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1. Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce 
a o jejich činnosti či o jejich změnách 

a) Výchozí složení orgánů pracoviště 

Pověřen vedením od: 1.června 2012 Ing. Jaroslav Heřmánek, CSc. 

Ředitel pracoviště: Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. 

jmenován s účinností od: 1. února 2013 

Rada pracoviště zvolena dne 23. října 2012 ve složení: 

předseda: PhDr. Jan Zouplna, Ph.D.                                     

místopředseda: PhDr. Jiří Prosecký, CSc.                                            
 
Externí členové:                                                                                                     
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (Ústav politologie FFUK)                                                 
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.  (ÚFaR FF UK)                                                      
doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. (ÚBVA FF UK)                                               
PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. (KHV ZČU)                                                                        
Interní členové: 
Mgr. Pavel Hons, Ph.D. 
Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D. 
PhDr. Hana Třísková, Ph.D. 

Tajemník: Mgr. Miroslav Melčák, Ph.D. 

 

Dozorčí rada jmenována dne 1. května 2012 ve složení: 

předsedkyně: PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová  (AV ČR) 

místopředseda: PhDr. Jiří Holba, Ph.D. (OÚ AV ČR, v. v. i.) 

 
Členové: 
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)     
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. (ÚDV FF UK)        
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.  (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)       
              
Tajemník: Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D. 

 

 

b) Změny ve složení orgánů:  
ŘEDITEL ÚSTAVU: 
Ing. Jaroslav Heřmánek, CSc., byl pověřen vedením ústavu předsedou AV ČR prof. Ing. Jiřím 
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Drahošem, DrSc., dr. h. c., a to počínaje dnem 1. 6. 2012. Na základě konkurzu na ředitele OÚ, 
konaného dne 11. 12. 2012 byl novým ředitelem jmenován Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., a to od 
1. února 2013.  
 
  

c) Informace o činnosti orgánů: 

Ředitel: 
Jmenován s účinností od 1. 2. 2013. 
 
Činnost ředitele se v roce 2013 soustředila do několika oblastí. Jedním z prvních hlavních úkolů 
bylo vyřešení neuspokojivého stavu týkajícího se počtu akademických zaměstnanců. Na 
počátku roku 2013 jich v OÚ pracovalo 12. V několika výběrových řízeních v průběhu roku byl 
tento počet navýšen na 19. Důležitým krokem bylo také odstartování výzkumných pozic pro 
zahraniční badatele. Ze 7 nových zaměstnanců byli 3 cizinci (z Německa, Francie a Itálie), 
přičemž ve dvou případech se jedná o krátkodobé (zpravidla 1-2 roky) postdoc pozice. Posílení 
se týkalo zejména Oddělení východní Asie o 3 nové specialisty na Čínu. Dalším významným 
úspěchem bylo získání řady ocenění spojených i s finančními dotacemi – 1 Purkyně fellowship, 
1 mzdová podpora pro postdoky AV a 1 Wichterleho prémie. Ředitel OÚ ve spolupráci s 
hospodářskou správou rovněž pracoval na vylepšení některých provozních nedostatků – lepší 
zabezpečení prostor ústavu i některých nejcennějších starých tisků a rukopisů, uzavření pojistky 
atp. Obměnou rovněž prošla vizuální identita Orientálního ústavu: bylo vytvořeno nové logo a 
další s tím spojené materiály. Byly rovněž započaty práce na inovaci webových stránek. 
 
Ve vědeckoorganizační sféře proběhla obměna na 2 ze 3 pozic vedoucích oddělení (Oddělení 
Blízkého východu a Oddělení východní Asie) a byl jmenován zástupce ředitele (Dr. P. Hons). Ke 
zvýšení propojenosti činnosti jednotlivých zaměstnanců a zvýšení povědomí o jednotlivých 
výzkumných projektech byly zahájeny pravidelné, každoměsíční porady akademických 
zaměstnanců. Na nich kromě řešení běžné organizačně-ekonomické agendy docházelo i k 
prezentaci výzkumu. Od podzimu 2013 jsou tyto porady vedeny v angličtině. Zároveň došlo k 
angažování zaměstnankyně, která má vedle akademické práce na starosti i sledování 
grantových výzev a jejich distribuci mezi ostatní zaměstnance, případně pomoc s podáváním 
návrhů. Rovněž došlo k obnovení činnosti Knihovní komise, vyčlenění financí na stagnující 
nákup nových publikací, zaměstnání nových sil na katalogizaci specializovaných knihovních 
fondů (zejména čínské Lu Sünovy knihovny) a vytipování nejcennějších svazků určených k 
případné digitalizaci. 
 
Výrazně pokročila také snaha o zvýšení téměř neexistující mezinárodní spolupráce OÚ. V 
průběhu roku 2013 došlo k podepsání 5 bilaterálních dohod o spolupráci se zahraničními 
výzkumnými pracovišti a několik dalších bylo rozjednáno s plánovaným uzavřením v průběhu 
roku 2014 (zejména s prestižnějšími partnery ze západní Evropy a některými významnými 
pracovišti v Asii). Zároveň byli badatelé OÚ stimulováni k intenzivnější spolupráci se 
zahraničními institucemi, což se projevilo zejména větším počtem aktivních účastí na 
zahraničních konferencích (17 přednášek na mezinárodních konferencích za rok 2013). 
 
