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ÚVOD 
 

Vážení příznivci Moravského zemského muzea! 

 

Předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2013, tedy za stý devadesátý šestý rok 
existence naší instituce. Jako v letech předchozích i v uplynulém roce zaměstnanci 

a spolupracovníci muzea naplňovali základní poslání naší paměťové instituce, poslání, 

jež bylo specifikováno již v ideálech otců zakladatelů muzea a které můžeme rámcově 
vymezit verby shromažďovat, ochraňovat, představovat, prozkoumávat a seznamovat. 

 Spektrum činností Moravského zemského muzea primárně zahrnuje 

ochranu stávajícího kulturního dědictví země, instituce ovšem působí na teritoriu 
celého českého státu a středoevropského prostoru, ba i v Asii, v Africe či Jižní 

Americe. Přirozeně i v roce 2013 bylo možno jen nepatrný zlomek sbírek muzea 

prezentovat veřejnosti ve formě výstav, inovovaných expozicí, přednášek, publikací, 
či speciálních vzdělávacích projektů. Primární důraz Moravské zemské muzeum již 

léta klade na informační bohatost vlastních aktivit, a to s cílem podpořit 

u návštěvníků, čtenářů, posluchačů i diváků zájem o vědění, poučení a formování 
objektivního či objektivizujícího pohledu na svět. 

 Je velmi obtížné vyzdvihnout pouze některé výstavní projekty či publikace, 

jež se zrodily v předchozím roce. Přesto při retrospekci v činnosti Moravského 
zemského muzea v roce 2013 ční některé, rozsahem i významem mimořádné aktivity, 

zhusta takové, na nichž se podíleli v úzké spolupráci specialisté z mnoha oborů 

zastoupených v naší instituci. Připomeňme alespoň zásadní výstavní projekt Cyril 
a Metoděj – Doba, život, dílo. Naše instituce připravila tuto širokospektrální výstavu 

z popudu zřizovatele – Ministerstva kultury České republiky – a výsledný tvar 

obsahoval nejen výstavu v Paláci šlechtičen v Brně, leč též završující státní výstavní 

projekt realizovaný v prostorách Anenského kláštera Národní galerie v Praze 

a sestávající z archeologicko-historicko-uměnovědné výstavy Moravského zemského 
muzea a sesterského Muzea umění Olomouc. Trvalou připomínkou nebývalé dvojice 

výstav, jedinečných záběrem, rozsahem i šíří autorského kolektivu zůstává 

monografická publikace Cyril a Metoděj – Doba, život, dílo.  
Je neobyčejně potěšující, že podobný rozsah, jako měla cyrilometodějská 

výstava, ba mírou mezinárodní spolupráce přehlídka ještě zásadnější, byl už na 

sklonku roku 2013 další zahájený výstavní projekt MZM – Tajemný svět Baltů. 
 Moravské zemské muzeum, největší paměťová instituce země, rozšířilo 

v uplynulém roce také svou základnu na Uherskohradišťsku, kde jsou odborníky 

Archeologického ústavu již více než půl století prováděny průzkumy slovanských 
sídlišť. Do portfolia objektů Moravského zemského muzea tak od 26. listopadu 2013 

patří též Centrum slovanské archeologie v Uherském Hradišti. Podobně dynamicky se 

rozvíjelo i mladé pracoviště – Centrum kulturních dějin 20. století dislokované v Brně 

v Hudcově ulici, kde je pro návštěvníky od podzimu 2013 přístupná i nová expozice 

věnovaná literárním dějinám Moravy.  

 Do kategorie rozvoje instituce se řadí také pokračující projekt 
Mendelianum, jenž s koncem roku 2013 vstoupil již do závěrečné fáze. Vědecko-

prezentační centrum v areálu Biskupského dvora v Brně bude věnováno atraktivnímu 

světu genetiky.  
 Nemenší význam, z hlediska Moravského zemského muzea jako celku 

dokonce význam zásadní, má další, dlouhá léta připravovaná akce muzea – budování 

centrálního depozitáře v depotním areálu v Rebešovicích u Brna. Přestože se jedná 
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o úvodní fázi investice, po letech nejistoty a komplikovaných dočasných řešení se skví 
zejména před přírodovědnými odděleními perspektiva činnosti a uchovávání sbírek 

v moderních a velkorysých prostorách. 

 Nespornou charakteristikou činnosti Moravského zemského muzea v roce 
2013 byly aktivity mající charakter iniciačních, počátečních nebo strukturně klíčových 

kroků. S vědomím, že tým pracovníků MZM je tvořen vynikajícími odborníky, 

zapálenými profesionály a obecně lidmi oddanými muzejnictví, lze tedy nejen věřit, 
ale i deklarovat jistotu, že již blízká budoucnost bude nesena v duchu zhodnocování 

našich vkladů dřívějších. Děkuji všem zaměstnancům a spolupracovníkům za vše, co 

pro Moravské zemské muzeum vykonali v roce 2013. 
 

Brno, 1. března 2014 

 

PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D. 

ředitel Moravského zemského muzea 
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Z HISTORIE MUZEA 
 

29. července 1817 – císař František I. schválil záměr založit v Brně muzeum a povolil, 

aby neslo jeho jméno. Františkovo muzeum spravovala Moravskoslezská společnost 

pro zvelebení hospodářství, přírodoznalství a vlastivědy zkráceně Hospodářská 
společnost) 

24. března 1818 – moravskoslezský guvernér hrabě Antonín Bedřich Mitrovský 

oznámil veřejnosti vyhláškou založení muzea 
1820 – zpřístupněny veřejnosti první sbírkové celky v Biskupském dvoře 

1892 – v rámci Hospodářské společnosti vznikla muzejní sekce, která převzala řízení 

muzea 
1900 – muzeum převzala Moravská muzejní společnost a sbírky se staly vlastnictvím 

markrabství Moravského; začal se používat název Moravské zemské muzeum 

1921 – muzeum převzala do správy přímo země Moravskoslezská a správou sbírek 
byli pověřeni odborníci (ředitelem se stal dr. Jaroslav Helfert) 

1939–1945 – za německé okupace dohlížel na činnost muzea německý komisař 

1945–1948 – Moravské zemské muzeum pod správou země Moravskoslezské 
1949–1960 – Moravské muzeum (změna názvu) je řízeno Ministerstvem školství 

a kultury 

1961–1962 – Moravské muzeum pod správou Národního výboru města Brna 
1963–1990 – Moravské muzeum je spravováno Jihomoravským krajským národním 

výborem 

1991 – dosud – Moravské zemské muzeum (návrat k původnímu názvu) příspěvkovou 
organizací Ministerstva kultury České republiky 

Od 1. ledna 2010 – Moravské zemské muzeum výzkumnou organizací Ministerstva 

kultury České republiky 
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ŘEDITELSTVÍ 
 

Právní záležitosti 

 

Moravské zemské muzeum vedlo v roce 2013 celkem 13 soudních řízení s těmito 
subjekty: 

 

1) MZM x Libuše Grúberová (2 sporná řízení); 
2) MZM x Rudolf Krček; 

3) MZM x 1) Euro/Facitity Project Management B.V., 2) Hill’s Pet Nutrition 

Manufacturing, s.r.o. ; 
4) MZM x Mgr. Michal Chuchút, LL.M.; 

5) MZM x Ing. Václav Martínek;  

6) MZM x Statutární město Brno (4 sporná řízení); 
7) MZM x STORK Media, s.r.o. (3 sporná řízení). 

 

Vydané interní předpisy 

 

Moravské zemské muzeum vydalo v roce 2013 následující příkazy ředitele: 

 
 Výkon činností vyplývající ze zákona č. 71/1994 Sb.  

 Dobrovolnický program Moravského zemského muzea  

 Uzavření ročního rozpočtového roku 2013  

 
Provoz výstavních objektů Moravského zemského muzea během vánočních svátků 

roku 2013  

 Inventarizace zásob a inventarizace pokladen  

 Zákaz preparování na zoologickém oddělení  

 Zákaz používání lihové vany 

 
Náležitosti dokladů předkládaných k zaúčtování (či proplacení) do účetnictví 

Moravského zemského muzea  

 
Výkon činnosti vyplývající ze zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů 
kulturní hodnoty v platném znění 

 Brněnská muzejní noc a mezinárodní den muzeí  

 Mimořádná inventarizace zásob zboží a majetku  

 Pracovně lékařská péče 

 Postup při výběru nových zaměstnanců Moravského zemského muzea  

 Zrušení neaktuálních vnitřních předpisů Moravského zemského muzea  

 Likvidace nepotřebného majetku 

 
Zásady vydávání knih v Moravském zemském muzeu 

+ Dodatek č. 1 

 Jednotný vizuální styl Moravského zemského muzea  

 Pohyb cizích osob mimo veřejně přístupné prostory Moravského zemského muzea  

 Ředitelské volno 

 
Plán čerpání dovolené v průběhu roku 2013 

+ Dodatek č. 1 

 

Poskytování cestovních náhrad 
 

 

 

http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_21_Vykon_cinnosti_vyplyvajici_ze_zakona_71_1994_Sb.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_20_Dobrovolnicky_program_Moravskeho_zemskeho_muzea.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_19_Uzavreni_rocniho_rozpoctoveho_roku_2013.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_18_Provoz_vystavnich_objektu_Moravskeho_zemskeho_muzea_behem_vanocnich_svatku_roku_2013%20.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_18_Provoz_vystavnich_objektu_Moravskeho_zemskeho_muzea_behem_vanocnich_svatku_roku_2013%20.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_17_Inventarizace_zasob_a_inventarizace_pokladen.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2003_16_Zakaz_preparovani_na_zoologickem_oddeleni.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2003_15_Zakaz_pouzivani_lihove_vany.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_14_Nalezitosti_dokladu_predkladanych_k_zauctovani_do_ucetnictvi_moravskeho_zemskeho_muzea.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_14_Nalezitosti_dokladu_predkladanych_k_zauctovani_do_ucetnictvi_moravskeho_zemskeho_muzea.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_12_Brnenska_muzejni_noc_a_mezinarodni_den_muzei.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_11_Mimoradna_inventarizace_zasob_zbozi_a_majetku.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_10_Pracovne_lekarska_pece.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_09_Postup_pri_vyberu_novych_zamestnancu.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_08_Zruseni_neaktualnich_vnitrnich_predpisu.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_07_Likvidace_nepotrebneho_majetku.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_06_Zasady_vydavani_knih_v_mzm.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_06_Dodatek_1.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_05_Jednotny_vizualni_styl_MZM.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_04_Pohyb_cizich_osob_mimo_verejne_pristupne_prostory_MZM.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_03_Reditelske-volno.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_02_Plan_cerpani_dovolene_v_prubehu_roku_2013.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/prikazy_reditele/2013/2013_02_Dodatek_1.pdf
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Moravské zemské muzeum vydalo v roce 2013 následující směrnice ředitele: 
 

 Organizace zabezpečení požární ochrany 

 Zásady poskytování stravenek v Moravském zemském muzeu  

 Digitalizace sbírkových předmětů  

 Zadávání veřejných zakázek v Moravském zemském muzeu  

 Fotografování a filmování v prostorách Moravského zemského muzea  

 Pravidla pro uzavírání dohod o pracovní činnosti a provedení práce  

 Pořizování, používání a evidence razítek v Moravském zemském muzeu  

 Spisový a skartační řád Moravského zemského muzea  

 Zásady realizace výstavních akcí v Moravském zemském muzeu  

 
Inventarizace majetku a závazků  

Příloha 

 

Zajištění finanční kontroly v Moravském zemském muzeu 

+ dodatek č. 2 

+ dodatek č. 3 

 
Úprava náhrad cestovních výdajů při tuzemských i zahraničních pracovních cestách 

 

 

Kontrolní činnost  

 

Vnitřní kontrola 
 

V roce 2013 se v Moravském zemském muzeu v oblasti vnitřní kontroly uskutečnily 

4 audity provedených v souladu se zásadami zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcí vyhlášky ministerstva financí 

č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardů EU pro výkon interního 

auditu v organizacích veřejné správy. 
Jednalo se o tyto audity: 

- 01/2013 Audit aktuálnosti vydaných příkazů a směrnic v MZM; 

- 02/2013 Audit systému zadávání veřejných zakázek v MZM; 
- 03/2013 Audit systému pořizování sbírkových předmětů v MZM; 

- 04/2013 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace pro rok 2013 v Moravském zemském muzeu. 
Součástí auditů byla i doporučení ke zkvalitnění řídicích systémů v oblastech, na které 

byl audit směřován.  

 
Vnější kontrola 

 

V roce 2013 byly provedeny v Moravském zemském muzeu kontroly: 

 

- Ministerstvem Kultury ČR kontrola o hospodaření s rozpočtovými prostředky 

a s majetkem státu, dodržování právních předpisů a opatření přijatých 

Ministerstvem kultury, hospodárnost, efektivnost a účelnost operací při 
zajišťování úkolů v roce 2012, v případě věcných souvislostí i v letech 

souvisejících. 
- Firmou AUDIT a DANĚ spol. s r.o. o ověření čerpání grantu na projekt 

č. CZ.1.05/3.2.00/09.0180 „Mendelianum – atraktivní svět genetiky“ v rámci 

http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/smernice/2013/SRMZM_2013_12_ORGANIZACE_ZABEZPECENI_POZARNI_OCHRANY.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/smernice/2013/Smernice_2013_11_Zasady_poskytovani_stravenek_v_MZM.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/smernice/2013/Smernice_2013_10_Digitalizace_sbirkovych_predmetu.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/smernice/2013/2013_09_Zadavani_verejnych_zakazek_v_MZM.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/smernice/2013/2013_08_Fotografovani_a_filmovani_v_prostorach_MZM.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/smernice/2013/Smernice_reditele_2013_7_Pravidla_pro_uzavirani_dohod.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/smernice/2013/Smernice_reditele_2013_06_Porizovani_pouzivani_a_evidence_razitek.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/smernice/2013/Smernice_reditele_2013_5_Spisovy_a_skartacni_rad_Moravskeho_zemskeho_muzea.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/smernice/2013/Smernice_reditele_2013_4_Zasady_realizace_vystavnich_akci.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/smernice/2013/2013_03_Inventarizace_majetku_a_zavazku.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/smernice/2013/2013_03_Priloha.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/smernice/2013/Smernice_reditele_2013_2_Zajisteni_financni_kontroly_v_MZM_-_final.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/smernice/2013/SRMZM_2013_02_Zajisteni_financni_kontroly_v_MZM%20dodatek%20c.%203.pdf
http://dataserver/intranet/fileadmin/user_upload/administrativa/smernice/2013/SRMZM_2013_02_Zajisteni_financni_kontroly_v_MZM%20dodatek%20c.%203.pdf
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Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a promítnutí 
těchto podmínek do účetnictví. 

 

Kdo provedl Typ kontroly Objekt, 

specifikace 

datum závady 

Ministerstvo 

kultury, Kancelář 

bezpečnostního 
ředitele, Ing. 

Zdeněk Hanzálek 

Kontrola PO Zelný trh 6, 

budova 

ředitelství 

12. 11. 

2013 

Drobné 

závady 

odstraněny 
v termínu 

daném 

protokolem. 

HZS Brno Taktické 
cvičení 

požární 

ochrany 

Pavilon 
Anthropos, 

Pisárecká 1, 

Brno 

10. 4. 
2013 

 

Odborový svaz 

pracovníků 

kultury a ochrany 
přírody 

Kontrola 

BOZP 

Dokumentace 

MZM 

17. 12. 

2013 

Závady 

odstraněny 

v termínu 
daném 

protokolem. 

HZS JM kraje Tematická 

kontrola PO 

Zelný trh 6, 

budova 
ředitelství 

28. 8. 

2013 

Bez závad 

 

Organizační změny 

 

V roce 2013 byly v MZM uskutečněny tyto organizační změny: 

 
Ke dni 6. 3. 2013 byla provedena tato změna: 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD – ZVLÁŠTNÍ ČÁST, PŮSOBNOST ODDĚLENÍ/ÚSTAVŮ       

A ÚSEKŮ MZM se mění tak, že původní text uvedený v oddíle ODDĚLENÍ 
KOMUNIKACE A MARKETINGU:  

 „(1) Koncepčně zajišťuje, realizuje a řídí činnost muzea v oblasti PR, marketingu 

a propagace.“ se nahrazuje textem: 
„(1) Koncepčně zajišťuje, realizuje a řídí činnost muzea v oblasti PR, sponzoringu, 

marketingu a fundraisingu.“ 

Ke dni 22. 3. 2013 byla provedena tato změna: 
Text uvedený v Oddíle ÚSEK PRO VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI, ODDĚLENÍ 

SPRÁVY BUDOV: 

„(19) Vede evidenci pojištění majetku včetně automobilů vozového parku MZM 

(havarijní pojištění a povinné ručení).“  

se ruší a následná číselná řada bude upravena a tento rušený text se přesouvá do 

Oddílu EKONOMICKÝ ÚSEK, EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ, Účetnictví 
a financování, kde pokračuje ve stávající číselné řadě: 

„(27) Vede evidenci pojištění majetku včetně automobilů vozového parku MZM 

(havarijní pojištění a povinné ručení).“  
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Organizačního řád – Zvláštní část, Působnost oddělení/ústavů a úseků MZM se mění 
tak, že text:  

„Přímo podřízení řediteli jsou tito pracovníci nezařazení do žádného z oddělení/ústavu 

a úseku: 
Tajemník ředitele 

Podnikový auditor 

Bezpečnostní technik 
Podnikový právník“ se nahrazuje textem: 

„Přímo podřízení řediteli jsou tito pracovníci nezařazení do žádného z oddělení/ústavu 

a úseku: 
Tajemník ředitele 

Podnikový auditor 

Podnikový právník“ 

 

Text: 

„(1) Působnost těchto zaměstnanců je dána popisem jejich pracovní funkce 
vyplývající z působnosti BOZP a PO a interního auditu.“ se nahrazuje 

textem: 

„(1) Působnost těchto zaměstnanců je dána popisem jejich pracovní funkce 
vyplývající z působnosti vnitřní organizační agendy, interního auditu a právní 

agendy.“ 

 
Funkce Bezpečnostní technik se přesouvá jako přímo podřízený náměstkovi pro 

vnitřní záležitosti.  

 
Organizačního řád - Zvláštní části, Působnost oddělení/ústavů a úseků MZM, ÚSEK 

PRO VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI se mění tak, že text: 

„Koordinuje činnost a odborně řídí činnost Oddělení správy budov, Oddělení ostrahy, 
Oddělení údržby a Oddělení informatiky.“ se nahrazuje textem:  

„Koordinuje činnost a odborně řídí činnost Oddělení správy budov, Oddělení ostrahy, 

Oddělení údržby a Oddělení informatiky. 
Přímo podřízený náměstkovi pro vnitřní záležitosti je Bezpečnostní technik. Kdy 

působnost tohoto zaměstnance je dána popisem jeho pracovní funkce vyplývající 

z působnosti BOZP   a PO.“ 
 

Text uvedený v Oddíle ŘEDITELSTVÍ: 

„(15) Přijímá a odesílá zprávy prostřednictvím datové schránky a vede jejich evidenci 
a přerozdělení na jednotlivé úseky k jejich vyřízení.“  

se ruší a následná číselná řada bude upravena a tento rušený text se přesouvá do 

Oddílu ÚSEK PRO VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI, ODDĚLENÍ SPRÁVY BUDOV, kde 

doplní bod (22) na toto nové znění: 

„(22) Zabezpečuje činnost podatelny MZM a s tím spojené úkony v oblasti odesílání 

a přijímání korespondence, její evidence v elektronickém systému spisové služby 
a rozdělení na jednotlivá pracoviště dle působnosti MZM. Přijímá a odesílá zprávy 

prostřednictvím datové schránky a vede jejich evidenci a přerozdělení na jednotlivé 

úseky k jejich vyřízení.“ 
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V Oddíle ŘEDITELSTVÍ se doplní tyto body: 
„(17) Zabezpečuje evidenci a přidělování Kvalifikovaných certifikátů PostSignum. 

(18) Zabezpečuje Centrální evidenci razítek. 

(19) Zabezpečuje evidenci ubytování (inspekční pokoje MZM). 
(20) Zabezpečuje distribuci publikací z ředitelství do ústřední knihovny.“ 

 

V Oddílu ÚSEK PRO VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI, ODDĚLENÍ SPRÁVY BUDOV se 
doplní bod: 

„(37) Průběžně provádí svoz nepotřebného vyřazeného majetku MZM (nejméně však 

jednou měsíčně) do skladu nepotřebného majetku v Rebešovicích. Pravidelně provádí 
likvidaci nepotřebného majetku, vždy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12.“ 

 

Ke dni 1. 7. 2013 byla provedena tato změna: 

 

Dnem 1. 7. 2013 zřizuji Digitalizační pracoviště, které bude podřízeno 

tajemníkovi ředitele. 
 

Organizačního řád - Zvláštní část, Působnost oddělení/ústavů a úseků MZM 

se doplňuje tak, že za oddělení přímo podřízená řediteli se vloží nový text: 
 

„Oddělení podřízená tajemníkovi ředitele: 

 

DIGITALIZAČNÍ PRACOVIŠTĚ 

 

(1) Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků 
informační a komunikační infrastruktury, tj. informačních systémů 

o digitalizovaných objektech včetně metadat a grafických aplikací 

digitalizačního pracoviště; 
(2) Zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází digitalizovaných 

a digitálních objektů; 

(3) Vyřizování nestandardních požadavků na výdej dat z databází informačního 
systému MZM; 

(4) Reformování materiálů archivní povahy formou digitalizace; 

(5) Analýza a selekce materiálů pro reformování ve spolupráci s kurátory sbírek 
(zpravidla archiváři, knihovníci, kurátoři a dokumentátoři) a určování 

technologie reformování; 

(6) Vytváření popisných dat o datech (metadata) a jejich zpracování, spolupráce 
s odbornými pracovníky na získávání podkladních informací; 

(7) Metodická podpora v oblasti využívání reformovaných materiálů archivní 

povahy v praxi; 

(8) Pořizování digitální obrazové dokumentace sbírkových předmětů digitálním 

fotoaparátem a skenerem; 

(9) Příprava metodiky pro pořizování digitální obrazové dokumentace 
sbírkových předmětů 

(10) Počítačové zpracování snímků; 

(11) Archivace a zálohování dokumentů.“ 
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Metodické centrum muzejní pedagogiky (MCMP) 
 
Metodické centrum muzejní pedagogiky v roce 2013 pokračovalo v plnění svých 

odborných metodických, vzdělávacích a vědecko – výzkumných priorit. Zaměřilo se 

zejména na tvorbu metodik a metodických a dalších odborných textů, nabídku 
muzejně pedagogických vzdělávacích programů, vytváření vlastních pilotních 

edukačních programů a jejich následné odborné zhodnocení. Tuto svoji činnost 

MCMP prezentovalo na četných oborových konferencích a seminářích a odrazila se 
též v publikaci článků v odborných časopisech a sbornících. MCMP přicházelo 

s aktuálními tématy české muzejní pedagogiky a podílelo se na jejich věcné analýze, 

zpracování a hledání řešení ve spolupráci s dalšími partnery a akademickou sférou.  

Tvorba metodických materiálů pro potřeby sbírkotvorných institucí 

v elektronické, případně i v tištěné podobě 
Tiskem byla vydána metodika „Tvorba pracovních listů“. Byly zpracovány metodiky 
„Neslyšící návštěvník v muzeu či galerii – metodický materiál“ a „Muzejní 

návštěvníci s mentálním postižením – metodický materiál“. Jsou publikovány příklady 

dobré praxe zpracované muzejními pedagogy a závěrečné práce absolventů kurzu 
Základy muzejní pedagogiky. Byly poskytnuty odborné konzultace muzejním 

pedagogům z Jihomoravského muzea ve Znojmě, Jihočeského muzea v Českých 

Budějovicích, Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a edukačním pracovnicím 
Baťova institutu ze Zlína.  

Pokračování realizace vzdělávacího programu  
V červnu skončil první ročník kurzu Základy muzejní pedagogiky. Zhodnocení 
závěrečných prací a udělení osvědčení o jeho absolvování se uskutečnilo v měsíci 

září. Vybrané nejlepší absolventské práce jsou prezentovány na webových stránkách 

metodického centra jako příklady dobré praxe. V září začal druhý ročník kurzu 

Základy muzejní pedagogiky a je plně obsazen. V Moravském zemském muzeu se 

uskutečnil (15. – 16. dubna 2013) dvoudenní workshop s názvem „Muzejní divadlo? 
Využití dramatické výchovy v muzejních edukačních programech. Ve spolupráci 

s Muzeem Komenského v Přerově se metodické centrum podílelo na realizaci 

dvoudenního workshopu (9. – 10. září 2013) s názvem „Muzejní pedagogika – praxe 
teorii, teorie praxi. Muzejní animace a historická témata.“ 

Příprava Sborníku studijních textů kurzu základů muzejní pedagogiky, posílení 

odborné, vědecké a výzkumné působnosti MCMP 

Byly zpracovány studijní texty přednášejících za účelem jejich vydání ve sborníku. 

Sborník vyjde až v roce 2014 z důvodu opožděného zaslání finančního příspěvku 

(konec září) a tím zkráceného termínu pro zpracování textů a do konce roku 
probíhajícím korekturám. Texty byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách. 

Novými nákupy byla rozšiřována odborná muzejně pedagogická knihovna. 

Pracovníci MCMP přednesli odborné příspěvky na následujících konferencích 

a seminářích: 6. ročník mezinárodní konference Muzeum a škola, Zlín, 20. až 22. 3., 

mezinárodní sympozium „Zpřístupnění muzejních sbírek nedospělým 

a handicapovaným“, Znojmo, 6. – 7. 5. 2013, konference „Kultura, umění a výchova“ 
Olomouc, 23. – 24. 5. 2013, workshop „Edukace a prezentace archeologického 

kulturního dědictví“, Národní muzeum, Praha, 6. 6. 2013, seminář „Muzea a sociálně 

znevýhodnění,“ Hodonín, 19. – 20. 6. 2013, seminář „Muzeum a návštěvníci se 
speciálními potřebami 2013. Bezbariérová přístupnost a komunikace.“ Praha, 1. 10. 

2013, mezinárodní konference „Muzeum a změna IV,“ Praha, 12. – 14. 11. 2013, 

seminář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG, Praha, 19. 11. 
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2013, mezinárodní konference „Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti,“ Banská 
Bystrica, 27. – 29. 11. 2013. V slovenském časopise Muzeológia a kulturné dedičstvo 

1/2013 vyšel článek Mgr. Tomáše Drobného „Hmotné prameny, historická paměť 

a veřejnost v muzejně pedagogické prezentaci novodobých dějin.“  
Kromě četných vystoupení na konferencích a seminářích a odevzdání příspěvků do 

odborných časopisů a sborníků MCMP iniciovalo tematické zaměření workshopu 

v Přerově s názvem Muzejní pedagogika, praxe teorii a teorie praxi, jehož účelem byla 
diskuse akademických odborníků a muzejních pedagogů k aktuálním otázkám oboru. 

Pracovníci MCMP se zapojili do odborné práce jako oponenti diplomových prací, 

recenzenti a členové redakčních rad (časopis Kultura, umění a výchova). 

Spolupráce na projektu Národního muzea „Dotkni se 20. století“ 

Jako partneři projektu Dotkni se 20. století jsme se podíleli na zajištění semináře 

Národního muzea s názvem „Využití multimédií ve výuce dějepisu“ v termínu 25. 

dubna 2013. Uskutečnil se pilotní projekt „Vila Tugendhat, jeden dům, jedna rodina, 

jedno století“ v rámci spolupráce s Muzeem města Brna (v termínech 16. 9. 2013, 14. 

10. 2013, 21. 10. 2013, 11. 11. 2013, 18. 11. 2013, 2. 12. 2013). Jeho cílem bylo 
ověření edukačních metod s využitím muzejních sbírek pro výuku dějepisu pro žáky 

základních a středních škol na příkladu zpřístupněné národní kulturní památky. 

Projektem se MCMP aktivně zapojilo jako partner do projektu „Dotkni se 20. století“ 
realizovaným Národním muzeem. V rámci projektu vznikl pracovní list a metodický 

list. Tematicky byl projekt prezentován na konferenci Muzeum a změna IV.  

Také v roce 2013 probíhal pilotní projekt výstavky „Zapomenutá expedice za 
australskými domorodci“ doprovázené besedami v domovech pro seniory. MCMP 

připravilo a realizovalo pilotní projekty k výstavě Dětského muzea MZM „Afrika 

očima cestovatelů“ v rámci dlouhodobé spolupráce s Centrem Kociánka, Brno. Pro 
návštěvníky s postižením jsme ve spolupráci s Centrem Kociánka připravili 

doprovodný edukační program jako pozvánku do výstavy „Dobrodružná Afrika očima 

cestovatelů“, programu se účastnili žáci 9. ročníku základní školy Lerchova Brno, 24. 
9. 2013, 17. 12. 2013. Dále se MCMP spolu podílelo na projektu Škola v muzeu. 

Vytvořili jsme pilotní edukační program pro děti s postižením: „Fauna Moravy,“ 4. 9. 

2013 program pro ZŠ, Praktickou školu a Dětský domov, Brno, Vídeňská.  
V Moravském zemském muzeu se 29. 11. 2013 s podporou MCMP uskutečnil 

seminář Současné přístupy k edukaci na památkových objektech NPÚ, kde jsme také 

prezentovali činnost metodického centra.  

Prezentace činnosti MCMP  
Metodické centrum se prezentovalo v rámci vlastních pořádaných aktivit, 

prostřednictvím webové stránky, při příležitosti akcí partnerů a v rámci aktivit 
Moravského zemského muzea. Mezi ně patří Muzejní noc, Den otců, Den seniorů a 3. 

historický vánoční bazar. Pracoviště se podílelo na přípravě Muzejní noci, na jejím 

organizačním zajištění ze strany dobrovolníků, zorganizovalo doprovodný program 

k výstavě „Cyril a Metoděj – doba, život, dílo“. 18. května proběhla v rámci Brněnské 

muzejní noci v Paláci šlechtičen komentovaná prohlídka této výstavy ve znakovém 

jazyce. Díky našim spolupracovníkům a s využitím videopozvánky a webových 
stránek, které neslyšící navštěvují, se podařilo oslovit a do muzea přilákat mnoho 

neslyšících návštěvníků. Metodické centrum muzejní pedagogiky iniciovalo 

a organizačně zabezpečilo 1. října 2013 v pořadí již druhý Den seniorů v Moravském 
zemském muzeu. V letošním roce byly pro seniory připraveny tři komentované 

prohlídky stěžejních výstav Moravského zemského muzea.  
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K propagaci muzejní pedagogiky byla též využita putovní výstavka „Zapomenutá 
expedice za australskými domorodci.“ Výstavu jsme doplnili besedou k danému 

tématu. Pracovníci MCMP s výstavou navštívili domovy pro seniory i ústavy sociální 

péče: Senior centrum Blansko, 28. 11. – 22. 1. 2013; Centrum sociálních služeb 
Letovice 22. 1. 2013 – 5. 3. 2013; Habrovanský zámek p.o. Domov pro osoby se 

zdravotním postižením, Domov pro seniory, Habrovany; 6. 3. – 17. 4. 2013; Domov 

pro seniory Jevišovice, p. o. 19. 4. – 4. 7. 2013; Domov pro seniory Sokolnice, 4. 7. - 
15. 10. 2013. Kromě výše uvedených příspěvků byly publikovány zprávy informující 

o činnosti MCMP ve Věstníku AMG 3/2013 a v Museologice Brunensii (v tisku). 
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Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví 

(CITeM) 

V roce 2013 pracovalo oddělení CITeM v personálním obsazení:  
RNDr. Jarmila Podolníková, vývojový pracovník systému výpočetní techniky, 

vedoucí oddělení,  

RNDr. Marie Hermanová, programátor,  
Ing. Pavla Jankovičová, správce informačních a komunikačních technologií, RNDr. 

Marie Kocinová, správce informačních a komunikačních technologií a Ing. Ivo 

Rožnovský, správce informačních a komunikačních technologií. Ing. Ivo Rožnovský 
pracoval částí svého úvazku pro Digitalizační pracoviště. 

Následuje podrobnější popis jednotlivých aktivit činnosti oddělení. 

 

Demus 

V roce 2013 CITeM pokračovalo v převodu přírodovědných modulů do prostředí MS 
Access 2010 a moduly Botanika, Zoologie, Entomologie a Geologie jsou připraveny 

k distribuci. Na testování se kromě CITeM a odborných oddělení MZM podílely: 

Muzeum Vysočiny v Jihlavě, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci, Městské muzeum v Novém Městě nad Metují, Prácheňské muzeum 

v Písku a Západočeské muzeum v Plzni. Byla aktualizována nápověda a další 

dokumentace k již převedeným modulům. 
Paralelně s převodem bylo poskytováno poradenství k Demus01, Demus10 

a databázovému prostředí MS Access. Uskutečnilo se celkem 10 školení Demusu, 

byly zavedeny pravidelné konzultační dny (jednou za měsíc). 
Byla vypracována „Zpráva o systému Demus“, která v mírně zkrácené podobě vyšla 

ve Věstníku AMG a v plné verzi byla Asociací rozeslána e-mailem do všech muzeí. 

 

CES, CESik 

Pravidelné zálohování dat CES na server MZM pokračovalo i v roce 2013, CITeM 

provádělo kontroly záloh a zajistilo realizaci vylepšení aplikace CES podle požadavků 
MK ČR.  

Byla vypracována analýza a zadání aplikace pro on-line vkládání digitálních fotografií 

do CES (Vyhláška MK č. 96/2013 Sb.), programování bylo zabezpečeno externím 
zaměstnancem na dohodu o provedení práce, na testování se pracovalo vlastními 

silami. Aplikace je připravena na serveru MZM, přesun na server MK se do konce 

roku neuskutečnil. 
CITeM v rámci profilového úkolu vypracovalo „Analýzu softwarového prostředí CES 

pro možnost on-line přístupu“. Dále byla vypracována „Strategie rozvoje systémů 

CES a Demus“. 

V souvislosti s vydáním nové verze MS Access 2013 a Windows 8 bylo provedeno 

testování CESiku, výsledky byly shrnuty do Zprávy o systému CESik. Podpora 

uživatelům byla poskytována zejména formou poradenské linky, bylo připraveno 
jedno školení (19 účastníků). 

 

Národní autority pro muzea a galerie (MA) 

V editaci záznamů muzejních autorit pokračovala skupina editorů, kurátorů 

výtvarných sbírek. CITeM připravilo školení editorů a s pomocí jednoho externího 

zaměstnance zajišťovalo supervizi zapsaných jmen autorů.  
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Všechny záznamy personálních autorit byly v průběhu roku doplněny o strukturovaný 
zápis událostí narození a úmrtí, pro místa vznikly nové geografické autority. Tím se 

zvýšila vypovídací hodnota obsahu databáze. 

V listopadu byla odeslána zpráva za rok 2013 o plnění povinností podle smlouvy 
o využití výsledků programového projektu. 

 

Registr sbírek výtvarného umění 

Úspěšně pokračoval i společný projekt Rady galerií (RG) a CITeM, výsledky projektu 

byly prezentovány na Senátu RG (15. – 16. 10. ve Zlíně). Registr se stal běžným 

nástrojem kurátorů výtvarných sbírek, v roce 2013 proběhlo 9 aktualizací. CITeM 
s RG připravilo 2. pracovní seminář „Harmonizace rozvoje Registru sbírek 

výtvarného umění a Muzejních autorit“, který byl věnován zejména korporativním 

autoritám. 

 

MichaelPlus 

RNDr. Kocinová se zúčastnila zasedání Michael Culture Association Assembly 
v Padově (viz zahraniční cesty). Převod národních portálů do společného 

mezinárodního portálu, který byl plánován v roce 2012, se neuskutečnil ani v letošním 

roce. 

 

Úložiště dat 

Při upgradu serverů bylo změněno nastavení přístupových práv, což po delší dobu 
znemožnilo ukládání dat do úložiště. Problém byl koncem roku odstraněn. 

 

Práce pro MZM 

Byl připraven návrh na novou Směrnici digitalizace v MZM. 

Pro pracovníky odborných oddělení jsme připravili školení na Demus a CESik.  

Zabezpečovali jsme přípravu dat pro statistiku NIPOS a projekt Enumerate.  
Zabezpečovali jsme zpracování a předávání dat MZM do CES.  

Poskytovali jsme metodickou pomoc při internetovém zpracování výsledků 

grantových úkolů (RIV), zabezpečili přípravu a předání souhrnných souborů výsledků 
za MZM pro MK a GA ČR. 

 

Semináře, konference 

Ve spolupráci s oddělením digitalizace NTM jsme 3. 10. 2013 uspořádali seminář 

„Muzea a digitalizace VI.“, který byl věnován digitalizaci obecně (proč a jak 

digitalizovat, vlastními silami vs. outsourcing, technika, postupy apod.), minimálním 
parametrům techniky pro digitalizaci, fotografickým technikám, práci s obrazovými 

soubory, ale rovněž archivaci a zálohování dat (41 účastníků). 

Připravili jsme dva semináře pro začátečníky v oboru muzejní fotografie (13. a 20. 11. 

2013), které byly určeny zejména pro kurátory sbírek, kteří jsou postaveni před úkol 

digitalizovat vlastními silami (celkem 57 účastníků).  

Informace a praktické rady a ukázky, jak digitalizovat a archivovat staré zvukové 
nahrávky, poskytl workshop o digitalizaci starých zvukových nahrávek (19. 11. 2013) 

připravený ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici (16 

účastníků). 
Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a NPÚ 

jsme 5. 12. 2013 uspořádali seminář „Geografické informační systémy II.“ (17 

účastníků).  
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Aktivními příspěvky jsme se podíleli na těchto akcích: 
7. 3.  Michael Culture Association Assembly (Padova (Itálie)) 

22. 3.   Muzejní dokumentace geologických materiálů, prezentace 

a ochrana sbírek (Brno, MZM) 
25. 4.  Dotkni se 20. století (Brno, NM A MZM) 

3. 10.  Muzea a digitalizace VI. (Praha, NTM a CITeM) 

15. – 16. 10. Senát Rady galerií ČR (Zlín, Rada galerií ČR) 
6. – 7. 11. Harmonizace rozvoje Registru sbírek výtvarného umění a Muzejních 

autorit (Litomyšl, Rada galerií ČR a CITeM) 

13. a 20. 11. Seminář pro začátečníky v oboru muzejní fotografie (Brno) 
27. – 28. 11. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (SKIP) 

Většina příspěvků ze seminářů je vystavena na http://www.citem.cz.  

 

Školení 

Provedli jsme celkem 11 školení, z nich absolutní většina byla na Demus. Celková 

účast byla 76 osob z 21 institucí. Rozsáhlejší námi pořádané semináře spolu s počty 
jsou uvedeny v kapitole Semináře. Individuální konzultace statisticky nesledujeme. 

 

Publikační činnost 

KOCINOVÁ, Marie. Muzea a digitalizace. Semináře o digitalizaci a všem kolem 

toho. In Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, ISSN 1213-2152, 2013, 

roč. 13, č. 6, s. 15-16. 
PODOLNÍKOVÁ, Jarmila. Zpráva o systému Demus. In Věstník Asociace muzeí 

a galerií České republiky, ISSN 1213-2152, 2013, roč. 13, č. 3, s. 13. 

PODOLNÍKOVÁ, Jarmila. Zpráva o systému CESik. In Věstník Asociace muzeí 
a galerií České republiky, ISSN 1213-2152, 2013, roč. 13, č. 4, s. 12. 

PODOLNÍKOVÁ, Jarmila. Počítačová evidence sbírkových předmětů. In Sborník 

příspěvků semináře Muzejní dokumentace geologických materiálů, prezentace 
a ochrana sbírek. Brno: Moravské zemské muzeum, 22. 3. 2013. 

Stránky a sborníky výše uvedených konferencí. 

Drobné popularizační články na www.citem.cz. 
 

Zahraniční služební cesty 

- Padova (Itálie), 7. 3., Marie Kocinová, workshop a setkání národních zástupců 
asociace Michael Culture AISBL 

- Bratislava (Slovensko), 12. 11., Marie Hermanová, Pavla Jankovičová, Marie 

Kocinová, Jarmila Podolníková, Ivo Rožnovský, pracovní setkání 
(Muzeologický kabinet SNM) 
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ÚSEK PRO VNĚJŠÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Součástí úseku pro vnější záležitosti byla v roce 2013 následující oddělení: 

1. Oddělení komunikace a marketingu  

2. Ediční oddělení 
3. Výstavní oddělení 

 

Ad 1. Oddělení komunikace a marketingu 

 

Oddělení komunikace a marketingu plní následující činnosti: 

- Public Relations; 

- Marketing; 

- Fundraising; 
- Správa webových stránek, Facebooku; 

- Programové aktivity – akce pro návštěvníky; 

- Programy pro školy; 

- Granty a dotační tituly; 

- Komerční i nekomerční pronájmy prostor MZM; 

- Grafické práce; 

- Organizace kustodů ve výstavách, řízení pokladen v objektech 

Dietrichsteinský palác, Biskupský dvůr, Palác šlechtičen 

 

Činnost oddělení v roce 2013: 

 

Tvorba multimediálního průvodce – MZM bylo první paměťovou institucí v ČR, která 
užila multimediálního průvodce pro chytrá zařízení (Smart) v takovém rozsahu – 

přehled výstavních ploch s umístěním nejdůležitějších exponátů, podrobnější popis 

vybraných exponátů, představení autorů výstavy a kurátorů vystavovaných sbírek, 
přímý odkaz na facebook, sekce zábava s hrami, možností stáhnout pozadí pro 

obrazovky mobilních telefonů a zařízení 
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Cyril a Metoděj 
Svět tajemných Baltů  

Příprava multimediálního průvodce pro Mendelianum – atraktivní svět genetiky 

a pro výstavu Vulkány – tepny země (výstavy roku 2014) 
                           

Webové stránky MZM – správa, aktualizace, plnění 

- Facebook MZM, umístění spotů na YouTube; 

- Úspěšné provozování e-shopu, v roce 2013 vyřízeno 97 objednávek knih 

a odborných časopisů prostřednictvím e-shopu. 
 

Fundraising: 

- budování pověsti muzea jako přátelské a otevřené instituce, důraz na roli 

správce a strážce národních pokladů, vize spojení minulosti s budoucností; 

- motivace k dárcovství (vytváření osobního přístupu k dárcům, motivace, 

protihodnoty, spojení se slovutnou paměťovou institucí), vytváření 

vstřícných podmínek pro dárce a donátory; 

- vytvoření sítě spolupracovníků a dobrovolníků (identifikace s muzeem 

a jeho činností, zainteresování na rozvoji) snaha o prezentaci muzea na 
neočekávaných místech, v neočekávaných souvislostech a prostředích, 

která umožní oslovit širší skupiny obyvatel (podzemí pod Zelným trhem, 

cestující dálkovou a oblastní dopravou, obchodní galerie, ale např. 
i výstava o Chartě 77 na Ústavním soudě ČR, nebo v prostorách Zemského 

soudu ve Vídni), využívání muzejních objektů a prostor ke konání jiných 
zajímavých akcí (Divadelní léto v Biskupském dvoře), účast v jiných 

projektech, které do instituce přivedou jiné návštěvníky (Týden výtvarné 

kultury); 

- propojení muzea se všemi stupni vzdělávání (Škola v muzeu, cílené 

programy pro jednotlivé věkové skupiny školáků), Univerzita třetího věku; 

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

absolventských pracech… 

 
Působení muzea na veřejnost: 

- dohled nad užíváním značky, ucelené vnímání veřejností; 

- vytváření grafických návrhů pro tiskoviny MZM, grafické návrhy obálek 

knih vydávaných v MZM, poutače, plakáty a reklamu 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+) cílenými nabídkami; 

- příprava cyklu workshopů a seminářů pro prarodiče a vnoučata (bez 

omezení věku) se zaměřením na tradiční lidovou kulturu; 

- pokračování spolupráce s Masarykovou univerzitou při přípravě Univerzity 

třetího věku v prostorách muzea – uskutečněno dvousemestrové studium 
s přednášejícími - odbornými pracovníky MZM. 

 

Propagace muzea:  
- pravidelné tiskové konference k jednotlivým akcím muzea; 
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- pravidelné tiskové zprávy k akcím a činnosti MZM;  

- prezentace muzea v celostátních tiskovinách, televizních stanicích, rádiích; 

- prezentace muzea v odborných časopisech, časopisech věnujících se 

cestování, historii, paměťovým insitucím; 
- soutěže v médiích (Deník Rovnost, Český rozhlas Brno, Česká televize, 

stanice Rádio Krokodýl); 

- spolupráce s významnými přepravci Student Agency (informování 

v časopise „Žlutý“, spoty v autobusech, polepy autobusů) a se společnosti 

KORDIS (integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje); 
- spolupráce s agenturou SNIP – informace v tramvajích a na tramvajových 

zastávkách; 

- spoty o akcích MZM v městském kině ART a v místech prodeje jízdenek 

Student Agency; 

- informace v informačních časopisech KAM, Metropolis, Metropolitan, 

kabelová televize BTV; 

- v roce 2013 získalo oddělení celostátní mediální partnerství České televize 

a Českého rozhlasu pro výstavu k výročí Cyrila a Metoděje. 

 
Důležitá čísla: 

 Komunikace prostřednictvím Facebooku MZM (969 to se mi líbí, 
nejoblíbenější věková skupina 25-34, celkový počet zhlédnutí příspěvků 

223 608)); 

 Komunikace prostřednictvím YouTube (od registrace 2 902 zhlédnutí); 

 Komunikace prostřednictvím Direct mailingu (1200 e-mailových adres), 

pravidelné informování o konaných akcích; 

 Cílený Direct mailing pro školy (1101 e-mailových adres); 

 Počet návštěv webových stránek Moravského zemského muzea v roce 
2013: 186 101; 

 Prodej suvenýrů v celkové výši 361 579,- Kč; 

 Pronájmy – zvýšení oproti roku 2012 o 21,51 % (na 266 909,- Kč v roce 

2013). 
 

