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 ❚ a) Výchozí složení orgánů pracoviště 

Ředitel pracoviště: Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
(jmenován na druhé funkční období s účinností  
od 1. února 2018)

Rada instituce, s mandátem od 24. října 2017, 
ve složení: 

Předseda: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. (OÚ)  
(mandát od 2. května 2017)
Místopředsedkyně: Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D. (OÚ)
Interní členové:
Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D.
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.
Stefano Taglia, Ph.D.

Externí členové:
doc. Daniel Berounský, Ph.D. (ÚJCA FF UK) 
(mandát od 2. května 2017) 
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. (Ústav 
mezinárodních vztahů)
prof. Eberhard Kienle (IFPO CNRS, Paris)
doc. Martin Slama, Ph.D. (Inst. For Social 
Anthropology, Austrian Academy of Sciences)

Tajemník: 
PhDr. Miroslav Melčák, Ph.D

Dozorčí rada jmenována od 1. 5. 2017  
v tomto složení:

Předsedkyně: PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (AV ČR)
Místopředseda: Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D. (OÚ AV ČR)

Členové:
doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. (KBV FF UK)
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (ÚSP AV ČR)
Ing. Magdaléna Vecková (KNAV ČR)

Tajemnice:
Dr. Jarmila Ptáčková

 ❚ b) Změny ve složení orgánů:

V roce 2018 nedošlo ke změnám ve složení Rady 
instituce ani Dozorčí rady. 

 ❚ c) Informace o činnosti orgánů:

Ředitel
Činnost ředitele se soustředila především 
na zajišťování řádného chodu ústavu (vědecká 
oddělení, technicko-hospodářská správa, knihovna). 
O jeho aktivitách ředitel pravidelně informoval 
na poradách vědeckých pracovníků ústavu 
i na zasedáních Rady pracoviště a Dozorčí rady. 
K důležitým úkolům patřil zejména dohled nad 
plněním grantů a mezinárodními výběrovými 
řízeními, organizováním vědeckých aktivit 
i popularizací ústavu a jeho výsledků v médiích. 
Ředitel rovněž coby vedoucí interního projektového 
týmu dohlížel na postup prací v souvislosti s nově 
nabytým objektem Hybernská. Ředitel v neposlední 
řadě rovněž ústav zastupoval na nejrůznějších 
zasedáních akademických i státních orgánů 
i na cestách do zahraničí (například coby součást 
delegace předsedkyně AV ČR na Taiwan) a během 
přijímání zahraničních návštěv.

Rada instituce
Schůze Rady OÚ ze dne 23. 2. 2018
1. Rada potvrdila výsledek hlasování per rollam 

1/2018 z 24. ledna 2018. Jednalo se o usnesení 
schvalující smlouvu o spolupráci mezi Filozofickou 
fakultou UK a OÚ při realizaci doktorského 
programu Dějiny a kultury Asie. Usnesení bylo 
přijato 8 hlasy pro, 1 člen Rady se zdržel hlasování.

2. Rada projednala obsah návrhu memoranda 
o porozumění mezi University of Central 
Lancashire (UK) a OÚ.

3. Dr. Beránek Radě představil návrh rozpočtu 
na rok 2018. Vzhledem k tomu, že rozpočet 
na rok 2018 ještě dozná některých drobných změn 
(daných zejména v současnosti upřesňovanými 
položkami v souvislosti s objektem Hybernská), se 
Rada shodla, že o finálním návrhu rozpočtu bude 

I. Informace o složení orgánů OÚ  
a o jejich činnosti či o jejich změnách
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hlasováno dodatečně per rollam. Rada projednala 
a jednohlasně schválila návrh střednědobého 
rozpočtu hospodaření OÚ na roky 2019 a 2020.

4. Rada diskutovala záležitost společných 
doktorských programů a zároveň strategii rozvoje 
OÚ v dalších 5 letech. Dr. Taglia Radě představil 
rodící se iniciativu vytvoření několika výzkumně 
tematických skupin (research clusters).

5. Dr. Dluhošová Radě představila možnosti 
dalšího směřování časopisu Archiv orientální, 
zejména zvažované možnosti dalšího posílení 
prestiže časopisu prostřednictvím jeho vydávání 
u zahraničního nakladatele. Probrána byla 
i otázka výhodnosti další spolupráce se stávajícím 
distributorem (Benjamins).

6. Rada schválila nominaci Doc. Daniela 
Berounského a Dr. Ondřeje Ditrycha na externí 
kandidáty do Akademického sněmu AV ČR. Pro 
jejich nominaci se vyslovilo 7 členů Rady.

7. Dr. Beránek Radu informoval o dění v OÚ 
za poslední měsíce. OÚ získal ve spolupráci s FF 
UK (Doc. Jana Mynářová) jeden grant od GAČR: 
„Economic Complexity in the Ancient Near East: 
Management of Resources and Taxation in the 
3rd and 2nd Millennium BC“ (řešitelem za OÚ je 
Sergio Alivernini). Zaměstnanci OÚ publikovali 
studie v několika prestižních impaktovaných 
časopisech, mezi jinými např. International 
Journal of Middle East Studies (Giedrė 
Šabasevičiūtė) či Journal of Chinese Political 
Science (Ondřej Klimeš). Bronislav Ostřanský 
publikoval knihu, která je významným 
příspěvkem k diskuzím o islamofobii v ČR 
(Islamofobie po česku: Český odpor vůči islámu, 
jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy 
i paradoxy, Vyšehrad, Praha 2017). Úspěšně 
pokračuje práce pobočky OÚ při Academia 
Sinica v Taipei. V letošním roce se na Taiwan 
chystá i delegace AV (členem bude Dr. Beránek) 
v čele s předsedkyní, prof. Zažímalovou, 
která bude jednat o prohloubení spolupráce 
s taiwanskými akademickými a univerzitními 
partnery. V březnu/dubnu 2018 proběhne 

výběrové řízení na obsazení tří výzkumných 
pozic pro oblast jihovýchodní Asie, Koreje 
a Pákistánu. Do OÚ nastoupila nová výzkumná 
pracovnice Dr. Malika Bahovadinova, 
specialistka na Střední Asii (Ph.D. z Indiana 
University – Bloomington). OÚ bude v nejbližší 
době organizovat několik významných 
mezinárodních konferencí, např. „Propaganda 
and Fake News in East Asia“ (Taipei, 
organizuje Dr. Dluhošová a Dr. Klimeš), „After 
Soeharto: 20 Years of Indonesia’s Democratic 
Transformation“ (Praha, organizuje Dr. Petrů) 
či workshop „Anthropological Atelier“, 
ve spolupráci s Institutem sociální antropologie 
Rakouské akademie věd (Praha, organizuje 
Dr. Petrů a Doc. Slama). OÚ nadále pořádá 
několik přednáškových cyklů: Middle East 
Lecture Series (organizuje Dr. Taglia), Central 
Asia Platform (organizují Dr. Ptáčková, 
Dr. Bahovadinova a Dr. Exnerová) a Southeast 
Asia Talk Series (organizuje Dr. Petrů).

Schůze Rady OÚ ze dne 6. 6. 2018
1. Rada se zabývala finalizací návrhu rozpočtu OÚ 

a skutečnosti za rok předcházející. Ředitel navrhl 
zisk z minulého roku ve výši 175 131 Kč přesunout 
do rezervního fondu. Tento krok byl jednomyslně 
schválen. Rada rovněž projednávala definitivní 
verzi návrhu rozpočtu na rok 2018. Dr. Beránek 
přiblížil členům Rady účetní a administrativní 
kontext přípravy předběžného rozpočtu za situace, 
kdy nejsou dosud známa důležitá data týkající 
se vlastnictví objektu v Hybernské. Návrh 
předběžného rozpočtu na rok 2018 byl přijat 
7 hlasy pro.

2. Rada projednala návrh Výroční zprávy OÚ 
za rok 2017, a to včetně účetní uzávěrky a zprávy 
auditora. Členové Rady hlasovali o schválení 
uvedených dokumentů, které byly přijaty 
7 hlasy pro.

3. Dr. Beránek seznámil členy Rady s agendou 
týkající se objektu Hybernská, kam se má ústav 
výhledově stěhovat, a to v návaznosti na prohlídku 
přímo na místě, která se uskutečnila v dopoledních 
hodinách dne zasedání Rady.

I.  Informace o složení orgánů OÚ  
a o jejich činnosti či o jejich změnách
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4. Dr. Beránek seznámil přítomné se současnou 
situací v ústavu a nastínil nejvýznamnější 
kroky v oblasti personálního rozvoje instituce. 
OÚ uspořádala na začátku roku 2018 celkem 
tři mezinárodní výběrová řízení, a to na místa 
vědecko-výzkumných pracovníků se specializací 
Korea, Jihovýchodní Asie a Pákistán. 
Dr. Dluhošová následně přiblížila dílčí agendu 
dvou z výběrových řízení (Korea a Pákistán), které 
koordinovala, a spolu s Dr. Beránkem následně 
přiblížila osobnosti vybraných kandidátů. 
Dr. Petrů představil třetí konkurz (jihovýchodní 
Asie).

5. Rada poté projednala obsah návrhu memoranda 
o spolupráci s Univerzitou v Udine, které vychází 
z již navázané spolupráce na konkrétním projektu 
týkajícího se archeologického výzkumu v oblasti 
Ninive (Irák), za OÚ řeší Dr. Melčák. Rada 
memorandum schválila 7 hlasy pro.

6. V závěrečné diskusi Dr. Taglia spolu 
s Dr. Dluhošovou seznámili, v návaznosti 
na projednávání této problematiky na minulém 
zasedání Rady, přítomné s otázkami současných 
jednání týkajících se distribuce časopisu Archiv 
Orientální i jeho celkové strategie. 

Schůze Rady OÚ ze dne 4. 12. 2018
1. Rada potvrdila výsledek hlasování per rollam 

2/2018 z 2. 3. 2018 (ve věci memoranda 
o porozumění mezi OÚ a University of Central 
Lancashire – všechny hlasy se vyslovily pro 
návrh) a 3/2018 z 10. 9. 2018 (ve věci projektu 
navrženého Dr. Klimešem v rámci prémie Lumina 
quaeruntur AV ČR a žádosti o udělení dotace pro 
postdoktorského pracovníka OÚ – oba návrhy 
byly jednohlasně doporučeny).

2. Dr. Beránek shrnul události za poslední měsíce. 
OÚ organizoval několik workshopů a konferencí, 
z nich například velmi úspěšnou mezinárodní 
konferenci „Feminist Re-Interpretations of 
Islam“ (připravila Gabriela Özel Volfová), která se 
konala v rámci Strategie AV21 v listopadu 2018. 
Ve spolupráci s FF UK stále probíhá pravidelný 
přednáškový cyklus Middle East Lecture Series, 

který organizuje Dr. Taglia. Na podzim 2018 
nastoupili do OÚ (Oddělení Jižní Asie) dva 
noví badatelé: Dr. May Ngo (Ph.D. Swinburne 
University of Technology, Australia), 
specialistka na Kambodžu, a Dr. Ameem Lutfi 
(Ph.D. Department of Cultural Anthropology, 
Duke University), specialista na Pákistán. V lednu 
2019 nastoupí do oddělení Blízkého východu 
turkoložka Dr. Lucie Drechselová (Ph.D. EHESS, 
Paris – FF UK, Praha) v rámci Mzdové podpory 
pro postdoktorandy nabízené AV ČR. V letošním 
roce pak v rámci GAČR podali žádost Dr. Jakub 
Hrubý a Dr. Jarmila Ptáčková s projektem „Rule 
and Authority on the Sino-Tibetan Frontier – 
Mapping the Power Structures of the Wider 
Kokonor/Qinghai Region from the 14th to the 
17th Century“ (jde o bilaterální česko-německý 
projekt, který byl na české straně již schválen, 
na výsledek DFG se ještě čeká). Ve spolupráci 
s Université de Paris podává grantovou žádost 
Dr. Gabriela Özel Volfová, a to v rámci programu 
ERA NET Cofund s projektem „Violence against 
women migrants and refugees: Analysing causes 
and effective policy response“. V rámci Strategie 
AV21 bylo na rok 2019 podáno 13 žádostí, a sice 
do následujících programů: Evropa a stát: mezi 
barbarstvím a civilizací; Paměť v digitálním věku; 
Formy a funkce komunikace; Globální konflikty 
a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy. 
Tým projektu „Ohrožená architektura města 
Mosulu“, dosud řešeného při Strategii AV21, podal 
v listopadu návrh na další financování v rámci 
aktivity organizované Ministerstvem kultury ČR 
a Ministerstvem zahraničních věcí ČR sledující 
iniciativu UNESCO „Revive the Spirit of Mosul“ 
(Za OÚ Dr. Melčák a Dr. Beránek, výsledek zatím 
neznámý). Dr. Beránek upozornil, že v blízké 
době bude dobíhat platnost několika memorand 
o spolupráci se zahraničními institucemi. Vyzval 
členy Rady, aby zvážili, která memoranda je 
vhodné obnovit, případně s jakými novými 
institucemi by bylo vhodné navázat spolupráci. 
V následující diskuzi Prof. Eberhard Kienle 
uvedl, že OÚ lze v současné době považovat 
(vzhledem k rozsahu mezinárodních aktivit 
a úrovně personální internacionalizace ústavu) 
za dostatečně „mezinárodní“, aby si mohl dovolit 
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nadále vybírat partnery především na základě 
konkrétní, již navázané vědecké spolupráce 
jednotlivými členy ústavu. Otevřel otázku, zda 
by nestálo za zvážení posílit snahy o navázání 
oficiální spolupráce s institucemi v asijských 
zemích, ačkoli to v mnoha případech může 
vyžadovat nemalé úsilí s nejasnými výsledky. 
Dr. Beránek dále členy Rady informoval 
o plánech AV ČR motivovat ústavy k zakládání 
Mezinárodních poradních sborů (International 
Advisory Boards), o dění kolem objektu 
Hybernská (dokončení stavebně-historického 
průzkumu, uzavírání Veřejné zakázky 
na projektový management) a o rozpočtových 
výhledech na rok 2019.

3. Na návrh Dr. Klimeše se Rada zabývala otázkou, 
zda by se OÚ jako instituce měl, či neměl 
zapojovat do iniciativ na ochranu akademických 
svobod jak v rámci Česka, tak v zahraničí.