S ohledem na nutnost doplnění nedostačujícího institucionálního financování kladl ředitel OÚ 
rovněž důraz na získávání účelových prostředků. V roce 2013 bylo podáno několik grantových 
návrhů, z nich OÚ vysoutěžil jeden výzkumný projekt od TAČRu a jeden standardní projekt od 
GAČRu. Zároveň byly započaty přípravy a konzultace se zahraničními partnery na podávání 
mezinárodních grantů v roce 2014, v nichž se počítá s širším výzkumným týmem. 
 
Ke změnám došlo i v případě obou ústavních časopisů. Česky psaný Nový Orient prošel 
částečnou obměnou redakční rady a byla spuštěna jeho elektronická verze a vydávání 



  

 
 

4 

specializovaných čísel. V případě cizojazyčného Archivu orientálního došlo rovněž k částečné 
obměně ediční rady a byla angažována nová šéfredaktorka, k jejímž hlavním úkolům patří 
zejména vytipování zahraničního nakladatele s lepší distribucí a rovněž pokračující zvyšování 
viditelnosti časopisu a jeho zařazení do více online databází. 
 
Ředitel OÚ věnoval rovněž velkou pozornost oblasti propagace a popularizace vědy. Byl 
odstartován pravidelný měsíční cyklus přednášek pro veřejnost pod názvem „Orient zblízka“, 
jehož cílem je navázat na nejlepší tradice české orientalistiky a jehož prostřednictvím se zájemci 
seznámí s vybranými tématy, kterým se věnují čeští i zahraniční orientalisté. Na podzim byla 
rovněž uspořádána akce, na níž byla sezvána širší česká obec orientalistická a na níž byly 
kromě představení činnosti OÚ diskutovány i možnosti spolupráce mezi jednotlivými pracovišti. 
Kromě toho OÚ rovněž uspořádal několik workshopů s jinými výzkumnými ústavy, jejichž 
smyslem bylo hledat společné platformy a možnosti interdisciplinární spolupráce. Ředitel OÚ 
kromě toho projednával možnosti spolupráce s celou řadou zahraničních partnerů (SOAS, 
Cambridge, Academia Sinica – Tchajwan, atp.), vybraných českých univerzit, zástupců 
zahraničních velvyslanectví i českých ministerstev. 
 

Rada pracoviště:  

Zasedání Rady instituce ze dne 28. února 2013 

    

1)  Dr. Beránek představil svou vizi fungování a priorit OU během svého pětiletého funkčního 
období. Akcentoval především potřebu publikování vědeckých výstupů kmenových pracovníků 
OÚ v zahraničí, nastartování konferenčních aktivit na půdě OÚ a navázání mezinárodní 
spolupráce s vybranými vědeckými institucemi. Dr. Beránek rovněž zdůraznil potřebu aktivnější 
grantové politiky OÚ. V následující diskuzi se Rada zabývala otázkou možnosti zřídit v OÚ 
pozici grantového manažera.  

2) Rada se zabývala perspektivami personálního rozvoje OU. 

3) Dr. Hrubý představil svoji vizi koncepčního rozvoje časopisu Nový Orient, který by se podle 
něj měl důsledně profilovat jako plnohodnotný odborný časopis. Rada se shodla, že pozvednutí 
kvality časopisu je velmi důležité pro zlepšení vnímání OÚ v očích odborné veřejnosti. Dr. Hrubý 
taktéž Radu informoval o vytvoření on-line verze časopisu, která by se měla spustit počínaje 
rokem 2014.  

4) Rada se zabývala možnostmi navázání mezinárodní spolupráce mezi OÚ a vybranými 
institucemi v zahraničí, již považuje za nezbytně nutný krok k úspěšnému rozvoji instituce. 

 

Zasedání Rady instituce ze dne 20. června 2013 

                                          

1) Dr. Beránek informoval Radu OÚ o výsledcích výběrového řízení na nové pracovní pozice 
OÚ a rovněž Radu informoval o průběhu výběrového řízení na obsazení jednoletých 
postdoktorských pozic pro vědce ze zahraničí. 

2) Rada OÚ se zabývala otázkou mezinárodní spolupráce, kterou vnímá jako klíčovou pro další 
rozvoj OÚ. Dr. Beránek a dr. Zouplna informovali, že byly navázány první kontakty s konkrétními 
institucemi v USA, Polsku, Francii a na Slovensku. 

3) Dr. Beránek Radu informoval o skutečnostech, že dr. Ondřej Klimeš získal dvouleté 
postdoktorské stipendium AV ČR a dr. Oliver Weingarten získal pětiletý Fellowship J. E. 
Purkyně. Rovněž Radu informoval o úspěchu dr. Jakuba Hrubého, který získal Prémii Otto 
Wichterleho, udělovanou perspektivním mladým vědeckým pracovníkům AV ČR.  
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Zasedání Rady instituce ze dne 19. září 2013 

 

1) Dr. Beránek, dr. Hons a dr. Zouplna informovali Radu o současném stavu uzavírání 
bilaterálních dohod se zahraničními partnery. Rada OÚ dohody projednala a jednohlasně 
schválila. 

2) Dr. Zouplna informoval Radu o změnách v plánovaném přesunu OÚ do budovy v Hybernské 
8. Rada diskutovala varianty dalšího vývoje, především pak otázku, zda je nutné, aby OÚ i 
knihovna OÚ sídlily ve stejné budově. Rada nedospěla k jednoznačnému závěru. 