 

 Návštěvnost: 
 

Objekt Návštěvnost Divadla 

Dietrichsteinský palác 17884   

Biskupský dvůr 15767 8528 

Palác šlechtičen 17844   

Pavilon Anthropos 43462   

Památník Leoše Janáčka 2593   

Památník Bible kralické 9053   

Zámek Budišov 4500   



21 

 

Starý zámek v Jevišovicích 2536   

Houbařská poradna 1085   

Dětské muzeum 7860   

Přednášky 1221   

MCMP 300   

Doprovodné akce 12658   

  136763 8528 

 

Personální složení Oddělení komunikace a marketingu: 

Mgr. Eva Pánková  náměstkyně pro vnější záležitosti, vedoucí oddělení, 

PR muzea, produkce   1,0 úvazku 

Romana Jalůvková  webové stránky organizace, Facebook, YouTube, 
produkce, granty   1,0 úvazku 

Mgr. Jitka Zaoralová  marketing, produkce, projekty spolupráce se školami, 

upomínkové předměty  1,0 úvazku 
Dana Schnirchová  exkurze, přednášky, pronájmy prostor 1,0 úvazku 

Mgr. Radek Skoták  měsíčníky, vnější propagace muzea, dozorci, 

pokladny, produkce   1,0 úvazku 
PhDr. Šárka Fidrichová grafik, 1,0 úvazku 

 

Programové akce 2013 – odd. komunikace a marketingu:  

3. vánoční historický bazar (14. 12. 2013) 

Centrum slovanské archeologie (26. 11. 2013) 

Jiří Gruša - 75 (12. 11. 2013) 
Derniéra výstavy Normalizaci navzdory / občanský odpor proti komunistické totalitě 

(6. 11. 2013) 

Ukázková hodina pro učitele (18. 9. 2013) 
Muzejní podzim 2013 (18. 9., 25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10. 2013)  

Divadelní léto v Biskupském dvoře (červen-červenec 2013) 

Den otců / noc v muzeu (21. 6. 2113) 
Den muzeí (19. 5. 2013) 

Brněnská muzejní noc (18. 5. 2013) 

Archeoskanzen Modrá u Velehradu (7. 5. 2013) 
Týden výtvarné kultury (14. 3. 2013) 

 

Akce k výstavám 

20 let s Dětským muzeem 

Veselé korálky (27. 10. 2012) 
Lapače zlých snů (10. 11. 2012) 

Prstoví maňásci (24. 11. 2012) 

Výukový interaktivní program k výstavě pro školy k výstavě (22. 10. – 21. 12. 2012) 
 

Botanika známá neznámá 

7. Bryologický víkend (26. – 28. 4. 2013) 
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Komentovaná prohlídka skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity (28. 4. 2013) 

Přednáška Herbáře – jejich historie a jak na jejich tvorbu (25. 5. 2013) 

Mykologická vycházka 
 

Cyril a Metoděj / doba, život, dílo 

Derniéra výstavy – komentované prohlídky, přednáška (25. 9. 2013) 
Přednáška Cyril a Metoděj - počátky slovanské vzdělanosti. (12. 9. 2013) 

Výstava byla doplněna podrobnými informacemi v QR kódech, umožňujících přenos 

získaných dat (multimediální průvodce k výstavě) do vlastních smart zařízení. 
Výstava byla pokryta bezdrátovým internetem. Pro návštěvníky bez vlastního 

mobilního zařízení byka k dispozici k zapůjčení zařízení Apple iPad mini nebo Apple 

iPod Touch. Návod k užití QR čtečky. 

Výukový interaktivní program pro školy Putování se sv. Cyrilem a Metodějem (23. 4. 

– 27. 9. 2013), 

divadelní představení Cyril a Metoděj aneb dobrodružství písma (22. 6., 23. 6., 24. 6., 
4. 7., 5. 7., 6. 7., 7. 7. 2013 v 20.30 hodin) 

 

Normalizaci navzdory 

Derniéra výstavy (6. 11. 2013) 

 

Příběh vánočního stromku 

Výukový interaktivní program pro školy Vánoce v muzeu (20. 11. – 18. 12. 2013) 

 

Musica Magni 

Výukový interaktivní program pro školy (do 30. 3. 2014) 

Koncert Hudba ze Strážnice (16. 12. 2013, Brno) 

Koncert Hudba ze Strážnice (17. 12. 2013, Praha) 
 

Svět tajemných Baltů 

Baltský salon Litevská novinářská fotografie (11. 9. – 13. 10. 2013) 
Baltský salon Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: hudba a barvy (25. 10. – 30. 11. 

2013) 

Baltský salon Litva v poštovní zásilce (4. 12. – 31. 12. 2013) 
Baltský salon Dopisy ze Sibiře napsané na březové kůře (od 5. 2. 2014) 

Výukový interaktivní program pro školy Svět tajemných Baltů / Pobaltí před Balty / 

Od sv. Vojtěcha po Jagellonce (21. 1. – 26. 9. 2014) 
 

Dobrodružná Afrika očima cestovatelů 

Přednáška Afrikou na kole (17. 12. 2013) 

Přednáška Příroda Jižní Afriky / Africká příroda očima fotografa (10. 12. 2013) 

Vánoce v Africe - dramatická a výtvarná dílna (7. 12. 2013) 

Přednáška Wadi Tilizahren. Zapomenuté expedice do centra Sahary (5. 12. 2013) 
Zašeptej krutidráp a poletíme do Afriky - interaktivně dobrodružný program, výtvarná 

dílna (16. 11. 2013) 

Přednáška Cestovatelské fondy v Archivu H+Z (26. 11. 2013) 
Přednáška Expedice Dr. Emila Holuba (18. 11. 2013) 

Přednáška UGANDA – Perla subsaharské Afriky (5. 11. 2013) 

Přednáška ETIOPIE – Habešské krásky aneb kolik stojí žena (22. 10. 2013) 
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Přednáška Africká kulturní mozaika (16. 10. 2013) 
Africké symboly - výtvarná dílna (12. 10. 2013) 

Vzpomínáme na prázdniny aneb deník cestovatele - komentovaná prohlídka, výtvarná 

dílna (21. 9. 2013) 
Výukový interaktivní program pro školy Dobrodružná Afrika očima cestovatelů (28. 

5. 2013 – 29. 6. 2014) 

 

Univerzita třetího věku – spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno  

7. 3. 2013 Janáček a Brno, PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. 

21. 3. 2013 Gregor Mendel a počátky genetiky, PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. 
9. 5. 2013 Kraslice a Moravě – vzory, vývoj, PhDr. Eva Večerková, CSc. 

23. 5. 2013 Matěj Kopecký – symbol českého loutkaření, Mgr. Jaroslav Blecha 

6. 6. 2013 Doklady historických řemesel ve světle muzejních sbírek, PhDr. Jarmila 

Pechová 

3. 10. 2013 Pravěk Moravského krasu, Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. 

17. 10. 2013 Jan Knies- učitel, známý badatel pleistocénní archeologie, Mgr. Petr 
Kostrhun 

31. 10. 2013 Fauna pralesů jižní Ameriky, RNDr. Miroslav Šebela, CSc. 

14. 11. 2013 Nejvýznamnější zkameněliny moravských třetihor, RNDr. Růžena 
Gregorová, Ph.D. 

28. 11. 2013 Herbáře, jejich minulost a budoucnost, jejich tvorba a využití, RNDr. 

Karel Sutorý, CSc. 
12. 12. 2013 Geologie Brna- nejstarší příběh města, RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D. 

 

Škola v muzeu – Pilotní ročník + 1. řádný ročník projektu 

 

Akce odborných oddělení 

Dětské muzeum 

Týden dětí s Moravským zemským muzeem 2013 (26. 8. – 30. 8. 2013) 

FOTOGALERIE 

Velikonoce v muzeu (23. 3. 2013) 
Jarní prázdniny v MZM (12. – 15. 2. 2013)  

 

 

Oddělení dějin literatury 

Soutěž Budu novinářem 1. 6. 2013 do 29. 11. 2013. 

 

Botanické oddělení 

Cyklus přednášek 

15. ledna 2013 - Zajímavé nálezy hub na Znojemsku 

29. ledna 2013 - Choroše kolem nás   

19. února 2013 - Zajímavé nálezy kustřebkovitých a lupenatých hub na Slovensku v 

letech 2010–2012   
5. března 2013 - Dřevokazné houby bučin  

19. března 2013 - Houby Přírodní rezervace Maštale  

2. dubna 2013 - Příroda a houby Jižní Koreje   
 

Etnografický ústav 

Prezentace knih Lidová kultura v muzeu a Malované vejce (5. 11. 2013) 
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Fašank 2013 (5. 2. 2013) 
 

Numismatické odd. 

Křest repliky brněnského tolaru Ferdinanda II. (25. 6. 2013) 
 7. února 2013 NÁLEZY MINCÍ Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU SPOL. 

ARCHAIA O.P.S. Z LOKALITY BRNO - JAKUBSKÁ, RAŠÍNOVA V ROCE 2007 

7. března 2013 PAMÁTKY UNESCO NA MEDAILÍCH ČNS POBOČKY V BRNĚ 
4. dubna 2013 POČÁTKY MINCOVNICTVÍ NA MORAVĚ 

2. května 2013 CZY ZAWSZE MOŻNA WIERZYĆ TEMU, CO CZYTAMY NA 

MONETACH? JE MOŽNÉ VŽDY VĚŘIT TOMU, CO ČTEME NA MINCÍCH? 
6. června 2013 ČÍM SE VÁŽILO STŘÍBRO, ZLATO, DIAMANTY, JAKOŽTO 

I ZÁVÁŽÍ LÉKÁRENSKÁ, OBCHODNÍ A CELNÍ 

 

Historické odd. 

Prezentace závěrečného třetího dílu knihy Brno 1939-1945 Roky nesvobody (26. 11. 

2013) 
 

MCMP 

Den seniorů v Moravském zemském muzeu (1. 10. 2013) 
Workshop muzejní divadlo?  

Seminář k projektu "Dotkni se 20. století"  

 
Komentovaná prohlídka výstavy Cyril a Metoděj ve znakové řeči   

5 pilotních edukačních programů "Baobab pro Afriku"  
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Prezentace výstavy Cyril a Metoděj  
Dobrodružná Afrika očima cestovatelů  

Výstava Svět tajemných Baltů 

Obchodní centrum Vaňkova   
Pavilon Anthropos    

Palác šlechtičen 

 

Ad 2. Ediční oddělení 
 

Činnost Edičního oddělení je zaměřena na představení odborné činnosti muzea široké 
odborné a laické veřejnosti prostřednictvím periodik či monografií, katalogů a dalších 

muzejních tisků. 

Vycházela ze schváleného edičního plánu (březen 2013). Byly vydány odborné 

časopisy, katalogy, doprovodné tisky a pozvánky k výstavám, plnobarevné propagační 

skládačky, publikace, měsíční informační programy MZM a jiné drobné tisky pro 

potřeby MZM (merkantilní materiály).  
Byla zajišťována kompletní pre-press příprava veškerých tiskovin, odborných 

časopisů, monografií a dalších doprovodných materiálů tak, aby výsledný tisk 

a knihařské zpracování bylo na vysoké úrovni. 
Součástí edičního oddělení je tiskárna vybavena dvěma tiskařskými stroji - Romayor 

314 (produkce menších formátů) a dvoubarevný stroj Dominant 526 P (barevné 

a černobílé tisky větších rozměrů). Externě byly realizovány pouze zvláště náročné 
barevné tisky, které formátově nebyly vhodné pro tiskařské stroje a zakázky s dalším 

knihařským zpracováním (pevná šitá vazba V8, měkká šitá vazba V4). Ediční 

oddělení je díky vybavení schopno zpracovat tiskoviny s požadavkem na vazbu V1, 
V2  

a balení tiskovin do teplem smrštitelné fólie. Ke kontrole kvality tisku byl využíván 

mobilní denzitometr DensiEye 700. Díky tomuto zařízení máme možnost vysoké 
kontroly kvality při zpracovávání jednotlivých tiskovin a zakázek. 

Díky postupnému dovybavení novými stroji pomohlo zrychlit a zjednodušit výrobu. 

V roce 2013 byla veřejně prezentována ediční činnost muzea prostřednictvím účasti 
na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2013 v Praze ve dnech 16. – 19. 

května, kde již tradičně patříme ke stálým vystavovatelům. Distribuce muzejních 

publikací byla v průběhu roku zajišťována prostřednictvím nabídky zejména  
v muzejní prodejně v Dietrichsteinském paláci, dále zásilkovým prodejem anebo 

zásobováním knihkupectví v Brně dle komisních smluv. Průběžně byla aktualizována 

nabídka nakladatelské činnosti na webových stránkách a e-shopu MZM. Ediční 
oddělení získávalo průběžně tržby jednak z prodeje publikací, ale i přípravou a tiskem 

zakázek pro externí zadavatele. Další tržbu pak instituce obdržela  

z kolektivní správy od společnosti DILIA. 

 

Přehled titulů realizovaných v roce 2013 

 Anthropologie 1, 2, 3, 4/2012 
 

 Acta Musei Moraviae – scientiae geologicae 1/2013  

 Acta Musei Moraviae – scientiae geologicae 2/2013  
 

 Acta Musei Moraviae – scientiae sociales 1/2013  
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 Acta Musei Moraviae – scientiae sociales 2/2013  
 

 Acta Musei Moraviae – scientiae biologicae 1/2013  

 Acta Musei Moraviae – scientiae biologicae 2/2013 (544 stran) 

 

 Folia Numismatica 1/2013  

 Folia Numismatica 2/2013  
 

 Folia Mendeliana 1/2013  

 Folia Mendeliana 2/2013  
 

 Folia Ethnographica 1/2013  

 Folia Ethnographica 2/20 
 

Ostatní realizované tituly: 

 Od avarských bronzů k velkomoravskému zlatu (L. Galuška)    

 Tajemné moře v Karpatech (R. Gregorová)  

 Rodinná loutková divadélka (J. Blecha)  

 Osteometrická a funkční analýza… řada Anthropos (M. Nývltová-

Fišáková)   

 Dolní Věstonice – Na Pískách… Jarošová, I. – Fojtová, M. – Tvrdý, Z. a kolektiv:  

 Edice korespondence. Sv. 8... Fišer, Z.: Daniel Sloboda.   

 Moravská města na prahu moderní doby (kolektiv autorů)    

 Christmas Tree of The Republic... (Kraflová H.)     

 Dopisy z války. Edice dopisů… (Kraflová H.) 

 Rodinná loutková divadélka (Blecha J.) 

 Sv. Cyril a Metoděj. Život, doba, dílo (kolektiv autorů) 

 Antonio Caputi – Sonata á traversiero solo e basso D-dur (Šindlářová,  

S. – Čižmář, J.)  

 Katalog sbírky F. Vildomce (Humpolová A.) 

 Baltové. České země a baltský prostor… (Kosthun, P. a kolektiv) 

 Malované vejce – o kraslicích v českých zemích (Večerková E.)  

 pracovní listy (Dětské muzeum)  

 katalog k výstavě „Afrika… (Dětské muzeum)  

 katalog k výstavě Bystřec (Belcredi, L.)  

 MCMP: metodika prac. listů  

 Příběhy z hlíny (Měchurová Z, Netopilová A.)  

 Neandrtálci z Bojnic… (řada Anthropos) Neruda, P.    

 Normalizace navzdory… katalog k výstavě (Drahoš, Z.)  

 O vánočním stromku (Večerková, E.)  

 Měsíční programy, pozvánky, propagační skládačky, vizitky 

zaměstnanců MZM, vstupenky, pohlednice… 

 

Rozpracované tisky před vydáním a přecházející do roku 2014: 

 Karl Katholický. Lékař a fotograf (Beránková, H.)   

 Keltská pohřebiště na Moravě… (Čižmářová, J.)  

 Malované nebe (Kalinová, A.) 
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Ad 3. Výstavní oddělení 

 

Činnost výstavního oddělení v roce 2013 

 

Výstavní oddělení MZM realizovalo v roce 2013 výstavní akce podle schváleného 
výstavního plánu. 

 

V průběhu roku byl plán doplněn ještě dalšími projekty. 
Pracovníci výstavního oddělení se podíleli i na zajišťování souvisejících akcí 

pořádaných jinými odděleními.  

Prováděli práce spojené s průběžnou údržbou a opravou stávajících stálých expozicí 
ve všech objektech MZM a drobné odborné služby jiným oddělením. 

 

V roce 2013 se realizoval velký výstavní projekt věnovaný cyrilometodějským 
oslavám.  

Byly to tyto výstavy:  

Sv. Cyril a Metoděj, Palác šlechtičen (28. 3. – 29. 9. 2013) 
Z Moravy do nepaměti a zpět, Palác šlechtičen (28. 3. – 29. 9. 2013) 

Ohlas cyrilometodějské tradice v lidové kultuře, Palác šlechtičen (28. 3. – 29. 9. 2013) 

Sv. Cyril a Metoděj, Praha, Anežský klášter (31. 10. 2013 – 2. 2. 2014) 
Sv. Cyril a Metoděj, Modrá, Archeoskanzen (28. 5. – 31. 10. 2013) 

 

Otevření nových objektů: 
Uherské Hradiště, Centrum slovanské archeologie - nová expozice - Sv. Cyril 

a Metoděj a počátky křesťanství na Moravě (17. 11. 2013) 

Centrum dějin 20. století – Hudcova ulice 

 

V tomto roce dobíhaly ještě výstavy z roku předchozího: 

- 20 let s Dětským muzeem do 13. 2. 2013 
- Tři záznamy z exilu - (Archiv svobody na zámku Schwazenbergu, H. Gordon 

Skilling:  

 Život a dílo, Uprchlíci) do 3. 3. 2013 
- Milovníci knížek do 17. 3. 2013 

- Umění australských domorodců do 14. 4. 2013 

- Prezentace I. do 23. 6. 2013 
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Výstavy konané v roce 2013 mimo MZM: 

Erwin Raupp - Moravská Hellas 1904, Nový Světlov nebo Veselí nad Moravou 

Divadlo českých potulných loutkářů, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 
1.3. -1. 9. 2013 

Skromné stránky múz / rodinná loutková divadélka, Severočeské muzeum v Liberci, 

6. 6. - 1. 9. 2013 
Sv. Cyril a Metoděj, život doba, dílo 

Praha, Anežský klášter, 31. 10.2013- 2. 2. 2014 

Archeoskanzen Modrá u Velehradu, 28. 5. - 31. 10. 2013 
Krása motocyklů, Zámeček MÚ Řečkovice, září 2013  

 

Pro rok 2013 byly naplánovány a v tomto roce realizovány tyto výstavy 

a expozice: 

- Královna Dagmar, česká princezna, Dietrichsteinský palác, 15.1. - 17. 3. 2013 

- Dalibor Chatrný / Bylo bude, Památník L. Janáčka, 28. 2. - 21. 4. 2013 
- Sv. Cyril a Metoděj život, doba, dílo, Palác šlechtičen, 28. 3. - 29. 9. 2013 

- Ohlas cyrilometodějské tradice v lidové kultuře, Palác šlechtičen, 28. 3. - 29. 9. 

2013 
- Od nepaměti a zpět, Palác šlechtičen, 28. 3. - 29. 9. 2013 

- Botanika známá neznámá, Mramorové sály, 16. 4. - 22. 9. 2013 

- Bystřec / založení, život a zánik středověké vsi, 24. 4. - 31. 12. 2013 
- Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala, Památník L. Janáčka, 2. 5. - 16. 6. 2013 

- Normalizaci navzdory, Dietrichsteinský palác, 9. 5. - 10. 11. 2013 

- Dobrodružná Afrika očima cestovatelů, Pavilon Anthropos, 21. 5. 2013 - 2014 
- Sv. Cyril a Metoděj, Archeoskanzen Modrá u Velehradu, 28. 5. - 31. 10. 2013 

- Chalupaření jako životní styl, studentská výstava fotografií, Palác šlechtičen, 

květen 2013 
- Petr Veselý: Záznamy, Památník L. Janáčka, 20. 6. - 25. 8. 2013 

- Prezentace II., Vestibul Ústav Anthropos, 2. 7. 2013 - 2014 

- Památník K. Absolona, stálá expozice, Dietrichsteinský palác, 2013 
- Úprava stálé expozice mineralogie - Svět nerostů, 2013 

- 400 let Bible kralické, Dietrichsteinský palác, 10. 9. - 29. 9. 2013 

- Praha-Prag 1900-1945/ Město literatury dvou jazyků a mnoha prostředníků, 20. 
9. - 30. 10. 2013 

- Čestmír Kafka, Památník L. Janáčka, 27. 9. - 17. 11. 2013 

- Baltský slon (doprovodný cyklus výstav), Palác šlechtičen, září - 2014 
- Sv. Cyril a Metoděj, Anežský klášter, Praha, 31. 10. 2013 - 2014 

- Regeneratione de tegulis…, Příběhy z hlíny, Mramorové sály, 29. 10. - 2014 

- Corpus litterarum. Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách, stálá 

literární expozice, Centrum kulturních dějin 20. století, Hudcova, Brno, 12. 11. 

2013 

- Sv. Cyril a Metoděj a počátky křesťanství na Moravě, expozice v Centru 
slovanské archeologie, Uherské Hradiště, 17. 11. 2013 

- O vánočním stromku, Palác šlechtičen, 19. 11. - 2014 

- Druhotvary 3, Památník L. Janáčka, 22. 11. - 2014 
- Musica Magni, Dietrichsteinský palác, 28. 11. - 2014 

- Tajemný svět Baltů, Palác šlechtičen, 3. 12. - 2014 
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Odborný úsek 
 

Dětské muzeum 

Výstavy – vlastní autorské projekty pro děti a rodiny 

– 20 let s Dětským muzeem – kaleidoskop interaktivních výstav pro děti i dospělé – 
od 1. 1. do 13. 1. 2013 

– vykonávání lektorské služby pro školy (program ve výstavě) - 10 skupin/229 dětí 

(včetně handicapovaných osob) 
– Dobrodružná Afrika očima cestovatelů – od 21. 5. do 31. 12. 2013 

– vykonávání lektorské služby pro školy (program ve výstavě) - 97 skupin/1997 dětí 

(včetně handicapovaných osob) 
– doprovodné akce (přednášky, sobotní výtvarné, hudební a dramatické workshopy, 

Muzejní podzim, Den seniorů, Noc otců 

 
Výukové interaktivní programy pro školy 

– výukový interaktivní program Velikonoce v muzeu – spolupráce s Etnografickým 

ústavem - 12 skupin  
– výukový interaktivní program Putování se sv. Cyrilem a Metodějem“ k výstavě 

Cyril a Metoděj/doba, život, dílo – 118 skupin  

– výukový interaktivní program Vánoce v muzeu k výstavě Příběh vánočního stromku 
– 56 skupin  

 

Další spolupráce s odbornými odd. MZM 
– příprava didaktických pomůcek k výstavě Archeologického ústavu Umění hlíny 

– příprava didaktických pomůcek k výstavě Odd. dějin Hudby Musika de Magni 

– příprava didaktických pomůcek, edukačního materiálu a výukového interaktivního 

programu pro školy k výstavě Ústavu Anthropos Svět tajemných Baltů 

 
Programy pro veřejnost 

– Jarní prázdniny – 4 programy – 23 dětí/den 

– Týden dětí s MZM – 5 programů – 27 dětí/den  
– Tvůrčí dílny (samostatné programy a sobotní programy k výstavám) – 4 programy – 

112 osob 

 
Přednášky, konference, publikační činnost 

– dvě prezentace na téma muzejní edukace pro studenty v rámci projektu MZM 

Muzeum ve škole 
– účast na konferenci s příspěvkem Muzeum a škola ve Zlíně 

– účast na konferenci s příspěvkem Muzejní pedagogika. Praxe teorii, teorie praxi 

v Přerově 

– příspěvek do sborníku acta musealia z konference Muzeum a škola 

– příspěvek o práci DM s dětmi, seniory, handicapovanými a veřejností – časopis 

Duha č. 2/2013 MZK  
– příspěvek do připravované odborné publikace mapující proměny českého 

muzejnictví 

 
Komunikace se sdělovacími prostředky 

– rozhovor pro ČT – Události v regionech (Brno) – výstava Dobrodružná Afrika 

očima cestovatelů, 21. 5. 2013 
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– rozhovor pro Český rozhlas 1, Brno - výstava Dobrodružná Afrika očima 
cestovatelů 

– článek Brněnský deník: Čeští cestovatelé putují dobrodružnou Afrikou, 22. 5. 2013 

– článek Brno Žurnál: Děti, vydejte se do Afriky!, 21. 5. 2013 
 

Praxe studentů – pomoc při přípravě a realizaci interaktivních programů pro školy 

a veřejnost 
– Pedagogická fakulta MU – Katedra výtvarné výchovy – 1 student 

– Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci – 1 studentka  

 
Výpůjčky výstavních kolekcí DM 

– zapůjčeno bylo pět výstavních kolekcí DM do třinácti muzeí v ČR. 

 

Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb  

Knihovna MZM 

Knihovna Moravského zemského muzea v roce 2013 v souladu se svým posláním 
shromažďovala, zpracovávala, zpřístupňovala vědeckou literaturu a poskytovala 

odborné knihovnické, bibliografické a rešeršní služby nejen odborným zaměstnancům 

MZM, ale i široké veřejnosti. V současné době má knihovna MZM registrováno 829 
uživatelů. Celkový počet výpůjček za rok 2013 byl 2501 svazků, z toho 585 

v Ústřední knihovně MZM. Ke konci roku 2013 měla Knihovna MZM 440 436 

knihovních jednotek uložených na odborných odděleních MZM a v Ústřední 
knihovně, roční přírůstek činil 4595 knihovních jednotek. Na Ústřední knihovnu 

z tohoto počtu připadá 47 535 knihovních jednotek s ročním přírůstkem 116 ks. 

Všechny knihovní fondy jsou postupně zpracovávány v AKS KPWin Sql a postupně 
dodávány do Souborného katalogu. Během roku 2013 bylo do Souborného katalogu 

dodáno 11 145 záznamů. Ústřední 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 2013 se Knihovna MZM zapojila do projektu Česká knihovna (MZK Brno). 

V knihovně absolvovaly praxi 2 studentky SKŠ a VOŠKIS Brno a bylo zde 
odpracováno 30 dobrovolnických hodin jednou studentkou FF MU.  

 

Muzeologická knihovna 
Muzeologická knihovna obsahovala k 31. 12. 2013 10 582 knihovních jednotek, roční 

nárůst činil 123 knihovních jednotek. Kromě zaměstnanců muzea ji z řad veřejnosti 

využívají především studenti muzeologie z Masarykovy univerzity. Dvakrát ročně je 
vydávána informační brožura o nových přírůstcích. Pracoviště zajišťovalo během roku 

2013 překlady a rešerše, popřípadě tlumočení pro potřeby odborných oddělení, 

ředitelství, edičního, výstavního a PR oddělení při vernisážích a jiných společenských 

akcích s účastí veřejnosti. Průběžně je vedena databáze literatury (monografie 

i časopisecké články) s tematikou práce s dětmi, mládeží a handicapovanými 

návštěvníky. Zmínku zaslouží jazyková spolupráce na přípravě rozsáhlého výstavního 
projektu věnovanému 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje či překlady 

korespondence a materiálů pro připravovanou výstavu o Baltech, jakož i tlumočení při 

její přípravě a vernisáží. 
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Archiv a spisovna MZM 
Spisovna MZM zajišťovala veškeré standartní služby. V MZM byla od března 2013 

spuštěna elektronická spisová služba, jejíž odborné nastavení ve smyslu zákonných 

norem zajišťoval pracovník spisovny a archivu. Zvoleným systémem elektronické 
spisové služby je SPISOVKA 3. Archiv pokračoval v katalogizaci a inventarizaci 

jednotlivých fondů, přibyly přibližně 2 běžné metry zpracovaných archiválií hlavního 

fondu. Důležitou činností archivu MZM nad rámec běžných služeb v roce 2013 byla 
součinnost s některými odděleními MZM a s jinými institucemi ve věci přípravy 

podkladů k požadavkům na navrácení církevního majetku. V polovině roku byla 

rovněž zahájena práce na generální inventuře archivních fondů (GIF), kterou nařídila 
archivní správa MV ČR. Do konce roku byla provedena revize přibližně 300 běžných 

metrů archivních fondů. Zbývajících zhruba 500 běžných metrů projde GIF v první 

polovině roku 2014. GIF probíhá v součinnosti s metodickou podporou pracovníků 

Moravského zemského archivu. Kvůli mimořádným požadavkům na činnost archivu 

byly částečně omezeny badatelské služby a došlo k mírnému poklesu počtu badatelů 

navštěvujících archiv na 20. Archiv však navázal užší spolupráci s katedrou 
muzeologie FF MU a v prostorách badatelny proběhla přednáška o archivech 

a archivnictví pro studenty muzeologie. Mnoha dalším zájemcům byly poskytovány 

telefonické a emailové konzultace. 
 

Publikační činnost: 

Obrovský, Jan: Múzeum a historické vedy. Museologica Brunensia 3, 2013, s. 42–43. 
Obrovský, Jan: Múzeum a historické vedy. Věstník AMG, 2013, roč. 13, č. 6, s. 29. 

Sixtová, Jana – Obrovský, Jan: Knihovna a archiv. In: Lidová kultura v muzeu. Brno: 

Moravské zemské muzeum, 2013, s. 169–170. 
 

Společenské vědy 

 

Historické oddělení 

Sbírkotvorná činnost 

V roce 2013 obohatilo HO MZM své sbírky například o řadu koupí a darů. Z těch 
významnějších zmiňme například dar další části rozsáhlého souboru pozůstalosti 

účastníků čs. zahraničního odboje v letech 2. Světové války bratří Jana a františka 

Bernasových (více než 300 jednotlivin) či koupi poháru ze střelecké soutěže 
brněnského střeleckého sboru z roku 1892. 

 

Vědecko-výzkumná činnost 
Mimo úkoly stanovené Vědeckou koncepcí MZM a cíly IP DKRVO bylo HO aktivní 

tradičně především v dohledávání reliktů pozůstatků bojů na Moravě a válečných 

hrobů z II. světové války, jejich průzkumu a exhumace zde uložených ostatků (vč. 

jejich následného pietního uložení na vojenských hřbitovech). Ztěžejní akcí pak 

nesporně byl výzkum v obci Vrbovec, kde bylo objeveno pohřebiště německého 

polního lazaretu s 22 pohřběnými (vč. ostatků feldw. Kurta Knispela, německého 
tankového esa, jehož totožnost potvrdila i antropologická analýza) (V. Schíldberger, J. 

Břečka). 

 
Výstavní projekty 

V roce 2013 se pracovníci HO MZM věnovali především přípravě dvou význačných 

prezentačních: 1) části celorepublikového projektu k připomenutí vypuknutí první 
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světové války – Domov za Velké války, plánovaného na druhou polovinu roku 2014 
(V. Schildberger, J. Mitáček) a 2) přípravě libreta nové historické a uměnovědné 

expozice III. patra DP Morava ve 20. století, kerá bude realizována v letech 2014 

a 2015 (J. Mitáček). Pracoviště se podílelo rovněž na výstavě Normalizaci navzdory 
(červen 2013, J. Břečka) a připravilo výstavu k 400 letům Bible kralické: Bible 

kralická. Rok vydání 1613 (28. 9. – 13. 10. 2013, J. Mitáček). 

 
Další publikační a ediční činnost 

Z publikačních aktivit mimo IP DKRVO a další výstupy VaV (viz níže) bychom 

uvedli sérii článků pro časopisy KAM v Brně (J. Břecka, 11 textů o osobnostech dějin 
Brna v číslech 1–12/2013), Živá historie, historický magazín, Válka revue, populárně-

naučný magazín zaměřený na dějiny vojenství a speciály Extra válka (J. Břečka, 

celkem osm textů o sobnostecha údálostech 2. světové války, a V. Schildberger, dva 

texty). V. Schildberger se autorsky podílel na III. dílu výpravné obrazové knihy Brno 

v letech nesvobody 1939–1945 (Brno 2013, 360 s.). J. Břečka se podílel (společně se 

Z. Drahošem) na doprovodné publikaci k výstavě Normalizaci navzdory/občanský 
odpor proti komunistické totalitě. Brbo, Moravské zemské muzeum 2013. J. Mitáček 

pak byl hlavím editorem několika monografií: Cyril a Metoděj – doba, život, dílo / 

Cyril and Methodius – Their Era, Lives, and Work (Brno, Moravské zemské muzeum 
2013, 219 s.), Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické (včetně 

autorského podílu; Brno, Moravské zemské muzeum 2013, 216 s.), Moravská města 

na prahu moderní doby. Každodenost obyvatel moravských metropolí 19. a počátku 
20. století (Brno, Moravské zemské muzeum 2013, 90 s.) a Vlčnov, dějny slovácké 

obce (včetně autorského podílu; Obec Vlčnov 2013, 1037 s.). Z. Fišer spolupracoval 

s redakcí Biografického slovníku českých zemí (vydává Historcký ústav AV ČR 
v Praze), pro jehož připravovaný 17 svazek napsal několik hesel (Vlasta Fialová, Jiří 

Filip, Zdněk Filip, Rudolf Fitz, Bohumil Fišer). 

 
Přednášky pro veřejnost 

- přednáška o obětech 21. srpna 1968 a 1969 v Brně v rámci VI. ročníku projektu 

Sochy v ulicích Domu umění, Moravské náměstí, 24. 7. 2013 a dvě přednášky pro 
studenty Gymnázia Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě o čs. 

zahraničním odboji za 2. světové války a beseda s plk. Emilem Bočkem z 310. perutě 

RAF, 5. 11. 2013 (J. Břečka) 
- přednáška v rámci celorepublikových oslav 400. výročí vydání jednodílné Bible 

kralické Za Kralickou do Kralic pořádaných ve dnech 13. – 15. 9. 2013 v Kralicích 

nad Oslavou, 14. 9. 2013 (J. Mitáček). 
 

Spolupráce s médii 

Vedle příležitostných vystoupení BTV, ČRo Brno či dalších rádií (J. Břečka, 

J. Mitáček, V. Schildberger) bychom zmínily především natáčení 17. dílu pořadu 

Toulavá kamera v roce 2013 (ČT, spolupráce J. Mitáček) a natáčení pro seriál 

magazínu Leonardo, série pořadů vysílaná na Českém rozhlase Plus v termínu od 9.  - 
13. září a rozhovor odvysíláný na ČRo Regina v rámci pondělního Večera s Reginou 

23. září (J. Mitáček). V obou případech v souvislosti s 400. vydáním jednodílné Bible 

kralické. V rácmi cyklu ČT Praha Bohemia inkognita byl vysílán také obsáhlý 
dokument věnovaný Kralicím nad Oslavou, zdejší historii a Památníku Bible kralické 

(spolupráce a účast J. Mitáček, vysíláno na ČT 2 dne 15. 6.), celý cyklus vyšel i 
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knižně (autor Václav Žmolík: Bohemia inkognita neboli Čechy neznámé? Edice 
České televize, Praha 2013, 152 s.). 

 

Zahraniční služební cesty 
Z. Fišer 

- ve dnech 20. – 26. 2., 30. 4. – 6. 5., 16. – 22. 7., 17. – 23. 9., 29. 10. – 4. 11 a 9. – 15. 

12. realizoval několik služebních cest do Slovenskej národnej knihovny v Martně 
a Archívu matice slovenskej tamtéž, kde studoval materiály k moravsko-slovenským 

vztahům v 19. století 

 
Ostatní aktivity 

V roce 2013 J. Mitáček působil jako místopředseda, od 11. 10. 2013 jako předseda, 

oborové komise Regionální historie Moravy a Slezska AMG. Pracovníci oddělení byli 

členy výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně (J. Mitáček, Z. Fišer), 

poradního orgánu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, tzv. Rady 

starších (Z. Fišer) a redakčních rad odborných časopisů (Brno v minulosti a dnes – J. 
Mitáček, Valašsko – Z. Fišer, Jižní Morava – J. Břečka). J. Břečka byl členem 

autorského kolektivu V. svazku Dějin města Brna (2011–2016) a internetové 

Encyklopedie města Brna Pravidelně byly vypracovávány oponentní posudky pro 
bakalářské a magisterské diplomové práce pro HÚ FF MU (J. Břečka) či MK ČR 

a MO ČR (odboru pro válečné veterány, J. Mitáček, J. Břečka). Historické oddělení 

MZM aktivně podílelo na organizaci a průběhu celostátních oslav připomínajících 
400. let od vytištění světově známé jednodílné Bible kralické (1613 – 2013), 

pořádaných v Kralicích nad Oslavou ve dnech 13. – 15. 9. 2013 (J. Mitáček, Památník 

Bible kralické). 
 

Archeologický ústav 

V roce 2013 proběhly na Archeologickém ústavu MZM personální změny. Na konci 
roku odešel PhDr. Ludvík Belcredi a na jeho místo byla jmenována PhDr. Alena 

Humpolová. Významnou akcí bylo zřízení a slavnostní otevření Centra slovanské 

archeologie v Uherském Hradišti (výstava Sv. Cyril a Metoděj a počátky křesťanství 
na Moravě). Rok 2013 byl věnován především aktivitám k výročí 1150 let příchodu 

sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, jehož hlavními výstupy byly brněnská výstava Cyril 

a Metoděj. Život, doba, dílo a účasr v pražském prezentačním projektu 863. Sv. Cyril 
a Metoděj na Velké Moravě (v obou případech L. Galuška); dále je třeba zmínit 

spolupráci na výstavách Z knížecích hrobů v Památníku Velké Moravy ve Starém 

Městě a Cyril, Metoděj a Veligrad aneb první vyučovací hodina staroslověnštiny 
(archeoskanzen Modrá; opět L. Galuška).  

 

Sbírkotvorná činnost. 

S odchodem L. Belcrediho byl ukončen výzkum na hradě Skály a nálezy byly 

převezeny do MZM. M. Salaš provedl záchranný výzkum na hradisku Rešice – U 

dubu (bronzový depot), záchranný výzkum Svinošice (bronzový depot), geofyzikální 
prospekci metodou ERT na lokalitě Cezavy u Blučiny a rekognoskaci a prospekci na 

lokalitách s nálezy bronzových depotů (Brno-Řečkovice, Vícov, Hamry – Brněnka, 

Drahany – Starý Plumlov). Ze záchranných archeologických výzkumů L. Galušky ve 
Starém Městě zmiňme: 1. lokalita „Na Dědině“ (nám. Velké Moravy), objeveny 

sídlištní objekty, kostrové hroby a části opevňovacího příkopu z doby Velké Moravy, 

dále cihlovo-kamenné základy zřejmě správní budovy cisterciácké hospodářské 
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grangie z období druhé poloviny 14. až začátku 15. století. 2. lokalita „Na Vyhlídce“, 
při výkopech vodovodního řádu v ul. Na Vyhlídce, odkryty 2 kostrové hroby (z větší 

části zničeny) a části sídlištních objektů z doby Velké Moravy, mezi nálezy stříbrné 

náušnice, keramika. 3. Staré Město, Uherské Hradiště, akce Rozšiřování průtočnosti 
koryta řeky Moravy, celoroční dozor při všech stavebních aktivitách, negativní. 

Investor Povodí Moravy. AÚ převzal do svých sbírek fondy z Hlubokých Mašůvek, 

Žádovic a Újezdu u Třebíče (uložení v depozitáři, evidence). Pokračuje revize fondu 
ze Mstěnic a zpracování pozůstalosti po R. Nekudovi. 

 

Vědeckovýzkumná činnost (mimo aktivity VO) 
M. Salaš průběžně zpracovává nově nalezené bronzové depoty i jednotlivé artefakty 

bronzové industrie z různých lokalit a prezentuje je v odborném tisku a na 

konferencích. Další jeho aktivity byly směrovány na dokumentaci a evidenci 

sbírkového fondu doby bronzové z lokality Blučina – Cezavy. L. Galuška pokračoval 

v práci na společném projektu s AÚ AV ČR Brno (řešitel doc. PhDr. P. Kouřil, CSC., 

spoluřešitel za MZM L. Galuška) v rámci projektu NAKI Velká Morava a 1150 let 
křesťanství ve středu Evropy. V rámci projektu příprava a spolurealizace vědecké 

konference na Velehradě a specializované výstavy Velká Morava (scénář k výstavě). 

L. Galuška byl dále spoluřešitelem mezinárodního projektu koordinovaného Centrálou 
cestovního ruchu Jižní Morava (Mgr. Z. Vojtová, ředitelka) Možnosti využití kulturně 

historického dědictví Velké Moravy jako turistického potenciálu destinace. Projekt byl 

představen na Workshopu konaném 27. 11. 2013 v Hodoníně (L. Galuška, úvodní 
přednáška). 

 

Publikační činnost 
Z publikačních aktivit mimo IP DKRVO a další výstupy VaV (viz níže) bychom 

zmínili práce L. Galušky Pravdivý příběh byzantských věrozvěstů Konstantina 

a Metoděje. Křesťanství na Velké Moravě a Byzantská misie. Uherské Hradiště 2013 
(společně s M. Vaškových), Pendant with depiction of human face from Early 

Medieval arrow cemetery near Hluk in Moravia. In: Z badań nad kultura spoleczeństw 

pradziejowych i vczesnośredniowiecznych. Ksiega Jubileuszowa Profesorowi 
Boguslawowi Gedidze. Wroclaw 2013, s. 1–8, a Cyril a Metoděj – příběh počátků 

křesťanství a vzdělanosti na Moravě. In: Cyril a Metoděj, Desátá inscenace šedesáté 

osmé sezóny 2012/2013, s. 29–68 (Městské divadlo Brno. Premiéra divadelní hry 22. 
6. 2013 na Biskupském dvoře). Dále zmiňme práce Z. Měchurové (publikováno ve 

sborníku konference vlastivědných kroužků ve Vážanech nad Litavou v roce 2013) 

a Umění z hlíny, středověké kamnové kachle a keramická plastika v rukou 
restaurátorů (doprovodný tisk ke stejnojmenné výstavě, 29. 10. 2013 – 2. 2. 2014. 

 

Spolupráce s médii 

Z. Měchurová 

 – k výstavě Umění z hlíny rozhovory - Český rozhlas, televize, videotelevize 

 
L. Galuška 

- dokudrama Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů, odborný poradce 

- film Slyšte Slované aneb Tvář Velké Moravy, libreto, spoluautor scénáře 
- televizní pořad Toulavá kamera (3x), Historie CS 

- rozhlasové relace k výročí příchodu Cyrila a Metoděje (18x) 

- odborná spolupráce při tvorbě scénáře divadelní hry Cyril a Metoděj 
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- odborná spolupráce na scénáři Cyril a Metoděj, věrozvěsti Slovanů, Folklorní 
festival ve Strážnici 

  

Zahraniční služební cesty 
M. Salaš 

- XXIII. mezinárodní sympozium Starší doba bronzová v českých zemích a na 

Slovensku, Levice 8. – 10. 10. 2013 
 

A. Humpolová 

- 32. mezinárodní pracovní setkání Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Rimavská 
Sobota 23. – 26. 9. 2013 

 

J. Čižmářová 

- Deinstalace a převoz zápůjčky z výstavy Die Welt der Kelten. Zentren der Macht – 

Kostbarkeiten der Kunst, Stuttgart, 15. 9. 2012 – 17. 2. 2013 

 
Různé 

Pravidelná pedagogická, lektorská, přednášková, konzultační, oponentská a recenzně-

posudková činnost, badatelský provoz, pořádání exkurzí. Členství ve výborech, 
atestačních komisích, redakčních radách, vědeckých radách a odborných komisích. 

 

Numismatické oddělení 

Sbírkotvorná činnost 

Sbírky numismatického oddělení MZM byly obohaceny především dochovanou částí 

velkého mincovního pokladu z Boskovic z období 15. – 17. století (2.267 mincí), 
rovněž také několika soubory neplatných bankovek a mincí z období 19. – 20. století 

od ÚZSVM Břeclav.  

 
Vědecko-výzkumná činnost 

Mimo úkoly stanovené Vědeckou koncepcí MZM a projekty v rámci DKRVO byl 

druhým rokem řešen výzkumný projekt financovaný GAČR P405-12-1422 na téma 
Měnová politika za vlády Leopolda I. a jeho synů (1657–1750) se zaměřením na 

území Moravy s dobou řešení 2012–2014 (řešitelka D. Grossmannová).  

 
Aktivní účast na vědeckých konferencích a přednášky pro veřejnost  

- Pasy na vývoz peněz za hranice Markrabství moravského v 18. století (D. 

Grossmannová) a  
Jindřich Vávra, rytíř z Dalekých moří, a jeho faleristická pozůstalost ve sbírkách 

Numismatického oddělení Moravského zemského muzea (D. Kašparová) – příspěvky 

na mezinárodní konferenci Peniaze, hospodárstvo a spoločnosť, Košice (Slovensko), 

16. – 19. 5. 2013 

- České a slezské mince ražené za vlády Vladislava II. a Ludvíka Jagellonského ve 

sbírce numismatického oddělení Moravského zemského muzea (D. Grossmannová) 
a Tlusté groše a jiné prestižní ražby jagellonského období nejen ze sbírek 

numismatického oddělení Moravského zemského muzea (D. Kašparová) – příspěvky 

na SymNum´2013 – IV Międzynarodowe Sympozjum „Mennictwo Jagiellonów na 
Śląsku“, Głogow (Polsko), 5. – 7. 7. 2013 

- Zajímavé ražby v moravských nálezech 13. století – příspěvek k typologii 

moravských mincí (D. Grossmannová) a Penězní vztahy a rodina mědirytce Jana 
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Jiřího Balzera (D. Kašparová spolu s J. Štefanem) – příspěvky na mezinárodní 
numismatické konferenci Peníze v proměnách času IX., Valtice, 30. 9. – 3. 10. 2013; 

konferenci připravilo numismatické oddělení MZM ve spolupráci s firmou MARQ 

Ostrava a Asociací muzeí a galerií České republiky a za finanční podpory Ministerstva 
kultury ČR.  

- Vzácné numismatické památky grošového období ze sbírek MZM, přednáška pro 

veřejnost v MZM, 5. 12. 2013 (D. Kašparová) 
 

Zahraniční služební cesty 

- pokračovala spolupráce s Muzeem kancléřství nizozemských řádů v paláci Het Loo 
v Apeldoornu (Nizozemí), 9. – 12. 6. 2013 (D. Grossmannová) 

- v souvislosti se zpracováváním grantového projektu GAČR studium ve sbírkách 

Muzea im. Emeryka Hutten-Czapskiego (Muzeum Narodowe w Krakowie), 20. – 22. 

11. 2013 (D. Grossmannová) 

- studium archivních pramenů v rakouském státním archivu Österreichisches 

Staatsarchiv, Wien, 4. – 6. 12. 2013 (D. Grossmannová) 
 

Další publikační a ediční činnost  

Z publikačních aktivit mimo IP DKRVO a další výstupy VaV (viz níže) bychom 
uvedli studii Měna a peníze na Moravě v mincovních patentech v letech 1648–1750, 

Numismatický sborník 27/1, 2012–2013, Praha 2013, s. 95–102 (D. Grossmannová). 

