und ethnographischen Belegen.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-2-503-55137-1; Ruralia X, 2016, s. 429–441,
13, Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgium
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1484/M.RURALIA-EB.5.110666
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A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Měchurová, Zdeňka
4. „Znovuobjevené“ nálezy Václava Čapka a Jana
Kniese z katastru Zbýšova u Rosic ve sbírkách archeologie středověku MZM“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales 101, 2016, č. 1, s. 47–64; 17
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jsc
2. 2016
3.Měchurová, Zdeňka – Selucká, Alena
4. „Řetízek se závěsky z hradu Veveří u Brna“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0231-5823; Archaeologia historica 41, 2016, č. 1,
s. 35–47; 13
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.5817/AH2016-1-2
A (výsl. publikační)
8. B
9. 2016
10.Neruda, Petr
11. „Time of Neandrthals / Čas neandrtálců“
12. DKRVO, MK000094862
13. 978-80-7028-475-9; 315 s., Moravské zemské
muzeum, Brno
14. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
15. Jimp
16. 2016
17.Nerudová-Horsáková, Jana – Murphy, William
L. – Vala, Jean-Claude
18. „Biology and immature stages of Pherbellia limbata (Diptera: Sciomyzidae), a parasitoid of the
terrestrial snail Granaria frumentum“
19. DKRVO, MK000094862
20. 1175-5326; Zootaxa, 4117, č. 1, s. 48–62; 15
21. Moravské zemské muzeum
22. DOI: 10.11646/zootaxa.4117.1.2
23. WOS: Dosud nepřiděleno
A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2016
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3.Nerudová, Zdeňka – Doláková, Nela – Novák, Jan
4. „New information augmenting the picture of local
environment at the LGM/LGT in the context of
the Middle Danube region.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 09596836; The Holocene 26, 2016, č. 9, s. 1345–
1354; 10
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1177/0959683616640051
9. WOS: 000381283200001
A (výsl. publikační)
1. D
2. 2015
3.Pechová, Jarmila
4. „Obuv a obuvníci v obcích bývalého německého
jazykového ostrůvku na Vyškovsku“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-87130-38-4; Obuv v historii 2014. Sborník
materiálů z VII. mezinárodní konference, Zlín 7.
– 9. října 2014, Acta musealia, Zlín 2015, s. 94–
101; 8, elektronická verze: http://www.muzeumzlin.cz/data/docs/somjvm%20CZ.pdf
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Poláková, Jana
4. „Vánoční koledování a vinšování Romů v bývalém
Československu“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0862-1209; Folia ethnographica 50, 2016, č. 1,
s. 111–130; 20
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Poláková, Jana
4. „Žena jako objekt tištěných vtipů ve vybraných ročnících Vilímkova kalendáře Humoristických listů“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0862-8351; Národopisná revue 26, 2016, č. 1;
s. 19–32; 14
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. O
2. 2016
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3.Prymusová, Hana
4. „150 let od založení Občanské záložny v Moravském Krumlově. Příspěvek k počáteční etapě
spolku do roku 1918.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-88145-03-5; Sborník Státního okresního