3) V srpnu 2013 byl vykraden OÚ. Z tohoto důvodu dr. Beránek rozhodl o pořízení nových, 
bezpečnějších dveří pro třetí patro ústavu a uzavření nového pojištění, o čemž vyrozuměl také 
Radu OU. 

4) Dr. Beránek informoval Radu o soudních sporech s bývalými členy ústavu, dr. Vavrouškovou 
a doc. Mendelem. 

Dozorčí rada:  
15. zasedání Dozorčí rady se konalo dne 8. února 2013. 
 
Hlavní body jednání: 
1) Dozorčí rada se seznámila s podklady pro zprávu o činnosti a hospodaření pracoviště v roce 
2012. Dozorčí rada dále rozhodla, že na svém příštím řádném zasedání projedná a schválí 
definitivní podobu výroční zprávy, jejíž součástí bude zpráva auditora o hospodaření pracoviště.  
3) Ing. Heřmánek seznámil Dozorčí radu s výsledky hospodaření pracoviště za rok 2012 a 
zdůraznil, že se podařilo zkonsolidovat hospodářskou situaci OÚ a že bylo dosaženo úspor v 
čerpání mzdových prostředků i provozních nákladů. Podrobně pak informoval o využití 
ušetřených prostředků. Dále Ing. Heřmánek upozornil na neočekávané náklady spojené s 
právními službami advokátních kanceláří, jichž využívalo bývalé i stávající vedení OÚ. Následně 
seznámil členy Dozorčí rady s žalobami dr. Vavrouškové a doc. Mendela, jimž OÚ v té době 
čelil. Dozorčí rada vzala po diskusi zprávu ing. Heřmánka na vědomí. 
4) Nový ředitel pracoviště, Dr. Beránek, seznámil Dozorčí radu s předběžným návrhem nákladů 
a výnosů na rok 2013, přičemž zdůraznil programové snížení výdajů provozních nákladů a 
nákupu techniky, jež si klade za cíl nalézt dodatečné mzdové prostředky pro plánované 
personální rozšíření pracoviště. 
5) Dozorčí rada doporučila Dr. Beránkovi, aby se vzhledem k hrozícím žalobám a 
předpokládaným zvláštním výdajům s tím spojeným obrátil na příslušné orgány Akademie a 
konzultoval možnost případného získání dodatečných prostředků z rezerv Akademie.  
 
16. zasedání Dozorčí rady se konalo 14. června 2013.  
 
Hlavní body jednání: 
1) Dozorčí rada projednala výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2012. 
2) Dozorčí rada projednala a schválila konečnou verzi rozpočtu OÚ na rok 2013. 
3) Dozorčí rada se vyjádřila k činnosti bývalé ředitelky ústavu Dr. Vavrouškové za období  od 1. 
1. 2012 do 31. 5. 2012 a celkově ji ohodnotila jako neuspokojivou. K činnosti Ing. Heřmánka, 
jenž byl pověřen řízením pracoviště v období od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2012, se Dozorčí rada 
nevyjadřovala, jelikož nebyl řádně zvoleným ředitelem OÚ. 
4) Dozorčí rada schválila návrh na rozdělení zisku běžného období s tím, že část bude 
převedena do rezervního fondu.  
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17. zasedání Dozorčí rady se konalo 29. listopadu 2013 
 
Hlavní body jednání: 
1) Dr. Beránek informoval Dozorčí radu o stavu soudního sporu s dr. Vavrouškovou s tím, že 
spor skončil smírem a dr. Vavroušková vydala potvrzení, že ukončila pracovní poměr v OÚ k 31. 
5. 2012. Ředitel pracoviště dále informoval Dozorčí radu o žalobě doc. Mendela, která však na 
projednání u soudu teprve čeká.  
2) Dr. Beránek zhodnotil pro členy Dozorčí rady uplynulý rok. Konstatoval, že byl úspěšný a 
zdůraznil zejména navýšení počtu vědeckých pracovníků na 19, oživení grantové aktivity ústavu 
a také navázání kontaktů se zahraničními institucemi (podepsání 5 bilaterálních smluv). 
3) Dozorčí rada diskutovala s ředitelem pracoviště o úskalích možného přesunu OÚ do nových 
prostor v centru Prahy. Dr. Beránek radu informoval, že 28. 9. 2013 podepsal s předsedou AV 
ČR smlouvu o zřízení věcného břemene k budově AV ČR v Hybernské ulici (č.p. 1000). 

II. Informace o změnách zřizovací listiny: 

V roce 2013 nedošlo k žádným změnám zřizovací listiny. 