4. V závěrečné diskuzi se Rada zabývala již 
iniciovaným plánem ustavit v rámci OÚ několik 
stěžejních výzkumných skupin (clusters), které 
by vytvářely potenciál pro prohloubení vědecké 
spolupráce mezi jednotlivými pracovníky ústavu. 
Dr. Klimeš upozornil, že první stěžejní výzkumné 
téma je již dobře etablované (jde o projekt „Power 
and Strategies of Social and Political Order“). 
Další téma je v současné době připravované 
Dr. Tagliou (zažádáno o podporu v rámci Strategie 
AV21). Dr. Dluhošová seznámila Radu s děním 
ohledně časopisu Archiv Orientální. Snaha 
o navázání spolupráce s externím vydavatelem 
(Brill, Routledge) se v současné době jeví jako 
spíše nevýhodná, zejména ekonomicky. Z tohoto 
důvodu redakce předpokládá, že ArOr zůstane 
nadále nezávislým periodikem. V současné době 
se obnovuje redakční rada časopisu. Noví členové, 
významné osobnosti světové orientalistiky, jejichž 
sezvání do Prahy se plánuje na podzim 2019, 
uchování nezávislosti periodika veskrze vítají. 

Dozorčí rada
28. zasedání Dozorčí rady OÚ  
ze dne 29. března 2018
1. V souladu s jednacím řádem byl ověřen a bez 

připomínek schválen zápis z 27. zasedání Dozorčí 
rady OÚ ze dne 5. 6. 2017. 

2. Dozorčí rada potvrdila výsledek 4. hlasování 
per rollam z 28. 8. 2017. Jednalo se o usnesení 
ve znění: Dozorčí rada OÚ projednala formou per 
rollam výběr nového auditora OÚ AV ČR, v. v. i. 
a schválila DILIGENS, s.r.o., jednatelka: 
Ing. Pavla Císařová, mj. na základě zkušeností 
této auditorské firmy s pravidly hospodaření 
vědeckých výzkumných institucí. Usnesení 
bylo přijato všemi členy Dozorčí rady. Dozorčí 
rada potvrdila výsledek 5. hlasování per rollam 
z 2. 11. 2017. Jednalo se o usnesení ve znění: 
Dozorčí rada Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., 
projednala formou per rollam dne 2. listopadu 
2017, s termínem ukončení 6. listopadu 2017, 
návrh Dodatku č. 1 ke zřizovací listině pracoviště, 
na základě kterého bude pracovišti vložen 
do majetku spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 
vzhledem k celku k pozemku parc. č. 513 v k. 
ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je 
budova č. p. 1000, na adrese Hybernská 1000/8, 
Praha 1, přičemž budoucími spoluvlastníky 
celé nemovité věci budou Orientální ústav 
AV ČR, v. v. i., Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., 
a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 
každý s podílem id. 1/3. A zároveň Dozorčí rada 
projednala Dohodu o vymezení právních vztahů 
k objektu Hybernská, která má být uzavřena mezi 
Akademií věd ČR jako zřizovatelem a budoucími 
spoluvlastníky objektu Hybernská – pozemku 
parc. č. 513 v k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož 
součástí je budova č. p. 1000, na adrese Hybernská 
1000/8, Praha 1, kterými jsou Orientální ústav 
AV ČR, v. v. i., Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., 
a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a uděluje 
předchozí písemný souhlas ve smyslu ustanovení 
§ 19 odst. 1 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 
výzkumných institucích, ve znění pozdějších 
předpisů, k uzavření Dodatku č. 1 ke Zřizovací 
listině a k uzavření Dohody o vymezení právních 

I.  Informace o složení orgánů OÚ  
a o jejich činnosti či o jejich změnách
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vztahů k objektu Hybernská. Usnesení bylo přijato 
všemi členy DR.

3. Dr. Beránek seznámil členy DR s výsledky 
hospodaření pracoviště za rok 2017. Dozorčí rada 
přijala výsledky hospodaření pracoviště za rok 2017 
bez připomínek.

4. Předsedkyně Dozorčí rady vyzvala k diskuzi 
o smlouvách k objektu Hybernská. Předsedkyně 
požádala Dr. Beránka o objasnění výše nájmů 
u jednotlivých smluv. Dr. Beránek objasnil 
podmínky nových smluv u prostor pro komerční 
využití. Dozorčí rada vydala předchozí souhlas 
s uzavřením nových komerčních smluv. 
U stávajících smluv Dr. Beránek objasnil situaci 
současných nájemníků. Dozorčí rada poskytla 
předchozí souhlas k prodloužení jedné ze stávajících 
smluv. V případě druhé si vyžádala nákres 
pronajímaných prostor. V případě nekomerčních 
smluv Dozorčí rada doporučila Dr. Beránkovi 
další jednání s Majetkovou komisí a případné 
další projednání smlouvy formou per rollam. 
Dr. Beránek seznámil členy Dozorčí rady s návrhem 
dohody o zrušení věcného břemene, na jehož 
základě byl OÚ oprávněn užívat objekt Hybernská 
v tehdejším vlastnictví Akademie věd ČR. Dozorčí 
rada uděluje předběžný souhlas se zrušením 
věcného břemene.

5. Dr. Beránek podal členům DR zprávu o kontrole 
GA ČR v OÚ za rok 2016, provedené na konci 2017. 
DR vzala zprávu dr. Beránka o kontrole GA ČR 
na vědomí.

29. zasedání Dozorčí rady OÚ  
ze dne 30. května 2018
1. V souladu s jednacím řádem byl ověřen a bez 

připomínek schválen zápis z 28. zasedání Dozorčí 
rady OÚ ze dne 5. 4. 2018.

2. Dozorčí rada potvrdila výsledek 6. hlasování per 
rollam ze 4. 5. 2018. Jednalo se o usnesení ve znění: 
Dozorčí rada Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., 
projednala a schválila formou per rollam dne 23. 
dubna 2018, s termínem ukončení 30. dubna 2018, 
Zprávu o činnosti Dozorčí rady OÚ za rok 2017. 

Dále Dozorčí rada projednala prodloužení nájemní 
smlouvy v objektu Hybernská formou per rollam 
dne 23. dubna 2018, s termínem ukončení 30. 
dubna 2018, a uděluje předchozí písemný souhlas 
s prodloužením stávající smlouvy. Zároveň Dozorčí 
rada na základě projednání v Majetkové komisi 
AV ČR projednala a schvaluje formou per rollam 
dne 23. dubna 2018, s termínem ukončení 30. 
dubna 2018, uzavření nájemní smlouvy se SSČ 
AV ČR, v. v. i. a ÚJČ, v. v. i. v objektu Hybernská 
za podmínek uvedených v přiloženém návrhu 
smlouvy. Usnesení bylo přijato všemi členy 
DR. Dozorčí rada potvrdila výsledek 7. hlasování 
per rollam z 24. 5. 2018. Jednalo se o usnesení 
ve znění: Dozorčí rada Orientálního ústavu 
AV ČR, v. v. i., zhodnotila manažerské schopnosti 
ředitele pracoviště podle stupnice slovním 
hodnocením vynikající. Usnesení bylo přijato 
všemi členy DR.

3. Vedoucí THS OÚ ing. Ondráčková seznámila 
Dozorčí radu s výsledky hospodaření za rok 
2017. Dozorčí rada se vyjádřila bez připomínek 
k výsledkům hospodaření za rok 2017 a souhlasí 
s převodem celého hospodářského výsledku ve výši 
175 131,– CZK do rezervního fondu.

4. Vedoucí THS ing. Ondráčková seznámila Dozorčí 
radu s průběhem ověřování účetní závěrky 
auditorem. Nezávislý auditor neshledal v účetní 
závěrce OÚ 2017 žádné nedostatky. Dozorčí rada 
vzala předloženou zprávu nezávislého auditora bez 
připomínek na vědomí.

5. Dr. Beránek seznámil členy Dozorčí rady s výsledky 
Výroční zprávy o činnosti a hospodaření pracoviště 
za rok 2017. Dr. Beránek zdůraznil zejména 
počet zahraničních výstupů pracovníků OÚ 
v renomovaných nakladatelstvích a periodikách. 
Dále zdůraznil setrvávající zapojení pracovníků 
OÚ do grantových aktivit a vyzdvihl účast 
pracovníků OÚ na významných zahraničních 
konferencích i organizaci mezinárodních 
jednorázových i periodických konferencí 
a přednášek pro veřejnost při pracovišti v Praze či 
na Taiwanu. Upozornil také na časté vystupování 
pracovníků OÚ v médiích. Předsedkyně Dozorčí 
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rady pozitivně hodnotila činnost ústavu v roce 
2017. Ostatní členové Dozorčí rady hodnotili 
pozitivně mimo jiné také přednášky pracovníků 
OÚ pro školy a neakademickou veřejnost. Na dotaz 
předsedkyně objasnil Dr. Beránek náklady 
na provoz pobočky OÚ na Taiwanu. Technický 
provoz kanceláře je hrazen taiwanským partnerem 
Academií Sinicou, OÚ hradí pouze plat ředitelky/
ředitele pobočky, kteří jsou pracovníky OÚ. 
Přechodné pracovní pobyty dalších pracovníků 
OÚ na taiwanské pobočce nejsou vyúčtovávány 
v rámci provozu pobočky. Dozorčí rada se vyjádřila 
bez připomínek k Výroční zprávě o činnosti 
a hospodaření pracoviště za rok 2017.

6. V bodě Různé se projednával souhlas Dozorčí rady 
s investicemi souvisejícími se stavebními akcemi 

v objektu Hybernská. Dozorčí rada schválila 
záměr provést zpracování projektové dokumentace 
k rekonstrukci objektu Hybernská. Dozorčí 
rada schválila záměr stavební akce rekonstrukce 
objektu Hybernská. Dále předsedkyně Dozorčí 
rady upozornila na prohlášení AV ČR ke střetu 
zájmů členů dozorčích rad. Dozorčí rada 
projednala možný střet zájmů členů DR a vyzvala 
ing. Ondráčkovou k zaslání seznamu smluvních 
institucí OÚ členům Dozorčí rady OÚ do 6. 6. 
2018. Dr. Hrubý vznesl dotaz na možnosti řešení 
bytové situace pro zahraniční uchazeče o pozice 
v OÚ. Předsedkyně DR doporučila OÚ podání 
žádosti u Bytové komise AV ČR, u které je možnost 
žádat o přechodné bydlení pro zaměstnance AV 
ČR.

V roce 2018 nedošlo k žádné změně zřizovací listiny.

II. Informace  
o změnách zřizovací listiny

II. Informace  o změnách zřizovací listiny 
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 ■ 1. Vědecká činnost 
pracoviště a uplatnění 
jejích výsledků

 ❚ a) Stručná charakteristika 
vědecké činnosti 
pracoviště

Předmětem hlavní činnosti 
Orientálního ústavu je vědecký 
výzkum v oblasti orientalistiky 
zaměřený zejména na dějiny 
národů Asie a Afriky, jakož 
i na jejich nábožensko-filozofické 
systémy, kulturu, jazyky 
a literaturu v období od starověku 
do současnosti. Svou činností 
OÚ přispívá ke zvyšování úrovně 
poznání a vzdělanosti a k využití 
výsledků vědeckého výzkumu 
v praxi. Získává, zpracovává 
a rozšiřuje vědecké informace, 
vydává vědecké publikace 
(monografie, časopisy, sborníky 
apod.), poskytuje vědecké posudky, 
stanoviska a doporučení a provádí 
konzultační a poradenskou 
činnost. Ve spolupráci s vysokými 
školami uskutečňuje doktorské 
studijní programy a vychovává 
vědecké pracovníky. V rámci 
předmětu své činnosti rozvíjí 
mezinárodní spolupráci, včetně 
organizování společného 
výzkumu se zahraničními 
partnery, přijímání a vysílání 
stážistů, výměny vědeckých 
poznatků a přípravy společných 
publikací. Pořádá vědecká 
setkání, konference a semináře, 
včetně mezinárodních, a zajišťuje 
infrastrukturu pro výzkum. 
Úkoly realizuje samostatně 
i ve spolupráci s vysokými školami 
a dalšími vědeckými a odbornými 
institucemi.

III. Hodnocení hlavní činnosti
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 ❚ Vědecké útvary OÚ

Oddělení Blízkého východu

Vedoucí oddělení: PhDr. Jan Zouplna, Ph.D.
Členové oddělení:
Dr. Sergio Alivernini
Mgr. Miroslav Melčák, Ph.D.
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.
Mgr. Gabriela Özel Volfová
PhDr. Jiří Prosecký, CSc.
Dr. Giedrė Šabasevičiūtė
Dr. Kevin L. Schwartz
Dr. Clément Steuer
Dr. Stefano Taglia

V současné době se vědečtí a odborní pracovníci 
oddělení Blízkého východu zabývají následujícími 
oblastmi výzkumu:

Arabistika a islamologie
 – sociální dějiny Blízkého východu ve středověku, 

náboženské nadace (awqáf ), urbánní vývoj 
Mezopotámie (Miroslav Melčák)

 – středověký islám, islámská mystika, soudobá 
islámská apokalyptika a milenialismus, islám 
v ČR (Bronislav Ostřanský)

 – náboženští intelektuálové v arabských zemích, 
arabská literatura (Giedrė Šabasevičiūtė)

 – systém politických stran v arabském světě, 
zejména v Egyptě (Clément Steuer)

Hebraistika a židovská studia
 – sionismus a dějiny Izraele, moderní židovské 

dějiny, moderní a soudobé dějiny BV 
(Jan Zouplna)

Íránistika
 – dějiny Íránu a persianizovaného světa v době 

1500–1900 (Kevin L. Schwartz)

Starověký Přední východ
 – akkadská (babylónsko-asyrská) literatura, 

kulturní dějiny starověkého Předního východu 
(Jiří Prosecký)

 – dějiny Mezopotámie, III. dynastie z Uru, 
mezopotámská matematika (Sergio Alivernini)

Turkologie
 – zahraniční politika Turecka, vztahy Turecka 

a Evropské unie, postavení žen v islámu (Gabriela 
Özel Volfová)

 – historie pozdní Osmanské říše (19. a počátek 
20. století), nacionalismus a menšiny na Blízkém 
východě (Stefano Taglia)

Oddělení Jižní Asie

Vedoucí oddělení: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Členové oddělení:
Dr. Malika Bahovadinova
PhDr. Věra Exnerová, Ph.D.
PhDr. Jan Filipský, CSc. (emeritní vědecký pracovník)
PhDr. Jiří Holba, Ph.D.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D. 
Dr. Ameem Lutfi
Dr. James Madaio
Dr. May Ngo
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. 