Oddělení rovněž zajišťovalo vydání odborného recenzovaného periodika Folia 
numismatica, Supplementum ad Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 98, 2013, č. 

27/1, 27/2 (redaktorka D. Kašparová) 

 
Různé 

- přednášková činnost, organizování pravidelných numismatických přednášek 

v MZM, konzultační činnost a badatelský provoz  
- přednáška v MZM pro studenty letního numismatického semináře – 6. 

Numismatischen Sommerseminar 2013, který pořádá Institut für Numismatik und 

Geldgeschichte Universität Wien, 9. srpna 2013 (D. Grossmannová) 
 

Odddělení dějin literatury 

Akvizice (rozsáhlejší) 
Pozůstalost sociologa Miloslava Petrusky (mj. vydavatele samizdatové literatury), 

pozůstalost spisovatelky Kazimíry Dluhošové (pseudonym Václav Karbon), autorky 

přírodní a spirituální poezie (publikovala ve třicátých letech 20. století v Brně), a její 
dcery Naděždy Dluhošové, autorky především sci-fi prózy. (dar). Další část 

pozůstalosti brněnského novináře a historika žurnalistiky Bohumila Marčáka: 

například zvláštní čísla deníku Rovnost, výtisk polského listu Kurier szczeciński 

s příspěvky redaktorů Rovnosti z roku 1948, skripta k dějinám žurnalistiky 

z padesátých let 20. století, diplom k udělení Medaile městského národního výboru 

v Brně 1960. (koupě), pozůstalost Oldřicha Mikuláška – další část. Část fondu 
Antonína přidala (samizdaty – dar).  

 

Další publikační a ediční činnost  
Z publikačních aktivit mimo IP DKRVO a další výstupy VaV (viz níže) bychom 

uvedli vydání knihy Líšeň a Vánoční strom republiky. Statutární město Brno – 

Městská část Brno-Líšeň 2013, 94 s. a řadu článků v Literární příloze časopisu KAM, 
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roč. 19, č. 1–12: seriál Slunce a Lidovky – 120 let!. Příspěvky věnované osobnostem 
a rubrikám deníku Lidové noviny u příležitosti výročí vydání prvního čísla (Karel 

Schulz, Bedřich Golombek, Edvard Valenta, Karel Čapek, Eduard Bass, Jaromír John, 

Fr. Gellner, Marie Fantová, Arnošt Heinrich, František Trávníček, Berty Ženatý; vše 
H. Kraflová)). Také uveďmě doprovodný tisk k výstavě Normalizaci navzdory 

a kapitolu v monografii Cyril a Metoděj – doba, život a dílo s názvem 

Cyrilometodějská reflexe v české literatuře a společnosti (Z. Drahoš). 
 

Výstavy 

 Libreto a scénář výstavy Normalizaci navzdory (červen 2013) 
 Výstava a prezentace MZM a Centra kulturních dějin 20. století v Českém centru ve 

Vídni 

 libreto stálé expozice ODL Corpus litterarum + organizace instalace (vernisáž 12. 11. 

2013), 

 spolupráce při přípravě výstavy Dětského muzea MZM Dobrodružná Afrika očima 

cestovatelů (pavilon Anthropos, vernisáž 21. 5. 2013): podíl na výběru literárních 
exponátů, výběr ukázek z knih pro panely a doprovodné tisky (H. Kraflová) 

 

Soutěž 
Ke 120. výročí vydání 1. čísla Lidových novin pořádána literárně-výtvarná soutěž 

„Budu novinářem“ (červen – listopad 2013, vyhlášení v prosinci; H. Kraflová). 

Pracoviště zajišťovalo organizaci soutěže a účastnilo se i práce v porotě (H. Kraflová, 
Z. Drahoš a E. Jeřábková). 

 

Akce 
Účast na dílně Dětského muzea v rámci jarních prázdnin (koláže; H. Kraflová). Audio 

záznam rozhovoru se Sabinou Grušovou (E. Jeřábková). 

 
Média 

Rozhovor pro pořad České ozvěny (rozhlas ORF v češtině) o otevření Centra 

kulturních dějin 20. století a o postavení literatury za totality (H. Kraflová, vysíláno 
v listopadu 2013, redaktorka Pavlína Woodhamsová). 

 

Různé 
Dosažení absolutoria základního kursu Školy muzejní propedeutiky AMG (červen 

2013) a vypracování koncepce dobrovolnického programu Oddělení dějin literatury na 

rok 2014 (H. Kraflová). 
 

Přednášky 

- H. Kraflová: FF MU, Ústav české literatury a knihovnictví: Literatura v muzeu I. 

Získávání a zpracování sbírkového materiálu, Literatura v muzeu II. Prezentace 

sbírkového materiálu (v rámci projektu OP VK Filozofická fakulta jako pracoviště 

excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU 
s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), prosinec 2013).  

- E. Jeřábková: Přednáška k výstavě Praha-Prag- duben 2013, prezentace Centra 

kulturních dějin v Českém centru ve Vídni. 
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Oddělení dějin divadla 

Sbírka byla permanentně rozšiřována o materiál poskytovaný zdarma divadly 

a soubory nebo vlastním sběrem (fotografie z inscenací, audiovizuální záznamy, 

písemnosti), dále byl systematicky shromažďován pomocný materiál jako programy 
a recenze. K významnějším akvizicím v roce 2013 patří materiál z pozůstalosti 

A. Štýse, kolekce loutek 25 cm firmy Modrý  Žanda, stolní loutkové divadlo 

A. Salače a soubor loutek 25 cm firmy A. Münzberg. Standardně probíhala evidence, 
katalogizace, konzervování a restaurování sbírkových předmětů, a taktéž průběžná 

revize sbírky (viz statistika). Mimo rámec běžných úkolů pokračovala reorganizace 

části sbírkového fondu (F fotografie) a byla prováděna jeho postupná dílčí zpětná 
elektronická katalogizace. Vlastní péči o sbírku zajišťoval jeden konzervátor-

restaurátor (jedním stálým úvazkem). 

 

Publikační činnost 

Z publikačních aktivit mimo IP DKRVO a další výstupy VaV (viz níže) uveďmě 

práce J. Blechy: A múzsák szerény hajlékai – a családi bábszínházak. In: Báb-tár 
XVI., 2013/4; Stručný přehled problematiky loutkového divadla. Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2013 a Východočeské loutkářství (výběr textů). In: Živé 

dědictví loutkářství, Akademie múzických umění v Praze, 2013 (kolektiv autorů 
Klíma, Dubská, Malíková, Pavlovský, Blecha, Exnarová) a V. Valentové: „Čím více 

hodnoty na scéně, tím méně lidí na sedadlech“ aneb Zpráva o takřka neměnném stavu 

divadla a Morava jako divadelní region, obě Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, 
2013. 

 

Výstavy 
J. Blecha: Příprava a realizace výstavy Skromné stánky múz – rodinná loutková 

divadla (6. 6.–1. 9. 2013, Severočeské muzeum v Liberci), u příležitosti mezinárodní 

festivalu Mateřinka „13“. pořádaného Naivním divadlem Liberec. 
J. Blecha: Příprava a realizace výstavy Divadlo českých potulných loutkářů (1. 3. – 

1. 9. 2013, Východočeské muzeum v Hradci Králové). 

J. Blecha: Podíl na přípravě a realizaci projektu Cyril a Metoděj, život, doba, dílo, 
parciální část: Cyrilometodějské stopy v divadle (Brno, 2013). 

 

Přednášky, pedagogická činnost 
J. Blecha 

– Matěj Kopecký – symbol českého loutkářství. MZM 23. 5. 2013. 

– České tzv. rodinné loutkové divadlo. Pro cizí účastníky mezinárodního festivalu 
Mateřinka, Severočeské muzeum v Liberci, 19. 6. 2013. 

V. Valentová 

- Kapitoly z dějin divadla. Dvousemestrální přednáška, Ústav hudební vědy FF MU.  

J. Blecha, V. Valentová 

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. Konzultace a posudky 

studijních textů pro kombinované studium FF UP Olomouc. 
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Zahraniční služební cesty 
- J. Blecha: Německo, Stuttgart, přijímající organizace Theater am Faden (7. – 9. 11. 

2013). Průzkum sbírky asijských loutek paní Helgy Brehme, majitelky a ředitelky 

významného německého marionetového divadla Theater am Faden, dále poznání 
tohoto divadla a studium dokumentů společných inscenací Helgy Brehme s českými 

věhlasnými loutkáři Františkem Vítkem a Věrou Říčařovou-Vítkovou. Jednání 

o uspořádání výstavy loutek mimoevropských kultur v MZM ze sbírky Helgy Brehme. 
J. Blecha: Francie, Charleville Mézières, přijímající organizace Festival Mondial des 

Théâtres de Marionnettes (20. – 24. 9. 2013). Účast na zahájení a části jednoho z 

největších světových loutkářských festivalů Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes, zejména však jednání Evropské komise mezinárodní UNIMA 

a konzultace koncepce a přípravy mezinárodní publikace o „Paper Theatre“. 

 

Různé 

J. Blecha 

Rozličná popularizační vystoupení v ČR Brno a ČT v souvislosti s výstavami (Kultura 
v regionech, Dobré ráno s ČT, Apetýt, regionální zpravodajství, Rozhlas Hradec 

Králové). Expertní posudky, determinace a expertizy divadelních předmětů (pro MLK 

Chrudim, NM, Prachatické muzeum, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně aj.). 
Konzultace loutkářských sbírek J. Vorla a M. Knížáka. 

H. Ocetková 

Realizace a dramaturgická příprava Koncertu žáků Baletní školy I. V. Psoty v rámci 
festivalu Tanec Brno (Národní divadlo Brno, Mahenovo divadlo, 27. 6. 2013). 

 

Členství v různých oborových organizacích 
J. Blecha: UNIMA (UNion Internationale de la Marionette; člen exekutivy Českého 

střediska, člen mezinárodní komise Europe Commission), SIBMAS, Teatrologická 

společnost, Sdružení profesionálních loutkářů (člen exekutivy). A. Jochmanová, H. 
Ocetková, V. Valentová: Teatrologická společnost. 

 

Oddělení dějin hudby  

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). Probíhá výzkum operních libret 17. – 18. století 
z moravských hudebních sbírek, díla Antonia Caldary (J. Spáčilová), hudební kultury 

rodu Magnisů (S. Šindlářová), kantorské hudby 18. století (F. Malý), z novější historie 

skladatelských odkazů Aloise Háby, Aloise Piňose, Václava Oborného (O. Pivoda) ad. 
Vedle plnění úkolů DKRVO se všech šest kurátorů podílí rovněž na recenzní 

a popularizační činnosti, zpracovávají odborné posudky. Činnost ODH byla i v roce 

2013 omezena dokončováním rozsáhlé rekonstrukce budovy na Smetanově ul. 14, 

bývalé Janáčkovy varhanické školy, kde pracoviště sídlí, a následným stěhováním 

knihovny oddělení zpět do opravených prostor. Dalším zásahem do chodu oddělení 

byla série žádostí o vydání sbírkových předmětů (zjm. hudebnin) v rámci zákona 
o restitucích církevního majetku. Pracovníci ODH vycházeli vstříc již tradičně 

velkému zájmu veřejnosti o studium sbírkových fondů oddělení, i při omezeném 

provozu navštívilo studovnu 156 badatelů, a vyřízeno bylo množství žádostí 
o koncertní provedení skladeb ze sbírek oddělení. Jako každý rok byl předmětem 

mediálního zájmu Památník Leoše Janáčka, kde v červnu až srpnu proběhla instalace 

Zvučící zahrady v rámci festivalu Expozice nové hudby 2013. 
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Sbírkotvorná činnost 
Materiály z archivu Orchestrálního sdružení v Brně (písemnosti, fotografie), 

písemnosti z pozůstalosti Josefa Berga, hudební pozůstalost skladatele Václava 

Oborného, rozsáhlý notový archiv ZUŠ J. Kvapila v Brně, pozůstalost skladatele 
Antonína Tučapského, hudební nástroje. 

 

Vědecko-výzkumná činnost 
Vědeckovýzkumná a publikační činnost probíhala většinou v rámci úkolů IP DKRVO. 

Na oddělení se dále pracuje na projektu GAP409/12/0254 – Korespondence Leoše 

Janáčka. Finální etapa edičního zpracování fondu uloženého v Oddělení dějin hudby 
Moravského zemského muzea a dalších institucích, hlavní příjemce: Masarykova 

univerzita, řešitel J. Zahrádka, spolupráce na projektu L. Janáčková. 

 

Publikační činnost 

Z publikačních aktivit mimo IP DKRVO a další výstupy VaV (viz níže) uveďme 

práce J. Spáčilové: Brněnská opera Argippo z roku 1733 ve světle nových výzkumů, 
Opus musicum, 45, č. 2, s. 6–21, Niccolò Porpora a jeho opera Siface: vítězství 

neapolského stylu v českých zemích. Opus musicum, 45, č. 3, s. 36-42, Die Rezeption 

der italienischen Oper am Hofe des Olmützer Bischofs Schrattenbach. The 
Eighteenth-Century Italian Opera Seria a Metamorphoses of the Opera in the Imperial 

Age, [Colloquia Musicologica Brunensia, roč. 42, 2007], 1. vydání, 312 stran, Praha: 

KLP, podíl na s. 75-88. Dále uveďme práci L. Janáčkové. "Jsem rád, že noty budou 
v pořádku." Leoš Janáček a Břetislav Bakala – vzájemný vztah dvou umělců. 

Musicologica Brunensia 48, 2013, č. 1, s. 63–70. 

 
Účast na mezinárodních konferencích 

- Little Music theater in Brno. History of Cultural Educational Institution. In L. 

Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres.INTED2013 Proceedings. 
Valencia: International Association of Technology, Education and Development, 

2013. s. 3374–3377 (L. Janáčková)  

- Wroclaw, 27. – 28. 5. 2013, mezinárodní konference „Österreich – Schlesien. 
Kulturelle Verflechtungen, literarische Kommunikation und Ideentransfer vom 18. bis 

zum 20. Jahrhundert“, referát Musical Contacts Wien – Moravia – Prague – Wrocław 

on the Example of Italian Opera (J. Spáčilová) 
- Brno, 17. 10. 2013, workshop ve spolupráci Don Juan Archiv Wien a Ústavu 

hudební vědy FF MU „Adelstheater und Schlossbibliotheken (1770–1918)“, referát 

Libretti of the Italian Opera in the Department of the Music History of the Moravian 
Museum Brno (J. Spáčilová) 

- Brno, 4. – 6. 11. 2013, 48. Mezinárodní hudebněvědné kolokvium „Zbožnost 

a hudba: repertoár, provozovací praxe a teologie mezi posvátným a světským. 

Proměny vícehlasé liturgické a paraliturgické figurální hudby v 17. a 18. století ve 

střední Evropě“, referát Unbekannte Brünner Oratorien von Neapolitanischen 

Komponisten vor 1740 (J. Spáčilová) 
 

Přednášky pro veřejnost 

- K ediční problematice díla Leoše Janáčka – Věc Makropulos. 12. 3. 2014, Památník 
Leoše Janáčka, Brno (J. Zahrádka) 

- How Glagolitic Mass was performed for the first time. In: konference Leoš Janáček: 

Life, Work & Contribution. University of North Texas, 2013 (J. Zahrádka) 
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- Hudba Leoše Janáčka v městě Brně. 28. 1. 2013, Památník Leoše Janáčka, Brno (J. 
Zahrádka) 

- Osudové okamžiky v životě Rudolfa Firkušného, 5. 3. 2013, malý sál MZK v Brně 

(O. Pivoda) 
- Zrození primadonny. Umělkyně v období baroka – Knihovna Jiřího Mahena, 15. 

hudební seminář „Ženy v hudbě“ – 21. – 22. května 2013 (J. Spáčilová) 

 
Výstavy 

- Cyril a Metoděj, doba, život dílo – spolupráce na části výstavy a katalogu „Odraz 

CM tradice v hudbě“ (J. Zahrádka, F. Malý, J. Spáčilová, S. Šindlářová) 
- Pavel Hayek: Mechanické partitury. Památník Leoše Janáčka, Brno, 2013 (J. 

Zahrádka) 

- Petr Veselý, Marie Kapounová: Samomluvy 2. Památník Leoše Janáčka, Brno, 2013 

(J. Zahrádka) 

- Dalibor Chatrný: Bylo, bude. Památník Leoše Janáčka, Brno, 2013 (J. Zahrádka) 

- Čestmír Kafka: Hmoty. Památník Leoše Janáčka, Brno, 2013 (J. Zahrádka) 
- Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala – foyer Besedního domu 5. 4. – 21. 4. 2013; 

Památník LJ, 3. 5. – 16. 6. 2013; foyer Janáčkova divadla 23. 10. – 26. 11. 2013 (O. 

Pivoda) 
- Musica Magni – Dietrichsteinský palác 28. 11. 2013 – 30. 3. 2014 (S.Šindlářová) 

- Rudolf Firkušný – největší český pianista zapůjčena MZK Brno (6. 3. – 29. 3. 2013) 

a Pražskému jaru, o.p.s. (Rudolfinum, Praha, v rámci Klavírního festivalu Rudolfa 
Firkušného 24. 11. – 30. 11. 2013) – zápůjčka výstavy 

 

Spolupráce s médii 
- Český rozhlas Vltava – cyklus pořadů pro Matiné (J. Zahrádka) 

- Česká televize – Studio 6 – Živý vstup do vysílání z výstavy Musica Magni – 28. 11. 

2013 (S. Šindlářová) 
- Česká televize – Události v regionech – Příspěvek o výstavě Musica Magni – 28. 11. 

2013 (S. Šindlářová) 

  

Ústav Anthropos 

Odborné aktivity ústavu se i v roce 2013 soustřeďovaly na výzkum pravěké těžby 

v Krumlovském lese (M. Oliva), výzkum populace jeskynních medvědů a lvů 
v jeskyni Barové (M. Roblíčková), paleoekologickou dokumentaci šachty před j. 

Výpustek (P. Neruda, Z. Nerudová) a klasifikaci populace starých Slovanů. Kromě 

těchto vnitroústavních úkolů se dokončovaly grantové projekty, zmíněné níže. Čtyři 
z našich kurátorů jsou zapojeni do projektu VO a dva z našich odborníků přednášeli 

základní (povinné) kurzy na vysokých školách. Pokračovalo vyhodnocení 

epigravettienského sídliště na Vídeňské ulici v Brně (Z. Nerudová). P. Neruda vydal 

spolu s L. Kaminskou (AÚ SAV v Nitře) monografii o středopaleolitických lokalitách 

u Bojnic a M. Oliva odevzdal do tisku monografii o předválečných výzkumech 

v Dolních Věstonicích. Mimořádně sledovanou událostí byla příprava výstavy 
o Pobaltí (příprava a realizace pravěké části expozice Pobaltí před Balty včetně 

katalogu – Z. Nerudová). V rámci reorganizace vstupu do muzea byl památník prof. 

Karla Absolona přestěhován do 1. patra Dietrichštejnského paláce a u příležitosti 
Světového speleologického kongresu slavnostně otevřen. M. Olivovi předal prezident 

Akademie věd ČR diplom s titulem doktor historických věd za práci Pravěké hornictví 

v Krumlovském lese. Následně byl jmenován členem komise pro udělování titulu 
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doktor věd (DSc.). P. Neruda je členem panelu 405 Grantové agentury České 
republiky.  

 

Vědecko-výzkumná činnost 
Mimo úkoly IP DKRVO (viz níže) pokračovalo posledním rokem řešení grantového 

projektu Chronostratigrafická revize unikátní paleolitické stanice – jeskyně Kůlny, 

GAČR P405/110406 (2011–2013, řešitel Z. Nerudová, spoluřešitel P. Neruda). 
M. Galetová uzavřela grant GAČR P 405/10/1710, věnovaný studiu paleolitických 

ozdob. Za práci jí předseda vlády předal 1. cenu v oblasti společenských.  

 
Pedagogická činnost 

M. Oliva přednáší na UK v Praze, ZČU v Plzni a MU v Brně a vede tu i několik 

doktorských prací, P. Neruda dokončil svou pedagogickou činnost na Slezské 

univerzitě v Opavě. 

 

Přednášky pro veřejnost a popularizace 
Dvě přednášky pro projekt Carla na FF MU a vyžádaná přednáška na PřF UK v Praze 

27. 2. Neandertálci ve střední Evropě – rekonstrukce chování (P. Neruda); Dne 16. 4. 

přednáška o pravěku Vedrovic a okolí v rámci Živého pomezí Moravskokrumlovsko, 
přednáška o těžbě v Krumlovském lese v Dolních Kounicích (15. 3.) a účast 

v projektu ČR2 Když ještě nebyli slavní (putovní fotogalerie portrétů vědců 

a přednáškový cyklus) (M. Oliva). 
 

Vystoupení na domácích konferencích 

- 22.7. Úvodní přednáška Moravian Karst in anthropological Perspective na 16th 
International Congress of Speleology v Brně (M. Oliva). 

- 3.10. Přednáška Pravěk Moravského krasu pro Univerzitu 3. věku, MZM Brno 

(M. Oliva). 
- 16th International Congress of Speleology, Czech Republic, Brno July 21–28, 2013 

– účast na konferenci, přednáška na téma: Barová cave – paleontological research 

(v sekci „Archeology and Paleontology in Caves“) (M. Roblíčková, společně 
s V. Káňou) 

- 19. Kvartér, Brno (29. 11. 2013), přednáška na téma Pokračování výzkumu v Barové 

jeskyni (M. Roblíčková, společně s V. Káňou) 
- Organizace sekce The life of the Lithic Tools in the Palaeolithic v rámci 19th Annual 

Meeting of the European Association of Archaeologist v Plzni (P. Neruda) 

 
Účast na vědeckých konferencích a seminářích v zahraničí 

- Hugo Obermaier Gesellschaft Vídeň 2. – 5. 4. přednáška o výzkumu v Brně-

Štýřicích (Z. Nerudová, P. Neruda) 

- účast na konferenci Počítačová podpora v archeologii Kočovce, Slovensko (22. – 24. 

5., Z. Nerudová) 

20.–23. 10. 10th SKAM, Toruň Polsko přednáška o prostorovém uspořádání lokality 
Štýřice III (Z. Nerudová), přednáška s prostorovým uspořádáním středopaleolitických 

horizontů jeskyně Kůlny (P. Neruda), přednáška o uspořádání mladopaleolitických 

horizontů jeskyně Kůlny (P. Neruda) 
- 17. – 21. 4.: Konference k výročí objevu pravěkého dolování v Krzemionkách, 

přednáška o výzkumu v Krumlovském lese (M. Oliva) 
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- 22.10. Přednáška (na pozvání) o pravěké těžbě v Krumlovském lese, 
Bergbaumuseum Bochum, SRN (M. Oliva) 

 

Jiné zahraniční služební cesty 
- 20. – 26. 1: Londýn, British Museum, doprovázení a instalace exponátů 

paleolitického umění na výstavu Ice Age Art (M. Oliva) 

- 6. – 9. 2: Prešov – univerzita, přednáška o dějinách paleolitického bádání a studium 
nálezů, konzultace studentům (M. Oliva). 

- 30. 3. – 7. 4. Řecko a ostrov Santorini, odborná archeologická exkurze a sběr 

srovnávacího materiálu (termických pseudoartefaktů) (M. Oliva). 
- 10-14. 6. Londýn, British Museum, demontáž a odvoz exponátů pal. umění z výstavy 

Ice Age Art (M. Oliva) 

- 11. – 15. 12. Paříž, studijní cesta (archeologické ústavy, univerzita Nanterre, 

knihovny, muzea ad.) (M. Oliva). 

- Východní a severní Polsko 27. 5. – 8. 6. 2013, odborná exkurze s výkladem 

(P. Neruda) 
RGZM, Schloss Monrepos, Neuwied, Německo, 13. 8. 2013, studium 

archeologického materiálu a spolupráce na projektu zpracování fauny z jeskyně Kůlny 

(P. Neruda, Z. Nerudová) 
- Instytut Archeologii, Toruń, Polsko, 20. – 23. 10. 2013, studium kamenných 

inventářů z jeskyně Biśnik 

 
Ediční činnost 

Pracoviště zajišťovalo vydávání odborných časopisů Acta Musei Moraviae, Scientiae 

sociales vyšla čísla 1 a 2, 2013 (M. Oliva, vedoucí redaktor), ediční zpracování 
a vydání časopisu Anthropologie, vyšly svazky 49/3 (2011), a 1–4 (2012) 

(M. Galetová, vedoucí redaktorka). Práce v redakční radě časopisu Anthropologie 

(M. Oliva, P. Neruda), Archeologické výzkumy na Vysočině (P. Neruda) 
a Archeologické rozhledy (M. Oliva). 

 

Další publikační a ediční činnost 
Z publikačních aktivit mimo IP DKRVO a další výstupy VaV (viz níže) uveďme M. 

Galetová: společně s Germonpré M., Sablin M., Després V., R., Hofreiter M., Stevens 

R.E., Stiller, M. 2013: Palaeolithic dogs and the early domestication of the wolf: 
a reply to the comments of Crockford and Kuzmin 2012. Journal of Archaeological 

Science, s. 40 a Laznickova-Galetova, M. et Pean, S. 2013: Os crâniens et 

mandibulaires. In: L. Mons, S. Péan, R. Pigeaud (Dir.), Commission de nomenclature 
sur l’industrie de l’os préhistorique. Cahier XIII, Matières d’art: représentations 

préhistoriques et supports osseux, relations et contraintes : enrichi d’une iconographie 

paléolithique sur DVD réalisé par É. DAVID (980 éléments, 557,9 Mo). Arles, 

Éditions Errance, s. 177–210; M. Roblíčková, společně s Káňa, V., Mátl, A., Koukal, 

P. 2013: Jeskyně Barová (Sobolova) – paleontologické výzkumy ve svrchně 

pleistocenních fosiliferních sedimentech vnitrojeskynní facie. Speleofórum 2013, 
ročník 32, s. 90–97, Česká speleologická společnost; P. Neruda, společně s Kaminská, 

Ľ. 2013: Neanderthals at Bojnice in the Context of Central Europe. ANTHROPOS – 

Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology, 
Vol. 36, N.S. 28, 2013. Moravské zemské muzeum a Archeologický ústav SAV, Brno 

– Nitra a Morfologie jeskyně Kůlny před II. světovou válkou. Morphology of 

the Kůlna Cave before the world war II. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 
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98/2, 2013, s. 183–195; P. Neruda a Z. Nerudová, společně s Lisá, L. a Z., Bajer, A.: 
Geoarcheologický záznam středního a mladého paleolitu v jeskyni Kůlně, Moravský 

kras. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 98/2, 2013, s. 197–214 a Obituary: 

Karel Valoch (April 16, 1920 Brno – February 16, 2013 Brno). Mitteilungen der 
Gesellschaft für Urgeschichte 22, s. 127–136; Z. Nerudová: Moravský Krumlov IV. 

The reconstruction of Szeletian reduction strategy on the basis of the refittings. 

Światovit,(L)/B, 2011, s. 215–222; M. Oliva: Odešel nestor moravské archeologie 
(Karel Valoch 15. 4. 1920 – 16. 2. 2013). Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 

98/1, 2013, s. 149–176 a Starší a střední doba kamenná. Paleolit a mezolit. In: Po 

stopách předků. MAS Dolní Morava – Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, s. 7–17. 
 

Pavilon Anthropos 

Program Pavilonu Anthropos (výstavy, přednášky, prezentace projektů aj.) v roce 

2013 pokračoval v tradici úspěšných výstav a doprovodných akcí pro veřejnost 

a rozvíjel témata z oblasti archeologie, kulturní antropologie, etnologie a historie. 

V roce 2013 byly po celý rok kromě stálých expozic zpřístupněny dvě výstavy – 
galerie obrazů Z. Buriana Viděl světy dávno minulé a od 21. 5. 2013 výstava 

Dobrodružná Afrika očima cestovatelů, připravená pracovníky Dětského muzea 

MZM. 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. Ve všech případech 

byl oproti rokům 2010–2012 zaznamenán postupný každoroční nárůst jak počtu 
návštěvníků, tržeb, tak také vyžádaných odborných výkladů k expozicím (v roce 2013 

expozice navštívilo 41 010 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. 

Výstavní prostory Anthroposu v tomto roce navštívilo přes 10 000 osob.  

 
Vědeckovýzkumná činnost  

Odborné aktivity se zaměřily na další systematické zpracování a digitalizaci 

archivních fondů Ústavu Anthropos – především písemné pozůstalosti 
a korespondence Karla Absolona a také ke konečnému monografickému zpracování 

materiálů z dějin meziválečné archeologie na Moravě, která bude publikována v roce 

2014. K archivnímu zpracování a digitalizaci byly také využity prostředky z rámce 
institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 

MZM (P. Kostrhun).  

 
Organizace konferencí 

Ve dnech 12. – 13. 9. 2013 byla P. Kostrhunem organizována mezinárodní vědecká 

konference Česko-polské vztahy v dějinách archeologie do roku 1989. Konference 

byla realizována v Pavilonu Anthropos, výsledky budou publikovány v Acta Musei 

Moraviae, Scientiae sociales v roce 2014. 

 
Výstavní projekty  

Vedle Dobrodružná Afrika očima cestovatelů (21. 5. 2013 – 30. 6. 2014; v roce 2013 

výstavu navštívilo 12 759 osob), připravenou pracovníky Dětského muzea MZM byla 
kurátorem P. Kostrhunem připravena rozsáhlá mezinárodní výstava Svět tajemných 

Baltů, instalovaná ve výstavních prostorách Paláce šlechtičen. Výstava vznikla ve 

spolupráci s odborníky z Masarykovy univerzity a zápůjčkami exponátů se na výstavě 
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podílelo 35 institucí z ČR, Litvy, Lotyšska, Estonka, Polska a Rakouska. Výstava byla 
zahájena 3. 12. 2013, k výstavě byl vydán doprovodný katalog  

 Zdeněk Burian – viděl světy dávno minulé..., galerie obrazů Z. Buriana ze sbírek 

MZM. Z rozsáhlého celku více jak 200 olejů byl vybrán celek 55 děl, tematicky 
zaměřený na evoluci lidského rodu a kultury a Burianovy rekonstrukce života 

pravěkých lovců a sběračů. Instalace je doplněna archivními osobními dokumenty 

i promítaným dokumentem. K výstavě byl připraven doprovodný katalog. Galerie byla 
veřejnosti přístupná po celý rok a zhlédlo ji 12 759 návštěvníků.  

 V roce 2013 byly rovněž připraveny dvě externí výstavy – Fotografie Karla Absolona 

– Moravský kras, instalované při příležitosti světového speleologického kongresu 
SPELEO 2013, konaného ve dnech 21. – 28. 7. 2013 v prostorách brněnského 

výstaviště (kurátor P. Kostrhun). Pro Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně v termínu 

5. 10. 2013 – 5. 1. 2014 byla připravena výstava Umění australských domorodců ze 

sbírek MZM. 

 

Spolupráce s médii 
V souvislosti s připravovanými výstavami a doprovodnými akcemi Pavilonu 

Anthropos byla navázána systematická aktivní spolupráce s médii: živá vystoupení 

a interview v pořadu ČT – Kultura v regionech, Toulavá kamera, Brněnská 1 – 
Kultura; zpravodajství – ČT, Prima, Nova, Český rozhlas. Tisk: MF-Dnes, Právo, 

Lidové Noviny, Rovnost aj. (P. Kostrhun).  

 
Pedagogická a lektorská činnost  

P. Kostrhun  

- Filozofická fakulta MU: Antropologie a kultura I. a II. (přednášky a semináře 
povinného kurzu řady A). Konzultace studentům při tvorbě seminárních 

či magisterských pracích; Cyklus veřejných přednášek o významných regionálních 

osobnostech z dějin vědy: MZM, Blansko, Rájec n. Svitavou (J. Wankel, J. Knies, 
K. Absolon).  

E. Vaníčková, I. Koutný  

- 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 421 výkladů, které vyslechlo 10 243 osob (převážně školní mládež).  
 

Zahraniční služební cesty 

- P. Kostrhun: 13. – 15. 2. a 16. – 18. 7. 2013, Warszawa – studium archivních 
materiálů k dějinám meziválečné archeologie, Muzeum Archeologiczne; 10. – 12. 6. 

2013 Bratislava – UK – studium dějin meziválečné paleolitické archeologie na 

Slovensku; 4. – 8. 11. 2013 Warszawa, Gdaňsk, Hnězdno – převoz exponátů na 

výstavu Svět tajemných Baltů; 9. – 11. 12., Vídeň – studium archivních materiálů k 

dějinám meziválečné archeologie, Naturhistorisches Museum.  

 
Genetické oddělení Gregora Mendela pro historii biologických věd – Mendelianum 

Oddělení historie biologických věd a genetiky – Mendelianum se zabývá 

interdisciplinárním výzkumem v oblasti dějin, metodologie a filozofie přírodních věd 
a genetiky se zvláštním důrazem na studium objevu, života a díla osobnosti – Johanna 

Gregora Mendela. Stejně tak, jako v minulém období byla hlavní aktivitou pracovníků 

oddělení v roce 2013 pokračující práce na projektu budování návštěvnického centra 
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Mendelianum – atraktivní svět genetiky, které získalo podporu v rámci výzvy 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro čerpání ze Strukturálních fondů EU 

v oblasti Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní 

osa 3 – Komercializace a popularizace VaV, Výzva 1.3 pro oblast podpory 3.2 
Propagace a informovanost o výsledcích VaV Projekt, který započal 1. 1. 2012, je 

pravidelně a podrobně dokumentován ve čtvrtletních Monitorovacích zprávách. 

Hlavním milníkem projektu v roce 2013 bylo úspěšné ukončení stavební rekonstrukce 
a následná kolaudace stavby v Biskupském dvoře. Dne 20. 6. 2013 zhotovitel stavby 

předal dílo objednateli, 20. 8. 2013 byla provedena závěrečná prohlídka stavby 

stavebním úřadem a dne 29. 8. 2013 byl stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas. 
Práce na budování centra i nadále úspěšně pokračuje. Za další úspěšnou aktivitu 

v tomto roce lze označit spolupořádání dalšího ročníku odborné konference Mendel 

Forum 2013, které proběhlo na půdě MU a VFU v Brně, 26. 4. 2013. O den dříve 

proběhla též akce Odpoledne s DNA, která navazovala na Odpoledne s DNA k 60. 

výročí objevu struktury DNA. Další úspěšnou aktivitou bylo uspořádání naší výstavy 

Toulky Mendelovým Brnem v prostorách Mendelovy univerzity v Brně v druhé 
polovině tohoto roku. 

 

Vědeckovýzkumná činnost 
Oddělení i nadále věnuje dalšímu výzkumu Mendelovy vědecké práce v souvislosti 

s přijetím a dalším historickým vývojem interpretace jeho objevu.  

 
Výstavy/expozice 

V rámci spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně byla ve vstupní hale od srpna 

otevřena výstava Toulky Mendelovým Brnem. Pokračujeme v budování nové 
expozice v rámci centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky.  

 

Přednášky pro veřejnost 
J. Sekerák 

- Masarykova univerzita třetího věku, 21. 3. 2013, G. Mendel a počátky genetiky. 

E. Matalová 
- Terapeutické využití kmenových buněk ve veterinární medicíně, Mendel Forum 

2013, 26. 4. Brno. 

- Odpoledne s DNA, 2013, 25. 4. Mendelova univerzita Brno. 
A. Matalová  

- Mendelovy otisky v Moravském zemském muzeu, Mendel Forum 2013, 26. 4. Brno. 

- Mendelovo vědecké kolegium, Mendel Forum 2013, 26. 4. Brno. 
  

Spolupráci s médii 

KAM: I-XII, 2013, Kam za poznáním, série Mendelovo vědecké kolegium, brněnské 

osobnosti, se kterými Mendel spolupracoval, a soutěž Mendelovo Brno ve čtyřech 

ročních obdobích. 

 
Ediční činnost 

Pracoviště zajišťovalo vydání odborného časopisu Folia Mendeliana (Supplementum 

ad Acta Musei Moraviae) 49/1 a 2, 2013, a sborník z konference Mendel Forum 2013, 
ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně, 2013, 73 s.  
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Etnografický ústav  

Sbírkotvorná činnost 

Sbírky EÚ se rozrostly o 450 předmětů. Dlouhodobě se zaměřujeme ne na 

multiplicitu, ale na doplňování vývojových a tematických řad. Ojedinělý je zisk 
mužské vesty z Brněnska s konkrét. dat. 1856, a souboru vinařských předmětů s datací 

r. 1693 a 1748. Revize fondů s důrazem na textil (G. Zmeškalová),evidence ve 

II.stupni /DEMUS (kurátorky).  
 

Práce se sbírkou 

1. nový úložný systém nábytku z prostředků ISO (E. Večerková). 2. restaurátorské 
a konzervátorské zásahy, monitorování depozitárního režimu (L. Dufková, 

K. Urbánková). 3. digitalizace fondů spolu s fotografem J. Cágou (H. Beránková, 

A. Kalinová, J. Pechová). 

 

Vědecko-výzkumná činnost 

Mimo úkoly Vědecké koncepce MZM a cíle IP DKRVO byly řešeny záměry NAKI, 
spoluřešitel L. Nováková. Klíčové bylo naplňování evropského grantu Rozvoj 

spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických instituc, 

s podílem kurátorek i konzervátorek s výstupem v kolektivní monografii Lidová 
kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu MZM v Brně mapující jeho historii 

a sbírkový profil (ed. J. Pechová). Odb. praxi v EÚ absolvovalo 35 posluchačů Ústavu 

evropské etnologie FF MU. V rámci interetnických výzkumů stravy se EÚ aktivně 
zapojil do přípravy a realizace Dolnorakouské zemské výstavy 2013 s výstupem 

v katalogu (H. Dvořáková). Zapojení do interdisciplinárních projektů: Dějiny Brna 

(H. Beránková, J. Pechová, E. Večerková, L. Nováková), monografie Valašska 
(H. Beránková), monografie obce Bořetice (J. Pechová), Vinařské uličky 

(H. Dvořáková), práce na publikaci Církevní rok a lidové obyčeje, na katalogu Příběh 

vánočního stromku (E. Večerková). 
 

Výstavní projekty 

EÚ MZM se podílel na realizaci výstavy i katalogu Cyril a Metoděj. Život, doba, dílo 
– ohlas kultu v lidovém prostředí (A. Kalinová, H. Beránková, H. Dvořáková); dále 

Z Velké Moravy až do nepaměti a zpět. Fotografie P. Francána (H. Beránková), 

O vánočním stromku, autorská výstava s důrazem na vl. sbírky (E. Večerková), Süsse 
Lust. Dolnorakouské zemské výstavy 2013, konzultace (H. Dvořáková), Erwin Raupp 

– Moravská Hellas 1904. Repríza autor. výstavy (H. Beránková), Vinařské uličky na 

již. Moravě. Spolupráce s Centrálou cestovního ruchu (H. Dvořáková), 
Dřevozpracující řemesla, Řezníci a uzenáři. Úřad MČ Tuřany (J. Pechová) 

a Chalupaření jako životní styl. Studentská výstava v rámci grantu (A. Kalinová).  

 

Další publikační činnost 

Z publikačních aktivit mimo IP DKRVO a další výstupy VaV (viz níže) bychom 

zmínili především kolektivní monografii Lidová kultura v muzeu. Sbírky 
Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně (ed. J. Pechová). Zprávy, 

recenze a personalia v odborném tisku (H. Beránková, A. Kalinová, H. Dvořáková). 

 
Ediční činnost a ostatní aktivity 

Vydávání recenzovaného odborného periodika Folia ethnographica (Supplementum 

ad Acta Musei Moraviae) – 2 čísla ročně. Dlouholetý výzkum zúročily E. Večerková 
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v monografii Malované vejce. O kraslicích v českých zemích, A. Kalinováv knize 
Lidové podmalby na skle. Sbírka Moravského zemského muzea a H. Beránková 

v práci K. Katholický 1839–1927. Členství v redakčních radách: Národopisná revue, 

Jižní Morava, Věstník AMG (H. Dvořáková), Sborník historické fotografie, 
Národopisný věstník (H. Beránková), Etnologické studie (A. Kalinová). Ethnologia 

Europae centralis, Slovácko, FE (E. Večerková). Člen autor. kolektivu katalogu Süsse 

Lust (H. Dvořáková). 
 

Účast na konferenci s referátem 

H. Beránková 
- Hory, které nezabíjejí… Krajina Valašska na fotografiích 19. a 20. století. 

Konference Valašsko – historie a kultura, Rožnov p. R. 

 

H. Dvořáková 

- Ohlas cyrilometodějské úcty v lidových vrstvách. Mezinár. konference: 

Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století. FFKU Praha, HÚ AV ČR 
- Trvání v čase. Mezinár. konference: Muzeum a změna IV. Nár. muzeum, AMG, 

ICOM, MK ČR Praha 

 
A. Kalinová 

- Die Wallfahrtsmadonnen in der volkstümlichen Hinterglasmalerei in Mähren. 

Hinterglassymposion, Hinterglasmuseum Sandl. 
- Cyril a Metoděj v lidové výtvarné kultuře (společně s L. Kafkou z EtnÚ AV ČR), 

mezinárodní konference: Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, HÚ AV ČR, FF 

UK Praha 
- Hrnčířský kurs v Hodoníně v roce 1914, mezinárodní seminář 130. výročie 

Slovenskej ľudovej majoliky, Modra, SNM v Modre 

- DasTöpferhandwerk in Kunštát. 46. Internationales Symposium Keramikforschung 
v Mayen (Německo) 

- Zoomorfní motivy na lidové keramice. Zoomorfní tematika v lidové tradici, 

Slovácké muzem v Uherském Hradišti, Mezinárodní komise pro studium lidové 
kultury v Karpatech, ČNS 

 

J. Pechová 
- Odraz tradice a její nositelé v současných výrobách na Moravě, mezinárosní 

konference Revitalizácia prvkov tradičnej ľudovej výroby a identita. Banská Bystrica 

- Z kroniky obce Lysovice na Vyškovsku. XII. odborná konference o Hané, Velká 
Bystřice 

- Ryba v lidové kultuře, mezinárodní konference Zoomorfní tradice v lidové kultuře 

Slovácké muzem v Uherském Hradišti 

 

E. Večerková 

- Tradiční atributy hodnosti a pravomoci vesnické chasy. Muž a žena – vzťahové 
súvislosti v kontexte múzejných zbierok. Konference s mezinárodní účastí, Zväz 

múzeí na Slovensku, Múzeum mesta Bratislavy 

- Poznámky k lidovým obyčejům o letnicích na jihozápadní Moravě. Letniční zvyky 
a obyčeje – 28. strážnické sympozium. NÚLK, Strážnice 

- Beran v lidových obyčejích na Moravě, mezinárodní konference Zoomorfní tematika 

v lidové tradici. ČNS, Uherské Hradiště.  
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- Velikonoční uctívání kříže na Hané XII. Konference o Hané, Velká Bystřice 
 

G. Zmeškalová 

- Nástěnné kuchařky – nahlédnutí do sbírek EÚ MZM, konference textil v muzeum, 
TM Brno  

 

Přednášky a prezentace 
H. Dvořáková: Tradice betlémů v českých zemích. Darmstadt, AckermannGemeinde; 

L. Dufková: Preventivní péče o textilní sbírky, NPÚ Kroměříž; E. Večerková. 

Kraslice na Moravě – vzory, vývoj, U3 Brno; J. Pechová: Historická řemesla 
v muzejních sbírkách, MZM. U3 Brno. 

 

Účast na konferencích a seminářích 

8. Tagung zur Hinterglaskuns v Murnau (Německo), Schlossmuseum Murnau 

(A. Kalinová), Češi a Němci na Vysočině, Havlíčkův Brod (J. Pechová), K historii 

průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku II. (J. Pechová), Celostátní konference 
restaurátorů konzervátorů v Hodoníně (L. Dufková, K. Urbánková), Setkání komise 

KRP při AMG v Předklášteří (L. Dufková, K. Urbánková) a Rekonstrukce 

slavnostního kroje a možnosti aplikace v praxi, Městské muzeum Hustopeče 
(L. Dufková, G. Zmeškalová, L. Nováková). 

  

Zahraniční cesty 
H. Beránková  

- Srbsko, Makedonie, Řecko – studijní cesta do terénu 

- Dubrovník – konference UNESCO – 10. výročí konvence o nehmotném kulturnímu 
dědictví 

 

H. Dvořáková  
- Freiburg IVDE – stipendijní pobyt 

- Darmstadt AG – přednáška  

- Vídeň, Asparn, Poysdorf – studijní cesta 
- Mnichov – SI – vrácení výstavy 

 

A. Kalinová  
- Rakousko, Sandl, Hinterglassymposion  

- Slovensko, Modra - mezinárodní seminář  

- Německo, Mayen – 46. Internationales Symposium Keramikforschung 
- Německo, Murnau – 8. Tagung zur Hinterglaskunst 

 

J. Pechová 

- Rakousko, Asparn, Poysdorf – studijní cesta 

- Slovensko, Banská Bystrica – konference 

 
E. Večerková  

- Bratislava – mezinárodní konference 
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Další 
- posudky pro práce ÚEE FFMU (A. Kalinová, H. Beránková), pro nakladatelství AV 

ČR (H. Beránková), pro NM (A. Kalinová, H. Dvořáková), MK ČR-NAKI (H. 

Dvořáková), pro odborný tisk (A. Kalinová, H. Beránková, H. Dvořáková) 
- konzultace pro zájemce ze soukromého sektoru, státní správy, muzeí a galerií. 

- vyhledávání a poskytování ikonografického materiálu z archivu a sbírek 

(H. Beránková, A. Kalinová, H. Dvořáková, J. Pechová, E. Večerková) 
- členství ve vědeckých radách MZM, Plzeň, SNM Bratislava (H. Dvořáková), 

v nákupních komisích (A. Kalinová, H. Dvořáková, E. Večerková), výstavních radách 

(NM Praha – H. Dvořáková, MZM – A. Kalinová), hl. výbor NSČ (H. Beránková) 
 

Spolupráce s médii 

- vystoupení v ČT, BTV, ČRo Brno, Radio Petrov a dalších (E. Večerková, 

H. Beránková, H. Dvořáková, A. Kalinová, J. Pechová) 

- příprava cyklu Právo pro každého ČT Ostrava (H. Dvořáková), ČT Brno 

(J. Pechová) 
- spolupráce při kulturních akcích celobrněnského charakteru – Brněnský fašank, 

Muzejní noc, veřejná prezentace publikačních výstupů 

 

Přírodní vědy 

 

Botanické oddělení 

Sbírkotvorná činnost 

Vedle řady menších akvizicí je nejvýznamnější poměrně početná akvizice 10 000 

položek význačného moravského floristy Jaroslava Čápa. Sbírka byla koupena 
z prostředků ISO. Intenzivně pokračovalo i podchycování sbírkového fondu do 

databáze DEMUS. Celkem bylo za rok zapsáno 16 125 inventárních čísel, čímž 

databáze dosáhla celkového počtu 120 703 podchycených dokladů. 
 