III. Hodnocení hlavní činnosti:  

1. Vědecká (hlavní) činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků 
 
a) stručná charakteristika vědecké (hlavní) činnosti pracoviště 
 
Předmětem vědecké činnosti Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., je základní výzkum dějin, 
nábožensko-filozofických systémů, jazyků, literatur a kultur národů Asie a Afriky. V roce 2013 se 
vědecká činnost ústavu zaměřovala zejména na následující úžeji vymezené oblasti: Dějiny zemí 
východní Asie a jejich kultury; Dějiny zemí jižní a jihovýchodní Asie a jejich kultury; Dějiny, 
literatura a náboženství starověkého Předního východu; Soudobé dějiny zemí Blízkého 
východu; Islám v kontextu moderních a soudobých dějin Blízkého a Středního východu; Klasický 
islám a islámská mystika; Nábožensko-filozofické systémy jižní, jihovýchodní a východní Asie: 
buddhismus, hinduismus, taoismus; Lexikografie, fonetika, fonologie a didaktika výuky 
orientálních jazyků s důrazem na čínštinu, hindštinu, tamilštinu a sanskrt; Současné arabské a 
indické písemnictví; Klasické čínské a tibetské písemnictví; Ideové a teoretické základy tradiční 
čínské medicíny. 
 
• Orientální ústav vydává dva časopisy, Archív orientální (cizojazyčný vědecký časopis 
vycházející třikrát ročně), který je klasifikován v mezinárodní databázi recenzovaných časopisů 
SCOPUS, a česky vydávaný odborný čtvrtletník Nový Orient, který je zařazen mezi 
recenzované časopisy. 
 
• Orientální ústav spravuje rozsáhlou všeobecnou knihovnu (více než 200 000 svazků) a 
specializované knihovny v orientálních jazycích. Všechny tyto fondy jsou přístupné veřejnosti.  
 
•  Ústav spolupracuje s veřejnými sdělovacími prostředky, jeho pracovníci pravidelně poskytují 
konzultace a vystupují  v rozhlase a televizi s informacemi a komentáři k aktuálnímu dění v 
zemích, které jsou předmětem jejich výzkumné činnosti. Stejně tak poskytují konzultace 
ministerským resortům ČR a dalším státním orgánům. 
 
b) několik nejdůležitějších výsledků vědecké činnosti a jejich aplikací 
1. Strnad, J.: Morphology and Syntax of Old Hindī: Edition and Analysis of One Hundred 
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Kabīr vānī Poems from Rājasthān. Brill: Leiden/Boston 2013, xxiv, 573 s. Monografie 
představuje podrobný popis morfologické struktury a pádové syntaxe staré hindštiny v 
podobě, jež se dochovala v souboru náboženských poetických textů zapsaných v 
oblasti východního Rádžasthánu počátkem 17. století. Součástí publikace je i částečná 
edice nejstaršího dochovaného rukopisu obsahujícího tento text. Publikace je též 
příspěvkem ke studiu historického vývoje nových indoárijských jazyků. 
 
2. Zouplna, J.: Beyond a one-man show: the prelude of Revisionist Zionism, 1922-
1925,” Israel Affairs 2013, Roč. 19, č. 3 (2013), s. 410-432. Studie se věnuje málo 
zmapovanému období dějin izraelské pravice, využívá materiál z archivů, dobového 
tisku a publikovaných pramenů v jazycích originálu. Jejím cílem je poukázat na 
skutečnost, že politický program tehdejší opozice nabyl konzistentních struktur dříve, 
než bývá odbornou literaturou obecně uváděno, přičemž přehodnocuje taktéž jeho 
autorství. 
 
3. Třísková, H.: Segmentální struktura čínské slabiky. Praha: Karolinum, 2012. 430 s. 
Monografie probírá zvukovou stavbu slabiky standardní čínštiny z hlediska 
fonologického i fonetického. Výklad je veden v kontextu jak moderních západních 
fonologických a fonetických přístupů, tak tradičních čínských bádání. Důraz je kladen na 
pedagogický aspekt. 
 
4. Ostřanský, B.: The Lesser Signs of the Hour. A Reconstruction of the Islamic 
Apocalyptic Overture, Archiv orientální. Roč. 81, č. 2 (2013), str. 1-50. Rozsáhlá studie 
věnující se současným pokusům muslimských autorů o (re)interpretaci středověkých 
apokalyptických proroctví. Zaměřuje se na výklad tzv. malých znamení Hodiny, tzn. jevů 
předznamenávajících vlastní eschatologický souboj sil dobra a zla v islámu. 
 
5. Nováček, K. – Amin, Narmin Ali M. – Melčák, M. A medieval city within Assyrian 
walls: the continuity of the town of Arbīl in northern Mesopotamia. Iraq Roč. 75 (2013), 
s. 1–42. Tato studie představuje vůbec první archeologicko-topografickou analýzu 
města Arbíl v severovýchodní Mezopotámii. Vzhledem ke skutečnosti, že naprostá 
většina architektonických pozůstatků zmizela pod moderní zástavbou, byla analýza 
provedena na základě informací získaných ze studia psaných primárních zdrojů 
(historické kroniky, geografie a biografické slovníky) a z dálkového archeologického 
průzkumu (vyhodnocování satelitních a leteckých snímků). 
 
6. Beránek, O. (ed.): Arabské revoluce: Demokratické výzvy, politický islám a 
geopolitické dopady. Praha: Academia, 2013, 301 s. Kolektivní monografie 
pojednávající o důvodech, které vedly k pádu tří režimů v severní Africe, ekonomických 
aspektech revolucí a vývoji politického islámu. 
 
7. Hons, P.: Attitude towards Nature in Selected Works of Contemporary Tamil Writers. 
Pandanus ´13. Nature in Literature, Art, Myth and Ritual. Roč. 7, č. 2 (2013), s. 65-76. 
Odborný článek mapující vztah k přírodě v dílech současných tamilských autorů. Všímá 
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si nejen častosti, ale také symboliky a hloubky vztahu k přírodě tamilských autorů. 
 