III. Hodnocení hlavní činnosti 
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V současné době se vědečtí 
a odborní pracovníci 
oddělení Jižní Asie, které 
zahrnuje i středoasijská 
a jihovýchodněasijská studia, 
zabývají následujícími oblastmi 
výzkumu:

 – Střední Asie, antropologie 
státu a byrokracie, migrace 
a transnacionalismus, 
mezinárodní pomoc a rozvoj 
(Malika Bahovadinova)

 – islám a politika ve Střední Asii 
a Afghánistánu (Věra Exnerová)

 – politické a kulturní dějiny Indie 
a drávidského jihu; etnické 
vztahy ve Šrí Lance  
(Jan Filipský)

 – buddhismus, buddhistická 
filosofie (Jiří Holba)

 – tamilský jazyk a tamilská 
literatura, dalitská literatura, 
indická společnost (Pavel Hons)

 – Pákistán a oblast Indického 
oceánu; jihoasijští žoldáci 
v Perském zálivu  
(Ameem Lutfi)

 – indické filozofické tradice 
(zejména Advaita Vedānta); 
historiografie moderních 
hinduistických hnutí; 
mezikulturní filozofie a dialog 
(James Madaio)

 – etnografie jihovýchodní 
Asie; náboženství a rozvoj 
v Kambodži (May Ngo)

 – moderní a soudobé dějiny 
Indonésie a širšího regionu 
jihovýchodní Asie  
(Tomáš Petrů)

 – indoárijské jazyky (sanskrt 
a hindí), hindská lexikografie, 
středověká (zejména 
mughalská) historie, dějiny 
Indie předkoloniálního období 
(Jaroslav Strnad)

Oddělení Východní Asie 

Vedoucí oddělení:  
Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
Členové oddělení:
Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D.
PhDr. Vladimír Liščák, CSc.
Mgr. Igor Pruša, Ph.D. et Ph.D.
Dr. Jarmila Ptáčková
Dr. Daniel Sungbin Sou
Dr. Nobuko Toyosawa
PhDr. Hana Třísková, Ph.D.
Oliver Weingarten, M.A., Ph.D.

V současné době se vědečtí 
a odborní pracovníci oddělení 
Východní Asie zabývají 
následujícími oblastmi výzkumu:

Sinologie
 – dějiny a kultura Taiwanu, 

taiwanská poválečná literatura 
(Táňa Dluhošová)

 – středověké dějiny Číny  
(Jakub Hrubý)

 – politika a dějiny moderní Číny, 
politika a dějiny Xinjiangu 
(Ondřej Klimeš)

 – dějiny Číny, františkánské 
misie v Číně 13. až 18. století 
(Vladimír Liščák)

 – rozvojová politika Číny 
v tibetských oblastech,  
čínsko-tibetské vztahy  
(Jarmila Ptáčková)

 – fonetika a fonologie moderní 
čínštiny, problémy její výuky 
(Hana Třísková)

 – kulturní, sociální, právní 
a intelektuální historie rané 
Číny (Daniel Sungbin Sou)

 – klasická čínština, čínská 
literatura a kultura – 
do 100 n. l. (Oliver Weingarten)

Japanologie
 – kulturní a intelektuální dějiny 

moderního Japonska  
(Nobuko Toyosawa)

 – japonská společnost a japonská 
mediální krajina (Igor Pruša)
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 ❚ b) Výběr nejdůležitějších výsledků 
vědecké činnosti

I. Publikační výstupy
(Jedná se o výběr publikací – pro kompletní přehled 
za daný i předchozí roky viz webové stránky OÚ či 
databázi ASEP.)

Beránek, Ondřej  
a Pavel Ťupek,  
The Temptation of Graves 
in Salafi Islam: Iconoclasm, 
Destruction and Idolatry, 
Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2018. 

V různých částech islámského 
světa pohřební architektura 
čelila a čelí ničení. Spíše než 

o náhodné akty vandalismu se ale jedná o činy 
spojené s ideou naplňování náboženské povinnosti, 
jak o tom svědčí salafitská tradice. Hroby a hrobky 
jsou totiž některými muslimy vnímány jakožto 
potenciální svod věřících směrem k polyteismu. 
Proto ona povinnost srovnávat hroby se zemí. 
Vysvětlením ideologie stojící v pozadí těchto 
destruktivních aktů kniha sleduje a rozebírá rovněž 
duchovní zdroje ikonoklasmu v islámu, toho 
současného i minulého.

Šabasevičiūtė, Giedrė 
„Sayyid Qutb and the Crisis 
of Culture in late 1940s 
Egypt“, 
International Journal of 
Middle Eastern Studies 50, 1 
(2018): 85–101.  
(H Index časopisu: 33, 
Impact factor: 0,911.)

Článek se soustředí na psanou tvorbu egyptského 
intelektuála a aktivisty Sajjida Qutba na konci 40. let. 
Odborníci měli tendenci vykládat jeho radikalizaci 
a připojení se k Muslimskému bratrstvu různými 

aspekty jeho osobnosti. Na základě tří periodik 
publikovaných levicovými, islamistickými a nezávisle 
se profilujícími autory článek namísto toho klade 
Qutbovu kritiku politických, ekonomických 
a kulturních elit do širšího kontextu nově nastupující 
generace kritických intelektuálů.

Klimeš, Ondřej  
a Maurizio Marinelli  
(guest editors),  
„Special Issue on Ideology, 
Propaganda, and Political 
Discourse in the Xi Jinping 
Era,“  
Journal of Chinese Political 
Science 23, 3 (2018).  
(H Index časopisu: 12, 
Impact factor: 0,677.) 

Toto speciální číslo představuje ideologii, 
propagandu a politický diskurz v Číně v raném 
Xi Jinpingově období (2012–2017), zejména základní 
ideologické principy a jejich roli v politickém systému 
Číny, diskurz „nového normálu“ a ekonomického 
rozvoje, ekologické civilizace, hlavní diskurzivní 
strategie v zahraniční politice Číny a ideologii 
a propagandu v Xinjiangu.

Klimeš, Ondřej 
„Advancing ‚ethnic unity‘ and ‚de-extremization‘: 
Ideational governance in Xinjiang under ‚new 
circumstances‘ (2012–2017),“  
Journal of Chinese Political Science 23, 3 (2018):  
413–426. (H Index časopisu: 12, Impact factor: 
0,677.)

Tento článek představuje idelogickou vládu čínského 
státu v Xinjiangu, konkrétně její úsilí definovat 
a regulovat hodnoty, přesvědčení a loajalitu etnika 
Ujgurů tak, aby byly nápomocny k udržování 
politické stability Číny. Článek konkrétněji 
představuje inovativní přístup Xi Jinpingova vedení 
k politice v Xinjiangu, zejména jeho důraz na soužití 
národností a bezpečnost. Dále představuje hlavní 
myšlenkové koncepty a právní normy ideologické 
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vlády v Xinjiangu. Uvádí též konkrétní příklady 
ideologické vlády v oblasti náboženství, kultury, 
vzdělávání, veřejného diskurzu a médií.

Steuer, Clement  
„The Modularity of the 
‚Revolutionary‘ Repertoire 
of Action in Egypt: Origins 
and Appropriation by 
Different Players,“  
Social Movement Studies 17, 1 
(2018): 113–118.  
(H Index časopisu: 21, 
Impact factor: 1,581.)

Egyptský revoluční repertoár užívaný protestujícími 
v lednu 2011 byl charakteristický kombinací 
několika aspektů: okupace symbolického místa, 
„horizontálních“ forem organizace, uchýlení 
se k novým telekomunikačním technologiím 
a rétorikou soustředící se kolem univerzálních 
hodnot jako důstojnost, sociální spravedlnost, lidská 
práva a demokracie. Tento repertoár se zrodil jako 
výsledek splynutí dvou paralelních cyklů mobilizace, 
které započaly v průběhu předchozího desetiletí. 
Jeden byl podnícen aktivisty ze vzdělané střední 
třídy a druhý dělníky usilujícími o ekonomické 
a sociální reformy.

Bahovadinova, Malika  
„The ‚mobile proletariat’: The production of 
proletariat labor on a Soviet construction site,“ 
Labor History 59 (2018): 277–294.  
(H Index časopisu: 16, Impact factor: 0,34.)

Článek se zabývá sovětskou konceptualizací práce 
a jejího významu pro budování státu a modernizaci 
v SSSR. Článek vysvětluje způsoby, jimiž 
migrace za prací představovala integrální součást 
socialistického rozvojového projektu v oblastech jako 
Tádžikistán. Autorka ukazuje vzájemnou konstituci 
sovětského státu a sovětských občanů, jejichž práce 
ztělesňovala státem idealizovaný „mobilní proletariát“. 
A konečně, článek osvětluje, co vývoj „mobilního 
proletariátu“ a další pracovní ideály začaly znamenat 

pro skupiny periferních subjektů v SSSR a zároveň 
co mohou takové hranice vypovídat o limitech 
sovětského modernizačního projektu v praxi.

Hons, Pavel  
„Tamil Dalit Art and Identity: What to do with 
the drum?,” South Asia Research 38, 2 (2018): 1–16.  
(H Index časopisu: 12, Impact factor: 0,26.)

Na základě původních tamilských zdrojů se 
článek zabývá otázkou postoje tamilských dalitů 
k problematice folklóru, zejména pak tradičnímu 
bubnování. Většina dalitů vnímá bubnování jako 
symbol nedotýkatelnosti a zavrhuje jej, určitá 
skupina dalitských aktivistů se jej však snaží 
přehodnotit, zbavit ho stigmat a učinit jej součástí 
kulturního dědictví a zdrojem hrdosti. Tyto postoje 
jsou v článku nahlíženy prizmatem ideologie 
odstranění kastovního systému.

Sou, Daniel  
„Crossing Borders: Control of Geographical 
Mobility in Early China,” T’oung Pao 104, 3–4 
(2018): 217–250.  
(H Index časopisu: 5, Impact factor: 0,12.)

Poddaní dynastií Qin a Han měli ze zákona 
povinnost úředně se registrovat v místě, kde žili. 
Jejich mobilita tak byla podrobena vládnímu 
dohledu. Studie zkoumá, jak tato kontrola 
ovlivňovala soukromé cestování i úřední cesty 
a rovněž různé důvody, které vedly obyvatele 
císařství k tomu, že se vydávali na cesty. Aby 
zajistily kontrolu, qinská i hanská vláda jasně 
vymezily své území skrze síť územně správních 
jednotek a kontrolních stanovišť, vydávaly 
povolení cestovat a prosazovaly přísné zákony 
regulující počet i pohyb putujících poddaných. Tato 
kontrola znamenala, že každý, kdo chtěl cestovat 
z místa na místo, ať již z rodinných důvodů, 
za zaměstnáním či v souvislosti s plněním různých 
úkolů, potřeboval oficiální povolení k cestě. Ačkoli 
byla tato kontrola poměrně přísná, byli i tak 
obyvatelé raně císařské Číny schopni přesouvat se 
z místa na místo.
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Alivernini, Sergio  
„Mathematical Aspects in Earthmoving linked 
to Hydraulic Works during the Ur III Period in 
Umma,“ IRAQ 80 (2018): 15–34. 

Tento článek se věnuje praktickým procedurám 
užívaným úředníky na konci třetího tisíciletí před 
našim letopočtem v jižní Mezopotámii určeným 
k organizování a správě zavlažovací infrastruktury 
(přehrady, kanály atp.).

Madaio, James 
„The Instability of Non-dual Knowing: Post-gnosis 
Sādhana in Vidyāraṇya’s Advaita Vedānta,“  
Journal of Dharma Studies 1, 1 (2018): 11–30.

Cesta ke konečnému osvobození z koloběhu existencí 
tak, jak ji podává advaitová větev védántové filosofie, 
je utvářena a nakonec i vrcholí gnosí, čili advaitovým 
probuzením. Vidjáranja, autor filosofického spisu 
Džívanmuktivivéka (14. stol.) ale přichází s širším 
pojetím advaitové sádhany, jež se zaměřuje na problém 
rušivých vlivů přetrvávajících i ve stavu po dosažení 
gnose. Článek zkoumá Vidjáranjovo chápání příčin 
těchto vlivů a z něj vyplývající pojetí dvou stadií 
askeze, z nichž každé má svá specifika týkající se jak 
jejich praktického provádění, tak i výsledků chápaných 
jako konečné osvobození. Všímá si též způsobu, jímž 
Vidjáranja zasazuje svůj jógový přístup vyložený 
v Džívanmuktivivéce do kontextu učení šankarovské 
školy, k níž se sám hlásil.

Ptáčková, Jarmila  
„The Silk Road of Friendship:  
China’s Cultural Diplomacy 
towards the UAE“, in: Jens 
Damm, Mechthild Leutner, 
Hauke Neddermann (eds.), 
China in a Global Context: 
Perspectives on and from 
China, Berliner China-Hefte, 
2018, 118–132.

Spolu s oživením myšlenky tzv. Hedvábné stezky 
bývá často zdůrazňována též dlouhá tradice 

obchodní a kulturní výměny mezi Čínou a Blízkým 
východem. Vedle zdůrazňování akcentů kulturní 
podobnosti, sdílené muslimské kultury i výzev 
k oboustrannému respektu a nevměšování však 
stojí jasně definované soubory zájmů týkající se 
ekonomické sféry. Tyto poněkud materiálnější cíle 
se objevují rovněž v popředí čínské diplomatické 
agendy ve Spojených arabských emirátech.

Strnad, Jaroslav,  
„Searching for the Source or 
Mapping the Stream? Some 
Text-critical Issues in the 
Study of Medieval Bhakti,“  
in: Tyler Williams, John 
S. Hawley and Anshu Malhotra 
(eds.), Texts and Traditions 
in Early Modern North India 
(New Delhi: Oxford University 
Press, 2018), 143–158.