archivu Znojmo 2015, Historický a vlastivědný
sborník Znojemska a Moravskokrumlovska,
Znojmo, 2016, s. 34–56; 23
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. D
2. 2016
3.Roblíčková, Martina – Káňa, Vlastislav
4. „Kostní pozůstatky savců posledního glaciálu
z vavřineckých paleoponorů ve sbírkách Moravského zemského muzea“
5. DKRVO, MK000094862
6. ISBN 978-80-87857-20-5; Speleofórum 2016, roč. 35,
s. 112–114, 3, Česká speleologická společnost, Praha
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. D
2. 2016
3. Petřík, J. – Nikolajev P. – Salaš, Milan – Prokeš, L.
4. „Petroarcheologický popis nábrusů keramiky jako
nástroj zachycení standardizace keramické produkce ve starší době bronzové“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-210-8151-2; Workshopy ke středověké
novověké keramice. Panská Lhota 2015. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque,
Supplementum III., s. 90–98; 9, Brno, Masarykova
univerzita
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. D
2. 2016
3.Salaš, Milan
4. „Réna u Ivančic jako další příklad výšinné lokality
s bronzovými multidepozity.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7524-003-3; Doba popelnicových polí a doba
halštatská ve střední Evropě, 2. díl., s. 101–114, 14,
Brno, Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.,
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jsc
2. 2016
3.Salaš, Milan
4. „Bronzové komponenty kopí od Babic nad Svitavou (okr. Brno-venkov) a jejich přínos pro poznání vojenství v době popelnicových polí a sémantiku pramenů“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-1267; Archeologické rozhledy, 68, 2016,
s. 202–223; 22
7. Moravské zemské muzeum
8. WOS: 000381845100002
A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2016
3.Sutorý, Karel
4. „New names in the „Cynoglossum montanum
group“ (Boraginaceae) in the Mediterranean
area.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0960-4286; Ediburghjournal of Botany 73, 2016,
č. 3, s. 265–275; 11
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1017/S0960428616000123
9. WOS: Dosud nepřiděleno
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Ševčíková, H.
4. „Štítovka Hongova – Pluteus hongoi – první určené nálezy z České republiky a Slovenska“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1213-5887; Mykologické listy, č. 133, 2016,
s. 8–18; 11
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Ševčíková, H.
4. „Zajímavé nálezy makromycetů přírodní rezervace Jelení Žlíbek“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1213-5887; Mykologické listy, č. 134, 2016, s. 70–80;
11
7. Moravské zemské muzeum
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A (výsl. publikační)
1. A
2. 2016
3.Šindlářová, S. – Čižmář, J.
4. „Strážnická hudební sbírka hrabat Magni – tematický katalog“
5. DKRVO, MK000094862
6. audiovizuální tvorba, online katalog sbírky pro
mezinárodní soupis hudebních pramenů RISM,
http://www.rism.info/
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. E
2. 2016
3.Šindlářová, Simona
4. „Mozart v muzeu“
5. DKRVO, MK000094862
6. Dietrichsteinský palác, Brno, 27. 4. – 31. 12. 2016
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Šušolová, Jana – Doláková, Nela – Gregerová, Miroslava – Dundek, Peter – Hadacz, Roman
4.„Nové poznatky k půdám na území Národního
parku Podyjí se zaměřením na výskyt humolitů.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1211-8796; Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae, 101, č. 1–2, s. 99–125; 27
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Tobolová, Markéta
4. „Smažení vaječiny. Příspěvek k historii a současnosti svatodušních svátků.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0862-1209; Folia Ethnographica (Supplementum
ad Acta Musei Moraviae) 50, 2016, č. 1, s. 83–95;
13
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Toman, Jiří – Hrazdil, Vladimír – Sejkora, Jiří
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4. „Pseudomalachit a descloizit v supergenní minerální asociaci z lokality Krucemburk (Česká republika).“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1211-8796; Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae, 101, 2016, č. 1–2, s. 33–43; 11
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jsc
2. 2016
3.Toman, Jiří – Sejkora, Jiří – Malíková, Radana
4. „Zeolity na trhlinách žilných magmatitů při kontaktech serpentinizovaných peridotitů u Mohelna
a Biskoupek (gföhlská jednotka, západní Morava,
Česká republika.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1211-0329; Bulletin mineralogicko-petrologického
oddělení Národního muzea, 24, č. 1, s. 13–24; 12
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jsc
2. 2016
3.Tvrdý, Zdeněk
4. „Anthropology of the Neolithic population from
Nitra-Horné Krškany (Slovakia)“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-1119; Anthropologie, 54, 2016, č. 3, s. 231–284;
54
7. Moravské zemské muzeum
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Příloha Zprávy o plnění cílů
IP DKRVO za rok 2016
Část 2.