8. Liščák, V.: Konfuciánství od počátků do současnosti. Dějiny – pojmy – osobnosti. 
Praha: Academia 2013. 464 s. Kniha přináší ve více než 1500 heslech, jako první 
publikace v českém jazyce, základní přehled konfuciánství v celé jeho rozmanitosti od 
nejstarších dob až do současnosti. 
 
9. Steuer, C.: S’approprier un nom pour occuper un espace : Le parti du centre en 
Égypte. Mots. Les langages du politique. Roč. 101 (2013), s. 113-126 . Článek se 
zamýšlí nad používáním slova al-Wasat a implikacemi jeho použití v současném 
islámském světě. 
 
10. Steuer, C.: Les salafistes dans le champ politique égyptien. Politique étrangère. 
Roč. 4 (2013), s. 133-143. Studie se zabývá genealogií tří nejdůležitějších salafistických 
stran v současném Egyptě. 
 
11. Steuer, C.: Les stratégies de campagne des partis politiques au niveau local : étude 
comparée de trois circonscriptions. Égypte/Monde arabe. Roč. 3, č. 10. (2013). Studie 
se zabývá volební kampaní a volební strategií ve třech egyptských volebních okrscích v 
letech 2011-2012. 
 
12. Valdinoci, M.: “Zikr e samâ‘ tra i sufi qâdirî di Hyderabad.” In Giovanni De Zorzi 
(ed.), Con i dervisci. Otto incontri sul campo. Milano: Mimesis 2013, s. 213-37. Studie se 
zabývá zvláštními súfijskými praktikami některých súfijských skupin v Haidarábádu, 
zejména zikr a sama. 
 
c) Nejvýznamnější popularizační aktivity pracoviště: 

1. Akce: Proč by nás mělo zajímat, co se děje v Číně? 

Popis: Komentář k aktuálnímu dění v Číně v Českém rozhlase. 

Místo a datum konání: Český rozhlas, Radiofórum, 14. listopadu 2013 
2. Akce: „Přichází změna čínské národnostní politiky v Tibetu?“  

Popis: Komentář k situaci v Tibetu v České televizi 

Místo a datum konání: Česká televize, 9. července 2013. 
3. Akce: Výbuchy v Číně 

Popis: Komentář k aktuálnímu dění v Číně v Českém rozhlase. 

Místo a datum konání: Česká televize, 6. listopadu 2013.  
4. Akce: Politika jednoho dítěte vytváří černé Číňany 

Popis: Komentář k populační politice Číny v Českém rozhlase. 

Místo a datum konání: Český rozhlas Plus, 14. listopadu 2013.  



  

 
 

9 

5. Akce: Třetí plénum ÚV KS Číny 

Popis: Komentář k aktuální situaci v Číně v České televizi. 

Místo a datum konání: ČT 24, 15. listopadu 2013.  
6. Akce: Vyhlášení čínské identifikační zóny vzdušné obrany ve Východočínském moři. 

Popis: Komentář k aktuální situaci v Číně ve Slovenském rozhlase. 

Místo a datum konání: Rádio Slovensko, 27. listopadu 2013. 
7. Akce: Teroristický útok v Pekingu. 

Popis: Komentář k aktuální situaci v Číně v Českém rozhlase. 

Místo a datum konání: Radiožurnál, 30. listopadu 2013. 
8. Akce: Pouť do Mekky 

Popis: Komentář pro Českou televizi 

Místo a datum konání: ČT 24, 15.10. 2013 
9. Akce: Islám v ČR 

Popis: Rozhovor o islámu v ČR pro Český rozhlas 

Místo a datum konání: Radiožurnál, 23.7. 2013 
10. Akce: Hedvábná cesta  

Popis: rozhovor pro Český rozhlas na dané téma. 

Místo a datum konání: Český rozhlas, 21. srpna 2013  
11. Akce: Muslimské bratrstvo 

Popis: Komentář k muslimskému bratrstvu a vývoji v Egyptě pro TV France 24. 

Místo a datum konání: TV France 24, 7.10. 2013 
12. Akce: Současný Egypt a ústava 

Popis: Komentář k situaci v Egyptě a psaní nové egyptské ústavy pro Radio Médi. 

Místo a datum konání: Radio Médi, 22.10. 2013 
13. Akce: Soud s Muhammadem Morsim 

Popis: Komentář k soudu s Muhammadem Morsim a situaci v Egyptě pro TV France 24. 

Místo a datum konání: TV France 24, 4.11. 2013 
14. Akce: Dobrodružství Hedvábné cesty – Čína  

Popis: výstava 

Hl. organizátor: Ostravské muzeum, Národní galerie v Praze  

Spoluorganizátor: Orientální ústav AV ČR, v. v. i. Místo a datum konání: Ostrava, 12. 8.–29. 9. 
2013 
15. Akce: Orient – aktuálně, Egypt, Sýrie, Čína 

Popis: Neformální diskuze k aktuálnímu dění v Asii a Africe. 