Studium a porovnávání většího počtu rukopisů 
obsahujících díla připisovaná určitému autorovi 
může odhalit významné varianty nejen pokud 
jde o jejich formu, ale i v rovině obsahové. 
V případě velkého množství básní a písní 
lze tuto variabilitu vysvětlit jejich v podstatě 
performativním charakterem a funkcí, ať už 
byli jejich skutečnými autory samotní bhaktové, 
jejichž jména jsou uvedena v závěru básní, 
nebo jejich pozdější stoupenci. V případě 
širokého proudu živé a v podstatě performativní 
tradice, pro niž je charakteristická značná míra 
improvizace, je marné hledat „autentickou“ nebo 
originální verzi určité básně nebo písně. Spíše 
než na rekonstrukci „Ur-textů“ by se filologická 
a komparativní metoda mohla zaměřit na mapování 
dynamických posunů, proudů a protiproudů, jež 
v dlouhodobější perspektivě formují vývoj dané 
tradice. Na příkladu vybraných padů připisovaných 
středověkému mystikovi Kabírovi autor ilustruje 
varianty textového (a též původního) orálního 
tradování v podobách, jež se dochovaly ve třech 
významných sbírkách kabírovských textů – 
v tradici rádžasthánského Dádúpanthu, v Bídžaku 
a v sikhském Ádigranthu.
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Bahovadinova, Malika 
and Isaac Scarborough, 
„Capitalism Fulfills the 
Final Five-Year Plan: How 
Soviet-Era Migration 
Programs Came to 
Fruition in Post Soviet 
Eurasia,”  
in: Marlene Laruelle and 
Caress Schenk (eds.), 

Eurasia on the Move: Interdisciplinary Approaches 
to a Dynamic Migration Region (Washington, 
D.C.: The George Washington University, Central 
Asia Program, 2018), 1–12.

Kapitola zkoumá diskurzivní a byrokratický 
rámec práce a jejího nadbytku či nedostatku 
v posledních desetiletích Sovětského svazu. 
Tádžická vláda a mezinárodní organizace se 
těchto idejí chopily po pádu SSSR. Kapitola 
proto zkoumá migraci za prací z Tádžikistánu 
do Ruské federace a tvrdí, že pro pochopení 
praktik migračního managementu v současném 
Tádžikistánu je nutné podívat se na pokusy 
mobilizovat dělníky v sovětské éře.

Exnerová, Věra 
„Transnational Ties and 
Local Society’s Role in 
Improving the PRC’s 
Image in Central Asia,“  
in: Marlene Laruelle 
(ed.), China’s Belt and Road 
Initiative and Its Impact in 
Central Asia (Washington, 
D.C.: The George 

Washington University, Central Asia Program, 
2018), 126–134.

Kapitola popisuje snahy Číny ovlivňovat 
středoasijské společnosti v rámci ambiciózního 
projektu Pás a stezka. Čína mimojiné investovala 
značné úsilí do zlepšení svého obrazu 
v místním veřejném mínění a potlačování 
latentní sinofobie a strachu z čínského 
expanzionismu. Z teoretického hlediska se 

kapitola opírá o studium transnacionálních 
aktérů v mezinárodních vztazích a rozvíjející se 
disciplinu transnacionálních studií. Specificky 
užívá koncept „transnacionálních societálních 
prostor“ na místo automatického odkazování 
na národní stát. Kapitola je založena na terénním 
výzkumu v Kazachstánu a Uzbekistánu 
a diskurzivní analýze z let 2015 až 2017.

Petrů, Tomáš 
„Bahasa Indonesia as a Linguistic Tool: 
from the Language of the Revolution to 
Bureaucratic ‚Officialese‘ ,“ in: A. K. Ogloblin 
(ed.), Intercivilization Contacts in Southeast Asia: 
Historical Perspectives and Globalization (Saint 
Petersburg: Saint Peterburg State University), 
224–247. (Vyšlo v březnu 2018, vročení 2017)

Cílem článku je vystopovat a analyzovat 
trajektorii indonéštiny pod tlakem současných 
ideologií, se zvláštním zřetelem na lexikální 
inovace, neologismy, akronymy a dalších 
lingvistické formy.

Klimeš, Ondřej (ed.) 
Kulturní diplomacie Číny 
a její regionální variace, 
Praha: Academia, 2018. 

Publikace představuje 
kulturní diplomacii 
Čínské lidové republiky 
v souvislosti s probíhajícím 
ekonomickým a politickým 

vzestupem země. Kulturní diplomacie je 
důležitou strategií vytváření mezinárodního 
obrazu Čínské lidové republiky, která se od 80. let 
odvrací od klasické komunistické ideologie 
a snaží se vystupovat jako kulturní velmoc 
reprezentující civilizační hodnoty tisíciletého 
čínského císařství. Tento důraz ještě zesiluje 
v posledních letech, kdy Čína hraje výraznější roli 
v mezinárodních vztazích.
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Epos o Gilgamešovi 
(z akkadských, sumerských 
a chetitských originálů 
přeložili a úvodními studiemi 
opatřili Jiří Prosecký 
a Marek Rychtařík), Praha: 
Nakladatelství Lidové 
noviny, 2018. Druhé 
doplněné a přepracované 
vydání.

Epos o Gilgamešovi je považován za nejvýznamnější 
dílo akkadské literatury a literatury starověkého 
Předního východu vůbec, jež se plným právem 
stalo součástí literatury světové. Nový komentovaný 
překlad tohoto starověkého textu, jehož konečná 
podoba vznikající v procesu dlouhého více než 
tisíc let trvajícího vývoje se dochovala v ninivské 
knihovně asyrského krále Aššurbanipala, odpovídá 
nejnovějším výsledkům a objevům, k nimž 
klínopisné bádání aktuálně dospělo.

Holba, Jiří  
„Egon Bondy a buddhismus,“ in: P. Kužel (ed.), 
Egon Bondy a současné myšlení  
(Praha: Filosofický ústav, 2018), 135–200.

Tato kapitola se věnuje příběhu marxistického filosofa 
a básníka Egona Bondyho (1930–2007) z pohledu 
jeho interpretace buddhismu a jeho důležitého vlivu 
na jeho filosofii. Text pojednává o těchto tématech: 
1) Bondy a buddhistický filosof Nágárdžuna; 
2) Bondy a Gautama Buddha, 3) Bondyho Poznámky 
k dějinám indické filosofie a 4) buddhismus 
v Bondyho textech Příběh o příběhu a Postpříběh.

Liščák, Vladimír  
„Katalánská kartografická díla 14. a 15. století 
a zachycení Asie a Afriky,“  
Anthropologia Integra 9, 1 (2018): 39–52.

V letech 1977 a 1995 byly vydány faksimile dvou 
výjimečných katalánských kartografických děl 
14. a 15. století. Prvním z nich byla Mappa mundi, jež 
vznikla mezi lety 1375 a 1381 (známá jako Katalánský 

atlas), druhým kruhová Mappa mundi Estense 
z období mezi 1450 a 1460. Tento příspěvek podává 
přehled o obou těchto mapách s originálními texty 
a jejich překlady na základě nejnovější literatury.

Ostřanský, Bronislav  
„A Feeble Folk to whom No Concern is Accorded: 
‚Apocalyptic Responses‘ to ISIS and their 
Contextualization,“ Central European Journal for 
Conteporary Religion (CEJCR) 2, 1 (2018): 57–76.

Apokalyptická rétorika se stala symptomatickým 
výrazem tzv. Islámského státu. Tento článek nabízí 
poněkud jiný pohled na apokalyptické vize ISIS, 
než je obvyklé, neboť se zaměřuje především na to, 
jak jsou tyto vize zasazovány do apokalyptického 
kontextu jeho protivníky. Článek tedy představuje 
klíčové sunnitské vzory i konkrétní příklady, jak 
takový boj vedený „eschatologickými prostředky“ 
může v praxi vypadat.

Prosecký, Jiří 
„Sargonova osmá výprava proti Urartu,“  
Nový Orient 72, 2 (2017): 61–72. (Vyšlo v r. 2018.)

Článek poskytuje první český anotovaný překlad 
slavného Sargonova dopisu bohu Aššurovi 
týkající se jeho osmé výpravy proti Urartu, kterou 
podnikl v roce 714 př. Kr. Dopis popisuje expedici 
asyrského krále Sargona II. (722–705 př. Kr.) 
do oblasti Urmijského jezera v severozápadním 
Íránu, během níž byl poražen urarejský král Rusa I.  
(asi 730–713 př. Kr.), a dále popisuje trestnou výpravu 
proti Musasiru, posvátnému městu urartejského 
boha Chaldiho, jehož chrám Sargon vyplenil 
a bohatou kořist přinesl svému bohu Aššurovi.

Zouplna, Jan  
„Izrael a Západ v první polovině 50. let 
20. století – synergie zájmů na Blízkém východě?“ 
Nový Orient 72, 4 (2017): 2–12. (Vyšlo v roce 2018)

Studie poukazuje na komplikovanost vztahů mezi 
Izraelem a západními mocnostmi v první polovině 

III. Hodnocení hlavní činnosti 



❚ 16

50. let 20. století. Hospodářský 
i strategický potenciál mladého 
státu byl ve svých počátcích 
skromný. Na straně západních 
mocností existovaly nejen jisté 
pochybnosti o povaze nového 
geopolitického útvaru, ale 
také o jeho bezprostředních 
zahraničně-politických prioritách. 
Klíčové aspekty narovnání 
izraelsko-arabského konfliktu, 
mj. otázky hranic, Jeruzaléma 
a palestinských uprchlíků, 
interpretovaly obě strany 
zpravidla odlišně. Přes rozdíly 
v přístupu jednotlivých západních 
mocností vůči židovskému státu 
vyvolávaly konkrétní kroky 
izraelského vedení nezřídka 
obdobně rozporuplné reakce. 
Spíše než přirozeného partnera 
představoval Západ v první 
polovině 50. let záchranný kruh, 
který byl jako jediný na blízku. 
Do momentu razantního nástupu 
SSSR na blízkovýchodní scénu 
(září 1955) byla synergie zájmů 
mezi Izraelem a Západem značně 
omezená.
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II. Grantové aktivity

1. Granty od externích poskytovatelů

Znevýhodněné komunity jižní Indie:  
Proces emancipace a vytváření vlastní identity

Řešitel: Pavel Hons 
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Trvání: 2016–2018

Projekt se zaměřil na dalitské hnutí v Tamilnádu 
v posledních zhruba 20 letech. Všímal si především 
pallarů a čakkilijarů, dvou významných dalitských 
kast, které doposud stály spíše v pozadí zájmu 
badatelů. Prostřednictvím kvalitativní analýzy 
původních textů a polostrukturovaných rozhovorů 
s významnými představiteli těchto komunit se 
snažiil popsat způsoby jejich emancipace, prezentace 
jejich původu a historie, glorifikace velkých 
historických postav či folklóru. Dále se zaměřil 
na současnou politickou scénu a zkoumal, do jaké 
míry se představitelé těchto komunit zapojují 
do politického dění či jak spolupracují s dalšími  
(ne)dalitskými stranami. Podrobněji si všímal 
nejvíce marginalizované komunity čakkilijárů, 
u nichž se nízké sociální postavení spojuje s etnickou 
a jazykovou odlišností, zejména pak jejich požadavku 
na „vnitřní kvóty“. Projekt se také snažil vyhodnotit, 
do jaké míry je rostoucí vliv hinduistického 
nacionalismu poplatný pro dalitské kasty v regionu.

Koncepty v kontextu: Výzkum literárního pole 
v poválečném Taiwanu založený na studiu 
jazykového korpusu a jeho další aplikace 
v sociologii literatury 

Řešitelka: Táňa Dluhošová
Spoluřešitel: Alvin Chen (National Changhua 
University of Education, Taiwan)
Poskytovatelé: bilaterální projekt financovaný 
Grantovou agenturou České republiky a taiwanským 
ministerstvem vědy a technologie
Trvání: 2017–2019

Taiwanské raně poválečné literární pole (1945–1949) 
slouží jako případová studie projektu, který si klade 
za cíl pomocí metod digital humanities a korpusové 
lingvistiky zkoumat spojitost mezi jazykem, ideologií 
a společenskými vztahy, což umožní zevrubnou 
rekonstrukci literární scény a jejích společenských 
a politických specifik. Projekt zpřístupní inovativní 
metodu pro studium sociologie literatury, která 
přesahuje studium čínsky psané literatury. Díky nově 
vytvořenému dobovému korpusu identifikuje politické 
koncepty; pomocí analýzy klíčových slov a vícerozměrné 
analýzy klastrů činitelů bude sledovat distribuci 
konceptů; a následně propojí výsledky lingvistické 
analýzy s dobovými sociálními strukturami.

Komplexnost 
hospodářství 
starověkého Předního 
východu. Management 
zdrojů a daňové systémy 
ve 3. a 2. tis. př. n. l. 
Společný projekt OÚ  
a FF UK  

 
Řešitel za OÚ: Sergio Alivernini 
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky 
Trvání: 2018–2020

Šíření klínového písma z jeho původního 
mezopotámského centra do periferií, k němuž došlo 
ve druhé polovině 3. a zejména ve 2. tis. př. n. l., 
představuje významný historický a kulturní 
fenomén. Od počátku 2. tis. př. n. l. se klínopis stal 
výsadním nástrojem, pomocí něhož administrativa 
v těchto „periferních“ centrech vedla záznamy 
o jednotlivých hospodářských transakcích. Tyto 
dokumenty (o daních, dávkách, prodejích atp.) 
nám pomáhají objasnit hospodářský systém těchto 
oblastí. Tisíce jednotlivých administrativních 
záznamů umožňují sledovat proces vývoje 
ekonomického myšlení, které bylo převzato 
z Mezopotámie a upraveno tak, aby sloužilo 
hospodářské realitě dalších oblastí starověkého 
Předního východu. Hlavním cílem projektu je 
objasnit vznik, přenos a interakci hospodářských 
struktur a managementu zdrojů v čase a prostoru. 
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Odvaha v raných čínských textech  
(přibl. 4.–1. st. př. n. l.)

Řešitel: Oliver Weingarten 
Poskytovatel: Chiang Ching-kuo Foundation 
Trvání: 2014–

Projekt zkoumá koncept odvahy v textech 
zkompilovaných do doby dynastie Han a snaží se 
lépe porozumět vztahům mezi mocí a strachu z ní 
a rovněž dominantním normám chování v širším 
kulturním a sociálním kontextu.