Výsledky uplatňované za rok 2014 vzniklé s vazbou
na IP DKRVO, dodávka 15. ledna 2016
A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2016
3. Ryoo, R. ‒ Antonín, Vladimír ‒ Ka, K.-H. ‒ Tomšovský, M.
4. „Marasmioid and gymnopoid fungi of the Republic of Korea. 8. Gymnopus sect. Impudicae.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1179-3155; Phytotaxa
7. Moravské zemské muzeum
A (výsledek publikační)
1. Jimp
2. 2016
3.Antonín, Vladimír – Various authors
4. „Fungal diversity notes: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1560-2745; Fungal Diversity
7. Moravské zemské muzeum
A (výsledek publikační)
1. Jimp
2. 2016
3. Klopfenstein, N. ‒ Stewart, J. ‒ Ota, Y. ‒ Hanna, J.
‒ Richardson, B. ‒ Ross-Davis, A. ‒ Elías-Román,
R. ‒ Korhonen, K. ‒ Keča, N. ‒ Iturritxa, E. ‒ Alvarado, Rosales D. ‒ Solheim, H. ‒ Brazee, N. ‒ Łakomy, P. ‒ Cleary, M. ‒ Hasegawa, E. ‒ Kikuchi, T.
‒ Garza-Ocañas, F. ‒ Tsopelas, P. ‒ Rigling, D. ‒
Prospero, S. ‒ Tsykun, T. ‒ Bérubé, J. ‒ Stefani, F.
‒ Jafarpour, S. ‒ Antonín, Vladimír ‒ Tomšovský,
M. ‒ McDonald, G. ‒ Woodward, S. ‒ Kim, M-S.
4. „Insights into the phylogeny of northern hemisphere Armillaria: split-network and Bayesian
analyses of translation elongation factor 1-α sequences“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0027-5514; Mycologia
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3. Botiková, Marta – Beránková, Helena
4. „Otazníky a výzvy výučby vizuálnej dokumentácie v etnológii.“
5. DKRVO, MK000094862
6. ISSN 1213-399X; Historická fotografie 15, 2016,
s. 96–107; 12
7. Moravské zemské muzeum
A (výsledek publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Beránková, Helena
4. „Stavební paměť lokality: Uherský Ostroh a stavitel Josefa Šuta.”
5. DKRVO, MK000094862
6. 1805-1154, Východní Morava 2016
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. D
2. 2016
3.Blecha, Jaroslav – Hamar, J.
4. „Perzekuce tradičních loutkářů komunistickým
režimem v bývalém Československu. Persecution
of traditional puppeteers in former Czechoslovak
by communistic régime.“
5. DKRVO, MK000094862
6. ISBN dosud nepřiděleno; v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. C
2. 2016
3.Břečka, Jan
4. „Občané obce Týnec v I. a II. Národním odboji
(1914-1920, 1939-1945)“
5. DKRVO, MK000094862
6. ISBN dosud nepřiděleno; Kolektiv autorů: Monografie obce Týnec, Obec Týnec, 2016; 7
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3. Drahoš, Zdeněk
4. „Ludvík Kundera šedesátých let 20. století“
5. DKRVO, MK000094862
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6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales 101, 2016, č. 2
7. Moravské zemské muzeum

kého muže, s. 129–136, 8, Muzejní a vlastivědná
společnost, Brno
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. D
2. 2017
3.Dvořáková, Hana
4. „Kiritof/Kirhweihfest in Jevišovka bei Nikolsburg
als Identifizierungsfaktor der heutigen kroatischen Minderheit.“
5. DKRVO MK 000094862
6. ISBN dosud nepřiděleno; In: Gefundene und erfundene lokale Feste und Festivals nach der
Wende: Zwischen Ethnobusiness und Selbstvergewisserung. Freiburg 2016, v tisku
7. Moravské zemské muzeum, Brno

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2016
3.Fišer, Zdeněk
4. „V samostatném státě a nacistickém područí
(1918–1945)“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7275-101-3; Kolektiv autorů: Záhlinice
a František Skopalík. Příběh malé vesnice a velkého muže, s. 137–150, 14, Muzejní a vlastivědná
společnost, Brno
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2016
3.Fišer, Zdeněk
4. „Proč příběh malé vesnice a velké osobnosti?"