Místo a datum konání: K4 – studentský klub Univerzity Karlovy, 22. října 2013 
16. Akce: Historie buddhismu v Čechách,  

Popis: Přednáška pro veřejnost v rámci výstavy František Drtikol:Z fotografického archivu 
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Hl. organizátor: Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

Místo a datum konání: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 19. 11. 2013 
17. Akce: Po Si-laj – rituální oběť 

Popis: Popularizační článek s čínskou tématikou v novinách 

Hl. organizátor: Lidové noviny, Místo a datum konání: 24. 9. 2013  
2. Vědecká a pedagogická spolupráce s vysokými školami: 
Spolupráce s vysokými školami na uskutečňování doktorských studijních programů 
(DSP) a magisterského a bakalářského studia: 
• Orientální ústav AV ČR je z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
akreditovaným pracovištěm pro doktorský studijní program Historické vědy se studijním oborem 
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, který je uskutečňován Filozofickou fakultou UK v Praze. 
Orientální ústav v současné době zaměstnává a podílí se na výchově dvou doktorandů.  

• Pracovníci OÚ AV ČR v roce 2013 vedli a oponovali tyto bakalářské, magisterské a doktorské 
práce: 
Vedení doktorských, magisterských a bakalářských prací: 

Beránek, O.: Mgr. Adéla Jiránková, Arabské jaro: Egypt, Libye a Tunisko v procesu 
transformace. Ph.D. práce, Metropolitní univerzita Praha. 

   Beránek, O.: Mgr. Lucie Švejdová, Origins of Radical Islamic Ideologies: Implications for 
Political Power-Struggles. Ph.D. práce. Metropolitní univerzita Praha. 

Dluhošová, T.: Stieglerová, Kateřina. Překlad jako kulturní komunikace: Analýza čínského 
překladu knihy Harry Potter and the Philosopher's stone. Bakalářská práce. Masarykova 
univerzita. 

Dluhošová, T.: Jana Václavíková. Lyrika v povídkovém díle Shen Congwena. Bakalářská 
práce. Masarykova univerzita. 

Dluhošová, T.: Dajča, Andrej. Rámcová zmluva o ekonomickej spolupráci (ECFA) a jej vplyv 
na rozvoj vzťahov medzi Čínskou ľudovou republikou a Čínskou republikou na Tchaj-wane. 
Bakalářská práce. Masarykova univerzita. 

Dluhošová, T.: Badalová, Lucie. Jsou příběhy o soudci Di šinoaserie?: literární postupy v 
detektivních příbězích Roberta van Gulika. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, září 
2013. 

Dluhošová, T.: Čermáková, Veronika. Vývoj žánru science fiction v Číně 20. století. Bakalářská 
práce. Masarykova univerzita, září 2013.Dluhošová, T.: Slúková, Ivona. Postavenie žien žijúcich 
v mestských štvrtiach počas dynastie Song a ich obraz v básňach Liu Yonga. Bakalářská práce. 
Masarykova univerzita, září 2013. 

Holba, J.: Buddhismus v České republice. J. Honzík, Ph.D. práce, FHS UK (od r. 2006) 

Holba, J.: Nauka a praxe pozdně středověké višnuistické sahadžije, J. Štolcová, Ph.D. práce, 
ÚfaR FF UK (od r. 2009) 

Holba, J.: Smrt a rituály v korejském buddhismu.  M. Zemánek, Ph.D. práce, ÚfaR FF UK (od 
r. 2009) 

Holba, J.: Filosofie zenu. R. Suchý, Ph.D. práce, FHS UK (od r. 2011) 

Holba, J.: Budddhismus a politická moc.  J. Kocurek, Ph.D. práce, ÚfaR FF UK (od r. 2011) 

Holba, J.: Koncept "šugjó" v díle zenového mistra Hakuina, M. Pošar, Ph.D. práce, ÚfaR FF 
UK (od r. 2012) 
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Hons, P.: Petra Hudousková, Kastovní politika Indie, Mgr. práce (od 2012) FF UK. 

Hons, P.: Dita Valnerová, Dalitští křesťané v Indii, Mgr. práce (od 2012) FF UK. 

Hrubý, J.: Obraz cisárovny vdovy Cixi v dobovych zdrojoch  (V. Sedláková, Bc. práce) 

Hrubý, J.: Pohřbení učenců zaživa, vznik, vývoj a dekonstrukce legendy (H. Štěpánová, Bc. 
práce) 

Klimeš, O.: Soudobý čínský pohled na vrcholový sport a na jeho roli ve vzestupu Číny. Bc. 
Petr Čížek. Mgr. práce. 

Klimeš, O.: Lidská práva v ČLR za stranického předsednictví Hu Jintaa. Bc. Nikola Hošková. 
Mgr. práce. 
Klimeš, O.: Vzestup Komunistické strany Číny k moci v letech 1946-1950. Martin Knap. Bc. 
práce. 

Klimeš, O.: Obsazení Nankingu Japonskou císařskou armádou, 1937-1938. Filip Jirouš. Bc. 
práce. 
Klimeš, O.: Dopady ekonomických reforem na současný čínský venkov. Jan Matoušek. Bc. 
práce. 

Klimeš, O.: Zhang Xueliang v dějinách republikánské Číny. Jan Bejkovský. Bc. práce. 

Klimeš, O.: The Role of China in the United Nations’ Peacekeeping Operations. Jan 
Procházka. Bc. práce. 

Klimeš, O.: Postavení veřejných intelektuálů v soudobé Čínské lidové republice. Zuzana 
Košková. Bc. práce. 