2. Zapojení OÚ do Strategie AV21:

Program Evropa a stát: mezi barbarstvím 
a civilizací

Ohrožená architektura města Mosulu  
(Miroslav Melčák a Ondřej Beránek) 

Program Globální konflikty a lokální souvislosti: 
kulturní a společenské výzvy

Stát, náboženství a společnost v jihovýchodní Asii 
v interakci a konfliktu (Tomáš Petrů)
Feministické redefinice islámu (Gabriela Özel Volfová)
Kulturní bezpečnost a další problematika  
Střední Asie + Central Asian Platform (Jarmila 
Ptáčková, Malika Bahovadinova, Věra Exnerová)
Nový pohled na teorii čínského přízvuku 
(Hana Třísková)

Program Formy a funkce komunikace

Kontextový online tibetsko-česko-anglický slovník 
(Jarmila Ptáčková)

3. Výzkumný cluster OÚ Power and
Strategies of Social and Political Order

Dlouhodobá a interdisciplinární vědecko-výzkumná 
platforma OÚ, na které se podílejí zejména Táňa 
Dluhošová, Věra Exnerová, Ondřej Klimeš, Ameem 
Lutfi, Jarmila Ptáčková, Nobuko Toyosawa, Oliver 
Weingarten ad. Blíže o aktivitách a publikacích 
v rámci této platformy viz: 
http://power.orient.cas.cz/about-the-project-2/

4. Bilaterální zahraniční granty
a krátkodobá stipendia:

 – Sergio Alivernini: Gerda Henkel Stiftung 
(výzkumné stipendium na období 1. 10. 2017  
až 31. 5. 2018).

 – Clément Steuer: Bourgeon grant (poskytovatel 
Lyon III University, projekt Legal Aspects of the 
Decentralization in Egypt, 2018).

 – Miroslav Melčák: odborný spolupracovník projektu 
The Land of Nineveh Archaeological Project 
(Università degli Studi di Udine, Itálie, 2017–2019).

 – Nobuko Toyosawa: The First Book Subvention 
Grants (The Association for Asian Studies),  
The Gordon W. Prange Collection and the Terasaki 
Research Travel Grants (UCLA).
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 ❚ c) Nejvýznamnější popularizační aktivity 
pracoviště:

Den otevřených dveří

V rámci festivalu Týden vědy a techniky AV ČR se 
konal 6. 11. v OÚ Den otevřených dveří. Během něj 
ústav navštívila i středoškolská výprava z gymnázia 
v Českém Brodu, která spolu s exkurzí na pracovišti 
vyslechla přednášku Bronislava Ostřanského 
na téma „Jak Češi poznávali Blízký východ“.

Výstava  
„Syn pouště – Alois Musil“ 

OÚ byl spolupořadatelem 
významné výstavy „Syn 
pouště – Alois Musil“, 
věnované osobnosti 
a fotografickému odkazu 
profesora Aloise Musila, 
který byl stěžejní postavou 
české orientalistiky 
a spoluzakladatelem OÚ. 

Výstava se uskutečnila ve dnech 21. 2. – 13. 4. v Galerii 
Věda a umění v prostorách AV na Národní třídě.

Popularizační brožury edice „Věda kolem nás“ 

Ohrožená architektura 
města Mosulu
Miroslav Melčák, Ondřej 
Beránek, Karel Nováček 
a Lenka Starková společně 
připravili publikaci 
Ohrožená architektura 
města Mosulu, v níž 
představili stejnojmenný 
projekt široké veřejnosti, 
a to v rámci popularizační 

edice Věda kolem nás. Publikace pojednává 
o ničení historických památek v Mosulu ze strany 
Islámského státu, systematicky rozebírá jednotlivé 

fáze architektonického vývoje města a v závěru 
představuje metody virtuálních 3D rekonstrukcí 
nenávratně zničených budov. Dostupné na stránkách 
http://www.vedakolemnas.cz.

Současný islám – tendence a dynamika
Publikace Bronislava Ostřanského se věnuje 
stěžejním trendům a tendencím formujícím 
soudobé dění v rámci dnešního „světa islámu“ 
a přibližuje tamní aktuální procesy v jejich 
úplnosti, proměnlivosti i rozporuplnosti. Dostupné 
na stránkách http://www.vedakolemnas.cz

Festival „Eastern Tunes“

Festival asijské hudby a kultury „Eastern 
Tunes“ (Jarmila Ptáčková, Věra Exnerová) se již 
tradičně konal s podporou OÚ v Mikulášovicích 
na Šluknovsku a jeho cílem bylo oslovit co nejširší 
škálu zájemců, mj. rodiny s dětmi, a to nejen 
hudbou, ale též promítáním, workshopy atd. 
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Přednášky pro veřejnost a vzdělávací akce 
pro střední, základní a mateřské školy

Ondřej Beránek
 – 14. 3. Jeden svět na školách, Kino Světozor,  

debata po filmu Radio Kobani.
 – 12. 4. přednáška „Blízký východ po 1. světové 

válce,“ gymnázium Jaroslava Seiferta, Praha.
 – 19. 4. přednáška „Blízký východ po 1. světové 

válce,“ gymnázium Jana Keplera Praha.
 – 8. 11. přednáška „Islám ve 20. a 21. století: 

od modernismu přes sekularismus 
k fundamentalismu a zpět?“, gymnázium 
J. Seiferta, Praha.

Bronislav Ostřanský
 – 12. 11. „Islamofobie po česku,“ Gymnázium 

Na vítězné pláni, Praha 4.

Jarmila Ptáčková
 – 30. 1. „Do stanu či na sídliště? Tibetští nomádi 

pod vlivem čínské rozvojové politiky,“ Rumburk, 
Tančírna Balahala.

 – 7. 4. „Jak zmodernizovat tibetské nomády?“  
Mladá Boleslav, Festival Expediční Kamera.

 – 13. 5. „10 let mezi tibetskými nomády,“  
Dolní Poustevna, Loutkové Divadlo.

 – 19.–26. 6. přednášky a interaktivní program 
na téma „tibetští nomádi“ pro školy a školky: 
Rumburk, ZŠ Pastelka, MŠ Dolní Poustevna.

 – 28. 11. „Mezi Čínou a Blízkým východem po Nové 
hedvábné stezce,“ Rumburk, Čajovna Na kopečku.

Jiří Prosecký
 – 6. 11.: „Prof. Bedřich Hrozný, život a dílo,“ 

přednáška v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR.

Jaroslav Strnad
 – 26. 3. „Kolonizace Indie I: Řekové. Řecká 

Baktrie a starověká Indie: tři období vzájemného 
poznávání a kontaktů starověkých civilizací,“ 
veřejná přednáška konaná v cyklu pořádaném 
Městskou knihovnou v Praze.

Propagace OÚ pro časopis Prahy 8 – Osmička 
(2018/7) 
Autor: B. Ostřanský

Účast na Veletrhu vědy

OÚ se zúčastnil Veletrhu vědy 2018, který se uskutečnil 
7.–9. 6. 2018 ve veletržním areálu v Praze-Letňanech, 
kde představil některé své publikace a fotografie z cest 
pracovníků. Na tuto akci zapůjčila pracovnice ústavu 
Dr. Ptáčková mongolskou jurtu, která se těšila velkému 
zájmu návštěvníků.

Spolupráce s médii a online platformami

OÚ spolupracuje s veřejnými sdělovacími prostředky 
(Česká televize, Český rozhlas) i s dalšími médii v ČR 
i zahraničí, jeho pracovníci pravidelně poskytují 
konzultace a vystupují s komentáři k aktuálnímu 
dění v zemích, které jsou předmětem jejich výzkumné 
činnosti. Významnější mediální výstupy lze dohledat 
i v archivu aktualit na: http://www.orient.cas.cz

Ze spolupráce se zahraničními médii lze uvést:

Malika Bahovadinova 
„Representing the Social Cost of Migration: 
Abandoned Wives or Nonchalant Women,“  
CESS blog, listopad. http://bit.ly/2V3HvjC

Ondřej Klimeš 
Rozhovor „China: Muslimische Minderheit unter 
Druck“, ORF Religion. http://bit.ly/2WcvIMj

„China’s Decimation of Uyghur Minds,“  
Asia Dialogue, 25. 10.
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Ameem Lutfi 
“The Baloch Network behind Bahrain’s Regime 
Stability,” Middle East Insights 189 (2018), Middle 
East Institute, National Univeristy Singapore.

Kevin Schwartz
“The Resurfacing of Mahmoud Ahmadinejad,” 
The New Arab, 22. 3.
“John Bolton and Washington’s Iran Policy Industry, 
Al Jazeera English, 25. 3.
“After the Iran Protests,” MES Insights 9, 2 
(April 2018).
“Iran and the Destabilisation of the Middle East,” 
The New Arab, 24. 9.

Clément Steuer 
o egyptských prezidentských volbách pro Il Fatto 
Quotidiano, 2. 4.

Ze spolupráce s českými médii lze uvést například:

Ondřej Beránek
27. 2. „Palácová výměna na obzoru?“ – o Saúdské 
Arábii a změnách na nejvyšších armádních postech – 
Česká televize. http://bit.ly/2PCiW7s 

21. 7. „Moc náboženské policie slábne v Íránu 
i Saúdské Arábii. Morálku však hlídají i někteří židé 
a křesťané“. http://bit.ly/2GQZPUj 

15. 10. Komentář ke zmizení saúdského novináře 
Džamála Chášuqdžího pro pořad Horizont.  
http://bit.ly/2vqKOSG

Pavel Hons
15. 8. Rozhovor pro ČT u příležitosti nezávislosti Indie.  
http://bit.ly/2DCkI3u

Ondřej Klimeš
8. 10. rozhovor „Ujgurové žijí pod dohledem 
moderního Velkého bratra. Mizí v převýchovných 
táborech, říká sinolog,“ Český rozhlas – Radio 
Wave, http://bit.ly/2IOxXCE

10. 12. „Represe Ujgurů a dalších menšin v Číně 
nabývá katastrofálních rozměrů,“  
Deník Referendum.

Vladimír Liščák
12. 2. spoluúčast na pořadu ČRo – Vltava, „Jezuité 
v Číně aneb Misie a hudba v 18. století“.

Bronislav Ostřanský
18. 2. o knize Islamofobie po česku, pořad „Události 
v kultuře“, ČT Art.  
http://bit.ly/2VxqnSO

15. 5. komentář k nejnovější situaci v Gaze pro Studio 
ČT24. http://bit.ly/2WbhUSg
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1. 3. „Proč zmizel bývalý pražský imám?“, pořad 
„Uzávěrka“ Sabiny Slonkové, TV Seznam.  
http://bit.ly/2IMQXBl

Tomáš Petrů
25. 4.: shrnutí výstupů z mezinárodního semináře 
After Soeharto a komentář k aktuální situaci 
v Indonésii, Český rozhlas Plus.  
http://bit.ly/2vt7odo0

12. 5. „Muž, který vrhal stín. Uzdraví bývalý autokrat 
Mahathir nemocnou Malajsii?“ ČRo.
http://bit.ly/2ZKS4GT

14. 5. komentář k teroristickým útokům v Surabayi, 
Indonésie, ČT 24.
http://bit.ly/2XXMDma

Jiří Prosecký
23. 6.: Planetárium – Předchůdce Noemovy archy, 
Český rozhlas – Věda a technika.  
Dostupné na http://bit.ly/2IPSXIY

 ❚ d) Vědecká infrastruktura  
(Výzkumné centrum na Taiwanu, 
knihovna, časopisy)

Výzkumné centrum na Taiwanu 
Výzkumné centrum OÚ na Taiwanu bylo otevřeno 
v prosinci roku 2015. Centrum působí při Institute 
of History and Philology, Academia Sinica, Taipei. 
Smyslem centra, coby zahraniční pobočky OÚ, 
je sloužit jako platforma ke zprostředkovávání 
a posilování akademické výměny mezi českými 
a taiwanskými badateli a institucemi. Výzkumné 
centrum v roce 2018 vedl stálý zaměstnanec 
OÚ, Dr. Ondřej Klimeš. Výzkumné centrum 
v průběhu roku 2018 vedle dalších odborných 
aktivit organizovalo pobyt několika badatelů 
z OÚ a ve spolupráci s FF UK několika převážně 
doktorských studentů.
Více k aktivitám centra: 
http://power.orient.cas.cz/research-center-taiwan/
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Časopisy

Orientální ústav vydává dva časopisy: 

Archiv orientální  
(ISSN 0044-8699) je 
mezinárodní recenzovaný 
časopis založený roku 
1929 při OÚ. První číslo, 
editované Bedřichem 
Hrozným, uveřejnilo 
články z egyptologie, 
asyriologie, arabistiky 
a indologie. Tematický 
rozsah se od té doby 

rozšířil i o další orientalistické disciplíny, včetně 
např. sinologie či afrikanistiky. Na rozdíl od jiných 
specializovaných časopisů si ArOr uchoval svou 
geografickou a tematickou diverzitu, s jedním 
nezbytným předpokladem: všechny příspěvky musí 
být založeny na primárních zdrojích. V současné 
době časopis vítá především články věnující se 
dějinám, náboženstvím, jazykům a literaturám 
Asie, Blízkého východu a Afriky. Časopis navíc 
vydává sérii Supplement, která slouží jako platforma 
pro editované publikace či monografie. ArOr je 
indexovaný v Art & Humanities Citation Index 
(AHCI) od Thomson Reuters a Scopusu od Elsevieru. 
Vedle tištěné podoby je dostupný rovněž elektronicky 
přes EBSCO a ProQuest. 
aror.orient.cas.cz

Nový Orient  
(ISSN 0029-5302)  
je recenzovaný odborný 
časopis založený v roce 
1945. Cílem časopisu 
je seznamovat českou 
odbornou i laickou 
veřejnost s realitou 
zemí Asie a Afriky 

a podporovat věcnou informovanost o nich. 
Odborné články časopisu Nový Orient nabízí  
svým čtenářům vyvážený vhled a hluboký 
informační kontext do problematiky dějin, 
náboženství, materiální kultury, současné politiky 
i jazyků a literatur asijských a afrických zemí.