Knihovna 

K datu 31. 12. 2013 eviduje knihovna Botanického oddělení MZM 61 968 knihovních 
jednotek. Přírůstek v roce 2013 činil 1 207 knihovních jednotek, z čehož podstatnou 

část tvořily separáty.  

 
Výzkumná činnost 

Probíhala v rámci VO. Výjimkou je podíl S. Kubešové na grantu Masarykovy 

univerzity – Změny biodiverzity na přechodu pleistocénu a holocénu: současné 
analogie v reliktních ekosystémech Sibiře (GAP504/11/0454) a V. Antonína na 

taxonomicko-fylogenetického projektu o druzích rodu Gymnopus v Korejské 

republice: Diversity and molecular taxonomy of marasmielloid and gymnopoid fungi 

(Basidiomycota, Omphalotaceae) in the Republic of Korea ve spolupráci s Korejským 

lesnickým výzkumným ústavem v Soulu. Z obou projektů vzešly i publikace (viz 

níže). 
 

Osvětová činnost 

Botanické oddělení převzalo a upravilo ve spolupráci s Českou botanickou společností 
výstavu Botanika známá neznámá, která se konala v Mramorových sálech ve dnech 

17. 4. – 22. 9. a byla doplněna doprovodnými akcemi (včetně 7. bryologického 

víkendu 26. – 28. 4. a výkladu v depozitářích botanického oddělení 25.5.). Jako 
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každoročně proběhlo na půdě botanického oddělení i podzimní jednání botanické 
komise AMG ve dnech 22. – 23. října K. Sutorý přednesl na U3V MU (28. 11.) 

přednášku Herbáře a přednášku Athos pro Klub přírodovědecký (21. 2.) a na stejné 

téma byly i jeho vystoupení v rozhlase (Radio Petrov 24. 5., 12. 8.). S. Kubešová 
vedla exkurze: Mechy vápenců v okolí Teplic nad Bečvou pro Moravskoslezskou 

pobočku ČBS (14. 4.), Mechovou vycházku pro Mateřské centrum Žirafa (4. 5.), 

exkurzi Mechy na Babím lomu pro Klub Přírodovědecký v Brně (19. 5.), botanické 
exkurze pro Biskupské gymnázium (28. 5.), Terénní mechařská exkurze na lokalitu 

Hády (23. 10.) a společně s A. Vágnerem Exkurzi za houbami a mechorosty pro 

Biskupské gymnázium (19. 9.). Prezentovala přednášku O Turecku (cestovatelský 
pátek) v Knihovně Na Křižovatce (Knihovna J. Mahena, 18. 1.) a účastnila se na 

Botanicko-entomologickém dni (Jarní prázdniny v Moravském zemském muzeu). 

Pokračovala poradenská činnost houbařské poradny, která se rovněž podílela na 

organizaci pravidelného přednáškového cyklu (šest přednášek), a také pokračovaly 

lektorské výklady o mechorostech (šest školních skupin). Pracovníci houbařské 

poradny se podíleli na výstavách čerstvých hub v Brně-Vinohradech, 28. – 31. 9., 
a v Dubňanech, 12. – 13. 10. V. Antonín přednesl sedm přednášek: Cesty za houbami 

do CHKO Bílé Karpaty pro Svaz zahrádkářů Šlapanice, 4. 3., Příroda a houby Jižní 

Koreje pro ČVSM, 2. 4., Cesty za houbami do CHKO Bílé Karpaty v centru volného 
času Hustopeče, 4. 4., Naše špičky a penízovky pro Mykologický klub v Pardubicích, 

18. 4., Naše špičky a penízovky pro Mykologický klub v Jihočeském muzeu 

v Českých Budějovicích, 3. 4., Houby sadů a zahrad pro KVIC, Brno-Vinohrady, 28. 
9. a Naše špičky a penízovky pro Ostravské muzeum, Ostrava, 2. 12. I. Novotný 

zpracoval vitrínu o mechorostech pro výstavu pořádanou Muzeem Vyškovska Příroda 

Bučovicka. Hlavním autorem byl J. Buřival a výstava byla přístupná 17. 9. – 17. 11. 
2013 v muzeu na zámku v Bučovicích. 

 

Zahraniční cesty 
K. Sutorý  

- ve dnech 16. – 21. 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. 6. – 10. 7. návštívil botanická pracoviště v Edinburghu a Londýně. 

V Edinburghu se zúčastnil symposia Plant life of the Southwest Asia, kde přenesl 
příspěvek Kuschakewiczia versus Solenanthus  

- pracoval 20. – 27. 4. v Göteborgu a 18. – 23. 5. v Moskvě ve sbírkách Moscow State 

University a Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences – návštěvy 
měly za cíl seznámení se s materiálem čeledi Boraginaceae 

- mimo tyto cesty absolvoval několik krátkodobých návštěv v herbářových sbírkách 

v Praze a ve Vídni, kde bylo hlavním cílem vyhledávání typových dokladů spojených 

s J. Freynem 

 

S. Kubešová a I. Novotný  
- účastnili se ve dnech 15. – 19. 7. konference „Congress of the International 

Assotiation of Bryologist, Natural History Museum, London“, kde prezentovali 

přednášku Races in Ditrichum pallidum: how mosses could have evolved a poster 
Bryophytes at lamps in show caves in the Czech Republic 

 

S. Kubešová  
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- ve dnech 1. – 24. 8. vykonala cestu do Ruské federace, kde probíhal botanický 
terénní výzkum v rámci grantu s MU na linii jih – sever, Omsk–Tobolsk–Urengoy–

Tazovskii 

 
V. Antonín  

- ve dnech 3.–19. 8. navštívil Korejskou republiku a realizoval terénní sběrnou cestu 

v rámci společného projektu s korejskými partnery Diversity and molecular taxonomy 
of marasmielloid and gymnopoid fungi (Basidiomycota, Omphalotaceae) in the 

Republic of Korea; v rámci pobytu se také zúčastnil mezinárodního sympozia 

„International symposium on forest mushrooms“ s vyžádanou přednáškou na téma 
The most favoured wild growing edible fungi (macromycetes) in Central Europe – její 

text byl publikován v proceedings ze sympozia 

- dále se na speciální pozvání organizátorů zúčastnil ve dnech 1. – 5. 9. terénního 

setkání vědecké sekce Bolzánské pobočky Mykologické společnosti G. Bresadoly, 

která byla spojena s konferencí a oslavou 50. výročí existence této pobočky a konala 

se v Karersaee (Jižní Tyrolsko, Itálie); v rámci této akce se konala jednodenní 
konference, na které přednesl přednášku konference, na téma Taxonomy and 

phylogeny of the Gymnopus dryophilus group (Basidiomycota, Omphalotaceae) 

in Europe  
 

Pedagogická a lektorská činnost 

- Toxické makromycety. Přednášky ze soudního lékařství, Ústav soudního lékařství, 
16. X. 2013 (V. Antonín) 

- Determinace mechorostů pro pokročilé a Bryologické praktikum, Přírodovědecká 

fakulta, Masarykova univerzita v Brně (S. Kubešová) 
- Příprava a vedení Určovacího kurzu pro začátečníky, MZM, Muzeum regionu 

Valašsko a Gymnázium Fr. Palackého ve Valašském Meziříčí (S. Kubešová) 

 
Další publikační a ediční činnost 

Z publikačních aktivit mimo IP DKRVO a další výstupy VaV (viz níže) bychom ještě 

zmínily práce V. Antonína: The most favoured wild growing edible fungi 
(macromycetes) in Central Europe. – Proceedings, International symposium on forest 

mushrooms, KFRI, Seoul, Republic of Korea, 2013, p. 15–24 a (společně s Jablonský 

I., Šašek V. a Vančuříková H.) Houby jako lék. – Ottovo nakladatelství, Praha 2013, 
200 p.; a dále studie S. Kubešové: Nová bryologická literatura XXVII. Bryonora 51, 

2013, s. 61–65, (společně s J. Tkáčikovou) Bryologická exkurze do údolí Černé 

Ostravice. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 2, 2013, s. 21–24, dále Axmanová 
I., Chytrý M., Zelený D., Li C.-F., Vymazalová M., Danihelka J., Horsák M., Kočí 

M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V.B., Baisheva 

E.Z., Schuster B. & Diekmann M.: The species richness – productivity relationship 

in the herb layer of European deciduous forests. Global Ecology and Biogeography 

21, 2012, s. 657–667, Chytrý M., Ermakov N., Danihelka J., Hájek M., Hájková P., 

Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Pelánková B., Valachovič 
M. & Zelený: High species richness in hemiboreal forests of the northern Russian 

Altai, southern Siberia. Journal of Vegetation Science 23, 2012, s. 605–616, 

Axmanová I., Chytrý M., Danihelka J., Lustyk P., Kočí M., Kubešová S., Horsák M., 
Cherosov M.M. & Gogoleva P.A.: Plant species richness – productivity relationships 

in a low- productive boreal region. Plant Ecology 214 (2), 2013, s. 207–219. 
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Entomologické oddělení 

Sbírkotvorná činnost 

Entomologické oddělení spravuje rozsáhlé sbírky hmyzu a některých dalších skupin 

členovců z celého světa. V systematické evidenci vede 42 celků na úrovni řádů, 
čítající přes 1 100 000 jedinců, včetně více než 6 800 typových exemplářů. Přibližně 

stejně početný je materiál evidovaný jako studijní a pomocný, sbírky oddělení tedy 

čítají přes dva miliony exemplářů hmyzu a dalších členovců. V letošním roce oddělení 
získalo darem sbírky motýlů doc. Ing. Karla Spitzera, CSc. (sběry z Vietnamu v počtu 

1 717 jedinců) a sbírka Ing. J. Skýpaly (9 000 jedinců). Do sbírek byla zakoupena část 

sbírky střevlíkovitých brouků (Carabidae) J. Bašty (1 665 jedinců) a také sbírka 
dvoukřídlého hmyzu (Diptera) Dr. F. Gregora (4 219 jedinců). Dále byla v rámci 

programu ISO C zakoupena část sbírky motýlů Ing. Jana Lišky v počtu 11 732 

jedinců. Materiál brouků a ploštic z Madagaskaru je v současné době determinován 

s cílem vybudovat v MZM rozsáhlou sbírku z této zoogeograficky zajímavé oblasti 

(v roce 2013 byla rozšířena sbírka Staphylinidae o přibližně 5 000 exemplářů 

podčeledi Scydmaeninae). V průběhu roku byla vypreparována velká část materiálu 
ploštic z Madagaskaru (cca 6 000 exx) a pokračovalo třídění vzorků z prosevů 

pralesní hrabanky. Celý rok probíhalo ve spolupráci s O. Vašíčkem nové uspořádání 

sbírky listorohých brouků, 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 emeritním zaměstnancem oddělení P. Lautererem a několika zahraničními experty 

(v souvislosti s přípravou publikací založených na sbírkách MZM byl determinován 

zejména materiál ploštic a křísů z Madagaskaru a jiných tropických oblastí). 
 

Knihovna 

Knihovna entomologického oddělení eviduje 56 128 knihovních jednotek. Přírůstek 
v roce 2013 činil 1 309 knihovních jednotek, z čehož podstatnou část tvořily separáty 

prací Jiřího Dlaboly věnované skupině Homoptera, ostatní přírůstky byly získány 

výměnou, zakoupením a darem. Elektronická databáze periodik a monografií je 
průbežně doplňována během celého roku. Služby knihovny využila řada 

registrovaných uživatelů a kromě toho bylo vyřízeno několik meziknihovních 

výpůjček. 
 

Vědeckovýzkumná činnost 

P. Baňař se zabývá studiem taxonomie ploštic infrařádu Enicocephalomorpha, čeledí 
Aradidae, Reduviidae a Plokiophilidae. V těchto skupinách během roku připravoval 

a publikoval několik prací, ve spolupráci s E. Heissem, P. Štysem a D. Chłondem, 

zejména z Afrotropické, Orientální a Australské. V průběhu roku 2013 rozpracoval 

několik taxonomických článků, které budou publikovány v roce 2014. J. Kolibáč 

během roku pokračoval ve studiu jurských fosilií Cucujiformia z Jeholské fauny, 

dokončil a publikoval rozsáhlou monografii, která je celosvětovým přehledem čeledi 
Trogossitidae, se španělskými kolegy (Univ. de Barcelona) studoval nejstarší známé 

fosílie Cleroidea evropského území ze francouzském a španělském druhohorním 

jantaru a práci předal do tisku, předal do tisku popis nového druhu podivného, 
vzácného, dosud monotypického rodu Sedlacekvia z aridních oblastí Austrálie, a na 

Palackého Universitě pokračoval ve spolupráci na molekulární fylogenezi Cleroidea. 

I. Malenovský se věnuje výzkumu se zaměřením především na řád Hemiptera. Ve 
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spolupráci s P. Kmentem (Národní muzeum) a J. Kolibáčem připravil do tisku jako 
editor zvláštní číslo časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, věnované 

významným životním jubileím emeritních pracovníků Entomologického oddělení 

MZM, Dr. P. Lautererovi a Dr. J. Stehlíkovi na kterém se společně s P. Baňařem 
i autorsky podílel. Ve spolupráci s R. R. Wangovou a A. P. Liangem z Čínské 

akademie věd v Pekingu a T. Bourgoinem z Museum d´histoire naturelle v Paříži 

publikoval revizi křísů rodu Pseudoparicana (Tropiduchidae) z Nové Guinee. Záhájil 
studium křísů a mer ostrova Sokotra a ve spolupráci s P. Baňařem pokračoval na 

přípravě taxonomické revize endemického rodu Paulianiana z Madagaskaru. V rámci 

ČR se věnoval faunistickému průzkumu středního Polabí a západního Krušnohoří a ve 
spolupráci s P. Baňařem a R. Tropkem z Jihočeské univerzity a Entomologického 

ústavu AV ČR výzkumu společenstev hmyzu v lokalitách ovlivněných těžbou 

nerostných surovin. 

 

Prezentace na vědeckých konferencích a seminářích 

Laudatio k 80. narozeninám dr. Pavla Lauterera. Konference 20. Mitteleuropaische 
Auchenorrhyncha-Tagung, Mnichov (I. Malenovský). 

 

Zahraniční služební cesty 
- Basel, Švýcarsko, září 2013: studium sbírek, spolupráce s dr. D. Burckhardtem 

(I. Malenovský) 

- Paříž, Francie, 16. – 19. 4. 2013. Náplní cesty do entomologického oddělení 
Přírodovědného muzea v Paříži (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris) bylo 

studium sbírek a výpůjčka typových exemplářů Reduviidae (P. Baňař) 

- Bolívie, 17. 11. – 15. 12. 2013. Terénní expedice ve vybraných oblastech provincíí 
Santa Cruz a Cochabamba (P. Baňař) 

- Nový Zéland, 29. 10. – 22. 11. 2013, Terénní expedice ve spolupráci s Dept. 

of Conservation a Landcare New Zealand (J. Kolibáč) 
- Malajsie, 25. 3. – 30. 3. 2013. Entomologická expedice, sběr hmyzu na ostrově 

Tioman a v centrální části pohoří Cameron Highlands (L. Dembický) 

- Itálie, 25. 6. – 12. 7. 2013. Entomologická expedice, sběr hmyzu v zachovalých 
částech střední a jižní Itálie, včetně Sicílie (L. Dembický) 

 

Pedagogická a lektorská činnost 
- výuka předmětů Taxonomie, fylogenetika a zoologická nomenklatura, Entomologie 

pro pokročilé a vedení bakalářských prací ze zoologie, Přírodovědecká fakulta, 

Masarykova univerzita v Brně (I. Malenovský). 
- výuka předmětů Choroby a škůdci dřevin a Biologická ochrana rostlin na VOŠ 

Zahradnické Mělník v rámci programu „Komplexní péče o dřeviny“ (P. Baňař) 

- Druhohorní paleontologie hmyzu a ICE2012 – přednáška v rámci Zoologického 

semináře Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 

(J. Kolibáč).  

 
Ediční činnost 

Redakce odborného časpisu Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 

a spolueditování (Brancucci, Nagel, Kolibáč, Geiser) zvláštního čísla Entomologica 
Basiliensia „Beetle diversity of Laos, Vol. 1“ (J. Kolibáč). Spolupráce na redakci 

časopisu Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae (I. Malenovský). 
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Různé 
Emeritní odborný pracovník oddělení, Dr. P. Lauterer, prováděl determinaci 

a diagnostiku hospodářsky významných druhů hmyzu pro Státní rostlinolékařskou 

správu v Olomouci, Katedru buněčné biologie a genetiky PřF UP v Olomouci 
a Výzkumný a pěstitelský ústav ovocnářský v Holovousích. Oddělení tradičně 

provádělo determinace vzorků hmyzu (nejčastěji skladištních a zemědělských škůdců) 

a drobné odborné posudky pro veřejnost. Průběžně byly vyhotvvány recenze publikací 
pro česká i zahraniční odborná periodika, oponentury grantových projektů (P. Baňař, 

J. Kolibáč, I. Malenovský). 

 

Zoologické oddělení 

V souvislosti se zahájením přestěhování zoologického oddělení (pracovny a knihovna) 

z pracoviště Biskupský dvůr do prostor na Kapucínském nám. 2/4 bylo nutné 

v průběhu roku 2013 upravit veškeré pracovní činnosti všech pracovníků oddělení 

a věnovat se především přípravě a vlastnímu stěhování. Současně byla z důvodů 

BZOP pozastavena preparátorská činnost, což také vedlo k omezení hlavních činností 
zoologického oddělení. 

 

Sbírkotvorná činnost 
V rámci dlouhodobé koncepce vytváření osteologické sbírky bylo získáno 

a vypreparováno do této sbírky celkem 21 přírůstků. Současně byla část této sbírky 

zrevidována a uložena v depozitáři Budišov. Formou nákupu byl pro podsbírku korýšů 
získán suchý preparát humra evropského. 

 

Vědeckovýzkumná činnost  
Pokračování v terénních výzkumech na lokalitě Betlém – odchyt a značkování jedinců 

želvy bahenní (Emys orbicularis) – celkem odchyceno 53 dosud neznačkovaných 

jedinců. Na Ivaňském ostrově ve střední nádrži VDNM byla postavena pozorovatelna, 
ze které byly pořizovány videozáběry pro dokumentaci hnízdění kormorána velkého. 

V průběhu celé sezóny probíhaly na studijní ploše Betlém terénní úpravy (bagrování 

tůní) v rámci plnění nadačního projektu OKD. Z průběhu terénních prací a postupu 
přirozené obnovy nových tůní byl natočen a zkompletován dokumentární film Oživlé 

tůně (35 min.). 

 
Výstavní projekty 

Zoologické oddělení se výrazným způsobem podílelo na realizaci výstavy 

Dobrodružná Afrika očima cestovatelů v pavilonu Anthropos, kde současně 
zorganizovalo doprovodnou výstavu fotografií Jana Hrbáčka. Zapůjčením exponátů se 

oddělení podílelo i na výstavě Baltové. 

 

Další odborná činnost 

Průběžná spolupráce s JmKV, ref. ŽP na jednotlivých Plánech péče chráněných území 

(Betlém, Dolní mušovský les, Plačkův les a říčka Šatava, dokončení revitalizačního 
projektu Mušovský les). Odborná spolupráce na přípravě dokumentárního filmu Delta 

Dunaje (rež. M. Srba), na revitalizačním projektu Obelisk u Lednice a na 

managementu chráněného území Nedakonický les. Spolupráce na výstavním projektu 
o Biosferické rezervaci Dolní Morava (zámek Lednice). 
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Popularizační a osvětová činnost 
Pravidelná spolupráce s médii (deníky, ČT Brno, TV Noe Ostrava), příprava reportáže 

pro měsíčník Moje země. Odborný posudek na návrh nového studijního předmětu –

Preparace přírodnin a tvorba expozic (Zemědělská Univerzita Praha). 
 

Pedagogická a lektorská činnost 

Dvě přednášky pro U3V, pět exkurzí v terénu na lokalitách jižní Moravy a v Betlémě 
(například pro pracovníky AV ČR aj.). Pravidelné lektorské výklady pro veřejnost ve 

stálé zoologické expozici. 

 
Zahraniční služební cesty 

Přírodovědná expedice do jižní Afriky (M. Šebela, 19.3. – 10.4.) za účelem získání 

materiálů a dokumentů pro výstavu Dobrodružná Afrika očima cestovatelů. V rámci 

expedice byl natočen dokument Národní parky Jižní Afriky (55 min.), který byl 

začleněn do audiovizuální části výstavy. 

 

Geologicko-paleontologické oddělení 

Sbírkotvorná činnost 

V rámci sbírkotvorné činnosti jsme se zaměřili na terénní sběr žraločí a další 
fauny z jurských sedimentů lokality Hády. Byl tak obnoven výzkum 

z minulého století a získán nový významný materiál především žraločích zubů rodu 

Sphenodus a plesiosaura. Pokračovaly sběry na lokalitě Litenčice, Mouchnice 
a Kožušice. Náročnou chemickou a mechanickou preparací byla významně 

zhodnocena řada sbírkových předmětů pro výstavní i vědecké účely.  

Byla dokončena revize významné a rozsáhlé sbírky fosilních stop Miroslava Pličky 
a obrazů Z. Buriana.  

 

Osvětová a edukační činnost 
Oddělení se zapojilo do projektu Škola v muzeu – spolupráce MZM, MU Brno, 

Gymnázium tř. Kpt. Jaroše, ZŠ Kotlářská a brněnská pobočka IBM – na téma 

Geologické éry Země. V rámci University třetího věku byly presentovány dvě 
přednášky: Nejvýznamnější zkameněliny moravských třetihor a Geologie Brna – 

nejstarší příběh města. Pro studenty pedagogické fakulty byly v rámci jejich výuky 

upořádány přednášky Zkameněliny a jejich význam. Paleontologický výzkum na 
lokalitě Litenčice byl přiblížen formou přednášky žákům místní školy. Průběžně 

probíhaly výklady v expozici a speciální programy pro celkem 568 osob.  

 
Zahraniční cesty 

Za nejvýznamnější zahraniční cestu lze pokládat účast R. Gregorové na mezinárodní 

paleontologické expedici podpořené National Geographic Society v rámci projektu 

Field excavations in the Caucasus (Russia) of the Paleocene/Eocene transition fishes, 

do kterého byla přizvána jako člen výzkumného týmu vedeného Dr. Alexandrem 

Bannikovem (Borisyak Paleontological Institute of the Russian Academy of Science). 
Dalšími členy byli Dr. Norbert Micklich (Landesmuseum Darmstadt), Dr. Sorin Dorin 

Baciu (University Iasi), Dr. Yonut Granidiu (Piatra Neamt museum), Dr. Roberto 

Zorzini (Museum Civico Verona). Probíhal zde paleontologický výzkum na pěti 
místech podél řeky Belaya a Pšecha v třetihorních sedimentech východní části 

Paratethydy. Jde o důležité typové lokality evropského mořského terciéru, jehož 

sedimenty jsou bohaté na výskyt rybí fauny. K dalším zahraničním cestám patří 
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aktivní účast s příspěvkem na mezinárodní konferenci Evropské asociace 
paleontologů (11th EAVP Meeting) ve francouzském – Villers-sur-Mer a aktivní účast 

s příspěvkem na 6. mezinárodní konferenci „International Meeting on Mesozoic 

Fishes“ ve Vídni v srpnu 2013.  
 

Hlavní publikační činnost  

Vydání knihy Tajemné moře v Karpatech, která presentuje nejvýznamnější nálezy 
fosilní rybí fauny z terciéru Moravy. 

 

Mineralogicko-petrografické oddělení 

Sbírkotvorná činnost 

V chronologické i systematické evidenci byly zpracovány všechny nové přírůstky za 

rok 2013 a pokračuje detailní odborná i administrativní revize starého sbírkového 

fondu včetně reevidence studijního materiálu podsbírky B-minerály ze světa, zejména 

fosfáty (výběr do CES) a jejich fotodokumentace. V rámci zpracování studijního 

materiálu bylo elektronicky zaevidováno a etiketami opatřeno 623 studijních vzorků 
(nové sběry 2013 a materiál ze světa ze starého sbírkového fondu MZM). Vlastní 

terénní sběry, případně výměna minerálů úzce souvisely s výzkumnou činností 

pracovníků oddělení. Převládaly tuzemské cesty zaměřené na revizi lokalit na různých 
místech Moravy a Slezska, ale i na českých lokalitách a byly uskutečněny dvě 

zahraniční cesty. Z vědecky i esteticky vzácnějších získaných ukázek lze zmínit 

například titanklinohumit a andradit z Valmalenca (Itálie); almandin z Granatenkogelu 
(Rakousko) a tetraedrit z Javůrku (Česká republika). Pro obohacení sbírek se podařilo 

získat koupí kvalitní ukázky chalcedonu z Ahníkova, pseudoleucitu z Loučné (Česká 

republika) a fluoritu z Berbesu (Španělsko). 
 

Vědecko-výzkumná činnost 

V souladu s výzkumnými projekty v rámci IP DKRVO byla činnost orientována na 
problematiku mineralogie a petrologie litologicky neobvyklých hornin na Moravě, 

pegmatity a výskyt drahých kovů v polymetalických rudách Českomoravské 

vrchoviny. V rámci závěrečných prací na grantu GAČR (P210/10/0743) byly 
studovány turmalinické horniny a As,B-vesuvian z oblasti Českého masivu. Na 

uvedená témata vyšlo nebo bylo předáno do tisku dvanáct odborných publikací 

(včetně čtyř impaktovaných). Kromě účasti na konferenci MinPet 2014 v Grazu, 
Rakousko, jsme se zúčastnili i konference s mezinárodní účastí Stříbrná Jihlava (10. – 

12. 10. 2013). V obou případech byly prezentovány postery. Mimo projekty a granty 

byla zpracována revize zeolitů v podsbírkách mineralogicko-petrografického oddělení 
MZM a do tisku připraven rukopis na toto téma. 

 

Další publikační a ediční činnost 

Byla připravena, a ve spolupráci s Edičním oddělením vydána, dvě čísla Acta Musei 

Moraviae, Scientiae geologicae, ročník 98. V časopisu Příroda byly publikovány dva 

populárně-naučné články: Momentky ze života hornin a Medový poklad i okno do 
pravěku. Byl také publikován příspěvek o výskytu anhydritu v rosicko-oslavanské 

pánvi v časopisu Minerál. Pro publikaci Příroda Slezska bylo zhotoveno několik 

fotografií slezských minerálů. 
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Zahraniční cesty 
Itálie (Val Malenco, Sondrio) a Rakousko, 12. – 23. 6. – výzkum minerálních asociací 

v krystaliniku Alp. 

Rakousko (oblast krystalinika Alp, okolí Grazu), 17. – 23. 9. – mj. aktivní účast na 
konferenci MinPet 2014 v Grazu. 

 

Výstavní projekty 
Byla zcela renovována část expozice Svět nerostů – mineralogický systém 

v Dietrichstejnském paláci. Byly vytvořeny dvě krátkodobé menší výstavy pro 

výroční zasedání Těžební unie (27. – 29. 3. Mikulov a 13. – 15. 11. Seč u Chrudimi) 
 

Osvětová činnost, projekt PasGeo 

Pracoviště dlouhodobě poskytuje poradenskou činnost v oboru mineralogie a geologie 

nejširší veřejnosti (v celoročním průměru pět návštěv týdně). V rámci programu 

Univerzity třetího věku oddělení uspořádalo dvě exkurze na Květnici u Tišnova, 

proběhl výukový program pro děti „Kámen“ (Brno-Řečkovice) a ve spolupráci 
s Dětským muzeem (příměstský tábor), dílna k výstavě Kamenná duha). Dvakrát jsme 

se zúčastnili mezinárodní výstavy minerálů v Tišnově (odborná garance, konzultace). 

Pracovníci mineralogicko-petrografického oddělení vedli několik exkurzí pro střední 
školy (22. 4. Chvojnice) i seniory (25. 4. Tišnov-Květnice). Byly předneseny tři 

přednášky pro odbornou sběratelskou a těžařskou veřejnost, o minerálech Španělska 

(Česká Třebová), dutinových pegmatitech (Třebíč) a o vltavínech a tektitech 
(Mikulov). Dne 7. 3. se uskutečnil rozhovor pro ČT o minerálech v lidském těle. 

Oddělení intenzivně spolupracuje s Ústavem geologických věd MU v Brně 

(konzultace disertačních, diplomových a bakalářských prací, členství v rigorózních 
komisích, oponentské posudky závěrečných prací), Národním muzeem v Praze a s 

Českou geologickou službou. Ze zahraničí je to zejména University of British 

Columbia, Vancouver, kde pokračuje dlouhodobá stáž jednoho pracovníka oddělení. 
V rámci evropského projektu PasGeo, kde je MZM prostřednictvím mineralogislo-

petrografickkého oddělení partnerem Ústavu geologických věd MU a Těžební unie, 

byly uspořádány tři odborné semináře pro studenty MU včetně dvou třídenních 
exkurzí. Byly vytištěny tři sborníky včetně DVD, kde se uplatnilo 16 odborných textů 

pracovníků oddělení (přednášky a exkurzní lokality). Byly vedeny 3 diplomové 

a 3 bakalářské práce. Ve spolupráci s oddělením komunikace a marketingu se 
pracovnice oddělení účastní projektu Škola v muzeu. V rámci spolupráce s Domem 

dětí v Řečkovicích se v prosinci uskutečnila již tradiční „Mikulášská mineralogická 

besídka“.  
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Moravské zemské muzeum, výzkumná organizace 

MK000094862 
Zpráva o plnění cílů IP DKRVO za rok 2013 

 

Úvod  
Předložená zpráva o plnění cílů stanovených DKRVO Moravské zemské muzeum 

(MK000094862) za rok 2013 je sumárním přehledem činnosti vycházejícím z údajů 

vyžádaných koordinátory činnosti řešitelského týmu výzkumné organizace na 
řešitelích dílčích úkolů vyplývajících z platné Vědecké koncepce Moravského 

zemského muzea, v.o. na léta 2010–2015.  

Vyžádáno bylo 1) Hodnocení stanovených cílů vědecké činnosti a jejich plnění v roce 
2013 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 31. prosincem 

2013.  
Z publikační činnosti vedle sumářů v jednotlivých položkách je v závěru zprávy jako 

Příloha uveden přehled všech známých uplatněných prací za rok 2013, případně těch, 

které nesou vročení 2012, nebyly však hlášeny v roce minulém. Příloha má 4. části: 
1. Přehled uplatněných výsledků s návazností na IP DKRVO k 13. 12. 2013; 

2. Přehled uplatněných výsledků s návazností na IP DKRVO, které budou 

uplatňovány v dodatku k 15. 1. 2014; 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 2013 se účastnilo celkem 

54 dílčích řešitelů. Prostředky DKRVO byly využity k zajištění řešení jednotlivých 
dílčích cílů členů vědeckého týmu Moravského zemského muzea v intencích 

stanovených Rozhodnutím Ministerstva kultury o poskytnutí institucionální podpory 

na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí 
dosažených výsledků ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2, písm. a) zákona 130/2002 Sb. 

(MK-S 730/2013 OVV z 22. 11. 2013). 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 

(kategorie B), kapitol v odborných knihách (kategorie C), článků ve sbornících 
(kategorie D), článků v impaktovaných časopisech (kategorie Jimp), v recenzovaných 

časopisech (kategorie Jneimp) a v recenzovaných českých časopisech (kategorie Jrec), 

respektive veškeré úkony a konání s touto činností spojené. Cíle stanovené 
Rozhodnutím v bodě 2, konstatující, že „bude probíhat pokračující terénní, muzejní 
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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 výstup“, byly naplňovány 
průběžně, což lze doložit celou řadou laboratorních analýz (často díky nabídce 

uvolněných kapacit realizovaných v renomovaných laboratořích v zahraničí – 

například v Oxfordu), digitalizací studovaného materiálu či dalších nákladů 
prokazatelně spojitelných s terénním výzkumem. Veškeré výsledky dosažené v roce 

2013 korespondují s cíli platné Vědecké koncepce Moravského zemského muzea, v.o. 

na léta 2010–2015. Obecně považujeme dosažené výsledky jako celek za uspokojivé 
a vědecky přínosné.  

 

Čerpání uznaných nákladů 

Náklady na aktuálně doložitelné výstupy a s jejich vznikem spojené náklady 

(vynaložené aktuálně do 10. prosince 2012) byly čerpány plně v souladu 

s podmínkami Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí institucionální podpory 
na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí 

dosažených výsledků ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2, písm. a) zákona 130/2002 Sb. 

(MK-S 730/2013 OVV z 22. 11. 2013) a jejich využití bylo maximálně efektivní. 
Vedle využití na nákup materiálu (odborná literatura, kancelářské potřeby, tonery 

apod.), cestovné, obnovu či pořízení DPP (především elektroniky umožňující 

odbornou práci – stolní počítače, notebooky, tiskárny, fotoaparáty apod.), opravy 
a udržování vědeckých kapacit, odpisy osobní i doplňkové náklady (veškeré účetní 

doklady za měsíce leden – listopad 2013 byly již předány 6. 12. 2013 na OVV MK 

ČR) došlo také k realizaci několika investičních akcí: a) knižní („planetární“) skener 
na digitalizaci starých tisků a rukopisů pro potřeby historického oddělení, oddělení 

dějin literatury, oddělení dějin hudby, oddělení dějin divadla a Etnografický ústav 

(610 tis.), b) řezačka (200 tis.), c) laminovačka (60 tis.), d) stereomikroskop 
s motorizovaným posunem (335 tis.), e) stereomikroskop s integrovanou full HD 

kamerou pro potřeby Ústavu Anthropos (115 tis.) a f) fotoaparát (80 tis.). 

 
Komentář k publikacím uvedeným v Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí 

institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na 

základě zhodnocení jí dosažených výsledků ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2, písm. a) 
zákona 130/2002 Sb. (MK-S 730/2013 OVV z 22. 11. 2013): 

 

Soupis recenzovaných publikací připravovaných, editovaných či tištěných v roce 2013 
s podporou VO (vč. časopisů) 

 

Recenzovaná periodika  

Převod z cílů roku 2012, tisk leden 2013: 

Acta Musei Moraviae – sci. soc. 97 / 2 – vytištěno 

Folia numismatica 26 / 2 – vytištěno 
Folia Mendeliana 48 / 2 – vytištěno 

Anthropologie 50 / 2 – vytištěno 

 
Cíle roku 2013 (plánovaná příprava, editace, tisk): 

Acta Musei Moraviae – sci. soc. 98 / 1, 2 – vytištěno 

Acta Musei Moraviae – sci. biol. 98 / 1 – vytištěno 
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Acta Musei Moraviae – sci. geol. 98 / 1, 2 – vytištěno 
Folia ethnographica 47 / 1, 2 – vytištěno 

Folia numismatica 27 / 1, 2 – vytištěno 

Folia Mendeliana 49 / 1, 2 – vytištěno 
Anthropologie 50 / 3, 50 / 4 – vytištěno 

Anthropologie 51 / 1 – uplatnění r. 2014 (vysvětlení viz Příloha, část 3) 

 
Recenzované monografie 

Převod z cílů roku 2012, tisk leden 2013: 

Galuška, L.: Hledání původu. Od avarských bronzů ke zlatu Velké Moravy – 
vytištěno 

Gregorové, R.: Mořské ryby menilitového souvrství – vytištěno 

Jarošová, I. – Fojtová, M. – Tvrdý, Z. a kolektiv: Dolní Věstonice – Na Pískách: 

antropologická analýza – vytištěno 

 

Převod z cílů roku 2012, plánována příprava, editace a tisk 2013: 
Fišer, Z.: Daniel Sloboda. Edice korespondence. Sv. 8. – vytištěno 

Kalinová, A.: Malované nebe. Lidové malby na skle ze sbírky MZM – neuplatněno do 

31. 12. 2013, předáno k tisku, zpracováno DTP, z technických důvodů může být 
uplatněno až v roce 2014 

Kolektiv autorů: Moravská města na prahu moderní doby – vytištěno 

Kraflová, H.: Dopisy z války. Edice dopisů Lva Blatného z let 1914–1918 budoucí 
manželce Zdeňce Klíčníkové – vytištěno 

Reissner, M.: Ilustrace v dětské knize 

Mitáček, J. a kolektiv: Středověká Morava 
- obě publikace budou po konzultaci s poskytovatelem uplatněny v roce 2014 

(vysvětlení viz Příloha, část 3) 

 
Cíle roku 2013 (plánována příprava, editace, tisk): 

Beránková, H.: Karl Katholický. Lékař a fotograf – vytištěno 

Blecha J.: Rodinná loutková divadélka – vytištěno 
Čižmářová, J.: Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy Blansko a Vyškov – vytištěno 

Galuška, L. – Vavřínek, V. – Čermák, V.: Sv. Cyril a Metoděj. Život, doba, dílo – 

vytištěno 
Grossmannová D.: Denáry a brakteáty na Moravě ve 2. polovině 13. století – 

publikace bude po konzultaci s poskytovatelem uplatněna v roce 2014 (vysvětlení viz 

Příloha, část 3) 
Humpolová A.: Katalog sbírky F. Vildomce – vytištěno 

Kosthun, P. a kolektiv: Svět tajemných Baltů. – vytištěno 

Kraflová, H.: Christmas Tree of The Republic. Origins of this Czechoslovak tradition, 

its Danish inspiration and the founding role of Rudolf Těsnohlídek (1919–1929) – 

vytištěno 

Oliva, M.: Výzkumy prof. Karla Absolona v Dolních Věstonicích. Komentovaná 
edice dokumentace publikace bude po konzultaci s poskytovatelem uplatněna v roce 

2014 (vysvětlení viz Příloha, část 3) 

Šindlářová, S. – Čižmář, J.: Strážnická hudební sbírka hrabat Magni – tematický 
katalog – publikace bude po konzultaci s poskytovatelem uplatněna v roce 2015 

(vysvětlení viz Příloha, část 3) 
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Šindlářová, S. – Čižmář, J. (Edd.): Antonio Caputi – Sonata á traversiero solo e basso 
D-dur, Sonata á traversiero solo e basso G-dur – kritická edice – vytištěno 

Večerková E.: Malované vejce (o kraslicích v českých zemích) – vytištěno 

 
Další výsledky typu B připravované na rok 2013 v rámci činnosti VO, avšak tištěné 

jinými subjekty: 

Bárta, M. – Břečka, J. – Kalous, J.: Demonstrace v Československu v srpnu 1969 
a jejich potlačení – vytištěno, předáno OVV MK ČR již v lednu 2013 

Břečka, J. – Štokman, J.: Buchlovičtí občané v československém zahraničním odboji 

v letech 1939–1945 – vytištěno  
Jochmanová, A.: Za prostorem svět: Tvorba Jiřího Frejky ve dvacátých letech 20. 

století – vytištěno 

Kolibáč, J.: Trogossitidae – celosvětový druhový katalog – vytištěno, publikace 

uplatněna jako Jimp (vysvětlení viz Příloha, část 3) 

Chytil, J. – Macháček, M. – Šebela, M.: Ptáci Vodního díla Nové Mlýny – publikace 

byla vydána, avšak nakladatelství (vydavatelem nebylo MZM) nezařadilo do tiráže 
odkaz na projekt IP DKRVO MZM. Vydavatel byl požádán o errata a vložení do 

publikace, tento však uvedené odmítl reflektovat (vyjádření vydavatele předloženo 

poskytovateli).  
Večerková, E.: Církevní rok a lidové obyčeje – publikace bude po konzultaci 

s poskytovatelem uplatněna v roce 2014 (vysvětlení viz Příloha, část 3) 

 
Přehled dílčích projektů výzkumných a vývojových pracovníků Moravského 

zemského muzea podílejících se v rámci DKRVO na řešení úkolů dlouhodobého 

koncepčního rozvoje Moravského zemského muzea, v.o. v roce 2013 a jejich slovní 
zhodnocení: 

 

Projekty řazeny abecedně dle přímení dílčích řešitelů: 
 

1. 

Botanika – garant: RNDr. Vladimír Antonín, CSc. 
(EF – Botanika) 

 

Cíl 1: Taxonomicko-fylogenetický projekt zpracování gymnopoidních 
a marasmielloidních druhů v Korejské republice ve spolupráci s Korejským lesnickým 

výzkumným ústavem v Soulu [Diversity and molecular taxonomy of marasmielloid 

and gymnopoid fungi (Basidiomycota, Omphalotaceae) in the Republic of Korea; 
2012–2014]. Sběr materiálu. V roce 2013 byly submitovány všechny tři plánované 

články (první byl již publikován na on line first: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.myc.2013.07.003, print verze však bude až 2014; druhý je 

po recenzi a poslán redakci Mycological Progress v opravené verzi; třetí byl 

submitován redakci časopisu Phytotaxa; všechny časopisy Jimp). Cíl byl splněn beze 

zbytku. 
 

Cíl 2: Práce v rámci mezinárodního taxonomicko-fylogenetického výzkumu 

evropských druhů rodu tmavobělka (Melanoleuca). Anatomicko-morfologické 
zpracování sběrů a sekvenace vybraných vzorků z roku 2012 a zpracovávání 

jednotlivých skupin. Terénní sběr materiálu zaměřen zejména na specifická stanoviště 

a geografické oblasti. V průběhu roku 2013 probíhaly anatomicko-morfologické 
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(a u typových a dalších vybraných položek i molekulární) analýzy. Laboratorní 
zpracování se však ukázalo časově mnohem náročnější a submitován byl jeden článek 

v časopise Jimp (Antonín V. et al. (2014): Melanoleuca julianae (Basidiomycota, 

Tricholomataceae), a new species from subgen. Urticocystis. – Phytotaxa). Plánované 
uplatnění výsledků 1 x Jimp a 1 x Jrec v roce 2014 bude dodrženo. 

 

Cíl 3: Taxonomické a fylogenetické studie vybraných druhů – například evropské 
druhy rodu Clitocybula, okruh druhů Gymnopus impudicus/graveolens a případné 

další. Zpracování problematiky a příprava publikací. V roce 2013 bude excerpována 

literatura, bude vyžádán typový a další důležitý materiál studovaných druhů z různých 
částí Evropy, který bude zpracován jak anatCharakteristika: omicko-morfologickými, 

tak i molekulárními metodami. V případě rodu Clitocybula byl projekt v roce 2013 

rozpracován a dokončení se předpokládá v roce 2014, stejně jako submitace článku do 

Jimp (uplatnění se předpokládá v roce 2015). V případě okruhu Gymnopus 

impudicus/graveolens proběhly anatomicko morfologické a část molekulárních studií 

v roce 2013, studium DNA bude dokončeno v prvním čtvrtletí a bude připravena 
publikace do Jimp (uplatnění se předpokládá v roce 2015). V roce 2013 bylo 

dokončeno odborné zpracování typových položek taxonů z rodu Lactarius popsaných 

Z. Schaeferem v herbáři BRNM a článek byl submitován do časopisu Mycotaxon 
(Jimp: Antonín V. & Holec J. (2014): Lactarius taxa (Basidiomycota, Russulales) by 

Zdeněk Schaefer – types and other collections in BRNM herbarium. – Mycotaxon 

(redakční číslo rukopisu MYCOTAXON 13-138); v současnosti opraven po 
recenzích, submitován a je na nomenklatorické revizi.). Plánované uplatnění výsledků 

3 x Jimp bude dodrženo. 

 
2. 

Entomologie – garant: Mgr. Petr Baňař 

(EG – Zoologie) 
 

Cíl 1: Zpracování ploštic (Heteroptera) z expedic Moravského muzea na Madagaskar, 

zejména skupiny Encephalomorpha z půdních prosevů. Téma popisu dvou nových 
rodů čeledi Aenictopecheidae z Afrotropické oblasti bylo pro svou rozsáhlost 

rozděleno pro publikaci do dvou článků, z nichž jeden byl v roce 2013 uplatněn (Štys 

P. & Baňař P.: Eastern Arc Mountains in Tanzania: Hic sunt Aenictopecheidae. The 
first genus and species of Afrotropical Aenictopecheidae (Hemiptera: Heteroptera: 

Enicocephalomorpha), European Journal of Entomology 110(4)). Revizi rodu 

Andobocoris nebylo možné dokončit z důvodů objevení nového materiálu, který bylo 
nutno do revize zahrnout. Byl však místo toho uplatněn v Jimp jiný text z výzkumů na 

Madagaskaru: Chlond D. & Baňař P.: Myrmicella, a new genus of Harpactorinae 

(Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) from Madagascar. Zootaxa 3718(5). Dále byly 

k tisku připraveny dva rukopisy s popisy nových druhů ploštic ze skupiny 

Enicocephalomorpha a čeledi Aradidae do speciálního čísla 98(2) domácího 

recenzovaného časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, které vyjde na 
konci roku 2013 (Baňař P. & Štys P.: Two new species of Oncylocotis (Hemiptera: 

Heteroptera: Enicocephalidae) from Australia a Heiss E. & Baňař P. 2013: Two new 

genera and four new species of micropterous Aradidae from Malaysia (Hemiptera: 
Heteroptera)). Plánovaná realizace dvou výsledků Jimp v roce 2013 byla splněna, 

další texty byly rozpracovány. 
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Cíl 2: Zpracování půdních vzorků Coleoptera: Staphylinoidea z expedic Moravského 
muzea na Madagaskar a taxonomická publikace o Staphylinidae: Pselaphinae Sokotry. 

Redakce časopisu Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae rukopis (již 

odevzdaný, po recenzi a připravený k publikaci) přesunula do připravovaného 
monotematického supplementa věnovaného entomofauně Sokotry (písemně doloženo 

poskytovateli), které by pravděpodobně mělo být publikováno v roce 2014. Plánované 

uplatnění výsledku v roce 2014 bude dodrženo. 
 

Cíl 3: Spolupráce s universitou v Antananarivo, Madagaskar. Terénní výzkum na 

místě (získání nových materiálů, vzorků pro budoucí publikace a muzejní sbírky), ve 
spolupráci se studenty a univerzitními pedagogy university v Antananarivo Garance 

vědecké podpory při zpracování diplomových prací studentů na universitě 

v Antananarivu, Madagaskar. Připravovaná expedice na Madagaskar byla v roce 2013 

jednostranně zrušena protistranou. 