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7275-101-3; Kolektiv autorů: Záhlinice a František Skopalík. Příběh malé vesnice a velkého muže,
s. 7–16, 10, Muzejní a vlastivědná společnost, Brno
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2016
3.Fišer, Zdeněk
4. „Záhlinice a Chrášťany. Kalendárium let 1945–2016“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7275-101-3; Kolektiv autorů: Záhlinice
a František Skopalík. Příběh malé vesnice a velkého muže, s. 151–162, 12, Muzejní a vlastivědná
společnost, Brno
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2016
3.Fišer, Zdeněk
4. „Nové časy. Záhlinice Skopalíkovy (1848–1891)"
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7275-101-3; Kolektiv autorů: Záhlinice
a František Skopalík. Příběh malé vesnice a velkého muže, s. 99–128, 30, Muzejní a vlastivědná
společnost, Brno
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2016
3.Fišer, Zdeněk
4. „František Skopalík ve svém životě a díle"
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7275-101-3; Kolektiv autorů: Záhlinice
a František Skopalík. Příběh malé vesnice a velkého muže, s. 191 -216, 26, Muzejní a vlastivědná
společnost, Brno
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2016
3.Fišer, Zdeněk
4. „Léta budování a léta zkázy. Záhlinice 1891–
1918“
5. DKRVO, MK000094862
6. 978-80-7275-101-3; Kolektiv autorů: Záhlinice
a František Skopalík. Příběh malé vesnice a vel-

A (výsl. publikační)
1. C
2. 2016
3.Galuška, Luděk – Kouřil, Pavel
4. „Velká Morava – christianizace a Benediktini.“
5. DKRVO, MK 000094862
6. ISBN dosud nepřiděleno; Kolektiv autorů: Benediktini a střed Evropy, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
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A (výsl. publikační)
1. C
2. 2016
3.Galuška, Luděk
4. „Die mährischen Zentren Veligrad, Uherské Hradiště-Sady Kirchenkomplex, Staré Město Residenz
und Rotunde „Na Dědině“, Staré Město Kirche
„Špitálky“.“
5. DKRVO, MK 000094862
6. ISBN dosud neznámé; Wilfried Franzen (red.):
Die Slawen. Lipsko 2016, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Grossmannová, Dagmar – Navrátil, Aleš
4. „Depot moravských středních brakteátů z obce
Prštice“
5. DKRVO, MK 000094862
6. 0862-1195; Folia numismatica (Supplementum ad
Acta Musei Moraviae) 30, 2016, č. 2, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Grossmannová, Dagmar
4. „Zlaté ražby v moravských nálezech v období třicetileté války (příspěvek k měnovým poměrům
na Moravě v letech 1618–1648)“
5. DKRVO, MK 000094862
6. 0862-1195; Folia numismatica (Supplementum ad
Acta Musei Moraviae) 30, 2016, č. 2, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Hájek, Zdeněk – Humpolová, Alena – Čerevková,
Alžběta
4. „Nové výsledky zpracování materiálu kultury s lineární keramikou na významném polykulturním
sídlišti v Hlubokých Mašůvkách z výzkumné sezóny 2003.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales 101, 2016, č. 2, v tisku
7. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. Jimp
2. 2016
3. Leichmann, J. - Gnojek, I. - Novák, M. - Sedlák, J.
– Houzar, Stanislav
4. „Durbachites from the Eastern Moldanubicum
(Bohemian Massif) – erosional relics of large, flat
tabular intrusions of ultrapotassic melts – geophysical and petrological records“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1437-3254; International Journal of Earth Sciences, (vyšlo zatím elektronicky – ročník a stránky
nejsou v on-line verzi číslované); 19
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.1007/s00531-016-1296-1
9. WOS: Dosud nepřiděleno
A (výsledek publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Kašparová, Dagmar – Militký, J.