Knihovna

Knihovna OÚ byla založena v roce 1929 a od té 
doby nashromáždila rozsáhlé, místy velmi unikátní, 
sbírky knih, časopisů i rukopisů, jejichž počet se blíží 
300 tisícům, což z ní činí jednu z největších knihoven 
v rámci ústavů Akademie věd ČR. Knihovna nabízí 
své služby nejen badatelům, ale i veřejnosti.
V roce 2018 se knihovna díky akvizicím rozrostla 
o 238 knih. K tomu darem obdržela sino-tibetskou 
sbírku (prof. Kolmaš), pákistánskou sbírku 
(doc. Marek), tibetskou sbírku (prostřednictvím 
Dr. Ptáčkové z Berlína) a perskou sbírku (pozůstalost 
po p. Shakim). Mimo to knihovna odebrala 
136 časopisů.

Vedle všeobecné sbírky knihovna zahrnuje: 

Lu Sünovu knihovnu, založenou v roce 1952 
a obsahující jedinečnou sbírku téměř 70 tisíc 
čínských zdrojů. Obsahově soustřeďuje bohatý 
materiál z nejrůznějších oborů týkající se Číny. Jádro 
knihovny představují knihy věnované literatuře 
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(především moderní čínské literatuře z období let 
1919–1949), literární kritice a historii. Je zde rovněž 
i bohatá sbírka pramenů ke studiu čínského divadla, 
čínské lidové slovesnosti, náboženství atd. Knihovna 
dále vlastní sbírku congshu, ucelených souborů děl 
ze všech oblastí čínské vzdělanosti, které bývaly čas 
od času vydávány, aby se jednotlivá díla uchránila 
před ztrátou. Většinu congshu tvoří reprinty z první 
poloviny 20. století, ale jsou mezi nimi i díla vydaná 
v 18. a 19. století. Nejstarší je Han Wei congshu 
z roku 1791. Knihovna kromě toho vlastní i další 
zajímavá díla, jako např. Taoistický kánon o 1120 
svazcích, Daozang, nebo sbírku 224 místních 
kronik, difangzhi, z nichž více než polovina není 
uvedena v Hervouetově Catalogue des monographies 
locales chinoises dans les bibliothèques d’Europe 
(Paris 1975). Knihovna má ve svém majetku rovněž 
různá zajímavá periodika z 1. poloviny 20. století, 
z nichž většina se opět týká literatury a literární 
kritiky. Je to např. kompletní vydání Xiaoshuo 
yuebao (1910–1931) a Xin qingnian (1915–1926).

Fairbankovu knihovnu – John King Fairbank  
(1907–1991), profesor historie na Harvardově 
univerzitě a zakladatel moderních čínských 
historických studií v USA, daroval anglickou 
část své osobní knihovny OÚ. Knihovna, 
inaugurovaná v roce 1994, tak obsahuje zhruba 
1600 knih v angličtině o čínských dějinách, kultuře, 
ekonomice a americko-čínských vztazích.

Korejskou knihovnu, která byla založena roku 
1958. V tomto roce OÚ obdržel darem několik set 
knih a periodik od Akademie věd Korejské lidově 
demokratické republiky. Většina těchto knih byla 
vydána v 50. letech, zvláště po korejské válce. Fond 
knihovny zahrnuje asi 3500 knih, z nichž starší část 
je zejména severokorejského původu. 

Tibetskou knihovnu, založenou rovněž v roce 
1958, kdy byla zakoupena úplná sbírka tibetského 
buddhistického kánonu Kandžur a Tandžur 
z východotibetského města Derge. Kromě nich 
knihovna obsahuje další unikátní materiály.

Taiwanské centrum sinologických informačních 
zdrojů (TCSIZ), zřízené v roce 2014 ve spolupráci 

s Národní ústřední knihovnou Taiwanu (NCL). 
Účelem TCSIZ je zpřístupnění sinologické 
literatury v čínštině darované NCL a zpřístupnění 
všech elektronických informačních zdrojů 
(zejména fulltextových databází a elektronických 
knih a přístupu do databáze čínských vzácných 
tisků) dostupných v NCL i jiných akademických 
pracovištích na Taiwanu (např. Academia Sinica). 

 ■ 2. Mezinárodní vědecká spolupráce 
pracoviště

 ❚ a) Pořádání mezinárodních akcí 
a konferencí 

V roce 2018 Orientální ústav uspořádal jako hlavní 
organizátor tyto akce s mezinárodní účastí:

After Soeharto: Twenty Years of Indonesia’s 
Democratic Transformation 
16. dubna

Cílem tohoto mezinárodního semináře pořádaného 
v rámci Strategie AV21 bylo zhodnotit dvě dekády 
vývoje země od pádu generála Suharta, dlouholetého 
indonéského autokratického vládce v květnu 1998. 
S příspěvky vystoupili: Henk Schulte Nordholt 
(KITLV, Leiden), Ward Berenschot (KITLV, Leiden), 
Christian von Lübke (Arnold-Bergstraesser Institut, 
University Freiburg), Martin Slama (Institute for 
Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences).
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No Exit: Existentialism, 
Sartre and Decolonization 
in the Middle East and 
Beyond  
9. května

Diskuse u tohoto 
mezinárodního kulatého 
stolu se věnovala 
existencialismu, který mimo 
Evropu nalezl nejvřelejší 

přijetí právě na Blízkém východě, kde také sehrál 
významnou roli jistého světonázorového „ukotvení“ 
mnoha arabských intelektuálů snících svůj sen 
o rovnostářském postkoloniálním uspořádání světa. 
Hlavním hostem byl Yoav Di Capua (University of 
Texas, Austin).

Malaysia in Transition: Towards a “Better” Future?  
31. října

Mezinárodní seminář, organizovaný v rámci 
Strategie AV21, kterého se zúčastnili akademici 
z Malajsie, Německa a Česka, přinesl živou diskusi 
ohledně výsledků přelomových voleb v Malajsii 
v květnu 2018, kdy po 60 letech prohrála volby 
vládní koalice Barisan Nasional a poprvé v historii 
se k moci dostala opozice, vedená bývalým 
premiérem Mahathirem. Seminář zhodnotil vliv 
domácí politiky i skandálů místních politiků, 
jakož i dopady mezinárodních vztahů, především 
s Čínou, na inkriminované volby. Na semináři 
vystoupili: Hew Wai Weng (Institute of Malaysian 
and International Studies, Universiti Kebangsaan 
Malaysia), Nurul Huda Mohd. Razif (International 
Institute for Asian Studies – IIAS, Leiden), 

Dominik Müller (Max Planck Institute for Social 
Anthropology, Halle), Tomáš Petrů (OÚ).

Managing the „Others“: Governance and Control 
in Contemporary Xinjiang, PRC 
8. října

Mezinárodního semináře, pořádaného v rámci 
Strategie AV21, soustředícího se na aktuální 
problematiku internace Ujgurů v Xinjinagu se 
účastnili: Darren Byler (University of Washington, 
Seattle): „Spirit Breaking: Uyghur Religious Practice 
and ‚Terror Capitalism‘ in Northwest China.“
Thomas Cliff (Australian National Univeristy, 
Canberra): „Ethnic Unrest and China’s Multiple 
Problematic Others.“ Rune Steenberg (University 
of Copenhagen): „Tradition and Religion, Good and 
Bad Customs. A Sociology of Transformation in 
Kashgar 2010–2018.“

Feminist Re-Interpretations of Islam  
23. listopadu

Mezinárodní konference podpořená z programu 
Strategie AV 21 se zaměřila na komplexitu 
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muslimských feministických přístupů k islámu, 
na diskurzy o genderové rovnosti v Koránu 
a na škálu aktivit muslimských žen, které bojují 
za emancipaci a vysvobození z patriarchálního 
společenského, ekonomického a politického 
uspořádání ve svých zemích a organizacích s cílem 
ukázat, že muslimské ženy mají schopnost a moc 
redefinovat a následně i měnit tyto právní a kulturní 
normy. Na konferenci vystoupily mimo jiné: Zahra 
Ali (Rutgers University, USA), Ziba Mir-Hosseini 
(School of Oriental and African Studies, Londýn), 
Raja Rhouni (Mohammed V University, Rabat), 
Fatma Tutuncu (Abbant Isset Baysal University, 
Turecko), Nafiseh Sharifi (University of Tehran) 
a Nadia Jones-Gailani (Central European University, 
Maďarsko).

Kromě toho byl Orientální ústav spolupořadatelem 
těchto akcí s mezinárodní účastí:

Manipulating the Media: News and „Fake News“ in 
China since Early Modern Times 
7.–8. června

Mezinárodní konference pořádaná společně OÚ 
a Center for Chinese Studies při National Central 
Library v Taipei na Taiwanu se zaměřila na způsoby 
manipulace médií a jejich dopadů na společnost.  
Jako úvodní řečníci vystoupili Prof. Wang Fan-sen  
(Academia Sinica) a Prof. Daniela Stockmann 
(Hertie School of Governance, Německo).

Anthropological Atelier: Imaginaries and 
Historiographies in/of Contested Regions: 
Interdisciplinary Perspectives 
7.–8. června
Antropologický ateliér se uskutečnil ve spolupráci 
s Institutem pro sociální antropologii Rakouské 

akademie věd. Za rakouskou stranu se ho zúčastnili: 
Barbara Götsch, Noura Kamal, Stephan Kloos 
a Martin Slama, za českou Malika Bahovadinova, 
Clément Steuer, Jarmila Ptáčková, Tomáš Petrů 
a Nobuko Toyosawa. Příspěvky, jež zazněly 
na workshopu, budou publikovány ve speciálním 
čísle odborného tematického časopisu.

The Crossroads III – A Stranger in the house: 
Foreigners in ancient Egyptian and Near Eastern 
Societies of the Bronze Age 
10.–13. září
Mezinárodní konference se uskutečnila ve spolupráci 
Filosofické fakulty UK a OÚ a zabývala se 
vybranými problémy cizinců v prostředí starověkého 
Egypta a Předního východu ve 3. a 2. tisíciletí př. n. l.. 
Mezi více než třemi desítkami přednášejících byli 
například: Elena Devecchi (Institut für Assyriologie 
und Hethitologie, Ludwig-Maximilians-Universität 
München), Kevin McGeough (University of 
Lethbridge), Clemens Reichel (Department of Near 
and Middle Eastern Civilizations, University of 
Toronto) či Seth Richardson (Oriental Institute, 
University of Chicago).

Late Ottoman Identities: the National, 
Transnational, and Marginal
12.–13. října
Mezinárodní workshop pořádaný společně 
s Katedrou Blízkého východu FF UK v Praze. 
Účastnilo se jej 15 akademiků z různých částí světa. 
Společným jmenovatelem jejich příspěvků byly 
otázky identit v pozdní Osmanské říši.

 ❚ b) Přednášky na mezinárodních 
konferencích:

Pracovníci OÚ přednesli v roce 2018 řadu přednášek 
na mezinárodních konferencích, v mnoha případech 
se jednalo o zvané příspěvky.

Malika Bahovadinova: „Affective estrangement: 
police violence and migrant workers,“ Eurasian, East 
and Central European Studies Women’s Academics 
Forum, Oxford Brookes University, 13. 9. 
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Ondřej Beránek: „Monuments of Mosul: The 
process and consequences of ISIS’s destructive 
activities,“ WOCMES (World Congress for Middle 
Eastern Studies), Sevilla, 16.–22. 7.

Táňa Dluhošová: „Processes of ‚Relating‘ and 
‚Distancing‘ in Identity Formation: The Cases of 
the Czech and Slovak Republics“ (spoluautor Oliver 
Weingarten), konference „Constructing  
Post-Authoritarian/Post-Imperium Identity: Taiwan 
and Eastern Europe,“ University of California, 
Berkeley, 20.–21. 9.

Táňa Dluhošová: „Unchangeable Social Groups?: 
TBIO and Defining the Political Capital of Elites in 
Taiwan (1915–1950)“ (v čínštině), konference „Asian 
Culture Studies and its Modern Transformation“  
(亞文化傳統及其現代轉型), National Cheng-chi 
University, Taiwan,  
29. 11.–1. 12.

Jakub Hrubý: „Threat to the Altars of Soil and 
Grain: The Image of Unworthy Ruler in Medieval 
China,“ Early Medieval China Workshop, Universidad 
Autónoma, Madrid, 14.–15. 11.

Ondřej Klimeš: výuka blokového kurzu „Ethnic 
Policy, Propaganda, and Cultural Diplomacy of 
Contemporary China,“ Jagiellonian Window to 
China, Jagelonská univerzita v Krakově, 17–18. 5.

Ondřej Klimeš: „在新疆與西藏的雙語教育“ 
[Bilingual Education in Xinjiang and Tibet], Fu Jen 
Catholic University, Taipei, 13. 4.

Ondřej Klimeš: „追憶捷克斯洛伐克歷史的里程碑“ 
[Milníky československé historie], vernisáž výstavy 
100 let založení Československa, Czech Economic 

and Cultural Office a National Central Library, 
Taipei, 1. 6. 

Vladimír Liščák: „The Alan Christian Nobles at the 
Court of Great Khans,“ 25th International Medieval 
Congress, Leeds, Velká Británie, 3. 7.

Ameem Lutfi: spoluorganizování konference 
„Strongmen and Networks: The Rise of Informal 
Diplomats,“ 11.–12.12., Asia Research Institute, 
National University of Singapore, příspěvek: 
„Stateless Statesmen: Trickster Diplomacy across 
Short-lived States.“

James Madaio: „Embodied conditioning and 
dialogical subjectivity: a constructive reading of 
latent tendencies as a multiplicity of I-positions,” 
50th Annual Society for Asian and Comparative 
Philosophy, Pedagogická univerzita v Krakově, 
8.–11. 6.

James Madaio: „The Narrative Shape of Orthopraxy: 
Advaita Vedāntin renunciates at the Early 
Vijayanagara Kingdom,“ 17th World Sanskrit 
Conference of the International Association for 
Sanskrit Studies, University of British Columbia, 
Vancouver, 9.–13. 7.

James Madaio: „Smoke in the pure sky of 
consciousness: Emotions and liberation-while-living 
in the Jīvanmuktiviveka,“ workshop „Emotions in 
Classical Indian Thought,“ Amherst College, USA, 
21.–23. 9.

James Madaio: „Is gnosis enough? The path to 
liberation-while-living in Vidyāraṇya’s Advaita 
Vedānta,“ Oxford Centre for Hindu Studies, 18. 10.