Klimeš, O.: Politika plánovaného rodičovství v Číně. Kristina Vítková. Bc. práce. 

Klimeš, O.: Dopad kontroly porodnosti na tradiční model čínské rodiny. Tereza Janoušková. 
Bc. práce. 
Klimeš, O.: Proměna postojů Kuomintangu a Demokratické pokrokové strany v otázce čínsko-
taiwanských vztahů. Romana Křížková. Bc. práce. 

Klimeš, O.: Zhao Ziyang a reformní hnutí v ČLR v 80. letech 20. století. Petra Ševčíková. Bc. 
práce. 

Liščák, V.: PhDr. Lygžima Chaloupková: Význam kláštera Mergen-chijd a tvorby 3. Mergen-
gegéna pro rozvoj mongolské buddhistické liturgie (zadáno: 09.02.2011) – Ústav jižní a 
centrální Asie FF UK 
Volfová, G.: Habil Doğuşcan Tekin: Turkish Foreign Policy (Mgr. práce) 

Volfová, G.: Kateřina Koulová: Transitions to Democracy in the Arab World (Mgr. práce) 

Volfová, G.: Abdurrahman Ebu el Suud: Turkish Foreign Policy (Bc. práce) 

Volfová, G.: Sylva Eretová: Ženy v islámu (Bc. práce) 

Volfová, G.: Kateřina Doležalová: Ženy v islámu (Bc. práce) 

Volfová, G.: Andrea Medunová: Ženská práva v islámu (Bc. práce) 

Volfová, G.: Petra Nekudová: Ženy v islámu (Bc. práce) 

Zouplna, J.: Jakub Magaram, Přistěhovalci ze Sovětského svazu a současný Izrael: Od 
rozpadu Sovětského svazu po Druhou libanonskou válku, 1991-2006 (Bc. práce, UBVA FF 
UK). 

Oponentské posudky doktorských, magisterských a bakalářských prací:  
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Dluhošová, T.: Zuzana Ullrichová. Scénografie tradičního čínského divadla. Bakalářská práce. 
Vedoucí práce Šárka Kysová-Havlíčková. Masarykova univerzita, září 2013.Filipský, J.: Eva 
Šenkýřová, Pojetí femininity ve vybraných pracích české indologie o hinduismu. Bakalářská 
práce. Praha: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, 2003.Hons, P.: Eliška Kocábková, 
Politická emancipace dalitů, Bc. práce. Obhájila leden 2013. 

Hrubý, J.: Martin Kovář: The relationship between the Zheng family and the Ming ang Qing 
imperial Dynasties (Bc. práce) 

Hrubý, J.: Tereza Bubeníčková: Problém šamanismu a jeho identifikace v písemných 
pramenech starověké Číny (Bc. práce) 

Klimeš, O.: Do nebe skrze kámen, Bc. Michal Krejčík. Fakulta umění a architektury, Technická 
univerzita v Liberci, Mgr. práce. 

Melčák, M.: Basra: raně islámské město v jižním Iráku (Tomáš Šilhánek), Bc., FF ZČU Plzeň. 

Volfová, G.: Daniel Čupak: “Military Coups in Turkey: Is Turkey Prone to Coups?” (Mgr. práce) 
 

• Pracovníci OÚ AV ČR přednášeli a vedli semináře a cvičení v osmi bakalářských a 
magisterských programech na FF UK, FF MU Brno a dalších školách. V letním semestru 
2012/2013 odpřednášeli pracovníci OÚ celkem 350 hodin. V zimním semestru 2013/2014 
odpřednášeli pracovníci OÚ celkem 333 hodin: 
Beránek, O., MUP: 
Introduction to Middle Eastern Politics 

Current Events: The Middle East, North Africa 

 

Dluhošová, T., MU: 
Úvod do studia Číny 

Dějiny čínské literatury I 
 
Filipský, J., FF UK: 
Minulost a současnost théravádského buddhismu v Indii a na Šrí Lance 
 
Holba, J., FF UK: 
Sanskrt I  

Sanskrt II 

Četba sanskrtských buddhistických textů II 

Četba sanskrtských buddhistických textů III 

 

Hons, P., FF UK: 
Tamilština II 

Tamilština III 

Tamilština V 
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Literární seminář – dalitská literatura 

Četba tamilských textů 

 

Hrubý, J., FF MU: 
Dějiny Číny 

 

Hrubý J., FF UK: 

Dějiny nehanských dynastií v dějinách Číny 

 

Klimeš, O., FF UK: 
Seminář k moderní Číně 

Moderní texty II 

 

Steuer, C., French University in Egypt: 
Comparative Political Regimes 

International Human Rights Law 

 

Steuer, C., Cairo University: 
Mutations of Contemporary Societies 

 

Strnad, J., FF UK: 
Kulturní a sociální dějiny středověké Indie 

 

Volfová, G., MUP: 
Middle Eastern Society and State 

Úvod do studia 

 

Zouplna, J., CET Academic Programs: 
Modern history of the Jews in Eastern Central Europe 

 
Mimořádné přednášky přednesené na vysokých školách: 

Holba, J.: Buddhismus a aristotelská logika, FF OSU. 19. 4. 2013. 

Holba, J.: Mahájánový buddhismus (+ seminář), Ústav filosofie a religionistiky. FF UK. 27. 11. 
2013. 
Holba, J.: Buddhismus, Ústav Dálného východu,  FF UK. 12. 12. 2013. 