4. „Depot římských denárů ze Zátoru (okr. Bruntál).“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0862-1195; Folia numismatica (Supplementum ad
Acta Musei Moraviae) 30, 2016, č. 2, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsledek publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Kašparová, Dagmar – Štefan J.
4. „Ceny knih v druhé polovině 18. století a na počátku 19. století. Sonda do problematiky v českých
zemích.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0862-1195; Folia numismatica (Supplementum ad
Acta Musei Moraviae) 30, 2016, č. 2, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Kostrhun, Petr – Čeladín, Jindřich
4. „První zvukový film o speleologii – Tajemství Macochy.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales 101, 2016, č. 2, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
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A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Kostrhun, Petr – Oliva, Martin
4. „Dvojité výročí moravské archeologie – připomenutí sto let od úmrtí Karla Jaroslava Mašky a Martina Kříže.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales 101, 2016, č. 2, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. B
2. 2016
3.Malý, František
4. „Neznámé písně Felixe Kadlinského ze Zlaté
ctnostní knihy. Kritická edice.“
5. DKRVO, MK000094862
6. ISBN dosud nepřiděleno; v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. B
2. 2016
3.Malý, František
4. „Klarinetová dueta Kajetána Vogla“
5. DKRVO, MK000094862
6. ISBN dosud nepřiděleno; v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jsc
2. 2016
3. Řezníčková, Pavla – Petrovajová, Veronika – Nerudová, Jana – Hadašová, Lenka – Kopp, Radovan
4. „The Colonization of Newly Built Fishponds by
the Macroinvertebrate Assemblages“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1211-8516; Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 64, 2016, č. 1,
s. 141–149; 9
7. Moravské zemské muzeum
8. DOI: 10.11118/actaun201664010141
A (výsl. publikační)
1. B
2. 2015
3.Nerudová, Zdeňka
4. „Lovci posledních mamutů na Moravě“
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5. DKRVO, MK 000094862
6. ISBN dosud nepřiděleno; Moravské zemské muzeum, Brno, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsledek publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Nerudová, Zdeňka
4. „Kvantitativní analýza osídlení: modelový příklad
lokalita Brno-Štýřice III.”
5. DKRVO, MK000094862
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales 101, 2016, č. 2, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. B
2. 2016
3.Oliva, Martin
4. „Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí“
5. DKRVO, MK000094862
6. ISBN 978-80-7028-470-4; 342 s., Moravské zemské muzeum, Brno
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. C
2. 2016
3.Pechová, Jarmila
4. „Řemeslo a obchod v devatenáctém a v první polovině dvacátého století.“
5. DKRVO, MK000094862
6. ISBN dosud nepřiděleno; Kolektiv autorů: Monografie obce Týnec, Obec Týnec, 2016, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. D
2. 2016
3.Poláková, Jana
4. „Možná úskalí při výzkumu národnostních a etnických menšin – několik příkladů z terénní praxe.“
5. DKRVO, MK000094862
6. ISBN dosud nepřiděleno; v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. C
2. 2016
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3.Poláková, Jana
4. „Metodologie a specifika výzkumu mezi Romy.“
5. DKRVO, MK000094862
6. ISBN dosud nepřiděleno; In: Na hranicích mezi
minulostí a přítomností: současné perspektivy
orální historie, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. C
2. 2016
3.Poláková, Jana
4. „Vietnamská národnostní menšina a české Vánoce.“
5. DKRVO, MK000094862
6. ISBN dosud nepřiděleno; In: Muzeum a identita, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Pivoda, Ondřej
4. „Vladimír Helfert, zakladatel Hudebního archivu