 

Navíc byl v roce 2013 ve spolupráci s kolegy z jiných institucí připraven rukopis 
o faunistických novinkách ploštic (Heteroptera) České republiky a Slovenska, který 

bude uplatněn na konci roku v recenzovaném domácím časopise (Kment P., Hradil K., 

Baňař P., Balvín O., Cunev J., Ditrich T., Jindra Z., Roháčová M., Straka M. & Sychra 
J.: New and interesting records of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) from the Czech 

Republic and Slovakia V. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 98(2)). 

 
3. 

Archeologie – garant: PhDr. Ludvík Belcredi 

(AC – Archeologie, antropologie, etnologie) 
 

Cíl: Systematický archeologický výzkum hradu Skály. Rozbory nálezů. Stavební 

studie. Plánovaný výsledek kategorie E – výstava byl v roce 2013 splněn, další 
výsledky byly rozpracovány. 

 

4. 
Etnologie – garantka: PhDr. Helena Beránková 

(AC – Archeologie, antropologie, etnologie) 

 
Cíl: Zpracování dílčích fondů etnologické dokumentární fotografie ve sbírkách 

Moravského zemského muzea a jejich komparace se sbírkami v Praze, Uherském 

Brodě a Uherském Hradišti. Stanovený cíl splněn (úspěšná realizace badatelských cest 
– Muzeum J. Á. Komenského Uherský Brod, etnografické oddělení Historického 

muzea NM Praha, SOkA Uherské Hradiště; digitalizace 192 autorských pozitivů 

Eduarda Horského; vytvořen komparační soupis sbírek EÚ MZM Brno – MJAKUB 

Uherský Brod – NM Praha; publikována nálezová zpráva). Plánované výsledky 

(1 x B, 1 x J a 1 x D) uplatněny. Pouze u výsledku 1 x C bylo uplatnění postponováno 

k roku 2014, rukopis byl již předán k tisku, úmrtí zahraničního editora však tisk 
publikace pozastavilo, její uplatnění je tedy předpokládáno v roce 2014. 

 

5. 
Dějiny divadla – garant: Mgr. Jaroslav Blecha 

(AL – Umění, architektura, kulturní dědictví) 
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Cíl: Průzkum, dokumentace a hodnocení přeměn českého loutkového divadla – tzv. 
rodinné a spolkové loutkové divadlo, kočovné loutkové divadlo. Pokračoval 

systematický průzkum, dokumentace a hodnocení přeměn českého loutkového divadla 

(zejména kočovné marionetové divadlo, tzv. rodinné a spolkové loutkové divadlo); 
navíc podnikl výzkum zahraničního loutkového divadla: studium loutkářské sbírky 

Milana Knížáka a Jiřího Vorla; průzkumu materiálu z pozůstalosti loutkářského 

historika Jindřicha Veselého (korespondence s loutkáři a potomky loutkářských rodů 
a unikátní rukopisy, resp. opisy her loutkového repertoáru konce 19. století); průzkum 

materiálu z pozůstalosti divadelního ředitele Antonína Fencla (identifikace 

zajímavého souboru loutek z nejstarší české průmyslové produkce); průzkum tvorby 
loutkářů Františka Vítka a Věry Říčařové (působení v hradeckém divadle DRAK, 

geneze a realizace pověstné inscenace „Piškanderdulá“, dlouhodobá spolupráce 

s německým „Theater am Faden“); průzkum a dokumentace sbírky asijských loutek 

paní Helgy Brehme, majitelky a ředitelky významného německého marionetového 

divadla „Theater am Faden“. Výsledky E uskutečněny: Skromné stánky múz – 

rodinná loutková divadla (6. 6. – 1. 9. 2013, Severočeské muzeum v Liberci), 
u příležitosti mezinárodní festivalu Mateřinka „13“, pořádaného Naivním divadlem 

Liberec; Divadlo českých potulných loutkářů (1. 3. - 1. 9. 2013, Východočeské 

muzeum v Hradci Králové); Cyril a Metoděj, život, doba, dílo, parciální část: 
Cyrilometodějské stopy v divadle (Brno, Moravské zemské muzeum 2013). 

Spolupráce s UNIMA International – Research commission, European Commission - 

hodnocení projektu „Road of Puppetry“ mapujícího evropská loutkářská muzea 
a školy, koncepce a zahájení realizace nového projektu EC – „Directory of the 

Masters in Puppetry“. Účast na projektu „Dokumentace tradičních forem loutkářství“, 

který koncipovala mezinárodní UNIMA ve spolupráci s Etcetera Company (Granada) 
– příspěvek za ČR. Předpokládá se další díl o českém loutkářství, a to opět ve 

spolupráci s Moravským zemským muzeem. Vytvoření studijního textu Stručný 

přehled problematiky loutkového divadla. Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 
(ISBN 978-80-244-3606-7). Plánované výzkumy (včetně zahraničních služebních 

cest) byly realizovány a cíl splněn, vč. výsledků (1 x B, 1 x C, 3 x E), další výsledky 

(2 x Jrec, 1 x A) plánované na roky 2014 a 2015 jsou rozpracovány. 
 

6. 

Historie – garant: PhDr. Jan Břečka 
(AB – Dějiny) 

 

Cíl 1: Dokumentace srpnových demonstrací roku 1969 v Brně. Cíl splněn, publikace 
byla předána OVV MK ČR již v lednu 2013. 

 

Cíl 2: Pokračování výzkumu životních osudů čs. zahraničních vojáků původem z jižní 

Moravy v době 2. světové války. Výzkum probíhal úspěšně, v roce 2013 jej završilo 

uplatnění obou plánovaných výsledků (1 x Jrec a 1 x B). 

 
Cíl 3: Zpracování historie význačné východomoravské obce Vlčnov v období let 

1939–1945. Cíl splněn beze zbytku. 

 
7. 

Mineralogie – garant: Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.  

(DB – Geologie a mineralogie) 
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Cíl: Výzkum struktur a geneze minerálů turmalínové skupiny a příbuzných silikátů 

a oxidů (zejména s podílem B) v horninách Českého masivu a srovnatelných 

výskytech ve světě. Výzkum probíhá úspěšně, v současnosti intenzivně studovány 
z klasifikačních, krystalochemických i genetických hledisek, neboť jde o cenné 

indikátory geologického vývoje zemské kůry. Plánovaný výsledek Jimp uplatněn 

v roce 2013, další texty rozpracovány a připravovány k submitaci. 
 

8. 

Archeologie – garantka: PhDr. Jana Čižmářová 
(AC – Archeologie, antropologie, etnologie) 

 

Cíl: Zpracování starých fondů (revize, evidence, kresebná dokumentace) nálezů 

z keltských sídlišť a nekropolí. Pokračující prospekce (především detektorová) 

laténských lokalit, průběžné zpracování získaného materiálu a jeho příprava 

k publikování. (především okresy Kroměříž, Olomouc, Prostějov a Přerov). 
Rekognoskace materiálu v jednotlivých institucích, jeho stahování k dokumentaci, 

vlastní kresebná dokumentace), průběžné shromažďování terénní dokumentace 

a archivních materiálů k výzkumům. Došlo také k uspořádání vědecké konference: 
13. ročník mezinárodní vědecké konference, věnované bádání o době laténské ve 

středním Podunají. Záměrem je příspěvky přednesené na konferenci využít k přípravě 

publikace o době protohistorické ve zmíněném regionu (rok vydání 2014, Moravské 
zemské muzeum). Další ze svazků přinášejících odborné veřejnosti kompletní 

publikaci materiálu z moravských keltských pohřebišť, který je dosud zveřejněn jen 

fragmentárně a kvalita jeho dosavadního zveřejnění je úměrná době vzniku (období 
meziválečné a několika dekád po válce). Na dalším svazku probíhají výzkumné práce. 

Plánovaný výsledek cíle v roce 2013 byl uplatněn, další se připravuje na rok 2015. 

 
9. 

Dějiny literatury – garant: PhDr. Zdeněk Drahoš 

(AB – Dějiny) 
 

Cíl 1: Vyhodnocení archivního fondu k literárnímu dění na Moravě v šedesátých 

letech 20. století. Výsledky cíle plánované na rok 2013 (2 x E a 1 x C) byly splněny. 
Výsledek plánovaný na rok 2014 je rozpracován a bude splněn. 

 

10. 
Etnologie – garantka: PhDr. Hana Dvořáková 

(AC – Archeologie, antropologie, etnologie) 

 

Cíl: Zpracování informací ze stipendijního pobytu ve Freiburgu ve vztahu k poutní 

industrii (vosk, tragant) a stravě. Komparace se sbírkami v Praze, západních Čechách 

a Králíkách. Zpracování a publikace výsledků výzkumu probíhá úspěšně. Výsledky IP 
DKRVO plánované na rok 2013 (1 x C, 2 x D a 1 x E) byly splněny. Další výsledky 

plánované na roky 2014 a 2015 (1 x B a 1 x Jrec) jsou rozpracovány. V rámci další 

činnosti MZM jsou uplatňovány ještě další výsledky (1 x Jimp, 2 x Jrec a 1 x C). 
 

11. 

Historie – garant: PhDr. Zdeněk Fišer 
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(AB – Dějiny) 
  

Cíl 1: Zpracování závěrečného svazku edice Daniel Sloboda. Dokumenty, věnované 

faráři ve východomoravské Rusavě, významnému představiteli česko-slovenských 
vztahů v 19. století. Dokončení edice Daniel Sloboda. Dokumenty VIII. Varia 

a dodatky proběhlo úspěšně. V rámci dokončovacích prací bylo realizováno několik 

plánovaných služebních cest na Slovensko do Národnej knižnice Slovenska a Archívu 
Matice Slovenskej. Cíl splněn beze zbytku. 

 

Cíl 2: Zpracování a vyhodnocení části dokumentů a korespondence vztahujících 
se k osobnosti rolníka Františka Skopalíka, známé osobnosti selského stavu na 

Moravě v 19. století, hospodářského a politického činitele. V roce 2013 probíhal 

archivní výzkum a příprava rukopisu edice. Plánované uplatnění publikace v roce 

2014 bude dodrženo. 

 

12. 
Antropologie – garantka: Mgr. Martina Galetová, Ph.D. 

(AC – Archeologie, antropologie, etnologie) 

 
Cíl: Analýza osobních ozdob z období paleolitu, příprava scénáře výstavy 

a recenzovaného katalogu Nejstarší šperky a ozdoby těla. Výzkum probíhal podle 

plánu, je však zatím ve fázi shromažďování materie a jejího vědeckého zpracování, 
veškeré výsledky (2 x Jimp, 1 x B a 1 x E) jsou plánovány až na rok 2015. 

Postponování některých výstupů na tento rok bylo konzultováno s poskytovatelem 

a vysvětlení je součástí Přílohy, část 3. 
 

13. 

Archeologie – garant: doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. 
(AC – Archeologie, antropologie, etnologie) 

 

Cíl 1: Dokončení výzkumu (včetně publikace recenzované monografie) o litých 
bronzech avarského období na Moravě a o počátcích klenotnictví (zlatnictví) na Velké 

Moravě. Výzkum proběhl a byl v této fázi ukončen. Plánovaný výstup 1 x B byl 

uplatněn, další výstup 1 x D byl předán k tisku, jeho postponování na rok 2014 je věcí 
zahraničního editora sborníku bylo konzultováno s poskytovatelem a vysvětlení je 

součástí Přílohy, část 3. 

 
Cíl 2: Zpracování a vyhodnocení archeologických nálezů z oblasti Uherskohradišťska 

souvisejících s počátky křesťanství na Moravě, tj. z doby Velké Moravy, a to zejména 

s přihlédnutím k období Konstantina/Cyrila a Metoděje. Výzkumy proběhly úspěšně 

a výsledky připravované na rok 2013 (1 x B, 2 x C a 3 x E: Cyril a Metoděj, život, 

doba, dílo, Brno 2013; Cyril, Metoděj a Veligrad, Modrá u Velehradu 2013 a CM 863: 

Statí Cyril a Metoděj. Dějiny – tradice – úcta, Praha 2013–2014) byly uplatněny, další 
jsou buď již předány do tisku, a jejich postponování na rok 2013 je věcí editora 

(a vysvětlení je součástí Přílohy, část 3), nebo je připravováno dle plánovaného 

uplatnění v roce 2014 (1 x B). 
 

14. 

Geologie – garantka: RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D. 
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(DB – Geologie a mineralogie) 
 

Cíl: Vývoj fosilních společenstev rybí fauny terciéru Západních a Východních Karpat 

a jejich korelace s geneticky příbuznými oblastmi Evropy (Francie, Německo, 
Švýcarsko, Rakousko). Využití rybí fauny pro řešení otázek paleogeografie, 

biostratigrafie. Pokračování paleontologického výzkumu na lokalitě Litenčice, analýza 

zástupců čeledí Echeneidae a Palaeorhynchidae pro připravovanou publikaci, analýza 
fosilní rybí fauny z rakouské lokality Pucking ze sbírek Naturhistorisches muzea ve 

Vídní a Landesmuzea v Linci. Výzkumy proběhly úspěšně, uplatněn byl stěžejní 

plánovaný výsledek 1 x B (Mořské ryby menilitového souvrství), další výsledky 
(5 x Jrec) budou uplatněny v letech 2014 a 2015 (ve dvou případech se jedná 

o postponování plánovaného výsledku, viz vysvětlení v Příloze, část 3). 

 

15. 

Numismatika – Garantka: Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D. 

(AB – Dějiny)  
 

Cíl 1: Výzkum ražeb zlatých a stříbrných mincí za použití moravských zdrojů ve 

středověku a raném novověku. V roce 2013 probíhalo dokončování rukopisu obou 
plánovaných výsledků Jrec, které byly předány do tisku (recenzované časopisy Acta 

Rerum naturalium a Folia numismatica) a byly redakcemi zařazeny do čísel 

plánovaných na rok 2014, kdy budou uplatněny. 
 

Cíl 2: Zpracování moravských mincí z druhé poloviny 13. století. Na základě 

typologie, metrologie a ikonografie kompletní zpracování a zdokumentování všech 
v současné době známých typů a variant mincí ražených v období 2. poloviny 

13. století na Moravě. Rukopis knihy byl dokončen a předán k DTP zpracování. 

Z technických důvodů (náročný překlad rukopisu do anglického jazyka a především 
vypracování rozsáhlé fotografické přílohy, velkého množství doprovodných 

perokreseb) je však uplatnění výsledku možné až v roce 2014. Výsledek bude 

uplatněn v roce 2014. 
 

16. 

Mineralogie – garant: RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. 
(DB – Geologie a mineralogie) 

 

Cíl 1: Výzkum minerálních asociací skarnu prostoupeného abysálními 
kontaminovanými  

pegmatoidy (lok. Vevčice u Znojma, moldanubikum). V roce 2013 byly dokončeny 

terénní a (až na malé výjimky) analytické práce na mineralogii a petrografii 

vevčického skarnu a rozpracována plánovaná publikace, která je připravována 

k submitaci. Z tohoto důvodu bude navíc v roce 2014 provedeno detailnější chemické 

studium amfibolických kontaminovaných pegmatitů v tomto skarnu a řešena jejich 
geneze. Výsledek Jimp bude uplatněn v roce 2014. 

 

Cíl 2: Charakteristika chrom-obsahující mineralizace v sedimentech rosicko-
oslavanské pánve. Plánovaný výzkum byl ukončen a výsledek Jrec byl uplatněn dle 

plánu v roce 2013. 
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Cíl 3: Výzkum mramorů a geochemicky specifických hornin jednotek Českého 
masivu. V roce 2013 byly provedeny terénní výzkumy na lokalitách jižní, resp. 

jihovýchodní části Českého masivu a studium minerálních asociací. Byly omezeně, 

s minimálními náklady, rovněž sledovány i některé specifické typy metamorfovaných 
hornin. Výsledek Jimp byl uplatněn dle plánu v roce 2013. 

 

17. 
Mineralogie – garant: Mgr. Vladimír Hrazdil 

(DB – Geologie a mineralogie) 

 
Cíl 1: Obsahy stříbra a zlata v galenitových rudách Českomoravské vrchoviny. 

Výzkum proběhl, výsledky budou uplatněny v roce 2014 (postponování jednoho 

z nich viz Příloha, část. 3). 

 

Cíl: Výzkum distribuce dutinových pegmatitů v moldanubiku východní části Českého 

masivu. V roce 2013 byla provedena terénní rekognoskace části lokalit v prostoru 
moldanubika a pro srovnání navštíveny i lokality pegmatitů v podobných jednotkách 

přilehlých oblastí. Pro zajištění studijního vhodného materiálu byly prohlédnuty 

sbírky některých veřejných institucí i soukromých sběratelů a zhotoveny preparáty pro 
analytiku. Oba plánované výsledky v roce 2014 budou předloženy k tisku a uplatněny. 

 

18. 
Geologie – garantka: RNDr. Stanislava Hrdličková 

(DB – Geologie a mineralogie) 

 
Cíl: Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Barrandienu. Plánovaný cíl byl splněn 

a výsledek Jrec uplatněn v roce 2013. 

 
19. 

Archeologie – garantka: PhDr. Alena Humpolová 

(AC – Archeologie, antropologie, etnologie) 
 

Cíl 1: Výzkum byl ukončen, zpracován výběrový kritický katalog poslední největší 

soukromé sbírky v ČR, zakoupené MZM Brno v roce 2006. Cíl splněn. 
 

Cíl 2: Kompletní digitalizace archeologického materiálu z lokalit Hluboké Mašůvky 

a Žádovice, doplnění fondů o nové výzkumy. První nálezy z významné lokality 
pochází již z počátku 20. století (sbírka F. Vildomce). Z této lokality pochází 

i světoznámá Hlubokomašůvecká Venuše (digitalizována inv. č. 190.607–196.561). 

Žádovice – jedná se o významný materiál nejstaršího stupně kultury s lineární 

keramikou, který ve sbírkách AÚ MZM dosud chyběl (inv. č. 296.562–297.761). 

Výzkum proběhl, výsledek bude uplatněn v roce 2014 (postponování po konzultaci 

s poskytovatelem, viz Příloha, část 3). 
 

20. 

Zoologie – garant: Ing. Jiří Chalupa 
(EG – Zoologie) 

 



70 

 

Cíl 1: Studium ekologického významu hlavatých vrb v krajině jižní Moravy s důrazem 
na druhovou diverzitu obratlovců vázaných na tato stanoviště. V obou případech byly 

stanovené cíle v roce 2013 řádně plněny, a to následujícími činnostmi: terénní práce 

za účelem sběru dat a fotodokumentace; evidence a vyhodnocení získaných podkladů, 
příprava článků do tisku; literární rešerše. Redakce časopisu oba texty přesunula 

z kapacitních a tematických důvodů až do roku 2014. Výzkum proběhl, výsledky 

budou uplatněny v roce 2014 (vysvětlení postponování výsledků viz Příloha, část 3). 
 

21. 

Hudební věda – garant: Mgr. Libuše Janáčková 
(AL – Umění, architektura, kulturní dědictví) 

 

Cíl 2: Dohledání a detailní soupis novinových článků o Leoši Janáčkovi v Lidových 

novinách do roku 1928 jako jedné z posledních částí připravované publikace. Výzkum 

probíhá, plánovaný výstup (1 x B: Leoš Janáček a Lidové noviny) bude podle 

předpokladu uplatněn v roce 2015. 
 

22. 

Dějiny literatury – Garantka: PhDr. Eleonora Jeřábková 
(AB – Dějiny) 

 

Cíl 1: Prostřednictvím osudů a literárního díla spisovatelky Marie von Ebner-
Eschenbachové doplnit obraz života šlechty na moravských zámcích a jejich vztah 

k dalším umělcům a spisovatelům přelomu 19. a 20. století. Plánovaný výsledek 

v roce 2013 (1 x B) nebyl splněn, vydavatel bez vědomí autorky text zařadil do jiné 
publikace a byl tak uplatněn jako 1 x D) Familie Dubsky, Friedrich Schiller und das 

Theater (Rodina Dubských, Friedrich Schiller a divadlo). In: Interkulturalität in der 

deutschsprachigen Literatur. Vyd.: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická 
fakulta, Ostrava 2013, ISBN: 978-80-7464-195-4, s. 59–72. Jelikož o tomto kroku 

nebyla autorka informována, nebylo možné tuto okolnost sdělit poskytovateli 

a požádat o změnu Rozhodnutí. Chybný výsledek předáme 15. 1. 2014. Další 
výsledky jsou připravovány na roky 2014 a 2016, kdy budou uplatněny (ve dvou 

případech výsledek postponován na rok 2014 po konzultaci s poskytovatelem, viz 

Příloha, část 3). 
 

Cíl 2: Publikování nových výzkumů a dokumentačních akcí oddělení dějin literatury 

a kultury 20. století. Výzkum proběhl, výsledky budou uplatněny v roce 2014 
(v jednom případě výsledek postponován na rok 2014 po konzultaci s poskytovatelem, 

viz Příloha, část 3). 

 

23. 

Dějiny divadla – garantka: Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D. 

(AL – Umění, architektura, kulturní dědictví) 
 

Cíl: Výzkum vývojových souvislostí českého divadla s ohledem na fenomén tzv. 

české divadelní avantgardy. Výzkum byl ukončen a plánový výsledek 1 x B uplatněn 
v roce 2013. 

 

 



71 

 

24. 
Etnologie – garant: PhDr. Alena Kalinová 

(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 

 
Cíl 1: Lidová malba na skle – dokončení katalogu sbírky Etnografického ústavu 

Moravského zemského muzea. Výzkum byl dokončen, výsledek předán to tisku, 

z technických důvodů (náročnější sazba, obsáhlá obrazová příloha) nemohlo být 
tištěno do 31. 12. 2013, může být uplatněno až v roce 2014. Cíl nebyl splněn 

v plánovaném termínu, bude ale splněn v ¼ roku 2014. 

 
Cíl 2: Lidová keramika moravské provenience v muzejních fondech. Výzkum proběhl, 

oba plánované výsledky (u cizích vydavatelů: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 

a vydavatel ve Slovenské republice) byly předány v roce 2013 redakcím publikací 

k tisku, čeká se na tištěnou podobu publikace. 

 

Cíl 3: Etnologické aspekty cyrilometodějské tradice. Cíl byl splněn, dva plánované 
výsledky (1 x C a 1 x E) byly uplatněny v roce 2013, další výsledek (1 x C, u cizího 

vydavatele, FF UK) je po všech korekturách, čeká se jen na tištěnou podobu 

publikace. 
 

25. 

Numismatika – Garantka: Mgr. Dagmar Kašparová 
(AB – Dějiny) 

 

Cíl: Zpracování antických mincí na Moravě, jejich dokumentace a determinace. 
Výzkum proběhnul, výsledky byly uplatněny v roce 2013. 

 

26. 
Entomologie – garant: Ing. Jiří Kolibáč, CSc. 

(EG – Zoologie) 

 
Cíl 1: Monografie Trogossitidae – celosvětový druhový katalog, klíč rodů a vyšších 

taxonů, přehled biologie, biogeografie a morfologie. Připravena asi 200 stránková 

monografie v impaktovaném časopise ZooKeys (zvláštní monografické číslo), bez 
spoluautorů. Pracovní název: Trogossitidae: A review of the beetle family, with 

a catalogue and keys (Coleoptera). Práce obsahuje celosvětový přehled rodů čeledi 

Trogossitidae (pro všechny vyšší taxony poznámky o systematice, fylogenezi, 
morfologii, rozšíření, biologii), katalog všech druhů (rozšíření, kompletní reference od 

roku 1911, synonymie), veškeré fosilní nálezy a jejich reklasifikace, klíče vyšších 

taxonů (rodů, tribů, podčeledí), přehled fylogeneze čeledi. Barevné tabule se zástupci 

všech rodů, mapy rozšíření, detailní fotografie z elektronového mikroskopu, faksimile 

staré literatury, pérovky základních morfologických znaků. Submitováno v srpnu 

2013, akceptováno v listopadu 2013, v současné době po sloupcové korektuře. Vyjde 
v prosinci 2013. Cíl byl splněn. 

 

Cíl 2: Zpracování druhohorních (převážně jurských) nálezů Coleoptera: Polyphaga ze 
sbírek Nanjing Geological and Palaeontological Institute of CAS. Výzkum probíhal, 

v dalších letech plánovány výsledky 4 x Jimp. Do tisku byla v průběhu roku 2013 

připravena paleontologická práce pojednávající o druhohorách: „Cretamerus vulloi 
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gen. et sp. nov., the oldest bark-gnawing beetle (Coleoptera: Trogossitidae) from the 
Cretaceous amber.“, spoluautoři D. Perin a X. Delclos (Univ. Barcelona). Práce byla 

v září 2013 akceptována v prestižním Journal of Systematic Palaeontology, datum 

vyjití není známo (prosinec 2013 nebo 2014). Další tři výsledky jsou plánovány na 
léta 2014–2015: 1. popis asi 30 fosilií Parandrexidae a úvahy o fylogenezi čeledi; 

2. první a nejstarší nálezy druhohorních zástupců Cleridae; 3. nejstarší nálezy čeledi 

Melyridae: Melyrinae. Na všech článcích se pracuje souběžně, společně s kolegou 
Huangem D-Y z čínské akademie věd (CAS GPI Nanjing), od roku 2011. Předběžné 

výsledky byly prezentovány v srpnu 2012 na světovém entomologickém kongresu 

v Daegu. Předpokládám pokračování prací v roce 2014 a submitaci alespoň jednoho 
z nich. Jedná se o velmi náročnou a prestižní práci. Výzkum probíhá. Plánované 

výsledky budou uplatněny v dalších letech. 

 

Cíl 3: Systematika recentních brouků nadčeledi Cleroidea. Zpracování nálezů tribu 

Ancyronini ze Sokotry (expedice MZLU, NM, MZM 2012) a zajímavých nálezů ze 

sbírek Národního musea. Výzkum proběhl, výsledky Jimp budou uplatněny v roce 
2014.) 1. článek ve zvláštním vydání impaktovaného časopisu Acta Entomologica 

Musei Nationalis Pragae, věnovaném entomofauně ostrova Sokotra s předpokládanou 

publikací v závislosti na stavu ostatních rukopisů tohoto čísla a rozhodnutí redakce 
časopisu v roce 2014 (písemné vyjádření předloženo poskytovateli, viz i Příloha, část 

3). Popis nového druhu pravděpodobně patřícího k rodu Afrocyrona s příbuzenskými 

vztahy k jihoafrické fauně. Práce na tomto článku již začaly, submitován bude koncem 
roku 2013 nebo začátkem 2014. Uplatnění viz výše, pravděpodobně 2014-2015; 2. 

Sedlacekvia kinchegaensis, a new species of a charismatic genus from Australia, with 

notes on its systematics (Coleoptera, Cleridae), submitována v září 2013, akceptována 
v listopadu 2013 v impaktovaném časopise Zootaxa. Předpokládaná publikace 

v r. 2014. Výzkum probíhá. Plánované výsledky budou uplatněny v dalších letech. 

 
27. 

Archeologie – garant: Mgr. Petr Kostrhun 

(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
  

Cíl 1: Zpracování a vyhodnocení archivního fondu (korespondence) Karla Absolona 

z pohledu dějin přírodních a společenských věd. Dokončení monografického 
zpracování dějin výzkumu moravského paleolitu v meziválečném období. Výzkum 

proběhnul, oba výsledky budou uplatněny v roce 2014 (vysvětlení viz i Příloha, část 

3). 
 

Cíl 2: Příprava a realizace mezinárodní konference Česko-polské vztahy v dějinách 

archeologie do roku 1989. Výsledky konference budou publikovány v tematickém 

čísle Acta Musei Moraviae, Sci. soc. Cíl byl splněn, konference byla realizována 

a text studie předán do tisku a bude uplatněn v roce 2014 (vysvětlení postponování viz 

Příloha, část 3). 
 

28. 

Dějiny literatury – garantka: Mgr. Hana Kraflová 
(AB – Dějiny) 
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Cíl 1: Vydání anglické varianty knihy o počátku Vánočních stromů republiky 
v Československu, tradici inspirované akcí v Kodani. Cíl byl splněn. Plánovaný 

výsledek 1x B je uplatněn. 

 
Cíl 2: Zpracování a vyhodnocení souboru korespondence spisovatele Lva Blatného. 

Cíl byl splněn, kniha je v tisku. Plánovaný výsledek 1x B je uplatněn. 

 
Cíl 3: Vyhodnocení části fondu Rudolfa Těsnohlídka (zápisníky, rané verše). 

Probíhala příprava článku v českém recenzovaném časopise (Acta Musei moraviae, 

Sci. soc), téma: Neznámá dedikace Rudolfa Těsnohlídka (pracovní název), věnovaná 
vztahu spisovatele a jeho první manželky Jindry Kopecké a jejich vzájemnému vlivu. 

Bude uplatněno v roce 2014 (důvody postponování viz Příloha, část 3). 

 

Cíl 4: Zhodnocení knih a listinného materiálu uloženého na zámku Moravec. 

Probíhaly přípravné práce n splnění cíle, které je plánováno na rok 2014. 

 
29. 

Botanika – garantka: RNDr. Svatava Kubešová 

(EF – Botanika) 
 

Cíl 1: Průzkum bryoflóry ve veřejně přístupných jeskyních České republiky. 

Realizována 
1 x účast na kongresu – 16th International Congress of Speleology, prezentace 

výsledků výzkumu „lampenflory“ v jeskyních ČR formou posteru (červenec, 2013). 

Prezentován poster Bryophytes at lamps in selected public caves in the Czech 
Republic – past and present, 21. – 28. 7. 2013, 16th International Congress 

of Speleology (Brno). Dále 2 x účast na kongresu – prezentován poster Bryophytes 

at lamps in show caves in the Czech Republic, 15. – 19. 7. 2013, Congress of the 
International Association of Bryologists at the Natural History Museum (London) 

a referát Mechy v blízkosti světel ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Seminář 

k 100. výročí objevení Zbrašovských aragonitových jeskyní, 9. – 10. 4. 2013 (Teplice 
nad Bečvou).  

 

Cíl 2: Průzkum bryoflóry ve vybraných oblastech České republiky. Realizována 
1 x účast na kongresu – referát Zajímavý nález mechorostů v barokní podlaze v zámku 

Lešná u Valašského Meziříčí autorek Tkáčiková J., Kubešová S., Podzimní 

bryologicko-lichenologické dny, 25. – 29. 9. 2013 (Visalaje). Dále uplatněno 4 x Jrec: 
publikace Mechorosty vybraných skal v CHKO Žďárské vrchy – I autorů Kubešová 

S., Novotný I., Acta rerum naturalium, článek autorů Kubešová S., Kučera J., 

Laburdová J., Mikulášková E., Procházková J., Tkáčiková J. Mechorosty 

zaznamenané v průběhu 25. podzimních bryologicko-lichenologických dnů 

v Novohradských horách, 2012, Bryonora, publikace Juřička J., Juřičková K., 

Kubešová S., Novotný I. Vegetace a flóra PR Pod Kamenným vrchem v CHKO 
Žďárské vrchy, Acta rerum naturalium, článek autorek Tkáčiková J., Kubešová S. 

Přírodní památka Domorazské louky – mechorosty, cévnaté rostliny a vegetace 

v časopise Acta Musei Beskidensis a dále článek Results of the bryofloristic courses 
of the Department of Botany, University of South Bohemia, in 2012 and 2013 autorů 

Kučera J. a kol., Časopis Slezského muzea Opava (A). Dále uplatňován výsledek 
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1 x C – kapitola Mechy v blízkosti světel (lampenflora) ve Zbrašovských 
aragonitových jeskyních, vyšla 2013 v Acta Speleologica, Průhonice. 

 

30. 
Entomologie – garant: Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. 

(EG – Zoologie) 

 
Cíl 1: Taxonomická revize/popis nových druhů v rámci vybraných rodů křísů 

(Hemiptera: Auchenorrhyncha) na základě sbírek Moravského zemského muzea a 

dalších institucí. První článek uplatněn v roce 2013 (European Journal of 
Entomology), články 2. a 3. jsou ve formě dosud neuzavřených rukopisů (v roce 2013 

byly připraveny větší část ilustrací a část textu, uplatnění plánováno na rok 2014, více 

viz Příloha, část 3). 

 

Cíl 2: Systematika a taxonomie mer (Hemiptera: Psylloidea): zpracování materiálu 

mer z expedice MZM, Národního muzea a Mendelovy univerzity na Sokotru v roce 
2012, fylogenetická analýza čeledi Phacopteronidae, redeskripce dospělců/popis 

larev/doplnění poznatků o biologii vybraných málo známých druhů mer. Článek 1.: 

v roce 2013 byl veškerý materiál mer z expedice na Sokotru vypreparován, 
lokalizován a předběžně determinován; uplatnění rukopisu je připravováno do 

supplementa časopisu Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, věnovaného 

monotematicky entomofauně ostrova Sokotra s předpokládanou publikací v závislosti 
na stavu ostatních rukopisů tohoto čísla a rozhodnutí redakce časopisu v roce 2014. 

Článek 2: rukopis je ve stádiu finálních příprav, připravuje se jeho submitace v závěru 

roku nebo počátku roku 2014. Článek 3 (Jrec): připraven článek ve spolupráci se 
zahraničními kolegy: popis nového zavlečeného druhu mery z Austrálie do Řecka, 

jedná se o potenciálního škůdce vysazovaných eukalyptů. Rukopis byl pod názvem 

Burckhardt D., Queiroz D.L. & Malenovský I.: First record of the Australian genus 
Platyobria (Hemiptera: Psylloidea) from Europe and P. biemani sp. nov. as a potential 

pest of eucalypts (Myrtaceae) v listopadu submitován do recenzovaného zahraničního 

časopisu Entomologische Zeitschrift a bude zřejmě uplatněn v roce 2014. Výsledky 
cíle budou uplatněny v roce 2014 (postponování více viz Příloha, část 3). 

 

Cíl 3: Faunistika křísů (Hemiptera: Auchenorrhyncha), případně dalších skupin hmyzu 
České republiky: zpracování sběrů ze západní části Krušných hor, Pálavy, případně 

dalších oblastí České republiky z nedávné doby, třídění, determinace a vyhodnocení 

sbírkového materiálu v Moravském zemském muzeu. K uplatnění rukopisu 
č. 1 (Malenovský I., Kment P. & Sychra J.: Mery, křísi a ploštice (Hemiptera: 

Psylloidea, Auchenorrhyncha et Heteroptera) okolí Přebuzi v Krušných horách) dojde 

zřejmě v čísle 50(1) domácího recenzovaného časopisu Klapalekiana v roce 2014. 

Rukopis č. 2 (Malenovský I., Bückle C., Guglielmino A., Koczor S., Nickel H., Seljak 

G., Schuch S., Witsack W.: Contribution to the Auchenorrhyncha fauna of the Pálava 

Protected Landscape Area (Czech Republic)) byl přijat pro publikaci v recenzovaném 
zahraničním časopise Cicadina do čísla, které by mělo vyjít v roce 2013, ale dosud 

vytištěno nebylo. Množství získaného materiálu k cíli 3 umožnilo připravit pro tisk 

další tři články: krátkou zprávu o prvním nálezu slunéčka Scymnus suffranioides 
apetzoides v České republice (rukopis Malenovský I. & Navrátil V.: Faunistic records 

from the Czech Republic. Coleoptera: Coccinellidae byl přijat k publikaci v časopise 

Klapalekiana, ročník 49, číslo 2, měl by tiskem vyjít v roce 2013), článek o rozšíření 
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17 druhů křísů v České republice, z nichž je řada z našeho území publikována poprvé 
(článek Malenovský I. New records of Auchenorrhyncha (Hemiptera) for the Czech 

Republic byl přijat k publikaci v časopise Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 

ročník 98, číslo 2, měl by tiskem vyjít na konci roku 2013); a konečně se ve 
spolupráci s kolegy z Masarykovy univerzity v Brně a Museum für Naturkunde 

v Berlíně podařilo neplánovaně uplatnit článek, který se týká taxonomie dvoukřídlého 

hmyzu (kuklic), zčásti založený na materiálu z České republiky (Lutovinovas E., 
Malenovský I., Tóthová A., Ziegler J. & Vaňhara J.: Taxonomic approach to Dinera 

carinifrons (Fallén) (Diptera: Tachinidae) and Dinera fuscata Zhang and Shima using 

molecular and morphometric data), a to v impaktovaném časopise Journal of Insect 
Science. Výzkum proběl a výsledky budou uplatněny dle plánu v letech 2013 a 2014. 

 

31. 

Dějiny hudby – garant: PhDr. František Malý 

(AL – Umění, architektura, kulturní dědictví) 

 
Cíl 1: Zpracování a kritická edice dosud neznámých varhanních skladeb 

nejvýznamnějšího představitele české kantorské hudby Jakuba Jana Ryby. Výzkum 

proběhl a výsledek je uplatněn. Autor však chybně použil odkaz na IP DKRVO. 
 

Cíl 2: Příprava kritické edice českých a moravských postních árií 18. století. Výzkum 

probíhal úspěšně a výsledek je připravován k uplatnění podle plánu v roce 2014. 
 

Cíl 3: Zpracování nově objevených písní Felixe Kadlinského. Výzkum probíhal 

úspěšně a výsledek je připravován k uplatnění podle plánu v roce 2014 (postponování 
vysvětleno viz Příloha, část 3). 

 

Cíl 4: Výzkum památek chrámové kantorské hudby v německých vesnicích okresu 
Znojmo. Výzkum probíhal úspěšně a výsledek je připravován k uplatnění podle plánu 

v roce 2014 (postponování vysvětleno viz Příloha, část 3). 

 
Cíl 5: Cyrilometodějská tradice v české kancionálové tvorbě. Výzkum proběhl 

úspěšně a byl uplatněn výsledek 1 x C v roce 2013. 

 
32. 

Archeologie – garant: PhDr. Zdeňka Měchurová 

(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
 

Cíl 1: Studium hmotné kultury 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. Výzkum 

proběhnul, výsledky 1 x Jrec, 1 x E a jsou uplatněny za rok 2013, další plánovaný 
výsledek 1 x D předán do tisku, již i po recenzním řízení, vydavatel (Slezské zemské 

muzeum) dosud nedodal tištěnou verzi. Poslední výsledek 1 x Jrec je plánován na rok 

2014. 
 

Cíl 2: Sledování archeologických lokalit po ukončení archeologických výzkumů 

v souvislosti s údržbou terénu a naučné stezky na ZSV Konůvky a řešením situace ve 
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Mstěnicích. Výzkum proběhnul a výsledek 1 x Jrec (změna druhu výsledku viz 
Příloha, část 3) byl uplatněn pole plánu v roce 2013. 

 

33. 
Historie – garant: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. 

(AB – Dějiny) 

 
Cíl 1: Pokračující výzkum historie rytířského řádu sv. Jana Jeruzalemského v zemích 

koruny české ve 13. – 17. století. Archivní výzkum a rešerše pokračovali v průběhu 

celého roku (Národní archiv, Moravský zemský archiv, Archiv města Brna, Archiv 
velkopřevorství maltézského v Praze, Stadtarchiv Wien), výsledky jsou rovnoměrně 

plánovány na další roky (v jednom případě došlo u dílčího výsledku k postponování 

na rok 2014, vysvětlení viz Příloha, část 3). 

 

Cíl 2: Výzkum proměn osídlení a správy pohraničního území mezi moravským 

markrabstvím a uherským královstvím na východní Moravě v 10. – 16. století. 
Výzkum proběhl, výsledky byly buď uplatněny (1 x Jrec, 1 x C), případně jsou 

plánovány na rok 2014 (1 x B). 

 
Cíl 3: Výzkum historie význačného benediktinského opatství na Moravě v Rajhradě 

ve středověku. Výzkum úspěšně proběhl, výsledek (1 x C) byl předán redakci knihy 

a bude dle plánu uplatněn v roce 2014. 
  

Cíl 4: Pokračující výzkum dějin lucemburské Moravy (1310–1423). Výzkum probíhal 

úspěšně, došlo k uplatnění obou výsledků (1 x J a 1 x C). 
 

34. 

Archeologie – garant: Mgr. Petr Neruda, Ph.D. 
(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 

 

Cíl: Výzkum středního paleolitu na Moravě: technologie kamenné štípané industrie: 
analýza stávajících (jeskyně Kůlna, Bořitovsko) a nových fondů středopaleolitické 

kamenné industrie z území Moravy (Brno – Filozofická fakulta), sídelní a sídlištní 

strategie paleolitu na Moravě: výzkum nových lokalit (Brno – Filozofická fakulta, 
jeskyně Výpustek) a zpracování starších sbírkových fondů (jeskyně Kůlna, jeskyně 

Pod hradem, jeskyně Šipka, Hošťálkovice) s cílem rekonstruovat chování 

paleolitického člověka k okolnímu prostoru. V rámci plánovaných cílů byl zpracován 
a publikován materiál z jeskyně Pod hradem. Podařilo se publikovat v anglickém 

jazyce výsledky datování archeologických horizontů a zajímavé chování člověka ve 

vztahu ke kamenným surovinám. Společně se Z. Nerudovou z Moravského zemského 

muzea a prof. A. Přichystalem z PřF MU v Brně předán do tisku článek Impact of 

Raw Materials on Human Behaviour, článek ukazuje vliv kamenné suroviny na 

chování paleolitického člověka na příkladu materiálů z Bojnic I a jeskyně Pod 
hradem. Po recenzním řízení rozdělen na příspěvky dva (viz Příloha, část 3). V roce 

2013 uplatněno 2 x Jneimp, další články 4x Jneimp a 2 x Jrec budou uplatněny 

v letech 2014–2015. 
 

35. 

Archeologie – garantka: Mgr. Zdeňka Nerudová, PhD.  
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(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
  

Cíl 1: Komplexní zpracování epigravettienské lokality Brno-Štýřice. Analýza byla 

provedena a v současné době je článek zaslán do redakce časopisu Archäologisches 
Korrespondenzblatt, kde čeká na schválení. Předpokládané vydání zůstává na roku 

2014. 

 
Cíl 2: Zpracování nálezů z lokality Ondratice I. Probíhá plnění úkolu, uplatnění 

výsledků je plánováno na rok 2014. 

 
Cíl 3: Zpracování tematiky jeskyně Pod hradem v Moravském krasu. Cíl splněn. 

Podařilo se v roce 2013 publikovat v anglickém jazyce výsledek 1 x Jneimp, datování 

archeologických horizontů a zajímavé chování člověka ve vztahu ke kamenným 

surovinám. 

 

36. 
Botanika – garant: RNDr. Ivan Novotný 

(EF – Botanika) 

 
Cíl 1:  

Bryologický průzkum lokality Kolo (v návaznosti na článek Ondrová et al. 2011). 

Výzkum pokračoval a byl připravován plánovaný výstup 1 x J v časopise (Acta 
carpatica occidentalis) na rok 2014. 

Cíl 2:  

Výzkum mechu Grimmnia atrata na metaliferních štolách. Výzkum pokračoval a byl 
připravován plánovaný výstup 1 x Jneimp v časopise (Herzogia) na rok 2014. 

 

37. 
Dějiny divadla – garantka: Mgr. Hana Ocetková 

(AL – Umění, architektura, kulturní dědictví) 

 
Cíl: 

Výzkum a dokumentace profesionálního hudebního divadla a baletu 19. – 20. století 

na Moravě. Pokračovala ve výzkum a dokumentaci profesionálního hudebního divadla 
a baletu 19. – 20. století na Moravě. Vědecky zpětně zpracovává – determinuje a 

katalogizuje – fotografickou sbírku oddělení dějin divadla. Realizace a dramaturgická 

příprava Koncertu žáků Baletní školy I. V. Psoty, který se konal v rámci festivalu 
Tanec Brno (Národní divadlo Brno, Mahenovo divadlo, 27. 6. 2013). Plánovaný 

výsledek Jrec v roce 2013 uplatněn dle plánu. 

 

 

38. 

Archeologie – garant: doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.  
(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 

 

Cíl 1: Výzkum a zpracování pravěkých těžebních revírů v Krumlovském lese. 
Výzkum proběhnul, v Krumlovském lese byly prozkoumány další dva odvaly a dvě 

těžní šachty, v jedné z nich nalezen v hl. 4 m hrnec únětické kultury, patrně rituální 

depozitum. Všechny výsledky (1 x Jimp, 1 Jrec a 2 x D) jsou plánovány v roce 2014 
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(postponování některých viz Příloha, část 3) Mimo IP DKRVO uplatňován článek 
v čas. Anthropologie o vlivu použitých surovin na formu, funkci a sociorituální roli 

nástrojů, tento poslední parametr na příkladu srpových čepelí, vyráběných na Moravě 

výhradně z rohovce těženého v Krumlovském lese.  
 

Cíl 2: Zpracování a vydání staré dokumentace výzkumu v Dolních Věstonicích. 

Výzkum proběhnul, rukopis recenzované knihy (Dolní Věstonice I (1922-1942). Hans 
Freising – Karel Absolon – Assien Bohmers. Anthropos - Studies in Anthropology, 

Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology, Vol. 37 /N.S. 29/, MZM 

2014) byl již předán k DTP zpracování a bude uplatněn v roce 2014 (zdůvodnění viz 
Příloha, část 3).  

 

39. 

Etnografie – garantka: PhDr. Jarmila Pechová  

(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 

 
Cíl: Výzkum tematiky tradičních zaměstnání na Moravě od poloviny 18. století do 

současnosti s regionálním zaměřením na Brno a Brněnsko, s věcným zaměřením na 

rybolov a jevy tradiční lidové kultury s tím spojené. Výzkum perníkářství v Brně a na 
Moravě na základě využití sbírky Moravského zemského muzea. 

Pokračující dlouhodobé dokumentování tradic a současných aktivit vyškovských 

Němců. Výzkumy byly realizovány, uplatněn byl výsledek 1 x Jrec (změna 
z kategorie 1 x C, viz Příloha, část 3, chybně uvedeno uplatnění 2014, tato změna 

nebyla součástí žádosti). Další výsledky 1 x B a 1 x C jsou plánovány na rok 2014. 

 
40. 

Hudební věda – garant: Mgr. Ondřej Pivoda 

(AL – Umění, architektura, kulturní dědictví) 
  

Cíl: Zpracování a vyhodnocení fondů pozůstalosti skladatelů Aloise Piňose, Milana 

Harašty a  
dirigenta a skladatele Břetislava Bakaly. Realizován byl výsledek 1 x E a 1 x Jrec 

(ovšem bez odkazu na IP DKRVO, bude hlášeno jako další činnost), další výsledky 

1 x B (byl proveden sběr materiálu a předběžný soupis skladeb) a 2 x Jrec (byly 
provedeny sondy do archivních materiálů týkajících se osobností Břetislava Bakaly 

a Milana Harašty) jsou plánovány na roky 2014 a 2015. 

 
41. 