Miroslav Melčák: „Monuments of Mosul in 
Danger,“ 11th International Congress on the 
Archaeology of the Ancient Near East, Mnichov, 
3.–7. 4.

Gabriela Özel Volfová: „Syrian women at war: 
victims of violence or agents of change?“ a organizace 
panelu „Gender Aspects of Middle Eastern 
Conflicts,“ WOCMES, Sevilla, 16.–22. 7.
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Tomáš Petrů: „Bahasa Indonesia as a Political Tool: 
from the Language of the Revolution to Bureaucratic 
‚Officialese‘ ,“ výroční konference Association of 
Asian Studies, Washington, D. C., 22.–25. 3.

Igor Pruša: „Scandal made in Japan: concluding 
remarks,“ 10th International ADI Conference 
„Transition and Disruption in Asia,“ University of 
Copenhagen, 18.–20. 6.

Jarmila Ptáčková: „China-Arab Friendship along 
the New Silk Road: Boosting Development in the 
Ningxia Hui Autonomous Region,“ konference 
„Forum of Frontier Development China 2018,“ 
Beijing, ČLR, 12.–19. 10.

Giedrė Šabasevičiūtė: „A Reflection of the Soul: 
the Method for Islamic Literature in Sayyid’s and 
Muhammad Qutb’s Writings,“ WOCMES, Sevilla, 
16.–22. 7.

Giedrė Šabasevičiūtė: „The People vs. Sayyid Qutb: 
The Media Campaigns in 1954, 1965 and 2013,“ 25th 
Annual Congress of DAVO, Frankfurt, 6. 10.

Kevin Schwartz: Eighth Biennial Convention of the 
Association of Persianate Societies, Tbilisi, Gruzie, 
15.–18. 3. – přesedající panelu „The Development of 
Persian and Persian Literary Criticism“ a přednáška 
„A Macro-Analytical Approach to the Persian 
Tazkirah Ecosystem“.

Daniel Sou: „Soldiers and Officials on the Move: 
The Life of the Empire’s Overlooked Servants,“ AAS 
Annual Conference, Washington, D. C., 23.–25. 3.

Clement Steuer: „Field Observations and Analysis 
of the Election,“ konference „The 2018 Presidential 
Election, a Non-Event? Perspectives from the Social 
Sciences,“ Institut français d’archéologie orientale, 
Káhira, 24. 6.

Jaroslav Strnad: předsedající panelu 
na „13th International Conference on Early Modern 
Literatures in North India,“ University of Warsaw, 
18.–22. 7.

Stefano Taglia: organizátor panelu „Power and 
Visibility in Ottoman Istanbul: the Seen, Unseen, 
and to Be Seen,“ Turkologentag 2018 – 3rd European 
Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies 
+ přednáška „The High Corners of Istanbul: Unseen 
Marginals and the Consumption of Cannabis in 
the Late Ottoman Empire,“ Bamberg, Německo, 
19.–21. 9.

Nobuko Toyosawa: „Imagining Japan’s Asia: 
Miyake Setsurei, a Philosopher of the Empire,“ 
Annual Meeting for the American Comparative 
Literature Association, The University of California, 
Los Angeles, 30. 3.

Nobuko Toyosawa: „Experiencing Miracles: 
Walking the Sacred Landscape in Early Modern 
Japan,“ konference „Walking with Saints: Protection, 
Devotion and Civic Identity,“ Ronse, Belgie, 24. 5.

Nobuko Toyosawa: „History and the Landscape 
in East Asia,“ Symposium in the Summer Kuzushiji 
Workshop, The University of Chicago, IL, 16. 6.

Hana Třísková: „Chinese prosodic transcription – 
a proposal,“ konference CASLAR (Chinese as 
a Second Language Research), The University of 
Hong Kong, CACLER (Centre for Advancement of 
Chinese Language Education and Research),  
14.–16. 6.

Oliver Weingarten: zvaná přednáška „Rhyme and 
Metre, Repetition and Numbers: Structural Features 
and Mnemonic Effects in Early Chinese Texts,“ 
University of Zurich, 5. 4.
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 ❚ c) Zahraniční cesty:

Pracovníci OÚ v roce 2018 vykonali řadu 
zahraničních cest za účelem terénního výzkumu, 
navazování nové a prohlubování stávající spolupráce, 
opatřování pramenů a literatury atp. Jednalo se  
např. o následující cesty:

Sergio Alivernini: Londýn, studium dosud 
nepublikovaných klínopisných dokumentů 
ve studovně The Department of Middle East in the 
British Museum, 30. 7.–18. 8.

Sergio Alivernini: Julius-Maximilians-Universität, 
Würzburg, studium pramenů a literatury, příprava 
studie, 17. 11.–1. 12.

Ondřej Beránek: člen oficiální delegace AV ČR, pod 
vedením předsedkyně Prof. Evy Zažímalové, Taiwan, 
21.–27. 4.

Ondřej Beránek: výzkumný pobyt na katedře Islamic 
and Middle Eastern Studies (IMES) na University of 
Edinburgh v rámci bilaterální dohody mezi AV ČR 
a Royal Society of Edinburgh, 5.–19. 9.

Ondřej Beránek: účast na Česko-izraelském fóru, 
pravidelném zasedání organizovaném českým 
a izraelským ministerstvem zahraničních věcí, 
Jeruzalém, 13.–15. 11.

Vladimír Liščák: pracovní setkání ve Varšavě, 
Trójstronne, robocze spotkanie delegacji z Polski, 
Czech i Słowacji, Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii w Warszawie, 11. 4.

Bronislav Ostřanský: Káhira, studijní pobyt 
v souvislosti s přípravou rukopisu pro Edinburgh 
University Press, 10.–17. 3.

Tomáš Petrů: Brusel, vyslán MZV ČR jako český 
zástupce na expertní setkání při výročí 40 let 
spolupráce EU-ASEAN, 27.–28. 2.

Tomáš Petrů: Indonésie, hlavní řečník na 2nd 
International Linguistics Conference of Universitas 
Airlangga, Surabaya, 17.–19. 7.

Tomáš Petrů: tlumočník a člen delegace 
Senátu Parlamentu České republiky za účasti 
předsedkyně AV ČR při oficiální cestě do Indonésie 
a na Šrí Lanku, 15.–27. 9.

Igor Pruša: výzkumná cesta (14. 10–7. 11) na Taiwan 
a do Japonska, přednáška (17. 10.) „Japanese Scandal 
as Social Performance Between Ritual and Strategy,“ 
Sociological Institute, Academia Sinica Taipei; 
přednáška (5. 11.) „Theorizing Scandals and the Case 
of Japan,“ Temple University, Tokyo.

Jarmila Ptáčková: výzkumná cesta na Taiwan, práce 
v knihovnách Academie Sinicy a archivech National 
Palace Museum, Taipei, 21. 2.–25. 3.

Clément Steuer: terénní výzkum v Egyptě věnovaný 
tamním prezidentským volbám,  
10.–31. 3.

Jaroslav Strnad: Taipei, Taiwan, studijní pobyt 
na Academia Sinica s přednáškou „Sino-Indian 
border conflict of 1962 in the context of Cold War“; 
studium v knihovnách Institute of Modern History 
a Institute of History and Philology,  
10. 9.–2. 10. 

Stefano Taglia: Research Fellowship při Şehir 
Üniversitesi, Istanbul, Turecko; archivní výzkum 
v Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Osmanské archivy) 
a Atatürk Kitaplığı (Atatürkova národní knihovna), 
3. 8.–3. 9.

Nobuko Toyosawa: výzkumný pobyt a archivní 
výzkum při Tohoku University, Miyagi, Japonsko, 
28. 2.–20. 3.
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Hana Třísková: výzkumný pobyt, Academia Sinica, 
Taiwan a Hongkong, 11.–25. 6.

Jan Zouplna: Francie, Centre des archives 
diplomatiques de Nantes, výzkum v archivech, 
12.–26. 5.

Jan Zouplna: Francie, EHESS, účast v komisi pro 
obhajobu doktorské práce, 19.–22. 9.

Jan Zouplna: Francie, Fondation nationale des sciences 
politiques, výzkum v archivech, 25. 11.–1. 12.

 ❚ d) Návštěvy zahraničních odborníků 
v OÚ:

V roce 2018 navštívili OÚ např. tito zahraniční 
odborníci:

Prof. Marc David Baer (London School of 
Economics and Political Science), významný 
odborník na Osmanskou říši,

Prof. Yoav Di Capua (Modern History, University 
of Texas, Austin), významný odborník na Blízký 
východ,

Prof. Chen Hsi-yuan (Academia Sinica, Taiwan), 
významný sinolog, návštěva v rámci programu 
spolupráce AV ČR s Taiwanem,

Prof. Liu Kuo-wei (Library of Taiwan National 
Palace Museum in Taipei), významný sinolog, 
návštěva v rámci programu spolupráce AV ČR 
s Taiwanem

Prof. Chang Lung-chih (Institute of Taiwan History, 
Academia Sinica), odborník na taiwanské dějiny, 
návštěva v rámci programu spolupráce AV ČR 
s Taiwanem,

Dr. Dominik Müller (Max Planck Institute for 
Social Anthropology, Halle), přední odborník 
na jihovýchodní Asii,

Prof. Henk Schulte Nordholt (KITLV, Leiden), 
přední indonesista,

Prof. Amin Tarzi (Marine Corps University), 
významný odborník na Afghánistán.

 ❚ e) Přednášky zahraničních hostů:

V roce 2018 uspořádal OÚ tyto přednášky 
zahraničních hostů:

26. 6. Dr. Jason Birch (SOAS), „History of Haṭhayoga 
from 15–18th centuries.“

26. 6. 
Prof. Amin Tarzi  
(Director of Middle 
East Studies, 
Marine Corps 
University), 
„Afghanistan: 
Longest US and 
NATO War.“ 

4. 10. Prof. Daniel Majchrowicz (Northwestern 
University), „Princes, Politics and Travel Literature 
in mid-Nineteenth Century India.“

9. 10. Dr. Gershon Lewental (Shalem College, 
Jerusalem), „Radical Islam: What Makes it Radical?“

18. 10. Prof. Chang Lung-chih (Institute of Taiwan 
History, Academia Sinica), „Taiwan: From a Qing 
Dynasty Frontier to the First Colony of the Japanese 
Empire.“

16. 10. Prof. Chen Hsi-yuan (Academia Sinica), 
„Different Faces of State Confucianism: The State 
Li Sacrifice and the Ghost Festival in Late Imperial 
China.“

13. 11. Prof. Liu Kuo-wei (Taipei National Palace 
Museum), „History and Features of the Tibetan 
Buddhist Monasteries in the Nangchen Area.“



ORIENTÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Výroční zpráva za rok 2018

31 ❚

Cyklus přednášek 
„Middle East Lecture Series“

Tento přednáškový cyklus pořádaný ve spolupráci 
s Katedrou Blízkého východu FF UK v Praze je 
určený jak vysokoškolským studentům, tak i dalším 
hlubším zájemcům o problematiky Blízkého 
východu. Přednášejícími jsou mezinárodně 
uznávaní orientalisté. 
V roce 2018 se uskutečnily tyto přednášky: 

1. 3. Edhem Eldem (Boğaziçi University, Istanbul), 
„Orientalism, the Ottoman Empire, and Turkey: 
An Ambiguous and Multilayered Context.“

19. 4. Amy Singer (Tel Aviv University), 
„ ‚An Excellent Place to Spend the Winter‘: Edirne 
(Adrianople) as an Ottoman Capital.“

15. 5. Frederick Anscombe (Birkbeck College, 
London), „The (Ir)relevance of Ethnicity in 
a Multiethnic Empire“

18. 9. Marc Baer  
(LSE, London), 
„Sultans as Saviours: 
Early Modern 
Mediterranean 
Jewish Accounts  
of the Ottoman 
Rulers.” 

29. 10. Nadje Al-Ali (SOAS, London), „Gendering 
Authoritarianism and Resistance: the Significance of 
Body Politics in the Middle East.“

13. 12. Richard Wittmann (Orient Institut, Istanbul), 
„For They Cannot Speak: Two Early Examples of 
Animal Protection Laws in the Islamic World.“

Cyklus přednášek a workshopů 
Central Asian Platform

16. 11. Botakoz Kasymbekova (Technical University, 
Berlin), „Food and Politics: How some Central 
Asians started to eat Pork in Soviet Central Asia.“

Madeleine Reeves (Anthropology Department, 
University of Manchester), „Destruction, decay, repair: 
on the time(s) of infrastructure in Central Asia.“

19. 11. Paulo Sartori (Austrian Academy of Sciences, 
Vídeň), „Of Saints, Shrines, and Tractors: Writing 
Muslim Religiosity into Soviet History.“

22. 11.: Ines Stolpe (University of Bonn), „Integrative 
Powers of Native Land: Rural-to-Urban Migration in 
Mongolia and the Role of Nutag-Councils.“ 

22. 11.: Ute Wallenboeck (University of Vienna), 
„The Mongol ‚princedom‘ (qinwang guo) of Hequ, 
Southeast of the Kokonor Lake.“ 
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 ❚ f) Dvoustranné dohody uzavřené OÚ 
se zahraničními pracovišti:

Ke konci roku 2018 měl OÚ uzavřeno celkem 
21 dvoustranných dohod s těmito zahraničními 
institucemi:

 – Institut für Asien- und Afrika- Wissenschaften, 
Zentralasien-Seminar, Humboldt-Universität zu 
Berlin

 – Centre for the Study of Manuscript Cultures, 
Universität Hamburg

 – Institut für Ethnologie, Johann Wolfgang Goethe-
Universität, Frankfurt am Main

 – Institut für Kunstgeschichte Ostasiens, Universität 
Heidelberg

 – University of Central Lancashire, United Kingdom
 – Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa 

Mediterranea, Ca’ Foscari University
 – Istituto Italiano di Studi Orientali – ISO, Sapienze 

Universita di Roma
 – Department of Humanities and Cultural Heritage, 

University of Udine
 – Institut d’Etudes Politiques de Grenoble
 – Ústav středomořských a orientálních kultur, 

Polská akademie věd
 – Fakulta filologie, Jagellonská univerzita v Krakově
 – Katedra orientálních studií, Univerzita Adama 