Moravského zemského muzea.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1212-0391; Musicologica Brunensia, 51, 2016,
č. 2, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Sekerák, Jiří
4. „To the Anticipation of the Synthetic Theory in
Czechoslovakia“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0085-0748; Folia Mendeliana (Supplementum ad
Acta Musei Moraviae) 52, 2016, č. 1, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
1. 2.2016
2.Sutorý, Karel
3. „Notes on types of Astragalus L. taxa (Leguminosae) in the botanical collection of the
Moravian Museum“
4. DKRVO, MK000094862
5. 1211-8788; Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 101, 2016, č. 2, s. 159–164; 6
6. Moravské zemské muzeum

A (výsl. publikační)
1. A
2. 2016
3.Šebela, Miroslav
4. „Průběh společného hnízdění břehulí říčních
a vlh pestrých (Merops apiaster) na lokalitě Betlém.“
5. DKRVO, MK000094862
6. Videodokument, Brno, Moravské zemské muzeum
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. B
2. 2016
3.Šebela, Miroslav
4. „Červená kniha živočichů Biosferické rezervace
Dolní Morava.“
5. DKRVO, MK 000094862
6. 978-80-7028-443-8; 75 s., Brno, Moravské zemské
muzeum
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Ševčíková, Hana
4. „První nálezy špičky břečťanové – Marasmius
epiphylloides – v Čechách a na Moravě.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1213-5887; Mykologické listy, č. 135, 2016, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3. Šindlářová, Simona
4. „Účast Vladimíra Helferta v protinacistickém odboji.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 1212-0391; Musicologica Brunensia, 51, 2016,
v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. C
2. 2016
3.Tobolová, Markéta
4. Lidový oděv
5. DKRVO, MK 000094862
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6. ISBN dosud nepřiděleno; Kolektiv autorů: Monografie obce Týnec, Obec Týnec, 2016, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsledek publikační)
1. O
2. 2016
3.Tobolová, Markéta
4. Sbor dobrovolných hasičů v Prchalově v Setech
1922-1948
5. DKRVO, MK 000094862
6. 978-80-87359-14-3, 1214-8032; Vlastivědný sborník Novojičínska 66, 2016, SOKA Nový Jičín –
Muzeum Novojičínska, s. 227–242; 16
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. B
2. 2016
3.Veselá, Irena – Žůrek, Pavel
4. „Non oculos, sed mentem ad Deum. Maurus Haberhauer (1746–1799) a hudební kultura benediktánského kláštera v Rajhradě v 18. století.“
5. DKRVO, MK 000094862
6. ISBN dosud nepřiděleno; Sudetoněmecký institut,
Regensburg, v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. D
2. 2016
3.Veselá, Irena
4. „Venga quel di felice! Dynastich-politische Botschaft
der für Karl IV. Und Elisabeth Christine gewidmeten musikalischen Huldigungswerken (1723).“
5. DKRVO, MK 000094862
6. ISBN dosud nepřiděleno; In: Die Repräsentation
der Habsburg-Lothringischen Dynastie in Musik,
visuellen Medien und Architektur, ca. 1618–1918,
Vídeň, 8.–10. Června 2015, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für kunst- und
musikhistorische Forschungen (IKM)
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Veselá, Irena
4. „Josef Alexander Helfert (1820–1910) – předchůdce a vzor Vladimíra a Jaroslava Helfertových.“
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5. DKRVO, MK 000094862
6. 1212-0391; Musicologica brunensia, 51, 2016,
v tisku
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Veselá, Irena
4. „Die Serenata La concordia de’ pianeti für Kaiserin Elisabeth Christine und ihre Aufführung in
Znaim im Jahre 1723.“
5. DKRVO, MK000094862
6. 0940-4007; Frühneuzeit-Info, 27, 2016, s. 80–96;
17
7. Moravské zemské muzeum
A (výsl. publikační)
1. Jrec
2. 2016
3.Zahrádka, Jiří
4. „Janáčkův klavírní cyklus v mlhách a Klub přátel
umění v Brně.“
5. DKRVO, MK 000094862
6. 0524-689X; Brno v minulosti a dnes, 29, 2016,
s. 197–211; 15
7. Moravské zemské muzeum