Dějiny literatury – garant: PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D. 

(AB – dějiny) 

 

Cíl: Dokumentace nových poznatků v oblasti české literatury pro děti a mládež 19. až 

21. století z perspektivy literární a výtvarné. Výzkum probíhal, výsledek 1 x E 
realizován, další výsledky 1 x B a 1 x Jrec budou uplatněny v roce 2014 (vysvětlení 

viz Příloha, část 3). 

 
42. 

Osteologie – garantka: Mgr. Martina Roblíčková, Ph.D. 

(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
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Cíl 1: Výzkum v jeskyni Barové (Sobolově) v Moravském krase, zaměřený na zvířecí 

osteologický materiál z období čtvrtohor a odborné zpracování tohoto materiálu. Cíl 

byl splněn. Výzkum probíhá, bylo provedeno odborné zhodnocení části 
osteologického materiálu a výsledky byly v roce 2013 podle plánu publikovány 

formou 2 článků v recenzovaném časopise a formou příspěvku na kongresu, jehož 

tištěná forma vyšla ve sborníku kongresu (bude uplatněno v roce 2014). 
 

Cíl 2: Zpracování zvířecího osteologického materiálu z lokalit Brno-Štýřice III 

a Brno-Štýřice IIIa z výzkumu Dr. Z. Nerudové (2012). Výzkum probíhá, výsledek 
bude uplatněn v roce 2014 (vysvětlení viz Příloha, část 3). 

 

Cíl 3:  

Zpracovávání zvířecího osteologického materiálu z jeskyně „Za hájovnou“ 

(Javoříčský kras). Probíhá analýza materiálu, výsledky nelze prozatím publikovat. 

 
43. 

Archeologie – garant: PhDr. Milan Salaš, DSc. 

(AC – archeologie) 
 

Cíl: Dokumentace nových bronzových depotů ze starší doby bronzové a z doby 

popelnicových polí (depoty Ivančice 4, Sazovice 2, Rešice, Moravský Krumlov). 
Činnost v r. 2013 byla orientována především na dokumentaci a zpracování nových 

nálezů bronzových jak depotů (Drahany, Ivančice 4, Ivančice 5, Rešice), tak 

jednotlivých artefaktů bronzové industrie z různých lokalit doby bronzové 
(Buchlovice, Kramolín, Moravský Krumlov-Rakšice, Rešice). V souvislosti s tím byly 

také realizovány dva terénní záchranné výzkumy (Rešice, Svinošice), provedeny 

analýzy prvkového složení a metalografie několika vybraných artefaktů (Brno-
Řečkovice, Rešice, Ivančice 4). Výsledky budou uplatněny v letech 2014 a 2015. 

 

44. 
Historie přírodních věd – garant: PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. 

(AB - Dějiny) 

 
Cíl: Dokumentace historickovědního kontextu Mendelova objevu, zejména ve vztahu 

k vývoji přírodních věd na Moravě a vzniku moderní genetiky. Analýza interpretací 

Mendelova objevu, zejména ve vztahu k evoluční teorii. Výzkum proběhnul, články 
byly předány redakcím a výsledky Jrec a D jsou plánovány na roky 2014 a 2015. 

 

45. 

Hudební věda – garant: Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D. 

(AL – Umění, architektura, kulturní dědictví) 

 
Cíl 1: Výzkum chrámové hudby první poloviny 18. století ve sbírkách Oddělení dějin 

hudby MZM se zvláštním přihlédnutím k dílu rakouských skladatelů, zejména 

Antonia Caldary. Výzkum proběhnul a byl v roce 2013 uplatněn výsledek Jrec (zde 
bohužel MZM žádalo o opravu druhu výsledku z Jneimp na Jrec, ale tato se 

v Rozhodnutí neobjevila). 
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Cíl 2: Výzkum libret italské opery ve střední Evropě (unikátní tisky ve fondech 
Oddělení dějin hudby MZM z Holešova, Kroměříže a Vratislavi). V rámci tohoto 

dlouhodobého výzkumu byly podniknuty tři zahraniční cesty (Polsko – Vratislav; 

Itálie – Miláno, Benátky; Slovinsko – Lublaň) a zjištěny dosud neznámé prameny 
(libreta, hudebniny, archivní materiály). Předpokládaným výsledkem byly dva články, 

1 x Jneimp a 1 x Jrec, téma: Zpěváci italské opery na Moravě, Z počátků brněnské 

opery: první sezóna Angela Mingottiho 1732/33. První článek odložen z důvodu 
změny edičního plánu časopisu Hudební věda na rok 2014, u druhého došlo ke změně 

tématu v souvislosti s tématem Mezinárodního hudebněvědního kolokvia Brno 2013 

(vše viz Příloha, část 3), Jrec byl uplatněn v roce 2013. 
 

46. 

Botanika – garant: RNDr. Karel Sutorý, CSc. 

(EF – Botanika) 

 

Cíl 1: Vyhledávání typových materiálů sběratelů zastoupených v herbáři botanického 
oddělení moravského zemského muzea (Freyn, Formánek, Wildt atd.). Výzkumy 

proběhly, jedna práce Jrec byla uplatněna v roce 2013, druhá bude uplatněna v roce 

2014. 
 

Cíl 2: Studium rodu Cynoglossum a příbuzných rodů. Výzkumy proběhnuly. Byla 

uskutečněna 1 x účast na kongresu 8th Plant Life of Southwest Asia, 1. – 5. 6. 2013, 
Edinburgh – referát Kuschakewiczia turkestanica Regel and Smirnov notes to its 

generic position. Uplatněn byl výsledek Jimp (téma: Kuschkewiczia vesus 

Solenanthus – Palynological Data and the Generic Positron of Kuschakewiczia 
turkestanica Regel and Smirnov (Boraginaceae). K otištění článku došlo na základě 

adresného vyzvání redakce k dodání příspěvku, vydávající tematické číslo). V roce 

2014 bude uplatněn výsledek Jneimp (zdůvodnění vizi Příloha, část 3). 
  

47. 

Zoologie – garant: RNDr. Miroslav Šebela, CSc. 
(EG – Zoologie) 

 

Cíl 1: Sledování bionomie reintrodukované populace želvy bahenní (Emys 
orbicularis) včetně odchytů do živolovných pastí. Dokončení terénních prací 

a zpracování výsledků, příprava publikace. Terénní práce a odchyty přinesly velké 

množství dat, jejichž zapracování do textu původní vědecké studie způsobilo zpoždění 
v kompletaci a z tohoto důvodu bude materiál Biologie reintrodukované populace 

želvy bahenní na jižní Moravě (Česká republika) – Jrec. připraven do tisku v r. 2014. 

Výzkum probíhá, uplatnění bude v roce 2014 (postponování po konzultaci 

s poskytovatelem, viz Příloha, část 3). 

 

Cíl 2: Pokračování ve výzkumu mokřadů (Betlém, Obelisk, střední nádrž VDNM). 
Monitoring obratlovců a sledování jejich početnosti v průběhu přirozené sukcese 

zkoumaných mokřadů. Výzkum proběhl, publikace byla vydána, avšak nakladatelství 

(vydavatelem nebylo MZM) nezařadilo do tiráže odkaz na projekt IP DKRVO MZM. 
Vydavatel byl požádán o errata a vložení do publikace, tento však uvedené odmítl 

reflektovat (vyjádření vydavatele předloženo poskytovateli). 
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Cíl 3: Monitoring výskytu zvláště ohrožených druhů ve VVP Libavá. Výzkum 
částečně proběhl, získaná data jsou uložena na zoologickém odd. MZM, kde budou 

i zpracovávána. 

 
48. 

Hudební věda – garant: Mgr. Simona Šindlářová 

(AL – Umění, architektura, kulturní dědictví) 
 

Cíl 1: Výzkum strážnické hudební sbírky hrabat Magni a příprava tematického 

katalogu sbírky. Výzkum strážnické hudební sbírky hrabat Magni a příprava 
tematického katalogu sbírky. Výzkum magnisovské kolekce v MZM uvádí tuto 

hudební sbírku i hudební kulturu rodu Magni ve Strážnici do širších souvislostí. 

Přináší nová fakta o hudebním životě i zámeckém divadle na strážnickém zámku 

a také o dalších – magnisovských - hudebních památkách mimo tuto sbírku. Je třeba, 

aby výzkum pokračoval i v následujících letech, viz níže uvedené zdůvodnění. 

Výzkum částečně proběhl, na základě nových objevů bude pokračovat i v dalších 
letech. V roce 2013 byly uplatněny dva výsledky (1 x B a 1 x E), další výsledky 

budou uplatněny v letech 2014 a 2015 (postponování po konzultaci s poskytovatelem, 

viz Příloha, část 3). 
 

Cíl 2: Výzkum sbírky hudebnin z kúru farního kostela v Dubu u Olomouce a příprava 

tematického katalogu. Výzkum probíhá, plánované uplatnění v roce 2014. 
 

Cíl 3: Začátek přípravy katalogu sbírky hudebnin brněnských augustiniánů (ve 

spolupráci s I. Veselou). Výzkum probíhá, je v počáteční fázi. 
 

49. 

Pedologie – garantka: Mgr. Jana Šušolová 
(DF – pedologie) 

 

Cíl: Pedologický průzkum vybraných lokalit jižní Moravy se zaměřením na Národní 
park Podyjí. 

Geoarcheologický výzkum na vybraných archeologických lokalitách ČR: Bubeneč, 

Mikulčice atd. Výzkum probíhá a připravuje se plánované uplatnění výsledků 
(3 x Jrec) v roce 2014. 

 

50. 
Antropologie – garant: Mgr. Zdeněk Tvrdý 

(AC – Archeologie, antropologie, etnologie) 

 

Cíl 1: Antropologická analýza materiálu z význačné archeologické lokality Dolní 

Věstonice – Na pískách. Výzkum beze zbytku ukončen, plánovaný výstup (1 x B: 

společně s I. Jarošovou, M. Fojtovou ad.: Dolní Věstonice – Na Pískách: 
antropologická analýza), výsledek předán OVV MK ČR již v lednu roku 2013. 

 

Cíl 2: Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z lokalit Mořice a Topolany 
datovaných do doby mladohradištní. Výzkum proběhl, plánovaný výsledek však 

1 x Jrec však nebyl uplatněn a byl po konzultaci s poskytovatelem zrušen (vysvětlení 

viz Příloha, část 3). 
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51. 

Etnologie – garantka: PhDr. Eva Večerková, CSc. 

(AC – archeologie, antropologie, etnologie) 
 

Cíl 1: Zpracování a vyhodnocení fondu lidové obyčejové tradice v českých zemích 

(artefakty, terénní a archivní záznamy). Práce vznikly v rámci dlouhodobě 
sledovaného tématu Lidová obyčejová tradice a obřadní artefakty založeného na 

terénním výzkumu a studiu obřadních předmětů. Na tomto základě vyšla v roce 2013 

monografie Malované vejce i dvě studie pro kolektivní monografie. Dva rozpracované 
tituly, kniha Církevní rok a lidové obyčeje (je v plánu nakl. Vyšehrad na rok 2014) 

a studie Výroční obyčeje v lidové kultuře německého etnika na Slavonicku 

a Novobystřicku (časopis Jižní Morava) vyjdou v roce 2014. Výzkumy proběhly, 

plánované výsledky byly uplatněny (1 x B, 1 x E) v roce 2013, nebo se tak stane 

v roce 2014 (1 x B – postponování vysvětleno poskytovateli, viz Příloha, část 3, 2 x C 

– práce s plánovaným uplatněním 2013, jež však jiný vydavatel pozdržel – a 2 x Jrec). 
 

Cíl 2: Zpracování kolekce starých tisků ve fondu Etnografického ústavu MZM 

(kramářské tisky z 18. století. Cíl byl splněn, data byla shromážděna na EÚ MZM. 
 

52. 

Mineralogie – Garantka: Mgr. Eva Víšková 
(DB – Geologie a mineralogie) 

 

Cíl 1: Minerální asociace siderit-asbest-magnetit-křemen (± pyrit) z Radoškova 
(svratecká klenba). Výzkum proběhl, výsledek Jrec byl uplatněn dle plánu v roce 

2013. 

 
Cíl 2: Výzkum arzenové supergenní mineralizace na odvalech polymetalických 

ložisek. Výzkum proběhl, výsledky (2 x Jimp – Srovnání minerálních asociací 

s arzenem v centrální části Českomoravské vrchoviny a Geochemistry, secondary 
minerals and mobility of arsenic in waste rock at Kank, Czech Republic) byly buď 

předány redakcím časopisů k posouzení a tisku v roce 2014, nebo je tak plánováno 

v první třetině roku 2014 (změna druhu výsledku z Jrec na Jimp viz Příloha, část 3). 
 

53. 

Hudební věda – garant: Mgr. Jiří Zahrádka, Ph.D. 
(AL – Umění, architektura, kulturní dědictví) 

 

Cíl: Výzkum života a díla Leoše Janáčka. Výzkum proběhnul, cíl však nebyl splněn 

v plném znění Rozhodnutí z důvodu překlepu v Žádosti MZM o úpravu Rozhodnutí 

DKRVO 2013 z října 2013 (místo plánovaného 2 x Jrec byl v Žádosti MZM a dále 

i v Rozhodnutí omylem uveden údaj 3 x Jrec, i když v textu se hovoří o dvou 
článcích). Uplatněny tedy byly výsledky 2 x Jrec. Výsledek 1 x A se připravuje na rok 

2016. 

 
Vyhodnocení a závěr pro rok 2013 

Je možno konstatovat, že cíle stanovené Rozhodnutím Ministerstva kultury 

o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 
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organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků ve smyslu ustanovení § 4 
odst. 2, písm. a) zákona 130/2002 Sb. (MK-S 730/2013 OVV z 22. 11. 2013) byly 

dosaženy. 

 
Brno, 14. ledna 2014 

 

 
Příloha č. 1 Zprávy o plnění cílů IP DKRVO za rok 2013 

Část 1. 

Výsledky uplatňované za rok 2013 vzniklé s vazbou na IP DKRVO, dodávka 13. 
prosince 2013 

 

A (výsl. publikační) 

1. Jimp 

2. 2013 

3. Chłond, Dominik – Baňař, Petr 
4. „Myrmicella, a new genus of Harpactorinae (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) 

from Madagascar“ 

5. MK000094862 
6. 1175-5326 (print edition); Zootaxa, 3718, č. 5, s. 483–495; 13 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. Jimp 

2. 2013 
3. Štys, Pavel – Baňař, Petr 

4. „Eastern Arc Mountains in Tanzania: Hic sunt Aenictopecheidae. The first genus 

and species of Afrotropical Aenictopecheidae (Hemiptera: Heteroptera: 
Enicocephalomorpha)“ 

5. MK000094862 

6. 1210-5759 (print); European Journal of Entomology, 110, č. 4, s. 677–688; 12 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. D 

2. 2013 

3. Beránková, Helena 
4. „Modernist aus visueller profession: Erwin Raupps Fotografien aus Mähren und 

ihre hunderjährige Geschichte“ 

5. MK000094862 

6. 978-3-8309-2926-0; Fotografie und Film im Archiv. Sammeln, Bewahren, 

Erforschen. Visuelle Kultur, 8, s. 85–92, Münster, New York, München, Berlin, 

Waxmann. 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. J 

2. 2013 

3. Beránková, Helena 
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4. „Fotografie Eduarda Horského – nálezová zpráva“ 
5. MK000094862 

6. 1802-9582; Zpravodaj Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České 

národopisné společnosti, roč. X, s. 18–19; 2 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. B 

2. 2013 

3. Blecha, Jaroslav 
4. „Rodinná loutková divadélka – herectvo na drátkách“ 

5. MK000094862 

6. 978-80-7028-396-7; 192 s., Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. C 

2. 2013 

3. Blecha, Jaroslav 
4. „Stopy cyrilometodějské tradice v českém divadle / Traces of the Cyrillo-

Methodian tradition in Czech theatre“ 

5. MK000094862 
6. 978-80-7028-410-0; Cyril a Metoděj – doba, život, dílo / Cyril and Methodius – 

Their Era, Lives, and Work, 6, s. 81-86, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsledky publikační) 

1. B 
2. 2012 

3. Bárta, Milan – Břečka, Jan – Kalous, Jan  

4. Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení  
5. MK000094862 

6. 978-80-87211-73-1; 483 s., Praha, Ústav pro studium totalitních režimů  

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. B 
2. 2013 

3. Štokman, Jan – Břečka, Jan 

4. „Buchlovičtí občané v československém zahraničním odboji v letech 1939–1945“ 

5. MK000094862 

6. 978-80-260-4582-3; 63 s., Buchlovice, Městys Buchlovice 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec 
2. 2013 

3. Břečka, Jan 

4. „Orel létá sám…K životním osudům břeclavského rodáka Františka Pavelky“ 
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5. MK000094862 
6. 0449-0436; Jižní Morava, 49, s. 233-242; 10 

7. Moravský zemské muzeum  

 
A (výsl. publikační) 

1. Jimp  

2. 2013 
3. Cempírek, Jan – Groat, A. Lee. 

4. „Note on the formula of brunogeierite and the first bond-valence parameters for 

Ge2+“ 
5. MK000094862 

6. 1802-6222; Journal of Geosciences, 58, s. 71-74; 4 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. C 
2. 2013 

3. Drahoš, Zdeněk 

4. „Cyrilometodějská reflexe v české literatuře a společnosti / The Cyrillo-Methodian 
reflection in the Czech literature and society“ 

5. MK000094862 

6. 978-80-7028-410-0; Cyril a Metoděj – doba, život, dílo / Cyril and Methodius – 
Their Era, Lives, and Work, 7, s. 105-111, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. C 

2. 2013 
3. Dvořáková, Hana 

4. „Powidlatatschkerln und andere…“ 

5. MK000094862 
6. 978-3-99028-192-5; Süsse Lust. Geschichte(n) der Mehlspeise, 8, s. 61-68, 

Mistelbach 2013, Verlag Bibliothek der Provinz 

7. Moravské zemské muzeum 
  

A (výsl. publikační) 

1. D  
2. 2013 

3. Dvořáková, Hana 

4. „Picturing the Dance. František Pospíšil – Pionier des ethnographischen Films“ 

5. MK000094862 

6 978-3-8309-2926-0; Fotografie und Film im Archiv. Sammeln, Bewahren, 

Erforschen. Visuelle Kultur, 10, s. 63-72, Münster-N.York-München-Berlin 2013, 
Waxmann 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. D  

2. 2013 
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3. Dvořáková, Hana 
4. „Poutníci na cestách“  

5. MK000094862 

6. 1213-1733; Východočeský sborník historický, 15, s. 43-57, Pardubice, 
Východočeské muzeum v Pardubicích. 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. B 

2. 2013 
3. Galuška, Luděk 

4. „Hledání původu. Od avarských bronzů ke zlatu Velké Moravy / Search for the 

origin. From Avar bronze items Great Moravian gold“ 

5. MK000094862 

6. 978-80-7028-386-8; 279 s., Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. C 
2. 2013 

3. Galuška, Luděk 

4. „Morava v době před příchodem byzantské mise – počátky christianizace / Moravia 
in the period before the Arrival of the Byzantine Mission – the Beginnings of 

Christianization“ 

5. MK000094862 
6. 978-80-7028-410-0; Cyril a Metoděj – doba, život, dílo / Cyril and Methodius – 

Their Era, Lives, and Work, 18, s. 9-26, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. C 
2. 2013 

3. Galuška, Luděk 

4. „Křesťanství v závěrečném období Velké Moravy (885–907) / Christianity in the 
final period of the Great Moravia (885–907)“ 

5. MK000094862 

6. 978-80-7028-410-0; Cyril a Metoděj – doba, život, dílo / Cyril and Methodius – 
Their Era, Lives, and Work, 12, s. 69-80, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. Jimp  

2. 2013 
3. Losos, Zdeněk- Kovář, Ondřej – Houzar, Stanislav – Zeman, Josef. 

4. „Rare hydrated Mg-carbonate-hydroxide assemblage of serpentinite fissures in 

Hrubšice, western Moravia (Czech republic): a genetic model of its formation“  
5. MK000094862 

6. 0077-7757; Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen (Journal of Mineralogy 

and Geochemistry) 190, č. 3, s. 253-263; 11 
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7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec  
2. 2013 

3. Houzar, Stanislav – Kopečná, Patra – Štelcl, Jindřich – Vávra. Václav. 

4. „Zelená slída s podílem chromu v balinských slepencích rosicko-oslavanského 
souvrství (svrchní karbon) u Oslavan“ 

5. MK000094862 

6. 1211-8796; Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 98, č. 1, s. 3-12; 10 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec  

2. 2013  

3. Rak, Štěpán – Hrdličková, Stanislava 
4. „Revize některých vědecky významných či zajímavých zkamenělin z kolekce 

Moravského zemského muzea v Brně“ 

5. MK000094862  
6. 1211-8796; Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 98, č. 2, s. 141-147; 7 

7. Moravské zemské muzeum  

 
A (výsl. publikační) 

1. B 

2. 2012 
3. Jochmanová, Andrea 

4. MK000094862 

5. „Za prostorem svět: Tvroba Jiřího Frejky ve dvacátých letech 20. století“ 
6. 978-80-7460-029-6; 256 s., Brno, Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

7. Moravské zemské muzeum  

 
A (výsl. publikační) 

1. C 

2. 2013 
3. Kalinová, Alena  

4. „Ohlasy cyrilometodějské tradice v lidové kultuře / Cyrillo-Methodian tradition in 

folk culture“ 
5. MK000094862 

6. 978-80-7028-410-0; Cyril a Metoděj – doba, život, dílo / Cyril and Methodius – 

Their Era, Lives, and Work, 11, s. 133-143, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum  

 

A (výsl. publikační) 
1. Jrec 

2. 2013 

3. Kašparová, Dagmar 
4. „Nálezový soubor římských mincí ze Sisaku (Siscie) ve sbírkách Moravského 

zemského muzea“ 

5. MK000094862 
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6. 0862-1195; Folia numismatica. 26, č. 2, s. 135-141; 7 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. C 

2. 2013  

3. Kubešová, Svatava 
4. „Mechy v blízkosti světel (lampenflora) ve Zbrašovských aragonitových jeskyních“  

5. MK000094862 

6. 978-80-87309-18-6; Zbrašovské aragonitové jeskyně. 100. výročí objevení, Acta 
Speleologica, č. 4, 3, s. 92–94, Průhonice, Správa jeskyní české republiky 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. Jimp 

2. 2013 
3. Wang, Rong-Rong – Malenovský, Igor – Liang, Ai-Ping – Bourgoin, Thierry 

4. „Revision of Pseudoparicana (Hemiptera: Fulgoromorpha: Tropiduchidae) with 

description of a new species“ 
5. MK000094862 

6. 1210-5759 (print); European Journal of Entomology, 110, č. 2, s. 365-377; 13 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. Jimp 
2. 2013 

2. Lutovinovas, Erikas – Malenovský, Igor – Tóthová, Andrea – Ziegler, Joachim – 

Vaňhara, Jaromír 
4. „Taxonomic approach to the tachinid flies Dinera carinifrons (Fallén) (Diptera: 

Tachinidae) and Dinera fuscata Zhang and Shima using molecular and morphometric 

data“ 
5. MK000094862 

6. 1536-2442; Journal of Insect Science, 13, č. 139, s. 1-18; 18 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec 
2. 2013 

3. Měchurová, Zdeňka  

4. „Vybíjené ornamenty na středověkých sekerách“ 

5. MK000094862 

6. 0231-5823; Archaeologia historica, 38, č. 2, s. 619-630; 12 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec 
2. 2013 

3. Měchurová, Zdeňka 

4. „Zaniklá středověká ves Konůvky a její význam pro region“ 
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5. MK000094862 
6. 0323-2581; Vlastivědný věstník moravský, 65, č. 2, 2013, s. 184-198; 15 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. Jrec 

2. 2013 
3. Mitáček, Jiří 

4. „Zdislav Měšec z Uherského Hradiště a na Hluku“ 

5. MK000094862 
6. 0583-5569; Slovácko, 54, s. s. 203-215; 13 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. J 

2. 2013 
3. Mitáček, Jiří 

4. „Páni z Bučovic a východomoravská ves Hluk. K otázkám majetkové držby a 

rozrodu rodu ve třetí čtvrtině 14. století“ 
5. MK000094862 

6. 978-80-86931-75-3; Vyškovský sborník, 9, s. 7-21; 15 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. Jneimp 
2. 2012 

3. Neruda, Petr 

4. „Impact of Raw Materials on the Interpretation of Middle Palaeolithic 
Assemblages“ 

5. MK000094862 

6. 0323-1119; Anthropologie, 50, 3, s. 345-360; 16 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. Jrec 

2. 2013 

3. Pechová, Jarmila 
4. „Tradiční řemesla a zaměstnání v Bořeticích“ 

5. MK000094862 

6. 0449-0436; Jižní Morava, 49, s. 280-292, 13 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. Jrec 

2. 2013 

3. Roblíčková, Martina – Káňa, Vlastilav 
4. „Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové 

(Sobolově), Moravský kras“ 

5. MK000094862 
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6. 1211-8796; Acta Mus. Moraviae, Scientiae geologicae, 98, č. 1, s. 111-127; 17 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. Jrec 

2. 2013 

3. Spáčilová, Jana 
4. „Contiho moteto o svatých Cyrilu a Metodějovi“ 

5. MK000094862 

6. 0323-2581; Vlastivědný věstník moravský, 65, č. 2, s. 140-146; 7 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec 

2. 2013 

3. Spáčilová, Jana 
4. „K provozování oratorií v Brně v 1. polovině 18. století“ 

5. MK000094862 

6. 0862-8505; Opus musicum, 45, č. 6, s. 6–16; 11 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. Jrec 

2. 2013  

3. Sutorý, Karel – Zielinski, Jerzy 
4. „Infraspecific names in Rosa published by Heinrich Braun and Albin Wildt from 

the vicinity of Brno (Czech Republic)“ 

5. MK000094862 
6. 1211-8788; Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 98, č. 1, s. 117–122; 6 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. Jimp 

2. 2013  
3. Sutorý, Karel 

4. „Kuschakewiczia versus Solenanthus—Palynological Data and the Generic Position 

of Kuschakewiczia turkestanica Regel and Smirnov (Boraginaceae)“ 
5. MK000094862 

6. 2158-2742; American Journal of Plant Sciences, 2013, č. 4, s. 26-28; 3 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. B  
2. 2013 

3. Čižmář, Jan – Šindlářová, Simona 

4. „Antonio Caputi: Sonate á Traversiero Solo, e Basso /in D ed in G/“ 
5. MK000094862 

6. 978-80-7028-412-4; 52 s., Moravské zemské muzeum, Brno 

7. Moravské zemské muzeum 
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A (výsl. publikační) 

1. B  

2. 2013 
3. Večerková, Eva 

4. „Malované vejce. O kraslicích v českých zemích“ 

5. MK000094862 
6. 978-80-7028-399-8; 152 s., Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. Jrec 

2. 2013 

3. Zahrádka, Jiří 

4 „Od sokolských Fanfár přes Symfoniettu vojenskou, sletovou až po Sinfoniettu“ 

5. MK000094862 
6. 00862-8505; Opus musicum, 45, č. 5, s. 6-34; 29 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. Jrec 

2. 2013 
3. Zahrádka, Jiří 

4. „Janáčkova organizační činnost v Družstvu Národního divadla v Brně“ 

5. MK000094862 
6. 1212-0391; Musicologica Brunensia, 48, č. 1, s. 139-144; 6 

7. Moravské zemské muzeum 

 
Část 2 

Výsledky uplatňované za rok 2013 vzniklé s vazbou na IP DKRVO, dodávka 15. 

ledna 2014 
 

A (výsl. publikační) 

1. B 
2. 2013 

3. Beránková, Helena – Dufek, Antonín 

4. „Karl Katholický (1839–1937). Momentní fotograf / Karl Katholický (1839–1937). 
A Photographer of Moments“. 

5. MK000094862 

6. 978-80-7028-415-5; 120 s., Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. C 

2. 2013 

3. Břečka, Jan 
4. „Obec Vlčnov v letech 1939–1945. Vlčnovští občané v protinacistickém odboji a 

perzekuci v letech 1939–1945“ 

5. MK000094862 



92 

 

6. 978-80-260-5486-3; Vlčnov, dějiny slovácké obce, 36, s. 311-346, Vlčnov, Obec 
Vlčnov 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. B 

2. 2013 
3. Čižmářová, Jana 

4. „Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy Vyškov a Blansko / Keltische Gräberfelder 

in Mähren. Bezirke Vyškov und Blansko“. 
5. MK000094862 

6. 978-80-7028-420-9; 324 s., Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. B  
2. 2013 

3. Fišer, Zdeněk 

4. „Daniel Sloboda. Edice korespondence. Sv. 8. Varia“  
5. MK000094862 

6. 978-80-86488-99-8; 799 s., Brno, Matice moravská 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. B 
2. 2013 

3. Gregorová, Růžena 

4. „Tajemné moře v Karpatech“ 
5. MK000094862 

6. 978-80-7028-418-6; 159 s., Brno, Moravské zemské muzeum  

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. B 
2. 2013 

3. Humpolová Alena – Podborský Vladimír 

4. „To nejlepší z archeologické sbírky Františka Vildomce / The Best of the 
Archaeological Collection of František Vildomec“ 

5. MK000094862 

6. 978-80-7028-416-2; 191 s., Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. D 

2. 2013 

3. Jeřábková, Eleonora 
4. „Familie Dubsky, Friedrich Schiller und das Theater“ 

5. MK000094862 
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6. 978-80-7464-195-4; Interkulturalität in der deutschsprachigen Literatur. 
Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur, 13, s. 59-71, Ostrava, 

Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec 
2. 2013 

3. Kašparová, Dagmar – Čermáková, Eva 

4. „Nálezy římských mincí ze Zubří – Dropávky (okr. Vsetín)“ 
5. MK000094862 

6. 0862-1195; Folia numismatica, 27, č. 2, s. 195-204; 10 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec 
2. 2013 

3. Kašparová, Dagmar 

4. „Nález mincí z okolí Přerova“ 
5. MK000094862 

6. 0862-1195; Folia numismatica, 27, č. 2, s. 223-230; 8 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. Jimp 
2. 2013 

3. Kolibáč, Jiří 

4. „Trogossitidae: A review of the beetle family, with a catalogue and keys“ 
5. MK000094862 

6. 1313-2970 (online), 1313-2989 (print); ZooKeys, 366, s. 1-194; 194 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. B 
2. 2013 

3. Kraflová, Hana – Coleman, Steve 

4. „Christman Tree of the Republic. Origins of the Czechoslovak tradition, its Danish 
inspiration, and the founding role of Rudolf Těsnohlídek (1919-1929).“ 

5. MK000094862  

6. 978-80-7028-406-3; 62 s., Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. B 

2. 2013 

3. Kraflová, Hana 
4. „Dopisy z války. Lev Blatný Zdeňce Klíčníkové 1915-1917“ 

5. MK000094862  

6. 978-80-7028-419-3; 131 s., Brno, Moravské zemské muzeum 
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7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec 
2. 2013  

3. Kubešová, Svatava – Novotný, Ivan 

4. „Mechorosty vybraných skal v CHKO Žďárské vrchy – I“  
5. MK000094862 

6. 1801-5972; Acta rerum naturalium, č. 15, s. 51-59; 9 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec 

2. 2013  

3. Kubešová, Svatava – Kučera, Jan – Laburdová, Jitka – Mikulášková, Eva – 

Procházková, Jana – Tkáčiková, Jana  
4. „Mechorosty zaznamenané v průběhu 25. podzimních bryologicko-

lichenologických dnů v Novohradských horách, 2012“  

5. MK000094862  
6. 0862-8904; Bryonora, č. 52, s. 22-30; 9 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. Jrec 

2. 2013  
3. Juřička, Jiří – Juřičková, Kamila – Kubešová, Svatava – Novotný, Ivan 

4. „Vegetace a flóra PR Pod Kamenným vrchem v CHKO Žďárské vrchy“  

5. MK000094862 
6. 1801-5972; Acta rerum naturalium, č. 14, s. 1-20; 20 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. J 

2. 2013  
3. Tkáčiková, Jana – Kubešová, Svatava 

4. „Přírodní památka Domorazské louky (Moravská brána, Česká republika) – 

mechorosty, cévnaté rostliny a vegetace“  
5. MK000094862 

6. 1803-960X; Acta Musei Beskidensis, č. 5, s. 45-65; 21 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec 
2. 2013 

3. Malenovský, Igor 

4. „New records of Auchenorrhyncha (Hemiptera) for the Czech Republic“ 
5. MK000094862 

6. 1211-8788; Acta Musei Moraviae – Scientiae biologicae, 98, č. 2, s. 235-263; 29 

7. Moravské zemské muzeum 
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A (výsl. publikační) 

1. J 

2. 2013 
3. Malenovský, Igor – Bückle, Christoph – Guglielmino, Adalgisa – Koczor, Sándor – 

Nickel, Herbert – Seljak, Gabrijel – Schuch, Sebastian – Witsack, Werner 

4. „Contribution to the Auchenorrhyncha fauna of the Pálava Protected Landscape 
Area (Czech Republic)“ 

5. MK000094862 

6. 1868-3592; Cicadina, 13, s. 29-41; 13 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. C 

2. 2013 

3. Malý, František 
4. „Kancionálové písně o sv. Cyrilu a Metodějovi / Hymns to Sts. Cyril and 

Methodius“ 

5. MK000094862 
6. 978-80-7028-410-0; Cyril a Metoděj – doba, život, dílo / Cyril and Methodius – 

Their Era, Lives, and Work, 8, s. 87-94, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. C 
2. 2013 

3. Mitáček, Jiří 

4. „Historie Vlčnovska od pádu Velké Moravy do příchodu pánů z Kunovic (1518)“ 
5. MK000094862 

6. 978-80-260-5486-3; Vlčnov, dějiny slovácké obce, 40, s. 83-122, Vlčnov, Obec 

Vlčnov 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. C 

2. 2013 

3. Mitáček, Jiří 
4. „Brno za lucemburských markrabat“ 

5. MK000094862 

6. 978-80-210-5993-1; Brno v proměnách času. Kapitoly z dějin města pod 

Špilberkem, 8, s. 33–40, Brno, Masarykova univerzita v Brně 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. Jneimp 

2. 2012 
3. Nerudová, Zdenka – Neruda, Petr – Přichystal, Antonín 

4. „A Unique Raw Material from Early Upper Palaeolithic layers in the Pod hradem 

Cave (Moravian Karst, Czech Republic) – Interpretative Problems“ 
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5. MK0000948652 
6. 0323-1119; Anthropologie, 50, 4, s. 463-474; 12 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. Jrec 

2. 2013 
3. Ocetková, Hana 

4. „Igor Vejsada a Nový balet Brno“ 

5. MK000094862 
6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, 98, č. 2, s. 303-309; 7 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec 

2. 2013 
3. Roblíčková, Martina – Káňa, Vratislav 

4. „Barová jeskyně: pokračování paleontologického výzkumu – sonda Pod žebříkem“ 

5. MK000094862 
6. 1211-8796; Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 98, č. 2, s. 155-177; 23 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. Jrec  

2. 2013 
3. Víšková, Eva – Fojt, Bohuslav – Hrazdil, Vladimír – Houzar, Stanislav 

4. „Mineralogie magnetit-grunerit-sideritového zrudnění z Radoškova (jednotka 

Bílého potoka, svratecká klenba, moravikum)“ 
5. MK000094862 

6. 1211-8796; Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 98, č. 2, s. 39-50; 12 

7. Moravské zemské muzeum 
 

Část 3 

Neuplatněné výsledky 
Vysvětlení k neuplatněným výsledkům jednotlivých výzkumných cílů roku 2013: 

 

a) Recenzovaná periodika: 
 

Anthropologie 50 / 4, 51 / 1 

V přehledu chystaných publikací na rok 2013 nebylo v úvodu roku uvedeno 4. číslo 

ročníku 50, vydávané jako výroční číslo náhradou za jedno chybějící číslo ročníku 

49. Časopis tak dohání prodlevu ve vydaných číslech. Vydáním tohoto čísla již 

technické možnosti redakce a tiskárny MZM neumožňují vydat plánované 1. číslo 
ročníku 51. Je tedy zařazeno vydání čísla 50/4 a je přesunuto uplatnění výsledku cíle 

DKRVO Antropologie, roč. 51/1 z roku 2013 na rok 2014. 

 
b) Recenzované monografie:  

 

Mitáček, J. a kolektiv: Středověká Morava 
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Připravený rukopis nemůže být tištěn kvůli nedořešeným autorsko-právním 
komplikacím (dodatečná jednání o uzavření licenčních podmínek k uveřejnění části 

stěžejních textů, doplnění dvou textů o středověké vesnici na Moravě a moravských 

středověkých městech), které pozdržely přípravu knihy. Z technických důvodů pak již 
letos kniha nemůže být tištěna, kapacita tiskárny to aktuálně i přes zdárné ukončení 

dohody s autory nedovolí. Uplatnění výsledkuje tedy přesunuto z roku 2013 na rok 

2014. 
Reissner, M.: Ilustrace v dětské knize 

Autor požádal o možnost zapracování nového materiálu aktuálních autorů za rok 2013 

a rovněž o možnost vydat publikaci v dvojjazyčné (česko-anglické) verzi. Tím se 
příprava a redakční úprava rukopisu prodloužila. Uplatnění výsledku je tak přesunuto 

z roku 2013 na rok 2014. 

Grossmannová D.: Denáry a brakteáty na Moravě ve 2. polovině 13. století 

Vydání knihy se zdrželo z technických důvodů (náročný překlad rukopisu do 

anglického jazyka a především vypracování rozsáhlé fotografické přílohy, velkého 

množství doprovodných perokreseb) - nebude možné knihu vytisknout ještě v roce 
2013, ačkoliv již probíhá sazba. Uplatnění výsledku je tak přesunuto z roku 2013 na 

rok 2014. 

Kostrhun, P. a kolektiv: Baltové. České země a baltský prostor v 5. – 16. století. 
Publikace bude tištěna pod názvem Svět tajemných Baltů.  

Oliva, M.: Výzkumy prof. Karla Absolona v Dolních Věstonicích. Komentovaná 

edice dokumentace 
V průběhu přípravy knihy se její rukopis rozšířil na několik set stran, tím bylo 

redakční zpracování výrazně náročnější a technické možnosti vydavatele (tiskárna 

MZM) již nedovolují tento titul vydat v roce 2013. Uplatnění výsledku je tak 
přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 

Šindlářová, S. – Čižmář, J.: Strážnická hudební sbírka hrabat z Magni – tematický 

katalog 
Při výzkumu souvisejícím s přípravou publikace garantka narazila na závažné 

skutečnosti, včetně nálezu doposud neznámých not ze 17. století, které pohled na tuto 

sbírku i na celou hudební kulturu rodu Magnisů mění. Vzhledem k novým poznatkům 
není v tuto chvíli možné katalog objektivně připravit. Je třeba dále podrobně 

zpracovat zámeckou knihovnu na zámku Strážnice a navštívit archivy v Polsku, na 

Slovensku, případně v Německu a Rakousku, kde se nacházejí doklady k historii 
šlechtického rodu Magnisů. Uplatnění výsledku je tak přesunuto z roku 2013 na rok 

2015. 

Břečka, J. – Štokman, J.: Buchlovičtí občané v československém zahraničním odboji 
v letech 1939–1945 

Vydavatel do publikace (samospráva Městys Buchlovice) opomenul přiřadit ISBN. 

Jelikož vydavatel o další korekci nejeví zájem, MZM o vydání ISBN knihy a následné 

vložení errata usiluje samo. V případě úspěšného zisku ISBN a vydání errata bude 

uplatněno, v opačném, případě tento výsledek zrušen. 

Filip, V. – Schildberger ml., V. – Břečka, J.: Brno/Brünn 1939–1945. Roky 
nesvobody, III. Díl 

Spolupráce na připravovaném projektu neproběhla a byla vydavatelem (soukromé 

nakladatelství Josef Filip 1938) knihy odřeknuta. Tento výsledek se tedy ruší.  
Galuška, L. – Vaškových, M.: Počátky křesťanství na Moravě a sv. Cyril a Metoděj 

Vydavatel (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, zřizováno Zlínským krajem) 

nereflektoval na zajištění recenzování publikace. Tento výsledek se tedy ruší.  
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Kolibáč, J.: Trogossitidae – celosvětový druhový katalog 
Publikace byla předána do tisku v impaktovaném časopise jako zvláštní monografické 

vydání ZooKeys (nakl. Pensof), probíhá recenzní řízení. Je změněna kategorie druhu 

výsledku z B na Jimp s uplatněním 2013-2014.  
Chytil, J. – Macháček, M. – Šebela, M.: Ptáci Vodního díla Nové Mlýny 

Publikace byla vydána, avšak nakladatelství (vydavatelem nebylo MZM) nezařadilo 

do tiráže odkaz na projekt IP DKRVO MZM. Vydavatel byl požádán o errata 
a vložení do publikace. V případě úspěšného zisku ISBN a vydání errata bude 

uplatněno, v opačném, případě bude tento výsledek zrušen. 

Večerková, E.: Církevní rok a lidové obyčeje 
Vydavatelství Vyšehrad posunulo vydání této knihy ve svém Edičním plánu až na rok 

2014. Uplatnění výsledku je přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 

 

c) V Přehledu dílčích projektů výzkumných a vývojových pracovníků Moravského 

zemského muzea podílejících se v rámci DKRVO na řešení úkolů dlouhodobého 

koncepčního rozvoje Moravského zemského muzea došlo k následujícím úpravám: 
 

1. Botanika – garant: RNDr. Vladimír Antonín, CSc. 

Cíl 1: Výsledky:  
2 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, zpracování jihokorejských druhů rodů 

Gymnopus a Marasmiellus založené na klasických i molekulárních metodách. Oba 

články budou zahrnovat zpracování celých sekcí, případně drobných rodů 
(předpokládané uplatnění v roce 2014). 

V roce 2013 již byly submitovány plánované dva články (první již publikován na on 

line first: http://dx.doi.org/10.1016/j.myc.2013.07.003, print verze však bude až 2014; 
druhý po recenzi, zaslán redakci v opravené verzi), do konce roku však dojde 

k submitaci ještě jednoho článku. Počet výsledků byl rozšířen na 3 x Jimp (vše 

uplatnění v roce 2014). 
Cíl 2: Výsledky: 

1 x Jimp – článek v impaktovaném časopise a 1 x Jrec – článek v českém 

recenzovaném časopise, zpracování evropských druhů rodu tmavobělka za použití 
anatomicko-morfologických i molekulárních metod (předpokládané uplatnění v roce 

2013). 

V průběhu roku 2013 probíhaly anatomicko-morfologické (a u vybraných položek 
i molekulární) analýzy. Laboratorní zpracování se však v důsledku ukázalo časově 

mnohem náročnější a k submitaci článku v časopise Jimp došlo až v druhé polovině 

roku 2013. Ze stejného důvodu nedošlo ani k uplatnění výsledku Jrec. Uplatnění 
výsledků tje tedy přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 

Cíl 3: Výsledky: 

2 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, v případě rodu Clitocybula bude projekt 

v roce 2013 rozpracován a dokončení se předpokládá v roce 2014, stejně jako 

submitace článku do Jimp (uplatnění se předpokládá v roce 2015). V případě okruhu 

Gymnopus impudicus/graveolens by výzkumné práce měly proběhnout v roce 2013 
a publikace do Jimp by měla být připravena v zimním období 2013/2014 (uplatnění se 

předpokládá v roce 2015). 

V roce 2014 budou submitovány oba plánované články (s plánovaným uplatněním 
v roce 2015). Již v roce 2013 však byl submitován v časopise Jimp další článek (rok 

uplatnění 2014). Počet výsledků je tedy rozšířen na 3 x Jimp (1 x uplatnění v roce 

2014, 2 x uplatnění v roce 2015). 

http://dx.doi.org/10.1016/j.myc.2013.07.003
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2. Entomologie – garant: Mgr. Petr Baňař 
Cíl 1: Výsledky:  

2 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, popis dvou nových rodů čeledi 

Aenictopecheidae z Afrotropické oblasti (2013); taxonomická revize rodu 
Andobocoris (Aradidae) z Madagaskaru (první článek bude uplatněn v roce 2013, 

druhý je připravován na rok 2014). 

Téma popisu dvou nových rodů čeledi Aenictopecheidae z Afrotropické oblasti bylo 
pro svou rozsáhlost publikováno ve dvou článcích v Jimp. Revize rodu Andobocoris 

nebylo možné dokončit z důvodů objeveného nového materiálu, který bylo nutno do 

revize zahrnout. Byl však navíc uplatněn v Jimp jiný text z výzkumů na Madagaskaru. 
Počet výsledků je tak rozšířen na 3 x Jimp (2 x uplatnění v roce 2013, 1 x uplatnění 

v roce 2014). 

Cíl 2: Výsledky:  

1 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, věnovaný novým druhům Pselaphinae ze 

Sokotry (uplatněno bude v roce 2013). 

Redakce časopisu plánovanou práci (již odevzdanou, recenzovanou a připravenou 
k publikování) přesunula do dalšího ročníku. Uplatnění výsledku je tedy přesunuto 

z roku 2013 na rok 2014. 

 
4. Etnologie – garantka: PhDr. Helena Beránková 

Výsledky: 

1 x C – kapitola v odborné knize, věnovaná fotografiím Amálie Kožmínové 
(uplatněno 2013). 

Text je odevzdán v angličtině do tisku, ale jeden ze zahraničních editorů zemřel 

a potřebná redakce knihy v roce 2013 nebyla uzavřena. Uplatnění výsledku je tak 
přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 

1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, zpracovávající fotografie ze 

sbírky Eduarda Horského a věnující se fotografické dokumentaci lidového oděvu 
(uplatněno 2013). 

Autorka předala článek do tisku v nerecenzovaném časopise. Výsledek je tak 

akceptován obecně jako „ J – článek v časopise“. 
 

5. Dějiny divadla – garant: Mgr. Jaroslav Blecha 

Výsledky: 
1 x B – odborná kniha, témata Rodinná loutková divadélka (uplatněno 2013).  

Kniha Rodinná loutková divadélka je uvedena a schválena v přehledu recenzovaných 

monografií tohoto Rozhodnutí, avšak autor ji neuvedl v rámci svého projektu. 
Výsledek je tak k příslušnému cíli zařazen. 

1 x C – kapitola v odborné knize, cizojazyčná publikace o „Papiertheater“, „Juvenile 

Drama“, „Toy Theatre“, „Modeltheatre“, „Théâtre de papier“, „Petits Théâtres“, „El 

Teatro de los Niños“, „Dukketeatret“ atp., věnovaná historii českého tzv. rodinného 

loutkového divadla, jeho funkce, estetické principy atd. (uplatněno 2013). 