Mickiewicze v Poznani
 – Centrum pro kultury a jazyky Židů, Vratislavská 

univerzita (Wroclaw)
 – Ústav orientalistiky, Slovenská akademie věd
 – Centrum orientálních studií, Univerzita Vilnius
 – Katedra evropských studií a mezinárodních 

vztahů, Univerzita Nikósie, Kypr
 – The Center for Turkish Studies, Kadir Has 

Üniversitesi
 – Ústav historie a filologie, Academia Sinica, Taiwan
 – Filosofická fakulta, National Taiwan Normal 

University
 – Fakulta sociálního rozvoje a západočínských 

rozvojových studií, Sichuan, Čína
 – Fakulta náboženských studií, Mahidol University, 

Thajsko

 ❚ g) Další informace:

V roce 2018: sedm pracovníků OÚ bylo členem 
redakčních rad mezinárodních časopisů;
vědečtí pracovníci OÚ byli mezi jinými členy 
následujících mezinárodních organizací:

 – European International Studies Association
 – American Historical Association
 – American Academy of Religion
 – American Comparative Literature Association
 – Society for Asian and Comparative Philosophy
 – Association of Asian Studies
 – Middle East Studies Association (MESA)
 – German Middle East Studies Association (DAVO)
 – European Association for Middle East Studies 

(EURAMES)Council
 – London Middle East Institute (LMEI)
 – Centre for Ottoman Studies at SOAS (COS)
 – Italian Society for Middle Eastern Studies 

(SeSaMO)
 – The Association for the Study of Persianate 

Societies
 – Association of Iranian Studies; European 

Consortium for Political Research
 – European Association for Jewish Studies (EAJS)
 – European Association of Israel Studies (EAIS)
 – European Association for South Asian Studies 

(EASAS)
 – Internatinoal Association of Sanskrit Studies
 – Dharma Academy of North America
 – Society for Hindu-Christian Studies
 – European Society for Central Asian Studies 

(ESCAS)
 – European Association for Southeast Asian Studies 

(EuroSEAS)
 – Britain’s national association for South-East Asian 

studies (ASEASUK)
 – Association européenne d’études chinoises / 

European Association of Chinese Studies (EACS)
 – European Association of Taiwan Studies (EATS)
 – Amdo Research Network
 – British Association for Japanese Studies
 – European Association for Japanese Studies
 – The Association of Japanese Literary Studies
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V OÚ v rámci programu Erasmus training pobývala 
studentka z Tádžikistánu, Mekhrangez Rakhmonova 
z turecké Antalya Bilim University, září–listopad.

 ■ 3. Vědecká a pedagogická 
spolupráce s vysokými školami

Orientální ústav je z rozhodnutí Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR akreditovaným 
pracovištěm pro orientalistické doktorské studijní 
obory, které jsou uskutečňovány s Filozofickou 
fakultou UK v Praze. Vědečtí pracovníci OÚ jsou 
členy příslušných doktorských oborových rad. 
Pracovníci OÚ přednášeli a vedli semináře a cvičení 
na FF UK, FF MU Brno a dalších univerzitách. 
V letním semestru 2017/2018 odpřednášeli pracovníci 
OÚ celkem 294 hodin. V zimním semestru 
2018/2019 odpřednášeli pracovníci OÚ celkem 
156 hodin. Dále pracovníci ústavu vedli a oponovali 
četné bakalářské, magisterské a doktorské práce.

 ❚ a) Vedení doktorských, magisterských 
a bakalářských prací:

 – Beránek, O., vedení doktorské práce Arabské jaro: 
Egypt, Libye a Tunisko v procesu transformace, 
Adéla Jiránková, Metropolitní univerzita Praha.

 – Holba, J., vedení doktorské práce Filosofie zenu, 
R. Suchý, FHS UK.

 – Hons, P., vedení magisterské práce Kriminalizace 
indické politiky a některé její projevy, Kryštof 
Kratochvíl, FF UK.

 – Hons, P., vedení bakalářské práce Indicko-šrílanské 
spory v Palkově průlivu, Adriana Benová, FF UK.

 – Liščák, V., vedení doktorské práce Střední Evropa 
a Čína – Diplomatické vztahy od počátku 19. stol. 
do vypuknutí WW II, Adam Cabiš, FF UK. 

 – Özel Volfová, G., vedení dvou magisterských prací 
na Metropolitní univerzitě Praha: Xeniya Verle, 
„Islam and Women in post-Soviet Space“; Phillip 
Mokichev, „Turkey-EU Relations During the 
AKP Era“.

 – Petrů, T., vedení doktorské práce Vliv premiérů 
Li Kuang-jaa a Mahathira Mohamada 
na ekonomický a socio-politický rozvoj Singapuru 
a Malajsie, Lubomír Vacek, FF UK.

 – Pruša, I., vedení magisterské práce Japonská 
populární kultura a možnosti jejího využití 
v estetické výchově, Vít Kraváček, FF MU.

 – Pruša, I., vedení bakalářské práce Ero Guro 
Nansensu v současné japonské umělecké tvorbě, 
Do Chau Ha, FF MU.

 – Pruša, I., vedení bakalářské práce Japonská 
subkultura otaku a její negativní konotace 
v současném Japonsku, Lucie Cejpová, FF MU.

 – Strnad, J., vedení bakalářské práce Pasivum 
ve staré avadhštině, Polina Sokolkina, FF UK.

 – Strnad, J., vedení magisterské práce Historický 
vývoj gramatické tradice hindštiny, Matěj Stahl, 
FF UK.

 – Strnad, J., vedení doktorské práce Ambā, Śikhandī 
and Śikhandinī in the Mahābhārata, Zuzana 
Špicová, FF UK.

 – Strnad, J., vedení magisterské práce Kontroverzní 
postavení krávy v Indii a jeho politizace (goraksha 
movement), Zuzana Hyhlíková, FF UK.

 – Strnad, J., vedení bakalářské práce Střední Evropa 
a hledání cest k nezávislé Indii, Kateřina Ruhrová, 
FF UK.

 – Zouplna, J., vedení bakalářské práce The 
integration challenge of Russian-speaking Jews in 
Israel, Maria Getta, FF UK.

 ❚ b) Oponentské posudky doktorských, 
magisterských a bakalářských prací:

 – Beránek, O., oponentský posudek na magisterskou 
práci, Jakub Rumpl, Ibn al-Amír as-San’ání a jeho 
význam v islámském reformismu (FF UK).

 – Dluhošová, T., oponentský posudek 
na bakalářskou práci, Simona Fantová, Obraz 
hlavních hrdinů v tchajwanských komiksech 
pro dospívající dívky (FF UK).

 – Dluhošová, T., oponentský posudek na dizertační 
práci, Jana Heřmanová, Funkce chrámu jako 
centra nezávislého společenského života a analogie 
občanské společnosti (FF UK).

 – Klimeš, O., oponentský posudek na dizertační 
práci, Monika Filipová, Vyvažovanie záujmov 
v zahraničnej politike Taiwanu v 21. storočí: 
perspektiva politického a strategického postavenia 
Čínskej republiky v medzinárodnom spoločenstve 
(FF KU, Bratislava).
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 – Klimeš, O., oponentský posudek na dizertační 
práci, Lada Homutová, Vietnamese Political 
Power, Authority and Legitimacy in the Context of 
Emulation Movements (FF UK).

 – Ptáčková, J., oponentský posudek na diplomovou 
práci, Jiří Vondra, Historie kazašské rodiny a její 
proměny (Česká zemědělská univerzita v Praze).

 – Steuer, C., oponentský posudek na dizertační 
práci, Jaroslav Weinfurter, The Adaptationist 
Paradigm and the Arab State (MUP).

 – Strnad, J., oponentský posudek na dizertační práci, 
Jiří Krejčík, Multiculturalism in India: A Failure of 
the Politics of Difference (FF UK).

 – Strnad, J., oponentský posudek na dizertační práci, 
Denisa Nepali, Ráthvovia: Vplyv politiky rozvoja 
na identitu kmeňového obyvateľstva v Indii (FF UK 
Bratislava).

 – Strnad, J., oponentský posudek na dizertační práci, 
Christopher Jason Helton, Agehananda Bharati 
and the Search for Orthodox Humanism (FF UK 
Bratislava).

 – Zouplna, J., oponentský posudek na magisterskou 
práci, Denisa Glacová, The Israeli Secular Society 
in the View of the Haredi Press (FF UK).

 ❚ c) Přednášková činnost

 – Alivernini, S., FF UK: History of the Ancient  
Near East

 – Beránek, O. + Taglia, S., FF UK:  
The Contemporary Middle East

 – Holba, J., FF OSU: Buddhismus jako filosofie
 – Hons, P., FF UK: Historický seminář
 – Hons, P., FF UK: Tamilština III
 – Hons, P., FF UK: Morfosyntax
 – Hons, P., FF UK: Překladatelská cvičení
 – Hons, P., FF UK: Četba odborných textů 

v tamilštině
 – Hons, P., FF UK, Interpretace sangamových textů 
 – Hrubý, J., FF UK, Vybrané kapitoly z dějin  

císařské Číny
 – Liščák, V., FF MU, Dějiny Číny ve starověku
 – Ostřanský, B., FF UK: Duchovní kultura islámu
 – Ostřanský, B., FF UK: Islám v Evropě
 – Petrů, T., FF UK: Malajský svět
 – Petrů, T., FF UK: Rané a klasické indonéské dějiny

 – Petrů, T., FF UK: Politický vývoj Indonésie  
ve 20. a 21. století

 – Petrů, T., FF UK: Politické systémy jihovýchodní 
Asie II

 – Petrů, T., FF UK: Bakalářský seminář
 – Pruša, I., FF MU: Japanese Media Culture
 – Šabasevičiūtė, G., MUP: The History of Islamism
 – Steuer, C., UK: Political Geography of the  

Middle-East
 – Steuer, C., VŠE: Comparative Politics in the 

Middle East
 – Strnad, J., FF UK: Úvod do studia indologie 

(bengálština)
 – Strnad, J., FF UK: Četba literárních textů – stará 

hindština
 – Strnad, J., FF UK: Jazykovědný seminář – sanskrt
 – Strnad, J., FF UK: Morfosyntax a sémantika 

indických jazyků
 – Strnad, J., FF UK: Četba odborných hindských 

textů
 – Strnad, J., FF UK: Četba kávjových textů (sanskrt)
 – Třísková, H., FF UK: Prozodie hovorové čínštiny

 ❚ d) různé

Jarmila Ptáčková: vedení semináře na Humboldtově 
univerzitě, IAAW, v rámci MoU, 14.–16. 1. 

Jarmila Ptáčková: přednáška „Working in the 
‚hotspots‘. Field research in China’s Tibetan areas,“ 
v rámci semináře: Fieldwork at the Crossroad of 
Disciplines: Ethnography, Philology and Area 
Studies, FF UK, 19. 11.

Stefano Taglia: hostovská přednáška „Modernity, 
Morality and the State in the Late Ottoman Empire,“ 
v kurzu „Moderní osmanské dějiny,“ FF UK, 18. 12.

Nobuko Toyosawa: přednáška „Japan in East Asia: 
Culture and Identity in the Historical Narratives 
of the 18th Century,“ Masarykova univerzita, Brno, 
14. 11.
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 ■ 4. Získaná ocenění   
a další důležité informace

Sergio Alivernini získal italskou národní habilitaci 
pro vědecký sektor 10/N1 (kultury starověkého 
Předního východu a Afriky).

Tomáš Petrů byl jako keynote speaker oceněn 
(Certificate of Appreciation) za svůj příspěvek 

na Druhé mezinárodní lingvistické konferenci 
pořádané 17.–19. 7. v Indonésii Univerzitou 
Airlangga.

Igor Pruša – nositel mzdové podpory 
pro postdoktorandy AV ČR (2017–2019)

Oliver Weingarten – nositel Fellowshipu  
J. E. Purkyně AV ČR (2013–2018)

III. Hodnocení hlavní činnosti 
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IV. Hodnocení další 
a jiné činnosti
– – –

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

V roce 2018 nebyly zjištěny žádné 
nedostatky v hospodaření.

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

Přílohou výroční zprávy 
(viz webové stránky OÚ) 
je účetní závěrka a zpráva 
auditora k hospodaření OÚ. 
Tyto dokumenty dokládají, že 
hospodaření OÚ probíhalo 
standardně a v souladu 
s příslušnými předpisy.

VII. Předpokládaný 
vývoj činnosti 
pracoviště
V roce 2019 bude OÚ dále 
rozvíjet svoji hlavní činnost, a to 
i s podporou několika českých 
a zahraničních grantových 
projektů. Bude kladen důraz 
na pokrytí nejrůznějších aspektů 
vědecké práce, od publikování
primárního výzkumu (s důrazem 
na mezinárodní výstupy) a účast 
na odborných konferencích, po
popularizaci vědy mezi veřejností 
a v médiích a expertní servis 
státním orgánům a institucím.

VIII. Aktivity v oblasti 
ochrany životního 
prostředí* 

Orientální ústav nemá speciální 
aktivity v oblasti ochrany 
životního prostředí. Provoz ústavu 
produkuje pouze běžný komunální 
odpad, kromě vypotřebovaných 
tonnerových kazet, které jsou 
předávány k ekologické likvidaci 
odpovědné firmě. OÚ třídí 
odpad v kancelářích, knihovně 
a redakcích časopisů.

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 souladu se zákonem č. 106/1999 
Sb. zveřejňuje OÚ AV ČR, v. v. i. 
všechny relevantní informace 
na svých internetových stránkách, 
zejména pod adresou:
http://www.orient.cas.cz/sys/
pristup_k_informacim.html

Žádost o další informace lze 
podat prostřednictvím kontaktů 
uvedených na internetových 
stránkách.

V roce 2018 evidoval OÚ 
níže uvedené počty žádostí 
o informace a souvisejících 
dokumentů:

Celkový počet žádostí 
o informace:  . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Počet vydaných rozhodnutí 
o odmítnutí žádosti: . . . . . . . . . . 0
Počet poskytnutých výhradních 
licencí:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Počet stížností podaných podle  
§ 16a zák. č. 106/1999 Sb.: . . . . . 0

 
 

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



ORIENTÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Výroční zpráva za rok 2018

37 ❚

Příloha 1 - Informace o pracovišti

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

Použité fotografie pochází z archivu OÚ a SSČ AV ČR.

V Praze dne 11. 6. 2019 
Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., ředitel

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., zástupce ředitele

Příloha
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