Holba, J.: Čchanový buddhismus, Ústav Dálného východu, FF UK, 19. 12. 2013. 
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Hrubý, J.: Kultura a reprezentace na dvoře císařů vrcholné dynastie Qing, VŠUP, předneseny 
18. 4. a 24. 4. 2013. 

Liščák, V.: Odorik z Pordenone. Institut františkánských studií, Praha – 15. březen 2013. 

 Liščák, V.: Bratr Odorik z Pordenone, františkánský poutník a světec. Ústav antropologie 
Masarykovy univerity Brno – 2. května 2013. 

Ostřanský, B.: Islámský milenialismus včera a dnes, 18.11. 2013, Husitská teologická fakulta 
UK v Praze. 

 

3.  Mezinárodní vědecká spolupráce pracoviště: 
• Pracovníci OÚ přednesli celkem 17 přednášek mezinárodních konferencích. 

• Pracovníci OÚ vykonali celkem 19 zahraničních cest (náklady většinou hrazeny zvoucí stranou 
či zahraničním partnerem). 

• Čtyři pracovníci OÚ jsou členem redakční rady nějakého mezinárodního časopisu. 

• Pět pracovníků OÚ přednášelo v roce 2013 na zahraniční univerzitě. 

• V roce 2013 navštívili OÚ tito zahraniční odborníci: 
Dr. Ann Heylen, Ph.D. Pracoviště: National Taiwan Normal University Země: Taiwan Obor, 
význačnost: Associate Professor v oboru Taiwan Culture, Languages and Literature na National 
Taiwan Normal University v Taipei, jedna ze zakladatelek European Association of Taiwan 
Studies, přední odbornice na tchaj-wanskou kulturu 
Dr. Louis Wei-lun Lu, Ph.D Pracoviště: National Taiwan University Země: Taiwan Obor, 
význačnost: odborník na lingvistiku 
Mgr. Dušan Magdolen, Ph.D Pracoviště: Ústav orientalistiky Slovenské AV Země: Slovensko 
Obor, význačnost: významný slovenský egyptolog, ředitel Ústavu orientalistiky Slovenské AV 
Dr. Jens Damm Pracoviště: Graduate Institute of Taiwan Studies Země: Taiwan Obor, 
význačnost: odborník na studium nových médií a internetu, čínské a tchaj-wanské diaspory a 
genderová studia v širší Číně 
Prof. Debabrata Chakrabarti  Pracoviště: University of Calcutta Země: Indie Obor, význačnost: 
odborník na bengálskou literaturu a dějiny indologie 
Assoc. Prof. Jan Mrázek Pracoviště: National University of Singapore  Země: Singapur Obor, 
význačnost: odborník na kultury jihovýchodní Asie 
Prof. V. Arasu Pracoviště: University of Madras Země: Indie Obor, význačnost: vedoucí katedry 
tamilistiky, odborník na tamilskou kulturu a literaturu. 
Dr. V. Padma Pracoviště: Stella Maris College Země: Indie Obor, význačnost: odbornice na 
tamilskou literaturu a gender studies v Indii 
Prof. Li Jinxiu  Pracoviště: Historický ústavu Čínské akademie společenských věd Země: Čína 
Obor, význačnost: ředitelka Research Section for the History of Sino-Foreign Relations  
Prof. Qing Geli  Pracoviště: Historický ústavu Čínské akademie společenských věd Země: Čína 
Obor, význačnost: odborník na čínskou historii 
Prof. M. Poceski Pracoviště: University of Florida Země: USA Obor, význačnost: Buddhistická 
studia a čínská náboženství. Jeden z největších znalců čínského buddhismu 
Prof. Farid Mirbagheri, Ph.D.  Pracoviště: University of Nicosia Země: Kypr Obor, význačnost: 
profesor mezinárodních vztahů a přední mezinárodní odborník na Írán a Blízký východ 

IV. Hodnocení další a jiné činnosti: 

Orientální ústav vyučuje orientální jazyky ve specializovaných kursech pro veřejnost. V roce 
2013 realizoval OÚ kurz sanskrtu (Jaroslav Strnad). 
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V. Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření 
a zpráva, jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků 
uložená v předchozím roce: 

 

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

Přílohou výroční správy je účetní závěrka a zpráva auditora k hospodaření OÚ. Tyto dokumenty 
dokládají, že hospodaření Orientálního ústavu probíhalo standardně a v souladu s příslušnými 
předpisy. 

VII. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště:*)  

 

VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí:*) 

Orientální ústav nemá speciální aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.  Běžný provoz 
ústavu produkuje pouze běžný komunální odpad, kromě vypotřebovaných tonnerových kazet, 
které jsou předávány k ekologické likvidaci odpovědné firmě. 

IX. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů: *) 

Pracovně právní vztahy ústavu se řídí Zákoníkem práce a Kolektivní smlouvou mezi ředitelem a 
Odborovou organizací OÚ. 
 

X. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím:**) 

V roce 2013 evidoval Orientální ústav AV ČR, v. v. i. níže uvedené počty žádostí o informace 
a souvisejících dokumentů: 

 

   Celkový počet žádostí o informace:                                 0 

 

                                                
*) Údaje požadované dle § 21 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 