Kniha vychází ve Francii (prostřednictvím mexického vydavatele). Rukopis byl již 
odevzdán, vydavatel však posunul vydání knihy až na rok 2014. Uplatnění výsledku je 

tak přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 

1 x C – kapitola v knize Cyril a Metoděj, život, doba, dílo, doprovodná monografie 
stejnojmenného projektu, u příležitosti 1150. výročí příchodu byzantské misie na 

Moravu na téma Stopy cyrilometodějské tradice v českém divadle (bude uplatněno 

v roce 2013).  
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V rámci plnění klíčových úkolů MZM v roce 2013, tedy naplňování oslav 1150. 
výročí příchodu cyrilometodějské misie do českých zemí byl autor osloven k sepsání 

vědeckého textu o cyrilometodějské tradici v českém divadle. Výsledek je tak zařazen 

k tomuto cíli. 
2 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, věnovaná marionetářské rodině 

Flachsů a Kopeckých, koncentrace na analýzu jejich loutek, zejména doložených ve 

sbírce MZM (uplatněno 2013). 
Jeden článek (téma Kočovní marionetáři – zakladatelé tradice českého loutkového 

divadla) uplatněn v maďarském časopise Bábtar, druhý předán k překladu, bude 

otištěn v periodiku Masarykovy univerzity Theatralia/Yorick 18, nejspíše na počátku 
roku 2015. Uplatnění výsledku je tak přesunuto z roku 2013 na rok 2015. 

1 x A – audiovizuální tvorba, elektronický dokument, DVD věnované fenoménu 

českého tzv. rodinného loutkového divadla – odborný text a anotace, fotografie, videa, 

dobové dokumenty (uplatněno 2013). 

Připraveno k vydání, nebylo realizováno, vydavatel z technických důvodů 

(vydavatelem nebylo MZM) přesunul vydání na rok 2014. Uplatnění výsledku je tak 
přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 

2 x E – výstava, věnované kočovnému loutkovému divadlu (Hradec Králové) 

a rodinnému loutkovému divadlu (Liberec), (uplatněno 2013). 
Navíc podíl na projektu Cyril a Metoděj, život, doba, dílo, u příležitosti 1150. výročí 

příchodu byzantské misie na Moravu, parciální část: Cyrilometodějské stopy v divadle 

(Brno, 2013). Počet výsledků je rozšířen na 3 x E. 
 

6. Historie – garant: PhDr. Jan Břečka 

Cíl 2: Výsledky: 
1 x B – odborná kniha, Jan Břečka – Jan Štokman: Buchlovičtí občané 

v československém zahraničním odboji v letech 1939–1945 (uplatněno v dubnu 2013) 

Vydavatel do publikace (samospráva Městys Buchlovice) opomenul přiřadit ISBN. 
Jelikož vydavatel o další korekci nejeví zájem, MZM o vydání ISBN knihy a následné 

vložení errata usiluje samo. V případě úspěšného zisku ISBN a vydání errata bude 

uplatněno, v opačném, případě bude tento výsledek zrušen. 
Cíl 3: Výsledky:  

1 x C – kapitola v odborné knize, Dějiny obce Vlčnov (rok uplatnění 2014). 

Připravovaná kniha vychází již v závěru roku 2013. Uplatnění výsledku je tak 
přesunuto z roku 2014 na rok 2013. 

Cíl 4: Výsledky:  

1 x B – odborná kniha, Brno/Brünn 1939 – 1945. Roky nesvobody, III. díl (uplatněno 
v roce 2013). 

Spolupráce na připravovaném projektu neproběhla a byla vydavatelem (soukromé 

nakladatelství Josef Filip 1938) knihy odřeknuta. Tento výsledek je tedy zrušen. 

 

7. Mineralogie – garant: Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.  

Výsledky:  
3 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, věnovaný minerálům turmalínové 

skupiny, které jsou v současnosti intenzivně studovány z klasifikačních, 

krystalochemických i genetických hledisek, neboť jde o cenné indikátory 
geologického vývoje zemské kůry (rok uplatnění dle uplatnění submitace v časopisech 

v letech 2013–2014). 
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- Z rozpracovaných uplatněno v roce 1 x Jimp. Další výsledky budou uplatněny 
v letech 2014–2015. Garant v roce 2013 prostředky DKRVO nečerpal, neboť se 

nacházel na zahraniční stáži. Uplatnění 2 výsledků Jimp je tak přesunuto na roky 

2014–2015. 
 

8. Archeologie – garantka: PhDr. Jana Čižmářová 

Výsledek: 
2 x B – odborná kniha, Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy Kroměříž, Prostějov, 

Přerov, Olomouc, Opava (uplatněno 2014) – v obou případech komentované katalogy 

nálezů z keltských pohřebišť na území uvedených okresů. 
Autorka požádala o rozšíření tématu o další tři okresy (Hodonín, Zlín a Uherské 

Hradiště) a požádala o pozdější vydání publikace (2015), aby mohla novou tematiku 

patřičně zpracovat. Uplatnění výsledku je tedy přesunuto z roku 2014 na rok 2015. 

 

9. Dějiny literatury – garant: PhDr. Zdeněk Drahoš 

Cíl 1: Výsledky:  
1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, téma: Literatura Brněnska 

šedesátých let 20. století, věnující se dílu a osudům nevýznačnějších brněnských 

literárních autorů (bude uplatněno v roce 2013). 
Článek nebyl otištěn z důvodů zisku nových, dosud nezpracovaných materiálů (Jan 

Trefulka, Milan Uhde, Ludvík Kundera), které přebírá MZM a dochází k jejich 

zpracování. Studie bude v rozšířené verzi publikována v roce 2014. Uplatnění 
výsledku je tak přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 

 

10. Etnologie – garantka: PhDr. Hana Dvořáková 
Výsledky: 

1 x B – odborná kniha, věnovaná tématice poutní industrie: vosk, tragant (bude 

uplatněno v roce 2014). 
Výsledky studijních pobytů v německém Freiburgu přinesly množství nových dat, 

které budou vyžadovat patřičné zpracování, kniha tedy nebude uplatněna již v roce 

2014, ale až v roce 2015. Splnění tohoto výsledku je odloženo na rok 2015. 
1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise (Jižní Morava), článek na téma 

Neznámý pramen ke studiu betlémářství na jižní Moravě (uplatněno v roce 2013).  

Rozhodnutím redakce časopisu byl již akceptovaný článek přesunut z posledního čísla 
roku 2013 do prvního čísla roku 2014. splnění tohoto výsledku je tak odloženo na rok 

2014. 

2 x E – výstava, Bilder aus der Wischauer Sprachinsel v Centrum Bavaria Bohemia 
Schönsee, totéž v Aalen v Badensko Würtenbersku (uplatněno v roce 2013). 

Protistrana od realizace výstavy jednostranně odstoupila. Tento výsledek je tedy 

vyřazen. 

1 x D – článek ve sborníku, věnovaný tematice etnologické dokumentace pomocí 

filmu, téma:počátky filmové dokumentace národopisných jevu, název Picturing the 

dance: František Pospíšil – Pioneer des ethnographischen Films (uplatněno v roce 
2013).  

K realizaci textu došlo na základě oslovení pořadateli mezinárodní konference 

a prosbou o vystoupení a publikování daného tématu v konferenčním sborníku. Tento 
výsledek je zařazen mezi cíle DKRVO. 
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1 x E – výstava, dílčí část projektu Cyril a Metoděj, život, doba, dílo, u příležitosti 
1150. výročí příchodu byzantské misie na Moravu (Brno, Praha, uplatněno bude 

2013). 

- Celorepubliková výstava k profilové problematice, autorka byla přizvána 
k vypracování části výstavy prezentující vybrané etnologické aspekty 

cyrilometodějské tradice. Výstava byla realizována v brněnském Paláci šlechtičen 

Moravského zemského muzea a pražském Anežském klášteře Národní galerie. 
 

12. Antropologie – garantka: Mgr. Martina Galetová, Ph.D. 

Výsledky: 
1 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, Osobní ozdoby nejstaršího Homo 

Sapiens (submitace rukopisu 2014, předpokládaný rok uplatnění 2015). 

Autorka dané téma připravuje do dvou textů, které budou submitovány do konce roku 

2013, případně v úvodu roku 2014. Počet výsledků tak byl rozšířen na 2 x Jimp (rok 

uplatnění 2015). 

1 x B – odborná kniha, Nejstarší šperky a ozdoby těla (rok uplatnění 2014). 
1 x E – výstava, Nejstarší šperky a ozdoby těla (rok uplatnění 2014). 

Garantka cíle DKRVO požádala o rozšíření záběru knihy na některé další zahraniční 

sbírky a především u výsledku E problematizuje naplňování cíle otázka časové 
posloupnosti vyřizování státních garancí na výstavu. Splnění obou výsledků (1 x B 

a 1 x E) cíle DKRVO je odloženo na rok 2015. 

 
13. Archeologie – garant: doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. 

Cíl 1: Výsledky: 

1 x D – článek ve sborníku, sborník Bojná 2012 na téma Zpracování zlata v době 
Velké Moravy na Moravě (uplatněno bude 2013). 

Slovenský vydavatel oznámil posun vydání sborníku až na rok 2014. Uplatnění 

výsledku je tak přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 
Cíl 2: Výsledky:  

1 x B – odborná kniha, Počátky křesťanství na Moravě a sv. Cyril a Metoděj 

(spoluautor M. Vaškových) – o křesťanství v době Velké Moravy a o životu a díle 
Konstantina a Metoděje (uplatněno bude 2013). 

Vydavatel (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, zřizováno Zlínským krajem) 

nereflektoval na zajištění recenzování publikace. Tento výsledek je tak zrušen.  
1 x C – kapitola v odborné knize, v katalogu Sv. Cyril a Metoděj – život, doba dílo 

nazvaný Archeologické prameny ke křesťanství v době Velké Moravy s přihlédnutím 

k době Konstantina a Metoděje (uplatněno bude 2013). 
V rámci knihy Sv. Cyril a Metoděj – život, doba, dílo byly otištěny kapitoly dvě. 

Počet výsledků je tak rozšířen na 2 x C (rok uplatnění 2013). 

1 x D – článek ve sborníku, z mezinárodní konference Cyril a Metoděj na téma 

Křesťanství doby cyrilometodějské v oblasti velkomoravského Veligradu (uplatněno 

bude 2013). 

Vydavatel (AV ČR) oznámil posun vydání sborníku až na rok 2014. Uplatnění 
výsledku se tak přesouvá z roku 2013 na rok 2014. 

 

14. Geologie – garantka: RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D. 
Výsledky:  

5 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise: 1. Osteologická analýza nálezu 

ptačích zbytků z řádu Procelariformes z lokality Litenčice (předpokládaný rok 
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uplatnění 2013), 2. Osteologická analýza rodu Palaeorhynchus z lokality Litenčice 
(předpokládaný rok uplatnění 2013). 

U výsledku 1. dosud spoluautor článku nedokončil svou část, u výsledku 2. došlo 

k jeho prezentaci na mezinárodní konferenci EAVP ve Villers sur Mer, dosud však 
nebyl přijat k otištění. Uplatnění obou výsledků je tak přesunuto z roku 2013 na rok 

2014. 

 
15. Numismatika – Garantka: Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D. 

Cíl 1: Výsledky:  

2 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, na základě reálného složení 
drahého kovu v galenitových rudách z oblasti Českomoravské vrchoviny budou 

zkoumány možnosti využití těchto ložisek pro ražbu zlatých a stříbrných mincí na 

Moravě (rok uplatnění 2013). 

Z technických důvodů redakce obou časopisů (Acta Rerum naturalium a Folia 

numismatica) přesunula otištění článků až do roku 2014. Uplatnění obou výsledků je 

tak přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 
Cíl 2: Výsledky:  

1 x B – odborná kniha, Denáry a brakteáty na Moravě ve 2. polovině 13. století – 

katalog mincí ražených na Moravě v období královské vlády Přemysla Otakara II. 
(1253–1278) a Václava II. (1278–1305), (rok uplatnění 2013). 

Vydání knihy se zdrželo z technických důvodů (náročný překlad rukopisu do 

anglického jazyka a především vypracování rozsáhlé fotografické přílohy, velkého 
množství doprovodných perokreseb) nebude možné knihu vytisknout ještě v roce 

2013, ačkoliv již probíhá sazba. Uplatnění výsledkuje tak přesunuto z roku 2013 na 

rok 2014. 
 

16. Mineralogie – garant: RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. 

Cíl 1: Výsledky:  
1x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, bude popsána mineralogie 

a petrologie, stanoveno chemické složení minerálů a jejich vzájemné vztahy 

a provedeno srovnání s ostatními skarny gfohlské jednotky moldanubika (rok 
uplatnění 2013). 

Rozpracovaný příspěvek bude bez dalších finančních nákladů přepracován pro 

impaktovaný časopis a podán do tisku v roce 2014. Mění se kategorie výsledku z Jrec 
na Jimp a o přesun uplatnění výsledku tohoto cíle DKRVO z roku 2013 na rok 2014. 

Cíl 3: Výsledky:  

1x Jimp – článek v impaktovaném časopise, mineralogicko-geologická charakteristika 
mramorů a příbuzných hornin moldanubika, svrateckého krystalinika a moravika 

monografického charakteru. Bude popsána mineralogie, vývoj minerálních asociací 

mramorů a jejich geologická pozice a provedeno srovnání s geologickými poměry 

polymetamorfovaných komplexů příslušných subjednotek (rok uplatnění 2014).  

K uplatnění článku Jimp (téma Rare hydrated Mg-carbonate - hydroxide assemblage 

of serpentinite fissures in Hrubšice, western Moravia (Czech Republic): a genetic 
model of its formation) došlo již v roce 2013. Uplatnění výsledku tohoto cíle DKRVO 

je tak přesunuto z roku 2014 na rok 2013. 

 
17. Mineralogie – garant: Mgr. Vladimír Hrazdil 

Cíl 1: Výsledky:  
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2x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, budou charakterizovány reálné 
obsahy Au a Ag v galenitových rudách (a – b), které byly hlavním předmětem 

historické těžby polymetalických ložisek na Českomoravské vrchovině a (c) 

posouzeny možnosti využití těchto zdrojů drahých kovů v mincovnictví (roky 
uplatnění 2013 a 2014).  

Z technických důvodů redakce obou časopisů (Acta Retům naturalium a Folia 

numismatica) přesunula otištění článků až na rok 2014. Oba výsledky tak budou 
uplatněny až v roce 2014. 

 

19. Archeologie – garantka: PhDr. Alena Humpolová 
Cíl 1: Výsledky: 

1 x B – odborná kniha, Katalog sbírky F. Vildomce (společně s prof. PhDr. 

Vladimírem Podborským, CSc.), kritické zhodnocení a publikování jedné z nejstarších 

typologických archeologických sbírek na území České republiky (bude uplatněno 

2013). 

Výsledek bude uplatněn podle plánu, jen pod názvem To nejlepší z archeologicko 
sbírky Františka Vildomce. 

Cíl 2: Výsledky: 

1x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, LnK ze smíšených objektů 
v Hlubokých Mašůvkách na výzkumu z roku 2003 (rok uplatnění 2013). 

Digitalizace a zpracování nového materiálu si vyžádalo více času a již nebylo možné 

však předat článek do tisku a k recenznímu řízení, aby byl tištěn v roce 2013. 
Uplatnění výsledku je tak přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 

 

20. Zoologie – garant: Ing. Jiří Chalupa 
Cíl 1: Výsledky:  

1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise (Acta Musei moraviae, Sci.biol.), 

věnovaná významu hlavatých vrb v krajině jižní Moravy (bude uplatněno 2013). 
Cíl 2: Výsledky: 

1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise (Acta Musei moraviae, Sci.biol.), 

věnovaná analýze stavu populace skokanů rodu Rana na části území LZ Židlochovice 
(bude uplatněno 2013). 

Redakce časopisu oba texty přesunula z kapacitních a tematických důvodů až nao 

roku 2014. Uplatnění výsledků je tak přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 
 

21. Hudební věda – garant: Mgr. Libuše Janáčková 

Cíl 1: Výsledky: 
1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise (Opus musicum), téma: Kapitola 

z historie oddělení dějin hudby MZM (rok uplatnění 2013), 

1 x D – článek ve sborníku, článek Little music theater in Brno – History of cultural-

educational institution before and after 1989 (rok uplatnění 2013).  

Autorka oba výsledky nakonec uplatnila jako studentka doktorského studia FF MU, 

která také hradila cestu autorky na zahraniční konferenci ve Španělsku, kde byl 
anglický text také přednesen a otištěn v konferenčních Proceedings. V MZM tedy 

uplatňovány nebudou. Cíl a výsledky se tak ruší. 

 
22. Dějiny literatury – Garantka: PhDr. Eleanora Jeřábková 

Cíl 1: Výsledky: 
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5 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, témata: 1. Rodina Dubských 
a zámecké divadlo (uplatněno bude v roce 2013), 2. Drobná forma v literární tvorbě 

Marie von Ebner-Eschenbachové (uplatněno bude v roce 2013), 3. tvorba básnířky 

Josephine Knorrové z okruhu Ebner-Eschenbachové (uplatněno bude v roce 2013). 
U výsledku 1. dostala autorka nabídku uplatnit poměrně obsáhlý text nikoliv jako Jrec, 

ale B na Univerzitě Palackého Olomouc. Uplatnění v roce 2013 zůstává. Kategorie 

výsledku se tak mění z Jrec na B. 
U výsledků 2. a 3. garantka objevila další pramenný zdroj na Univerzitě v Salzburgu, 

který otevřel cestu k rozšíření důležitých poznatků k tématu tvorby Marie von Ebner-

Eschenbachové, vč. navazujícího výzkumu na zámku Stiebar v Rakousku a úzkých 
kontaktů s německy píšícím a na Moravě žijícím básníkem Saarem. Uplatnění obou 

zmíněných výsledků je tak přesunut z roku 2013 na rok 2014. 

Cíl 2: Výsledky: 

D – článek ve sborníku, práce věnovaná význačnému evangelickému knězi 

a pedagogovi B. B. Bašusovi. Článek má informovat o životě kněze Bašuse, obsahu 

jeho archivu a knihovny uchovávaných v Moravském zemském muzeu (uplatněno 
bude v roce 2013). 

Dosud probíhá zpracování obsáhlého archivu a knihovny B. B. Bašuse, který MZM 

převzalo do správy. Uplatnění výsledku je tak přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 
 

24. Etnologie – garant: PhDr. Alena Kalinová 

Cíl 1: Lidová malba na skle – dokončení katalogu sbírky Etnografického ústavu 
Moravského zemského muzea. 

Výsledky: 1 x B – odborná kniha, věnovaná sbírce podmaleb na skle v Moravském 

zemském muzeu: Malované nebe. Lidové malby na skle ze sbírky MZM, 
rozpracováno (bude uplatněno, přesun cíle z roku 2012). 

Rukopis knihy byl dokončen a předán k DTP zpracování v roce 2013, původní 

předpoklad byl vytištění do 31. 12. 2013 (ještě v říjnu 2013 tak bylo míněno a nebylo 
požádáno o převod cíle do roku 2014). Náročnější sazba a technické zatížení tiskárny 

MZM v závěru roku však znamenaly, že tisk nebylo možné realizovat ani v lednu 

2014, ale až v únoru 2014. Výsledek bude možno uplatnit až v roce 2014. 
 

Cíl 2: Výsledky: 

1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise (Folia Ethnographica 47, 2013), 
věnovaná keramologické tematice (uplatnění v roce 2013). 

Otištěno jako součást recenzované knihy. Kategorie výsledku se mění z Jrec na C. 

Cíl 3: Výsledky: 
2 x C – kapitola v odborné knize, v katalogu Sv. Cyril a Metoděj – život, doba, dílo 

nazvaná Ohlasy cyrilometodějské tradice v lidové kultuře a (společně s Lubošem 

Kafkou) kapitola na téma Odraz kultu sv. Cyrila a sv. Metoděje v lidové výtvarné 

kultuře (vydává FF UK; oba výsledky uplatněno 2013).  

1 x E – výstava, dílčí část projektu Cyril a Metoděj, život, doba, dílo, u příležitosti 

1150. výročí příchodu byzantské misie na Moravu (Brno, Praha, uplatněno bude 
2013). 

Celorepubliková výstava k profilové problematice, autorka byla přizvána 

k vypracování části výstavy prezentující vybrané etnologické aspekty 
cyrilometodějské tradice, jakož i s tím souvisejících odborných textů v publikacích 

vydávaných k této tematice. Byl přidán nový Cíl 3 a s ním spojené výsledky 

s uplatněním v roce 2013. 
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25. Numismatika – Garantka: Mgr. Dagmar Kašparová 

Výsledky:  

2 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, nové zpracování starých 
mincovních nálezů a publikování nálezů nových z území Moravy (rok uplatnění 

2013). 

Počet výsledků je rozšířen na 3 x Jrec (rok uplatnění 2013). 
 

26. Entomologie – garant: Ing. Jiří Kolibáč, CSc. 

Cíl 1: Výsledky:  
1 x B – odborná kniha, Trogossitidae – celosvětový druhový katalog (pracovní název, 

cizojazyčná), přehled rodů čeledi Trogossitidae (morfologie, rozšíření, biologie), 

katalog druhů (rozšíření, reference od roku 1911, synonymie), fosilní nálezy a jejich 

reklasifikace, klíče vyšších taxonů, přehled fylogeneze (uplatnění v roce 2013). 

Publikace byla předána do tisku v impaktovaném časopise jako zvláštní monografické 

vydání ZooKeys (nakl. Pensoft). Předáno do tisku v srpnu, zatím probíhá recenzní 
řízení. Kategorie výsledku se mění z B na Jimp s možností uplatnění výsledků 

DKRVO v letech 2013–2014. 

Cíl 2: Výsledky:  
2 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, (popis asi 30 fosílií Parandrexidae 

a úvahy o fylogenezi čeledi, první a nejstarší nálezy druhohorních zástupců Cleridae 

a Melyridae (předání do tisku 2013, publikace očekávána v závislosti na úspěšné 
submitaci rukopisu v letech 2013/2014). 

Do tisku v průběhu roku připravena jiná úzce související paleontologická práce 

Cretamerus vulloi gen. et sp. nov., the oldest bark-gnawing beetle (Coleoptera: 
Trogossitidae) from the Cretaceous amber. Práce již akceptována v prestižním Journal 

of Systematic Palaeontology, datum vydání 2013–2014 (časopis má dlouhé termíny). 

Výše zmíněné dvě práce budou submitovány (pravděpodobně jako tři články: 
Parandrexidae – Cleridae – Melyridae) až v 2014, rok uplatnění 2014–2015.Počet 

výsledků je tak rozšířen na 4 x Jimp (rok uplatnění 1 x 2013–2014 a 3 x 2014–2015). 

Cíl 3: Výsledky:  
Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, zvláštní vydání časopisu Národního 

muzea o entomofauně Sokotry: popis nového druhu pravděpodobně rodu Afrocyrona 

s příbuzenskými vztahy k jihoafrické fauně (uplatněno bude v závislosti na úspěšné 
submitaci rukopisu v letech 2013/2014). 

Tento článek bude publikován v Jimp, submitován prosinec 2013/leden 2014, datum 

vydání zvláštního čísla věnovaného Sokotře pravděpodobně 2014. Je změněna 
kategorie výsledku z Jrec na Jimp s rokem uplatnění 2014. 

Jimp – článek v impaktovaném časopise, pravděpodobně první pevninský 

jihoamerický nález rodu Phanodesta rozšířeného na Novém Zélandě a Juan Fernandez 

Isl. (uplatněno bude v závislosti na úspěšné submitaci rukopisu v letech 2013/2014). 

Článek o rodu Phanodesta se ruší, po dalším zkoumání zjištěno, že nález má jiné 

systematické zařazení. Tento výsledek je tak vyřazen. U tohoto cíle je náhradou 
zařazen výsledek Jimp Sedlacekvia kinchegaensis, a new species of a charismatic 

genus from Australia, with notes on its systematics (Coleoptera, Cleridae), 

submitováno v září 2013, nyní v recenzním řízení. Výsledek nahrazen Jimp s rokem 
uplatnění 2013–2014. 
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27. Archeologie – garant: Mgr. Petr Kostrhun 
Cíl 1: Výsledky: 

2 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, témata: 1. Papež světové 

paleolitické archeologie Henri Breuil na Moravě a Aleš Hrdlička – osobnost česko-
americké antropologie v meziválečném období (oba články budou uplatněny v roce 

2013).  

Podle sdělení redakce časopisu SPFFBU vyjde aktuální poslední číslo roku 2013 až na 
počátku roku 2014. Uplatnění výsledku je tak přesunuto na leden roku 2014. Druhý 

plánovaný výsledek Jrec byl nakonec uplatněn jako kategorie C v odborné knize 

vydávané ve spolupráci s Národního muzea a Hrdličkova muzea v Humpolci. 
Uplatnění výsledku se přesouvá z roku 2013 na rok 2014 aje změněna kategorie 

výsledku z Jrec na C. 

Cíl 2: Výsledky: 

1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, téma: Vztahy české a polské 

archeologie ve výzkumu paleolitu v meziválečném období (bude uplatněno v roce 

2013). 
Rozhodnutím redakce časopisu (naplnění obou čísel ročníku Acta Musei Moravice, 

Sci. Soc. 98/2013) článek nebude tištěn v čísle 2/2013, ale až v následujícím ročníku 

99/2014. Uplatnění výsledku je tedy přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 
 

28. Dějiny literatury – garantka: Mgr. Hana Kraflová 

Cíl 3: Výsledky:  
1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise (Acta Musei moraviae, Sci. soc), 

téma: Neznámá dedikace Rudolfa Těsnohlídka (pracovní název), věnovaná vztahu 

spisovatele a jeho první manželky Jindry Kopecké a jejich vzájemnému vlivu (bude 
uplatněno v roce 2013). 

Rozhodnutím redakce časopisu (naplnění obou čísel ročníku Acta Musei Moravice, 

Sci. Soc. 98/2013) článek nebude tištěn v čísle 2/2013, ale až v následujícím ročníku 
99/2014. Uplatnění výsledku je tedy přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 

 

29. Botanika – garantka: RNDr. Svatava Kubešová 
Cíl 2: Výsledky: 

2 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, shrnutí bryofloristických poznatků 

z průzkumu skalních lokalit oblasti Žďárských vrchů a publikování výsledků z exkurzí 
při setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS (rok uplatnění u obou článků 

2013). 

Autorka výsledky získané výzkumem v důsledku uplatnila hned ve čtyřech studiích 
Jrec a jedné kapitole v knize C v roce 2013. Počet výsledků je tak rozšířen na 4 x Jrec 

a 1 x C (rok uplatnění 2013). 

 

30. Entomologie – garant: Mgr. Igor Malenovský, Ph.D 

Cíl 1: Výsledky:  

3 x Jimp – článek v impaktovaném časopise: 2. taxonomická revize rodu Paulianiana 
(Cicadellidae) z Madagaskaru (ve spolupráci s P. Baňařem z Moravského zemského 

muea a M. Webbem z Natural History Museum, Londýn) – příprava rukopisu 

(uplatnění v závislosti na úspěšnou submitaci rukopisu roce 2013 nebo 2014), 3. popis 
nového druhu rodu Edwardsiana (Cicadellidae) z Řecka (ve spolupráci s Dr. P. 

Lautererem) – příprava rukopisu (uplatnění v závislosti na úspěšnou submitaci 

rukopisu roce 2013 nebo 2014). 
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U druhé a třetí plánované studie již došlo k submitaci textu. Výsledky tedy budou 
uplatněny v roce 2014. 

Cíl 2: Výsledky:  

2 x Jimp – článek v impaktovaném časopise: 1. přehled mer ostrova Sokotra – 
příprava rukopisu (uplatnění v závislosti na úspěšnou submitaci rukopisu roce 2013 

nebo 2014) a 2. fylogenetická analýza a revize rodové klasifikace čeledi 

Phacopteronidae (ve spolupráci s D. Burckhardtem, Naturhistorisches Museum Basel, 
Švýcarsko) – příprava rukopisu (uplatnění v závislosti na úspěšnou submitaci 

rukopisu roce 2013 nebo 2014). 

U obou článků se připravuje submitace textů v závěru roku. Uplatnění výsledku 
tohoto cíle je tedy přeloženo na rok 2014. 

1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, redeskripce druhu Trioza 

montanetana z Kanárských ostrovů – příprava rukopisu (uplatnění v závislosti 

na úspěšnou submitaci rukopisu roce 2013 nebo 2014). 

Byl získán nový materiál příbuzných taxonů ze zahraničních sbírek (nově definovány 

také vzorky z Kanárských ostrovů). Uplatnění výsledku se tak přesouvá na rok 2014. 
Cíl 3: Výsledky:  

2 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, 1. přehled druhů vybraných 

skupin hmyzu v západní části Krušných hor (Kraslicko), ve spolupráci s J. Sychrou, 
Masarykova univerzita, Brno a P. Kmentem, Národní muzeum, Praha (uplatnění 

v roce 2013). 

První článek bude uplatněn ne přelomu roku 2013 a 2014. Uplatnění výsledku tohoto 
cíle je tak odloženo na leden roku 2014. Množství získaného materiálu autoru 

umožnilo připravit pro tisk další dvě studie. Počet výsledků tohoto cíle DKRVO je tak 

rozšířen na 4 x Jrec (rok uplatnění 2013) 
1 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, článek týkající se taxonomie 

dvoukřídlého hmyzu (kuklic) (uplatněno 2013). 

Ve spolupráci s kolegy z Masarykovy univerzity v Brně a Museum für Naturkunde v 
Berlíně se autoru podařile neplánovaně uplatnit článek v Jimp, který vyjde do konce 

roku 2013: Lutovinovas E., Malenovský I., Tóthová A., Ziegler J. & Vaňhara J.: 

Taxonomic approach to Dinera carinifrons and D. fuscata (Diptera: Tachinidae) using 
molecular and morphometric data. Journal of Insect Science (přijato 7. srpna 2013). 

Počet výsledků je tak rozšířen o 1 x Jimp (rok uplatnění 2013) 

 
31. Dějiny hudby – garant: PhDr. František Malý 

Cíl 3: Výsledky: 

Jneimp – článek v recenzovaném časopise (Hudební věda, databáze ERIH), téma: 
Neznámé písně Felixe Kadlinského (rok uplatnění 2013). 

Redakce časopisu Hudební věda rozhodla o zařazení tohoto článku až do roku 2014. 

Uplatnění výsledku je tak přesunutoz roku 2013 na rok 2014. 

Cíl 4: Výsledky: 

Jrec – článek v českém recenzovaném časopise (Knihovna, vydává NK ČR), téma: 

Památky figurální hudby v pohraničních vesnicích okresu Znojmo (rok uplatnění 
2013). 

Došlo k přesunu článku z časopisu Knihovna do časopisu Hudební věda (která je 

v prestižnější databázi ERIH). Struktura časopisu však umožňuje jeho tištění až v roce 
2014. Uplatnění výsledku tse tak přesouvá z roku 2013 na rok 2014. 

1 x C – kapitola v knize Cyril a Metoděj, život, doba, dílo, doprovodná monografie 

stejnojmenného projektu (téma: Kancionálové písně o sv. Cyrilu a Metodějovi), 
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u příležitosti 1150. výročí příchodu byzantské misie na Moravu na téma Stopy 
cyrilometodějské tradice v českém divadle (bude uplatněno v roce 2013).  

V rámci plnění klíčových úkolů MZM v roce 2013, tedy naplňování oslav 1150. 

výročí příchodu cyrilometodějské misie do českých zemí byl autor osloven k sepsání 
vědeckého textu o CM tradici v českém divadle. Je tak zařazennový cíl DKRVO 

v roce 2013 Cíl 5: Cyrilometojeská tradice v české kancionálové tvorbě a nového 

výsledku 1 x C tohoto cíle DKRVO. 
 

32. Archeologie – garant: PhDr. Zdeňka Měchurová 

Cíl 2: Výsledek: 
1 x D – článek ve sborníku, Zaniklá středověká ves Konůvky a její význam pro region 

(rok uplatnění 2013). 

Text se podařilo uplatnit v recenzovaném periodiku (Vlastivědný věstník moravský). 

Mění se tak kategorie výsledku z D na Jrec. 

 

33. Historie – garant: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. 
Cíl 1: Výsledky: 

1 x C – kapitola v odborné knize, zahraniční publikace, název kapitoly: The Knights 

Hospitallers and their Role in Town Life: the Order’s Hospitals and Schooling as 
a Phenomenon of Medieval Towns in the Lands of the Czech Crown, tištěno v knize 

Ordensgeschichte des Mittelalters (vydává Forschungsstelle für vergleichende 

Ordensgeschcihte, Dresden, a Centre for medieval studies, Praha; uplatněno bude 
v roce 2013), kapitola věnovaná fenoménu působení řádu johanitů ve středověkých 

městech v zemích Koruny české. 

Text je již druhým rokem odevzdán v Centre for Medieval studies v Praze (pracoviště 
AV ČR), avšak dosud netištěn. Uplatnění výsledku se tak přesouvá z roku 2013 na rok 

2014. 

Cíl 2: Výsledky: 
1 x C – kapitola v odborné knize, Od pádu Velké Moravy do příchodu pánů z Kunovic 

(1518), kapitola v knize Vlčnov, dějiny obce (uplatněno bude v roce 2014), věnovaná 

nejstarší historii této význačné východomoravské obce (jednoho z nejstarších sídel 
v regionu), 

Připravovaná kniha vychází již v závěru roku 2013. Uplatněno tak bude již v roce 

2013.  
 

34. Archeologie – garant: Mgr. Petr Neruda, Ph.D. 

Cíl: Výsledky: 
5 x Jneimp – článek v recenzovaném časopise (č. 1–3 časopis Anthropologie, č. 4–5 

časopis Archeologické rozhledy, oba indexované v databázi ERIH), témata: 

1. (společně se Z. Nerudovou z Moravského zemského muzea a prof. A. Přichystalem 

z PřF MU v Brně) Impact of Raw Materials on Human Behaviour, článek ukazuje vliv 

kamenné suroviny na chování paleolitického člověka na příkladu materiálů z Bojnic 

I a jeskyně Pod hradem (rok uplatnění 2013). 
Po recenzním řízení doporučili recenzenti rozdělní prvního tématu do dvou článků. 

Proto není jeden výstup, ale dva. Počet výsledků je tak rozšířen na 6 x Jneimp (rok 

uplatnění 2013). 
 

35. Archeologie – garantka: Mgr. Zdeňka Nerudová, PhD.  

Cíl 1: Výsledky: 
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2 x Jneimp – článek v recenzovaném časopise (rok uplatnění 2014 a 2015), věnované 
planigrafii epigravettienské lokality Brno-Štýřice a jeho sídelním strukturám 

První článek zaslán na recenzní řízení. Podle úspěšné submitace bude tištěn již možná 

2013, nejpozději 2014. Tento článek je podle nové metodiky v kategorii Jscop, ale 
zároveň je indexovaný na WOS, ale bez přiřazeného imp). Uplatnění výsledku se tak 

přesouvá na dřívější termín, a to na 2013/2014, dále je opravena kategorie u prvního 

článku dle nové metodiky z Jneimp na Jscop.  
1 x Jimp – článek v impaktovaném časopise (rok uplatnění 2014), věnovaná 

způsobům výroby kamenné industrie za pomoci přírodovědných analýz 

Článek Jimp nebyl uplatněn. Výsledek je tak zrušen. 
Cíl 3: Zpracování tematiky jeskyně Pod hradem v Moravském krasu. 

1 x Jneipm, – článek v recenzovaném časopise (rok uplatnění 2013). 

K řešení nového cíle došlo na základě oslovení Masarykovou univerzitou, jejichž 

výzkum v uvedené lokalitě kolegové z Ústavu Anthropos dozorovali. O dané 

spolupráci existuje písemná Smlouva. Získané výsledky pak byly publikovány. Mezi 

cíle rozhodnutí v roce 2013 je tak zařazen nový Cíl 3: Zpracování tematiky jeskyně 
Pod hradem v Moravském krasu a nový výsledek 1 x Jneimp tohoto cíle DKRVO. 

 

38. Archeologie – garant: doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.  
Cíl 1: Výsledky: 

1 x Jimp – článek pro impaktovaném časopise (Antiquity), mezolitická těžba 

v kontextu neolitizace, teoretická studie (předpokládaný rok uplatnění 2014). 
Autor upřednostnil práci na profilové monografii o Dolních Věstonicích a článek Jimp 

bude submitovat až v závěru roku. Uplatnění výsledku je tak přesunuto z roku 2013 na 

rok 2014. 
1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, zpracování nálezů z menších 

neolitických lokalit u Krumlovského lesa pro Archaeologia Brunensia, FF MU (rok 

uplatnění 2013). 
Uvedený časopis vychází až na přelomu roku. Uplatnění výsledku tohoto cíle 

DKRVO je tak přesunuto z roku 2013 na leden roku 2014. 

2 x D – článek ve sborníku: 1. celková zpráva o Krumlovském lese pro sborník Flint 
Mines in Europe, 2. problematika těžby radiolaritů v Bílých Karpatech – analýza 

nálezů a geografie lokalit pro sborník z konference v Paříži 2012 (obé rok uplatnění 

2013). 
Oba uvedené články ve sborníku jsou již téměř rok odevzdány v zahraničních 

redakcích. Předmětné sborníky však dosud nebyly tištěny. Uplatnění výsledku je tak 

přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 
Cíl 2: Výsledky:  

1 x B – odborná kniha, Výzkumy prof. Karla Absolona v Dolních Věstonicích. 

Komentovaná edice dokumentace, editace a spoluautorství knihy obsahující přepis 

dokumentace výzkumů prof. Karla Absolona v Dolních Věstonicích, a z toho 

vyplývající prostorovou analýzu lokality (rok uplatnění 2013). 

V průběhu přípravy knihy se její rukopis rozrostl na několik set stran, tím bylo 
redakční zpracování výrazně náročnější a technické možnosti vydavatele (tiskárna 

MZM) již nedovolují tento titul vydat v roce 2014. Uplatnění výsledku je tak 

přesunuto z roku 2013 na rok 2014.  
 

39. Etnografie – garantka: PhDr. Jarmila Pechová  

Cíl: Výsledky: 
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1 x C – kapitola v odborné knize, téma: Bořetice (Tradiční řemesla a živnosti), 
kapitola věnovaná tradičním řemeslům v obci Bořetice na Hustopečsku (bude 

uplatněno v roce 2013). 

Text uplatněn jako článek v českém recenzovaném časopise (Jižní Morava 2013). Je 
upravena kategorie výsledku cíle DKRVO z C na Jrec. 

1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise (Folia ethnographica), téma: 

Řemesla a živnosti v Tuřanech před rokem 1948, věnující se tradičním řemeslům na 
Brněnsku (bude uplatněno v roce 2013). 

Jelikož se redakce časopisu Folia ethnographica rozhodla v roce 2013 celé jedno číslo 

věnovat tématům spojeným s prací a osobností význačné české etnoložky a bývalé 
pracovnice MZM PhDr. Miroslavy Ludvíkové, bylo číslo, do nějž byl plánován 

příspěvek Řemesla a živnosti v Tuřanech před rokem 1948, věnující se tradičním 

řemeslům na Brněnsku přesunuto do ročníku 2014. Uplatnění výsledku tohoto cíle 

DKRVO je tak odloženo na rok 2014.  

2 x D – článek v zahraničním sborníku (Slovensko, Banská Bystrica: téma Odraz 

tradice a její nositelé v současných výrobách na Moravě) a článek ve sborníku (téma: 
Výroba likérů na území Velkého Brna v první polovině 20. století). 

V obou případech byla autorka oslovena až v průběhu roku 2013 pořadateli 

zmíněných konferencí, přičemž došlo k rychlému otištění konferenčních příspěvků 
a vydání publikací ještě v roce 2013. Jsou tak doplněny tyto dva výsledky 

s uplatněním v roce 2013. 

 
40. Hudební věda – garant: Mgr. Ondřej Pivoda 

Výsledky: 

2 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, téma: Život a tvorba skladatele 
Milana Harašty, Počátky dirigentské činnosti Břetislava Bakaly (rok uplatnění 2014), 

V průběhu výzkumu garant získal a podařilo se mu zpracovat a uplatnit (Jrec – Opus 

musicum) cenný materiál týkající se tvorby Vítězslava Nováka. Počet výsledků je tak 
rozšířen na 3 x Jrec (1 x rok uplatnění 2013, 2 x rok uplatnění 2014). 

 

41. Dějiny literatury – garant: PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D. 
Cíl: Výsledky: 

1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, bude věnováno zapomenutým 

autorům, kteří působili zároveň jako literáti a podíleli se na výtvarné podobě prací, 
respektive ovlivňovali výtvarníky – ilustrátory (rok uplatnění 2013), 

Na základě rozhodnutí redakce časopisu Acta Musei Moraviae, Sci. soc. došlo 

k přesunu vydání článku do ročníku 99/2014. Uplatnění výsledku tohoto cíle DKRVO 
je tak přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 

1 x B – odborná kniha, publikace Ilustrace v dětské knize – monografická práce o 

zásadních osobnostech ilustrace české literatury pro děti a mládež v 19. až 21. Století 

(rok uplatnění 2013). 

Autor požádal o možnost zapracování nového materiálu aktuálních autorů za rok 2013 

a rovněž o možnost vydat publikaci v dvojjazyčné (česko-anglické) verzi. Tím se 
samozřejmě příprava a redakční úprava rukopisu prodloužila. Uplatnění výsledku je 

přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 

 
42. Osteologie – garantka: Mgr. Martina Roblíčková, Ph.D. 

Cíl 2: Výsledky: 
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1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, shrnujíce výsledky získané 
zpracováním osteologického materiálu, zaměřená převážně na výsledky nové (rok 

uplatnění 2013).  

Laboratorní analýzy nalezeného materiálu dosud nebyly uzavřeny. Výsledky výzkumu 
tedy dosud není možné v ucelené podobě publikovat. Uplatnění výsledku se tak 

přesouvá z roku 2014 na rok 2013. 

 
44. Historie přírodních věd – garant: PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. 

Cíl: Výsledky: 

2 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise (oba články ve Folia Mendeliana), 
budou se věnovat analýze vztahu a míry vlivu moravského vědeckého prostředí na 

vznik moderní genetiky a teoretickými inspiracemi Mendelovi práce (rok uplatnění 

2014 a 2015).  

Připravovaný článek byl předán do tisku dříve a bude tedy uplatněn již v roce 2013. 

Uplatnění prvního článkuse tedy přesouvá z roku 2014 na rok 2013. 

 
45. Hudební věda – garant: Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D. 

Cíl 1: Výsledky: 

1 x Jneimp – článek v recenzovaném časopise, téma: Svatojakubská hudební sbírka 
a Antonio Caldara, po přednesení na Mezinárodním hudebněvědném kolokviu 

plánovaná publikace v zahraničním časopise Musicologica Austriaca (případně 

v Musicologica Brunensia – Jrec; rok uplatnění 2013) 
Změna v souvislosti s celostátním cyrilometodějským výstavním projektem 

v prostorách MZM, namísto svatojakubské sbírky a Antonia Caldary řešeno dílo 

jiného rakouského skladatele v téže sbírce, článek: Contiho moteto o svatých Cyrilu 
a Metodějovi. Vlastivědný věstník moravský (65, 2013). Změna tématu byla 

akceptována a výsledek byl zařazen v kategorii Jrec. 

Cíl 2: Výsledky: 
1 x Jneimp – článek v recenzovaném časopise (Hudební věda, databáze ERIH), téma: 

Zpěváci italské opery na Moravě (rok uplatnění 2013). 

Z důvodu změny edičního plánu časopisu odloženo redakcí na rok 2014. Uplatnění 
výsledku tohoto cíle DKRVO je přesunuto z roku 2013 na rok 2014. 

1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise (Opus musicum), téma: Z počátků 

brněnské opery: první sezóna Angela Mingottiho 1732/33 (rok uplatnění 2013). 
Změna tématu studie v souvislosti s tématem aktuálního Mezinárodního 

hudebněvědného kolokvia Brno, článek: K provozování oratoria na Moravě 

v 1. polovině 18. století, Opus musicum, bude publikováno 6/2013. Byla akceptována 
změna tématu článku. 

 

46. Botanika – garant: RNDr. Karel Sutorý, CSc. 

Cíl 1: Výsledky: 

1 x Jneimp – článek v recenzovaném časopise, typy druhů popsané O. Paulsenem 

z Pamiru (bude uplatněno v roce 2013). 
Rozhodnutím autorů došlu ke změně časopisu, v němž dojde k publikaci výsledků 

výzkumu. Článek je aktuálně v recenzním řízení. Kategorie výsledku je změněna 

z Jneimp na Jrec a uplatnění výsledku tohoto cíle DKRVO se přesouvá z roku 2013 
na rok 2014. 

Cíl 2: Výsledky: 
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1 x Jneimp – článek recenzovaném časopise (nabídnuto Edinburg journal of botany), 
systematika druhu Cynoglossum montanum v mediterraánu (uplatněno bude v roce 

2013). 

Submitace a recenzní řízení o přijetí článku se protáhlo více, nežli se předpokládalo. 
Uplatnění výsledku tohoto cíle DKRVO se tak přesouvá z roku 2014 na rok 2013. 

1 x Jimp – článek v impaktovaném časopise, téma: Kuschkewiczia vesus Solenanthus 

– Palynological Data and the Generic Positron of Kuschakewiczia turkestanica Regel 
and Smirnov (Boraginaceae), (uplatněno v roce 2013). 

K otištění článku došlo na základě adresného vyzvání redakce k dodání příspěvku, 

vydávající tematické číslo. Zájem redakce se projevil v rychlém průběhu recenzního 
řízení i otištění článku. Tento výsledek byl přidán mezi cíle DKRVO s uplatněním 

v roce 2013. 

 

47. Zoologie – garant: RNDr. Miroslav Šebela, CSc. 

Cíl 1: Výsledky: 

1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, téma: Biologie reintrodukované 
populace želvy bahenní na lokalitě Betlém (jižní Morava) zpracování 20ti leté 

existence jediné životaschopné populace želvy bahenní v České republice (bude 

uplatněno v roce 2013). 
Vzhledem k získání mimořádně rozsáhlého počtu nových dat z odchytů v této sezóně 

se příprava rukopisu zpozdila a bude dokončena do konce t. r. a připravena pro tisk 

v roce 2014. Uplatnění výsledku tohoto cíle DKRVO je tak přesunuto z roku 2013 na 
rok 2014. 

Cíl 2: Výsledky: 

1 x B – odborná kniha (společně s J. Chytilem a P. Macháčkem), Ptáci Vodního díla 
Nové Mlýny, monografické zpracování výsledky dlouholetého sledování výskytu 

vodního ptactva na Vodním díle Nové Mlýny a v jeho okolí, prováděného v rozmezí 

let 1975–2012 (bude uplatněno v roce 2013). 
 Publikace byla vydána, avšak nakladatelství (vydavatelem nebylo MZM) nezařadilo 

do tiráže odkaz na projekt IP DKRVO MZM. Vydavatel byl požádán o errata 

a vložení do publikace. V případě úspěšného zisku ISBN a vydání errata bude 
uplatněno, v opačném, případě bude výsledek zrušen. 

 

48. Hudební věda – garant: Mgr. Simona Šindlářová 
Cíl 1: Výsledky: 

1 x B – odborná kniha (společně s J. Čižmářem), Strážnická hudební sbírka hrabat 

z Magni – tematický katalog (rok uplatnění 2013) a 1 x A – elektronický dokument: 
online katalog této sbírky pro mezinárodní soupis hudebních pramenů RISM. 

Při výzkumu souvisejícím s přípravou publikace garantka narazila na závažné 

skutečnosti, včetně nálezu doposud neznámých not ze 17. století, které pohled na tuto 

sbírku i na celou hudební kulturu rodu Magnisů mění. Vzhledem k novým poznatkům 

není v tuto chvíli možné katalog objektivně připravit. Je třeba dále podrobně 

zpracovat zámeckou knihovnu na zámku Strážnice a navštívit archivy v Polsku, na 
Slovensku, případně v Německu a Rakousku, kde se nacházejí doklady k historii 

šlechtického rodu Magnisů. Uplatnění tohoto výsledku DKRVO j tak přesunuto z roku 

2013 na rok 2015. 
1 x A – audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty – vydání CD s vybranými 

skladbami ze strážnické sbírky. 
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Technická příprava obsahu CD si vyžádala delší přípravu, nebylo možné je vydat již 
v plánovaném roce 2013. Uplatnění výsledku tohoto cíle DKRVO je tak přesunuto 

z roku 2013 na rok 2014. 

 
49. Pedologie – garantka: Mgr. Jana Šušulová 

Jméno řešitelky bylo opraveno z Šušulová na Šušolová.  

 
50. Antropologie – garant: Mgr. Zdeněk Tvrdý 

Cíl 2: Výsledky: 

1 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, budou popsány výsledky 
antropologické analýzy kosterního materiálu z lokalit Mořice a Topolany (rok 

uplatnění 2013). 

V průběhu výzkumu bylo zjištěno, že existují již starší (byť málo známé) 

antropologické analýzy materiálu. Každopádně jeho nové publikování v podobě 

obsáhlé nové studie se ukázalo bezpředmětným. Tento výsledek se tedy ruší. 

 
51. Etnologie – garantka: PhDr. Eva Večerková, CSc. 

Cíl 1: Výsledky: 

1 x B – odborná kniha, publikace Církevní rok a lidové obyčeje (pro nakladatelství 
Vyšehrad, uplatnění se předpokládá v roce 2013). 

Vydavatelství Vyšehrad posunulo vydání této knihy ve svém Edičním plánu až na rok 

2014. Uplatnění výsledku tohoto cíle DKRVO se přesouvá z roku 2013 na rok 2014. 
3 x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, témata: 1. Obřadní strom máj ve 

středoevropském kontextu (pro Folia ethnographica, uplatnění se předpokládá v roce 

2013). 
První článek vyšel pod pozměněným názvem Tradiční atributy hodnosti a pravomoci 

vesnické chasy v rámci knihy Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte múzejných 

zbierok (Slovensko, Bratislava 2013). Kategorie výsledku je změněna z Jrec na 
C a dále je akceptována korekce zaměření příspěvku. 

1 x D – článek ve sborníku, téma: Zoomorfní motivy v lidové tradici – beran a kozel, 

článek věnovaný ornamentalistice v lidové kultuře (uplatnění se předpokládá v roce 
2013). 

Článek vyšel pod pozměněným názvem Beran v lidových obyčejích na Moravě 

v rámci knihy Zoomorfní tematiky v lidové kultuře (Uherské Hradiště 2013). 
Kategorie výsledku je změněna z D na C a dále je akceptována korekce zaměření 

příspěvku. 

 
52. Mineralogie – Garantka: Mgr. Eva Víšková 

Cíl 2: Výsledky:  

1x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, srovnání minerálních asociací s As 

v centrální části Českomoravské vrchoviny (uplatnění je plánováno v roce 2014). 

Na základě rozhodnutím autorů textu (Mgr. Víšková z MZM a dva spoluautoři 

s akademického prostředí) došlo ke změně časopisu, v němž dojde k publikaci 
výsledků výzkumu. Článek bude v příštím roce nabídnut redakci impaktovaného 

časopisu. Je tedy změněna kategorie výsledku z Jrec na Jimp. 

 
53. Hudební věda – garant: Mgr. Jiří Zahrádka, Ph.D. 

Výsledky:  
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1x Jrec – článek v českém recenzovaném časopise, téma: Leoš Janáček a brněnská 
spolková činnost v letech 1870–1928 (uplatněno bude v roce 2013). 

Získaný materiál byl natolik obsáhlý, že jej autor rozdělil na dva texty: článek věnující 

se vztahu Janáčka k Sokolu Od Symfonietty vojenské přes Symfonietu sletovou až po 
pouhou Sinfoniettu (Opus Musicum 5, 2013) a článek věnující se vztahu Janáčka 

a divadla: Leoš Janáček jako činitel družstva brněnského Národního divadla (SPFFBU 

– Musicologica Brunensia, 2013). Je tedy rozšířen počet výsledků tohoto cíle DKRVO 
na 3 x Jrec (rok uplatnění 2013)aje akceptována korekce zaměření příspěvku. 

1 x B – odborná kniha, ediční zpracování díla Leoše Janáčka – dechový, sextet Mládí 

(uplatněno bude v roce 2013). Nelze uplatnit v rámci IP DKRVO, německé 
nakladatelství Henle Verlag odmítlo vytisknout odkaz na projekt. Tento výsledek je 

tedy zrušen. 

 

Příloha č. 2 Zprávy o plnění cílů IP DKRVO za rok 2013 

Výsledky uplatňované za rok 2013 vzniklé v činnosti Moravského zemského muzea 

bez vazby na IP DKRVO, dodávka 15. ledna 2014 
 

A (výsl. publikační) 

1. J 
2. 2013 

3. Antonín, Vladimír 

4. „Monograph of Crinipellis and Chaetocalathus in tropical Africa“ 
5. MZM 

6. 2032-7633; Fungus Flora of tropical Africa 3, nemá čísla v ročníku, 1–41; 41 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec 
2. 2013 

3. Antonín, Vladimír – Běťák, Jan 

4. „First record of Xeromphalina cauticinalis (Basidiomycota, Agaricales) in the 
Czech Republic“ 

5. MZM 

6. 1211-8788; Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 98, 1, s. 99–104; 6 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. Jimp 

2. 2013 

3. Antonín, Vladimír 

4. „Supplements to the monograph of tropical African species of Marasmius 

(Basidiomycota, Marasmiaceae)” 

5. MZM 
6. 0181-1584; Cryptogamie, Mycologie, 34, 2, s. 113–135; 23 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. Jimp 

2. 2013 
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3. Antonín, Vladimír – Sedlák, Petr – Tomšovský, Michal 
4. „Taxonomy and phylogeny of European Gymnopus subsection Levipedes 

(Basidiomycota, Omphalotaceae)” 

5. MZM 
6. 0031-5850; Persoonia, 31, s. 179–187; 9 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. Jrec 

2. 2013 
3. Miersch, Jürgen – Antonín, Vladimír  

4. „Hemimycena longipilosa (Agaricales), a new species from Germany“ 

5. MZM 

6. 1211-0981 (print), 1805-1421 (on-line); Czech Mycology, 65, 2, s. 151–156; 6 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. Jrec 

2. 2013 
3. Baňař, Petr – Štys, Pavel 

4. „Two new species of Oncylocotis (Hemiptera: Heteroptera: Enicocephalidae) from 

Australia“ 
5. MZM 

6. 1211-8788; Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 98, č. 2, s. 317-325; 9 

 
A (výsl. publikační) 

1. Jrec 

2. 2013 
3. Heiss, Ernst – Baňař, Petr 

4. „Two new genera and four new species of micropterous Aradidae from Malaysia 

(Hemiptera: Heteroptera)“ 
5. MZM 

6. 1211-8788; Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 98, č. 2, s. 363-379; 17 

 
A (výsl. publikační)J 

1. Jrec 

2. 2013 
3. Kment, Petr – Hradil, Karel – Baňař, Petr – Balvín, Ondřej – Cunev, Jozef – 

Ditrich, Tomáš – Jindra, Zdeněk – Roháčová, Magdalena – Straka, Michal – Sychra, 

Jan 

4. „New and interesting records of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) from the Czech 

Republic and Slovakia V“ 

5. MZM 
6. 1211-8788; Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, 98, č. 2, s. 495-541; 47 

 

A (výsl. publikační) 
1. D 

2. 2013 

3. Beránková, Helena 
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4. „Folk Costumes In South East Moravia Today“ 
5. MZM 

6. 1307-9700; Green Textile, Slow Fashion. 1st International Fashion and Textile 

Design Symposium, 4, s. 108-111, Antalya, Akdeniz sanat dergisi 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. C 

2. 2013 

3. Beránková, Helena 
4. „Sbírka fotografií“  

5. CZ.1.07/2.4.00/17.0038 

6. 978-80-7028-402-5; Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu 

Moravského zemského muzea v Brně, 9, s. 155-163, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. C 

2. 2013 
3. Beránková, Helena 

4. „Sbírka grafiky“  

5. CZ.1.07/2.4.00/17.0038 
6. 978-80-7028-402-5; Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu 

Moravského zemského muzea v Brně, 5, s. 149-153, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. C 
2. 2013 

3. Beránková, Helena 

4. „Prezentace sbírek a práce s veřejností“  
5. CZ.1.07/2.4.00/17.0038 

6. 978-80-7028-402-5; Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu 

Moravského zemského muzea v Brně, 4, s. 181-185, Brno, Moravské zemské muzeum 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. Jimp  

2. 2013 

3. Hršelová Pavla – Cempírek, Jan – Houzar, Stanislav – Sejkora, Jiří 

4. „S,F,Cl-rich mineral assemblages from burned spoil heaps in the Rosice-Oslavany 

Coalfield, Czech Republic“  

5. MZM 
6. 0008-4476; The Canadian Mineralogist, 51, s. 171-188, 18 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. Jrec  

2. 2013 
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3. Dvořáková, Hana 
4. „Kugluf a povidla – rakouské nebo české? Sladká kuchyně v roli kulturního 

dědictví“  

5. MZM 
6. 0862-1209; Folia Ethnographica, 47, č. 2, s. 51-62; 12 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. C 

2. 2013 
3. Dvořáková, Hana 

4. „Sbírka hraček“  

5. CZ.1.07/2.4.00/17.0038 

6. 978-80-7028-402-5; Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu 

Moravského zemského muzea v Brně, 7, s. 89-95, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. C 
2. 2013 

3. Dvořáková, Hana 

4. „Sbírka betlémů“  
5. CZ.1.07/2.4.00/17.0038 

6. 978-80-7028-402-5; Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu 

Moravského zemského muzea v Brně, 5, s. 117-121, Brno, Moravské zemské muzeum 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. C 

2. 2013 

3. Dvořáková, Hana 
4. „Sbírka lidové religiosity“  

5. CZ.1.07/2.4.00/17.0038 

6. 978-80-7028-402-5; Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu 
Moravského zemského muzea v Brně, 5, s. 123-127, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. C 

2. 2013 

3. Dvořáková, Hana 

4. „Fond Ústředí lidové umělecké výroby“  

5. CZ.1.07/2.4.00/17.0038 
6. 978-80-7028-402-5; Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu 

Moravského zemského muzea v Brně, 5, s. 135-139, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. C 
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2. 2013 
3. Dvořáková, Hana 

4. „Filmotéka“  

5. CZ.1.07/2.4.00/17.0038 
6. 978-80-7028-402-5; Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu 

Moravského zemského muzea v Brně, 3, s. 165-167, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. C 
2. 2012 

3. Dvořáková, Hana 

4. „Minoritäten im Fokus des ‚Steinmuseums‘“ 

5. MZM 

6. 978-3-942411-80-6; Volkskunde in Sachsen, Bd. 24, 6, s. 207-212, Dresden, 

Universitätsverlag und Buchhandlung 
7. Moravské zemské muzeum  

 

A (výsl. publikační) 
1. Jrec 

2. 2013 

3. Dvořáková, Hana 
4. „Tradičná kultúra jako zdroj inšpirácie súčasného dizajnu“ 

5. MZM 

6. 1335-5457; Remeslo, umenie, dizajn, č. 1, s. 56-58; 3  
7. Moravské zemské muzeum  

 

A (výsl. publikační) 
1. C 

2. 2013 

3. Galuška, Luděk 
4. „Vlčnov v období prvních Slovanů a Velké Moravy“ 

5. MZM 

6. 978-80-260-5486-3; Vlčnov, dějiny slovácké obce, 10, s. 73-82, Vlčnov, Obec 
Vlčnov 

7. Moravské zemské muzeum  

 
A (výsl. publikační) 

1. J 

2. 2013 

3. Gregorová, Růžena 

4. „Zkamenělé ryby karpatských hlubin“ 

5. MZM 
6. 0044–4812; Živa, s. 250–253; 4 

7. Moravské zemské muzeum  

 
A (výsl. publikační) 

1. D 

2. 2013 
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3. Gregorová, Růžena 
4. „Sphenodus Agassiz (Neoselachii, Synechodontiformes, Oxfordian) from the Hády 

Hill in Brno, Czech Republic“ 

5. MZM 
6. 978-3-89937-162-8; 6th International Meeting on Mesozoik Fishes, 1, s. 32, 

Munchen, Verlag Dr. Friedrich Pfeil 

7. Moravské zemské muzeum  
 

A (výsl. publikační) 

1. C 
2. 2013 

3. Gregorová, Růžena 

4. „Neživá příroda“ 

5. MZM 

6. 978-80-260-5486-3; Vlčnov, dějiny slovácké obce, 14, s. 11-24, Vlčnov, Obec 

Vlčnov 
7. Moravské zemské muzeum  

 

A (výsl. publikační) 
1. Jrec  

2. 2013 

3. Losertová, Lenka – Buřival, Zbyněk – Losos, Zdeněk – Houzar, Stanislav 
4. „Minerální asociace a chemické složení Mg-wolframitu a scheelitu z Cetoraze u 

Pacova, Česká republika“  

5. MZM 
6. 1211-8796; Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 98, č. 1, s. 41-48; 8 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. Jrec  

2. 2013 
3. Houzar, Stanislav – Hrazdil, Vladimír 

4. „Stříbro a zlato v galenitových rudách z žilných polymetalických ložisek 

Českomoravské vrchoviny“ 
5. MZM 

6. 1211-8796; Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 98, č. 2, s. 3-23; 21 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. C 

2. 2013 

3. Kalinová, Alena 

4. „Sbírka keramiky a zlidovělého umění“  
5. CZ.1.07/2.4.00/17.0038 

6. 978-80-7028-402-5; Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu 

Moravského zemského muzea v Brně, 26, s. 62-87, Brno, Moravské zemské muzeum 
7. Moravské zemské muzeum 
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A (výsl. publikační) 
1. D 

2. 2013 

3. Kašparová, Dagmar 
4. „Nálezy mincí na trasách obchodních cest na severozápadní Moravě v 11.–13. 

století“ 

5. MZM 
6. 978-80-86502-53-3; Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu, 5, s. 

7-11, Brno, Centrum dopravního výzkumu 

 7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. C 

2. 2013 

3. Kolibáč, Jiří – Wappler, Torsten 

4. „Fossilbericht der Buntkäfer (Cleridae)“ 
5. MZM 

6. 978-3-9807669-7-5; Die Buntkafer in Rheinland-Pfalz und im Saarland, 4, s. 28-31, 

Mainz (Německo), GNOR 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. J 

2. 2013  

3. Kučera, Jan – Kubešová, Svatava – Marková, Ivana – Vicherová, Eliška 
4. „Příspěvek k poznání bryoflóry západních Krkonoš“  

5. MZM  

6. 0139-925X; Opera Corcontica, č. 50, s. 207–214; 8 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. Jrec 

2. 2013  

3. Kučera, Jan – Bradáčová, Jitka – Holá, Eva – Kubešová, Svatava – Manukjanová, 
Alžběta – Mikulášková, Eva – Štechová, Táňa – Tkáčiková, Jana – Vicherová, Eliška 

4. „Results of the bryofloristic courses of the Department of Botany, University of 

South Bohemia, in 2012 and 2013“  
5. MZM 

6. 1211-3026; Časopis Slezského muzea Opava (A), č. 62, s. 173-184; 12 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. B 
2. 2013 

3. Malý, František 

4. „Jakub Jan Ryba: Varhanní skladby. Kritická edice“ 
5. MZM 

6. 979-0-706522-16-6; 56 s., Brno, Editio Salve Regina 

7. Moravské zemské muzeum 
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A (výsl. publikační) 

1. Jrec 

2. 2013 
3. Malenovský, Igor – Navrátil, Vladimír 

4. „Faunistic records from the Czech Republic – 350“ 

5. MZM 
6. 1210-6100; Klapalekiana, 49, č. 3-4, s. 219-220; 2 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1: C 

2: 2013 

3: Mitáček, Jiří 

4: Vlasta Fialová a časopis Z kralické tvrze 

5: MZM 
6: 978-80-7028-409-4; Za kralickou do Kralic; 8, s. 197-204, Brno, Moravské zemské 

muzeum 

7: Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. Jimp 
2. 2013 

3. Nerudová, Zdeňka 

4. „Palaeolithic settlement strategies in the Krumlov Forest area (South Moravia, 
Czech Republic) during MIS 3“ 

5. MZM 

6. 1040-6182; Quaternary International, 294, 61-70; 10 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. Jneimp 

2. 2013 

3. Oliva, Martin 
4. „The variability of (Palaeo-)lithics: Some facts, some ideas“ 

5. MZM 

6. 0323-1119, Anthropologie, 50, č. 3, s. 265-273; 9 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. Jneimp 

2. 2013 

3. Oliva, Martin 
4. „Industrie staropaleolitického typu z Brna-Líšně. K otázkám reprezentativnosti 

souborů starého paleolitu“ 

5. MZM 
6. 0323-1267; Archeologické rozhledy, 65, s. 163-174; 12 

7. Moravské zemské muzeum 
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A (výsl. publikační) 

1. D 

2. 2013 
3. Oliva, Martin 

4. „The Moravian karst in the Anthropological Perspective“ 

5. MZM 
6. 978-80-87857-07-6; 16th International congress of speleology, Czech republic, 

Brno, July 21-28, 2013, Proceedings Volume 1, 4, s. 18-21, Praha, Czech 

Speleological Society 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. D 

2. 2013 

3. Oliva, Martin 
4. „Spiritualité d’un chasseur de mammouths gravettien“ 

5. MZM 

6. 978-2-87772-509-5; Les gravettiens. Serie Civilisations et cultures, 29, s. 271-299; 
Paris, éditions Érrance 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. D 

2. 2013 
3. Oliva, Martin 

4. „Les Pays Tchèques“ 

5. MZM 
6. 978-2-930495-16-3; Le Paléolithique supérieur européen. Bilan quinquennal 2006-

2011, 10, s. 53-62, ERAUL 130, Université de Liège 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec 
2. 2013 

3. Pechová, Jarmila 

4. „Odraz tradice a její nositelé v současných výrobách na Moravě“ 
5. MZM 

6. 1335-5074; Etnologické rozpravy, 20, č. 1-2, s. 191–201; 11 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. D  
2. 2013 

3. Pechová, Jarmila 

4. „Výroba likérů na území Velkého Brna v první polovině 20. století“ 
5. MZM 

6. 978-80-86475-30-1; Němci v českých zemích – Die Deutschen in den böhmischen 

Ländern. Zprávy společnosti pro dějiny Němců v Čechách. Mitteilungen der 
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Gesellschaft für die Geschichte der Deutschen in Böhmen VII, 12, s. 53-64, Ústí nad 
Labem, Nakladatelství Kristina Kaiserová, Albis international 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. C 

2. 2013 
3. Pechová, Jarmila 

4. „Sbírka pracovního nářadí“  

5. CZ.1.07/2.4.00/17.0038 
6. 978-80-7028-402-5; Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu 

Moravského zemského muzea v Brně, 26, s. 10-35, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec  
2. 2013 

3. Pechová, Jarmila 

4. „Rukopisné záznamy Miroslavy Ludvíkové k výzkumu lidové stravy“  
5. MZM 

6. 0862-1209; Folia Ethnographica, 47, č. 2, s. 199-215; 17 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec 
2. 2013 

3. Pivoda, Ondřej 

4. „Bouře Vítězslava Nováka a její provedení v letech 1910–1913“ 
5. MZM 

6. 0862-8505; Opus musicum, 45, č. 5, s. 65-78; 14 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. C 
2. 2013 

3. Reissner, Martin  

4. „Cyrilometodějský fenomén v reflexích nové české literatury / The Cyrillo-
Methodian phenomenon in reflection of new Czech literature“ 

5. MZM 

6. 978-80-7028-410-0; Cyril a Metoděj – doba, život, dílo / Cyril and Methodius – 

Their Era, Lives, and Work, 19, s. 113-131, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum  

 
A (výsl. publikační) 

1. D 

2. 2013 
3. Roblíčková, Martina – Káňa, Vratislav  

4. „Barová (Sobolova) Cave, Moravian Karst (Czech Republic) Upper Pleistocene 

Fosiliferous In-Cave Sediments Instructive Paleontological Excavations“ 
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5. MZM 
6. 978-80-87857-07-6; 16th International congress of speleology, Czech republic, 

Brno, July 21-28, 2013, Proceedings Volume 1, 6, s. 133-138, Praha, Czech 

Speleological Society 
7. Moravské zemské muzeum  

 

A (výsl. publikační) 
1. C 

2. 2013 

3. Jiráň, Luboš – Salaš, Milan – Krenn-Leeb, Alexandra 
4. „The Czech Lands and Austria in the Bronze Age“ 

5. MZM 

6. 978-0-19-957286-1; The Oxford Handbook of the European Bronze Age, 26, s. 

787-812, Oxford, Oxford University Press 

7. Moravské zemské muzeum  

 
A (výsl. publikační) 

1. C 

2. 2013 
3. Salaš, Milan 

4. „Pravěké a časně dějinné osídlení Tišnovska“ 

5. MZM 
6. 978-80-260-5294-4; Tišnov. Příroda – Dějiny – Památky – Lidé, 31, s. 193-223, 

Tišnov, Město Tišnov 

7. Moravské zemské muzeum  
 

A (výsl. publikační) 

1. B 
2. 2013 

3. Macháček, Petr – Chytil, Josef – Šebela, Miroslav 

4. „Ptáci Vodního díla Nové Mlýny“ 
5. MZM 

6. 978-80-903713-7-8; 115 s., Přerov, Muzeum Komenského 

7. Moravské zemské muzeum  
 

A (výsl. publikační) 

1. Jrec 
2. 2013 

3. Zachar, Tomáš – Fojtík, Pavel – Jarošová, Ivana – Tvrdý, Zdeněk 

4. „Antropologická analýza vybraných skrinkových hrobov lužickej kultury z obdobia 

starších popelnicových polí“ 

5. MZM 

6. 0323-0570; Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales, 98, č. 2, s. 277-296; 20 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. Jrec 

2. 2013 

3. Večerková, Eva 
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4. „Záznamy lidových obyčejů na Brněnsku z terénních výzkumů Miroslavy 
Ludvíkové“ 

5. MZM 

6. 0862-1209; Folia ethnographica, 47, č. 2, s. 217-231; 15 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. C 

2. 2013 

3. Večerková, Eva 
4. „Sbírka nábytku“  

5. CZ.1.07/2.4.00/17.0038 

6. 978-80-7028-402-5; Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu 

Moravského zemského muzea v Brně, 12, s. 36-47, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. C 

2. 2013 
3. Večerková, Eva 

4. „Sbírka obyčejových předmětů“  

5. CZ.1.07/2.4.00/17.0038 
6. 978-80-7028-402-5; Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu 

Moravského zemského muzea v Brně, 12, s. 96-107, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 
 

A (výsl. publikační) 

1. C 
2. 2013 

3. Večerková, Eva 

4. „Sbírka kraslic“  
5. CZ.1.07/2.4.00/17.0038 

6. 978-80-7028-402-5; Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu 

Moravského zemského muzea v Brně, 8, s. 108-115, Brno, Moravské zemské muzeum 
7. Moravské zemské muzeum 

 

A (výsl. publikační) 
1. C 

2. 2013 

3. Večerková, Eva 

4. „Organologická sbírka“  

5. CZ.1.07/2.4.00/17.0038 

6. 978-80-7028-402-5; Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu 
Moravského zemského muzea v Brně, 6, s. 128-133, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. C 

2. 2013 
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3. Večerková, Eva 
4. „Sbírka starých tisků a rukopisů“  

5. CZ.1.07/2.4.00/17.0038 

6. 978-80-7028-402-5; Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu 
Moravského zemského muzea v Brně, 8, s. 140-147, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 

 
A (výsl. publikační) 

1. C 

2. 2013 
3. Zahrádka, Jiří 

4. „Janáčkova Glagolská mše a její kořeny / Janáčekʼs Glagolic Mass and its roots“ 

5. MZM 

6. 978-80-7028-410-0; Cyril a Metoděj – doba, život, dílo / Cyril and Methodius – 

Their Era, Lives, and Work, 9, s. 95-103, Brno, Moravské zemské muzeum 

7. Moravské zemské muzeum 
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VNITŘNÍ ÚSEK 
 
Součástí úseku pro vnitřní záležitosti byla v roce 2012 následující oddělení: 

1. Oddělení správy budov;  

2. Oddělení informatiky; 
3. Oddělení údržby; 

4. Oddělení ostrahy. 

 
Vnitřní úsek zabezpečuje podporu pro chod MZM a v roce 2012 zajišťoval tyto akce: 

 

Ad. 1 Oddělení správy budov  

 

Investiční projekty  

Starý zámek Jevišovice – v roce 2012 byl vybrán zhotovitel na zadání VZ jak pro 
projekt, tak pro realizaci dokončení celkové rekonstrukce, obojí je ve fázi 

rozpracovanosti s termíny pro zhotovení PD březen 2013, pro uzavření smlouvy 

s realizační firmou červen 2013. Celkový náklad plánovaný pro rok 2013 – 2014 je 
cca 17 mil Kč. 

Vysoutěžen zhotovitel projektové dokumentace 

1.111.990,- Kč 

 

Zámek Moravec – v loňském roce byl vypracován projekt na dokončení III. etapy 

opravy fasády a vybraná firma bude zadávat VZ na realizaci s termínem uzavření 
smlouvy na stavební práce květen 2013, souběžně s touto akcí byla vysoutěžena firma 

na opravu havarijního stavu opěrné zdi a přilehlého schodiště, v současné době 

probíhají projekční práce v režii dané firmy s tím, že ukončení prací je k 31. 5. 2013. 

Celkový náklad v roce2013 je plánován cca 6,5 mil Kč 

Oprava opěrné zdi – splněno     

1.088.000,- Kč 

Dokončení fasády – prostavěnost ze 4/5   

4.019.825,- Kč                              
 

Havarijní stav - Depozitář Rebešovice – ke konci roku byl zpracován statický 

posudek, jehož závěry je nutno v co nejkratším termínu realizovat tak, aby nedošlo 
k destrukci obou objektů. Celkový náklad v roce 2013 je plánován cca 2,98 mil Kč 

Splněno       

2.157.430,- Kč 

 

Centrální depozitář Rebešovice – na základě jednání s investičním odborem MK ČR 

pro letošní rok zahájení prací ve stádiu přípravy VZ. Celkový náklad je plánován do 

cca 300 mil Kč, pro rok 2013 cca 3 mil Kč. 

Přípravné práce – splněno      

423.500,- Kč 

Studie – ve fázi před dokončením (leden 2014)  

592.900,- Kč 

 
Hudcova 76 – v rámci pokračovaní energetické modernizace objektu je v plánu pro 

letošní rok zahájení prací na přípravě VZ na výměnu oken a zateplení fasády, čímž se 
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naváže na vybudování nové výměníkové stanice a osazení měřící a regulační techniky 
v roce 2012. Celkový náklad cca 12 mil Kč pro roky 2013 – 2014. 

Z důvodu neodkoupení podílu na nemovitosti od firmy ORGREZ od záměru 

odstoupeno. 

Oprava rozvodů vody – havarijní stav   

336.790,- Kč 

Výstavní prostory v 1.NP – nově z depozitáře   

582.144,- Kč 
 

Dietrichsteinský palác – Zabezpečení objektů, centrální dohledové pracoviště - 
dokončení akce z loňského roku  Celkový náklad cca 0,507 mil Kč –   

splněno 

Přesun Absolonovy pracovny  

Přesun kavárny AIR café 

Přesun pokladny a šatny      

celkem 508.200,- Kč 

Nové výstavné prostory v místě původní kavárny        

380.286,- Kč 

 
Mendelianum – Ve spolupráci s Ministerstvem školství a z evropských strukturálních 

fondů bude i v tomto roce pokračovat v prostorách Biskupského dvora budování 

projektu „Mendelianum – atraktivní svět genetiky“.  
Stavební práce – splněno       

15 278 569,- Kč 

 
Kapucínské náměstí 2/4 – v roce 2012 byl zpracován statický posudek a následně 

projekt na zesílení stropní konstrukce prostor, kde bude v době únor - březen 2013 

probíhat samotná realizace prací tak, aby zde vznikla ústavní knihovna zoologického 
oddělení. Celkový náklad v roce 2013cca 0,54 mil Kč. Oprava štukové výzdoby 

vstupní chodby a schodiště, vymalování administrativních prostor 0,38 mil Kč. Ve 

stádiu přípravy VZ, rekonstrukce vytápění, oprava oken, střechy a fasády. Celkový 
náklad plánovaný pro rok 2013-2015 je cca 127 mil Kč. Pro rok 2013 cca 16 mil Kč. 

Statika – splněno       

599.067,- Kč 

Oprava štukové výzdoby a vymalování – splněno  

378.048,- Kč 

Odstranění azbestu z podhledů v 2. A 3.NP   

1.632.723,- Kč  

 

Ostatní práce nebyly realizovány z finančních důvodů - žádost o dotaci nebyla 

schválena 
Tomkova zahrádka – dochází k zavlhání opravených fasád Dietrichsteinského paláce, 

podmáčení nosných konstrukcí a tím k narušení statiky objektu pro letošní rok 
zahájení prací ve stádiu přípravy VZ. Náklad pro rok 2013 cca 1,6 mil Kč. 

Práce nebyly realizovány z finančních důvodů - žádost o dotaci nebyla schválena 
 
Ulička – v návaznosti na odizolování Uličky (spojnice ulice Petrská a Denisovy sady) 

během opravy historického jádra, jehož bylo investorem Město Brno, by 

v pokračování procesu oprav objektu Dietrichsteinského paláce měla být opravena 
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přilehlá fasáda, včetně sanace vlhkosti, aby se zabránilo její další devastaci. Celkový 
náklad cca 1,8 mil Kč 

Lokální oprava fasády – splněno      

61 650,- Kč 
Průběžné opravy 

Zabezpečení a realizace drobných oprav, pravidelná kontrola technického stavu 

objektů, zajištění správného chodu (vytápění, revize, ostraha, zabezpečení PO) – 

splněno  

 

Nad rámec plánovaných akcí 

Rybárna – rekonstrukce vytápění    

309.061,- Kč 

Nákup nového automobilu      

580 800,- Kč 

Zmodernizovalo se zázemí některých kanceláří + nová registratura 

480.000,- Kč 

 

BOZP - v průběhu roku byl technik BOZP přesunut pod správu budov 

Kontrola všech objektů MZM z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany. 
Aktualizace dokumentace BOZP a PO na všech objektech MZM. Zajistit školení 

a proškolit vedoucí pracovníky a ostatní zaměstnance z BOZP a PO, členy požárních 

hlídek, preventisty požární ochrany, řidiče referentských vozidel. Zajišťovat revize 
a kontroly PHP, hydrantů a ostatních požárně bezpečnostních zařízení (požární dveře, 

požární klapky, požární ucpávky apod.). Kontrolovat dodržování termínů kontrol 

a revizí, které jsme povinni ze zákona provádět na všech objektech MZM –  

splněno  

 

Ad 2. Oddělení informatiky 

 

zavádění kartového identifikačního systému pro řešení: 

docházky 
vstupů do objektů 

přístupu ke kopírkám apod.             

pokračuje 
dokončení zavádění VPN (virtuální síť) mezi brněnskými objekty MZM (včetně 

objektů KN 2/4 a Hudcova), která následně umožní další rozvoj v oblasti ICT v MZM, 

jako: 
identifikace při přístupu na Internet 

dohled na IT ve všech objektech 

řízenou datovou síť přes server a domény 

používání jednoho společného datového serveru 

používání IP telefonní ústředny a IP telefonů ve všech objektech 

a další        

splněno 
další postupné zavádění IP telefonie    

splněno 

zavádění centrálních multifunkčních tiskových zařízení 

pokračuje 
zavedení a udržování SW Spisovka 3 na pro vedení spisové služby v MZM splněno 
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udržování, servis a rozvoj SW pro intranetový WWW server         

průběžně 
vedení www stránek intranetu a www.mcmp.czpokračuje 

spolupráce na vedení stránek www.mzm.cz a www.mendelianum.cz      

pokračuje 

tvorba interaktivního průvodce pro výstavu Sv. Cyril a Metoděj-doba, život, dílo 

a dalších k 1150. výročí příchodu věrozvěstů                            

splněno 
péče o mobilní zařízení a realizace používání na výstavě Cyril a Metoděj-doba, život, 

dílo i dalších výstavách                                           

splněno 

 

Ad 4. Oddělení Ostrahy 

 

Revize bezpečnostních systémů    

splněno  
Započala 1. etapa zabezpečení zámku v Moravci                     

1.162.032,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcmp.cz/
http://www.mzm.cz/
http://www.mendelianum.cz/
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Ekonomický úsek 
 

Finanční zpráva Moravského zemského muzea za rok 2013 

 

Informace o závazných ukazatelích rozpočtu 

 

Moravské zemské muzeum vykazuje za rok 2013 provozní výsledek hospodaření ve 

výši -2 738 tis. Kč. Úhrada ztráty z výsledku hospodaření byla vyrovnána částkou 100 
tis. Kč z rezervního fondu vytvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření za roky 

2009 až 2012 a částkou 2 638 z fondu reprodukce – snížením odpisů dlouhodobého 

majetku. 
 

V roce 2013 byl plánovaný počet zaměstnanců 222.  

Evidenční fyzický počet zaměstnanců činil 212 a přepočtený počet zaměstnanců 192. 
 

Mzdové prostředky na platy MZM po úpravách činily 42 556 tis. Kč.  

Prostředky na platy byly čerpány v celkové výši 42 364 tis. Kč. V této částce jsou 
zahrnuty i náhrady za pracovní neschopnost ve výši 149 tis. Kč.  

Platy nebyly dočerpány, vzniklá úspora 340 tis. Kč byla použita na úhradu 

přečerpaných ostatních osobních nákladů. 
 

Rozpočet na ostatní osobní náklady v roce 2013 činil po úpravách 7 853 tis. Kč.  

OON MZM byly čerpány v celkové výši 8 245 tis. Kč,  
 

Přečerpání bylo hrazeno z úspor prostředků na platy 340 tis. Kč, z fondu odměn MZM 

- 42 tis. Kč a z rezervního fondu MZM tvořeného dary - 10 tis. Kč. 

 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu, NNV a mimorozpočtové přijaté 

prostředky za roky 2010 až 2013 

 

 

 2010 2011 2012 2013 

Příspěvek na  

provoz 

 

85 624 000,00 

 

78 564 000,00 

 

80 316 000,00 

 

78 960 000,00 

Neinvestiční 

dotace 
celkem 

 

22 365 000,00 

 

13 661 000,00 

 

13 492 000,00 

 

20 010 404,00 

V tom: SR 22 365 000,00 13 486 000,00 13 324 000,00 13 486 579,00 

      NNV 0,00 175 000,00 168 000,00 6 523 825,00 

     

Investiční 
dotace 

celkem 

 
5 009 786,00 

 
534 000,00 

 
6 684 003,00 

 
5 792 999,00 

V tom: SR 5 009 786,00 534 000,00 5 812 003,00 5 090 930,00 

      NNV 0,00 0,00 862 000,00 702 069,00 
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Informace o vyrovnaném hospodářském výsledku 

 

Moravské zemské muzeum již při stanovení závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 

2013 rozpočet dlouhodobě vnímá jako podfinancovaný a dá se očekávat nedostatek 
finančních prostředků. Částečné vyrovnání se po dobu roku 2013 daří naplňovat 

pomocí projektu DKRVO z Ministerstva kultury ČR. Ve vykázané účetní závěrce za 

rok 2013 se tento komentář jeví jako prognostikovaná realita. Zásadní problém 
vyrovnaného hospodaření představují nesplněné vlastní výnosy. V položce výnosy 

z pronájmu nižší o -743 tis. Kč, výnosy z prodeje vstupenek nižší o -909 tis. Kč, 

ostatní výnosy z činností -435 tis. Kč. Na vyrovnání rozdílu neplnění celkových 
vlastních výnosů a pokrytí ztráty z výsledku hospodaření se podílí čerpání fondu 

reprodukce o + 4 797 tis. Kč. 

 

Moravské zemské muzeum si vytyčilo výrazná úsporná opatření současně 

s úkolem navýšení příjmové stránky rozpočtu – výnosy z vlastní činnosti. Naplnit 

tento obsah se však obdobně jako v předchozích letech ani v roce 2013 nedařilo tak, 
aby odpovídal výnosům ve výši plánovaných příjmů.  

 

U výdajové stránky z důvodů vyrovnaného hospodaření při neplnění vlastních výnosů 
dochází k 102% čerpání rozpočtu nákladů. Osobní náklady byly čerpány přesně 

v časovém podílu, tj. na 100 %. V průběhu roku 2013 se nepodařilo vytvořit finanční 

rezervu na vyplacení individuálních mimořádných odměn pracovníkům 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 platy o 191 tis.. Kč a zvýšením rozpočtu položky ostatních osobních nákladů 
o 900 tis. Kč a tato změna rozpočtu pomohla zásadním způsobem splnit závaznou 

položku platy. Do 100 % čerpání byl zapojen i fond odměn ve výši +41,9 tis. Kč 

a rezervní fond tvořený darem na úhradu platů ve výši 10,4 tis. Kč.  
 

 V položce spotřeba materiálu byla vykázána úspora oproti rozpočtu o -680 tis. Kč tj 

čerpání na 81%, na rozdíl od nákupu drobného dlouhodobého majetku kde došlo 
k překročení o +195 tis. Kč, tj. na 139.0% čerpání rozpočtu a pohonné hmoty 

skutečnou spotřebou byly čerpány méně o 40 tis. Kč oproti rozpočtu tj jen na 91,0 %. 

 
Spotřeba energie byla překročena o +2193 tis. Kč, tj. čerpání na 127%, z toho 

elektrická energie o 1 441 tis. Kč a náklady na teplo o 763 tis. Kč. I přes přijatá 

úsporná opatření vydaná ředitelem MZM pro šetření v oblasti energií se nepodařilo 
ztrátu vyrovnat.  

 

U účtu 518 ostatní služby, nájemné bylo čerpání rozpočtu na 98,5 %, tedy nižší 

o absolutní hodnotu částky -95 tis. Kč.  

 

Celkové výnosy za rok 2013 byly splněny na 97,8 % rozpočtu 
Z toho:  

- výnosy z prodaného zboží v roce 2013 ve výši 802 tis. Kč byly plněny na 

106,9%  
- výnosy z prodeje vstupenek byly realizovány z celkové výše ročního 

objemu rozpočtu ve výši 3 600 tis. Kč neplněn rozpočet na 79,8%.  

- výnosy z pronájmů jsou plněny ve výši 3 757 tis. Kč jen na 83,5 % 
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Moravské zemské muzeum vykazuje za rok 2014 provozní výsledek hospodaření ve 

výši -2 738 tis. Kč. Úhrada ztráty z výsledku hospodaření byla vyrovnána částkou 100 
tis. Kč z rezervního fondu vytvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření za roky 

2009 až 2012 a částkou 2 638 tis. Kč z fondu reprodukce – snížením odpisů 

dlouhodobého majetku. 
 

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 finanční krizi a dopady do 

části rozpočtu příjmů výdajů zajistilo v roce 2013 vyrovnaný hospodářský výsledek.      

 

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 

 

V roce 2013 byl plánovaný počet zaměstnanců 222.  
Evidenční fyzický počet zaměstnanců činil 212 a přepočtený počet zaměstnanců 192. 

 

Mzdové prostředky na platy MZM po úpravách činily 42 556 tis. Kč.  
Prostředky na platy byly čerpány v celkové výši 42 365 tis. Kč. V této částce jsou 

zahrnuty i náhrady za pracovní neschopnost ve výši 149 tis. Kč.  

Platy nebyly dočerpány, vzniklá úspora 340 tis. Kč byla použita na úhradu 
přečerpaných ostatních osobních nákladů. 

 

Rozpočet na ostatní osobní náklady v roce 2013 činil po úpravách 7 853 tis. Kč.  
Ostatní osobní náklady Moravského zemského muzea byly čerpány v celkové výši  

8 245 tis. Kč, tzn. že byly překročeny o 392 tis. Kč. 

Přečerpání nákladů OON bylo hrazeno z úspor prostředků na platy 340 tis. Kč, 
z fondu odměn Moravského zemského muzea 42 tis. Kč a z rezervního fondu 

tvořeného dary ve výši 10 tis. Kč. 

 

Prostředky na VaV ze SR od jiných poskytovatelů  

 

Přijaté prostředky na V a V od poskytovatelů jiných než od 
zřizovatele 

 (AÚ k účt. 671) 

     
    (Kč) 

Celkem 2 981 880,80 

Granty GA ČR   550 000,- 

MŠMT ČR: Mendelianum – atraktivní svět genetiky 2 431 880,80 

 

Prostředky na VaV od příjemců účelové podpory 

 

Masarykova univerzita Brno: Investice do rozvoje vzdělávání 1 691 758,15 

Archeologický ústav AVČR: Velká Morava 1150 let křesťanství   223 111,38 

Celkem 1 914 869,53 
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Prostředky přijaté z rozpočtů ÚSC  

 

Prostředky přijaté z rozpočtů ÚSC 

AÚ k účtu 671 

  

    (Kč) 

Celkem    54 000,00 

Statutární město Brno: Janáčkovský dirigent B. Bakala   10 000,00 

 Normalizaci navzdory   20 000,00 

Jihomoravský kraj Bystřec – středověká ves   24 000,00 

 

Zhodnocení prostředků přijatých z rozpočtů SF 

 

Státní fond kultury ČR: projekt 0111 Svět tajemných Baltů 
- Cesty Bohů – od sv. Vojtěcha po Jagellonce 23 048,71 Kč      

 

Vyčíslení a zhodnocení použitých peněžitých darů 

 

Použité peněžní dary      

poskytovatel Účel daru  Stav 

k 1.1 

Přijaté 

dary 

Čerpání 

darů 

Zůstatek 

k 31.12. 

Air Café, s.r.o. Energie  30 000,00 30 000,00  

Nývltová, Fišáková Ediční  25 000,00 20 300,00 4 700,00 

AGRIS Jedovnice,  Výstava  4 000,00 4 000,00     0,00 

Drobní dárci Energie  500,00 500,00     0,00 

Mgr. Libor Cink Exhumace 6 000,00 0,00 5 082,00   918,00 

C e l k e m  6 000,00 59 500,00 59 882,00 5 618,00 

 

Přijetí ostatních příspěvků 

 

Moravské zemské muzeum v roce 2013 bylo příjemcem příspěvků od nadací, 
spoluúčastníkem na programech OP: 

                                                           (v Kč) 

ČV ICOM konference                                     25 000,00 
Nadace L. J.  restaurování rukopisů Leoše Janáčka            120 000,00 

Nadace OKD revitalizace přírodní památky Betlém               56 772,00 

C e l k e m                                                201 772,00 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



136 

 

Výdaje na zahraniční pracovní cesty 

 

Zahraniční služební cesty Moravské zemské muzeum Brno 2013 

    

Navštívené země Počet cest Částka Kč  

Bosna a Hercegovina 1 23 627,00  

Francie 6 96 456,88  

Itálie 6 81 828,11  

Korea 1 360,00  

Německo 21 254 231,16  

Polsko 12 98 058,91  

Rakousko 44 153 669,37  

Řecko 3 55 187,60  

Slovensko 45 140 509,53  

Velká Británie 7 100 823,36  

Švédsko 2 48 856,00  

Rusko 4 54 208,17  

Švýcarsko 1 9 489,00  

Nizozemí 1 8 971,40  

Bolívie 1 59 962,10  

Nový Zéland 1 74 166,48  

Chorvatsko 1 8 480,00  

Litva 3 53 775,00  

celkem  1 322 660,07  

    

 

Obecně lze konstatovat, že zahraniční pracovní cesty jsou významnou součástí práce 

na: 
 

- sběru a dovozu materiálu, tedy rozšíření fondu podsbírek MZM (zejména 

zoologická, entomologická, botanická a literární) 
 



137 

 

- účastí na mezinárodních konferencích, tedy vědeckovýzkumná publikační činnost, 
udržení pozice a role v mezinárodních společenských a přírodních vědách. 

 

Informace o bezúplatných převodech majetku 

 

V Moravské, zemském muzeu byl v roce 2013 proveden bezúplatný převod majetku 

jednoho objektu č.p. 537 v k.ú. Uherské Hradiště. 
- budova       poř. cena   9 420 078,23 Kč 

- EZS          poř. cena    142 530,32 Kč 

- Pozemek      poř. cena     29 710,00 Kč 

- Pozemek      poř. cena       769,00 Kč 

 

Přehled zálohových plateb na dodávky a práce 

 
V Moravském zemském muzeu jsou evidovány zálohové platby na dodávky: 

- záloha na el. energii                646 077,38 Kč 

- záloha na vodu                    205 560,00 Kč 
- záloha na teplo                718 000,00 Kč 

- záloha na plyn                502 150,00 Kč 

 




















