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

a) Výchozí složení orgánů pracoviště 

Pověřen vedením od: 1. ledna do 31. května 2007 

Ředitel pracoviště: PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc.  

jmenován s účinností od: 1. června 2007 

Rada pracoviště zvolena dne 15. února 2011 ve složení: 

předseda: doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.  

místopředseda: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.  

 

interní členové:  
PhDr. Jan Zouplna, Ph.D. 
Mgr. Vladimír Ando, Ph.D. 
PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. 
 
externí členové:  
Doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D.           Katedra filosofie FF MU 
PhDr. Anna Rácová, CSc.                             Ústav orientalistiky SAV  
Prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.                    Filosofický ústav AV ČR 
Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.                 Ústav Blízkého východu FF UK 

Tajemník: Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.              Orientální ústav AV ČR, v. v. i. 

 

Dozorčí rada jmenována dne 1. května 2007 ve složení: 

předseda: prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.  

místopředseda: PhDr. Jiří Holba, Ph.D.  

 
členové:  
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.          Archív hl. m. Prahy 
Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.           Ústav jižní a centrální Asie FF UK  
Doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.            Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

tajemník: Mgr. Jakub Hrubý                    Orientální ústav AV ČR, v. v. i. 
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b) Změny ve složení orgánů:  

ŘEDITEL ÚSTAVU: 
Po uplynutí svého funkčního období byla PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. ve funkci 
ředitelky ústavu nahrazena Ing. Jaroslavem Heřmánkem, CSc., a to počínaje dnem 1. 6. 2012. 
Ing. Heřmánek byl pověřen vedením ústavu předsedou AV ČR prof. Ing. Jiřím Drahošem, 
DrSc., dr. h. c., neboť na základě konkurzu na ředitele OÚ, konaného dne 17. 5. 2012 nebyl 
nový ředitel jmenován.  
 
 
RADA PRACOVIŠTĚ: 
S ohledem na pochybnosti týkající se legitimity Rady pracoviště, které vyjádřil předseda AV 
ČR prof. Jiří Drahoš, se všichni členové Rady ke dni 20. března 2012 vzdali svého mandátu. 
Dne 10. 4. 2012 byla shromážděním vědeckých pracovníků zvolena Rada pracoviště v tomto 
složení: 
 
Předseda: Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.   
Místopředseda: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.            
Interní členové:  
Mgr. Vladimír Ando, Ph.D. 
PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc.                                            .                                                           
PhDr. Jan Zouplna, Ph.D.     
Externí členové: 
Doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D          Katedra filosofie FF MU 
PhDr. Anna Rácová, CSc.                            Ústav orientalistiky SAV 
Prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.                    Filosofický ústav AV ČR 
Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.                Ústav Blízkého východu FF UK 
 
Rada pracoviště byla ve výše uvedeném složení dne 2.10. 2012 odvolána shromážděním 
vědeckých pracovníků. Dne 23.10. 2012 byla zvolena nová Rada pracoviště v tomto složení: 
 
Předseda:  PhDr. Jan Zouplna, Ph.D.                                     
Místopředseda: PhDr. Jiří Prosecký, CSc.                                            
Externí členové:                                                                                                     
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (Ústav politologie FFUK)                                                 
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.  (ÚFaR FF UK)                                                      
doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. (ÚBVA FF UK)                                               
PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. (KHV ZČU)                                                                         
Interní členové: 
Mgr. Pavel Hons, Ph.D. 
Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.. 
PhDr. Hana Třísková, Ph.D. 
Tajemník: Mgr. Miroslav Melčák, Ph.D. 
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DOZORČÍ RADA: 
Po rezignaci prof. PhDr. Františka Šmahela, DrSc., byla předsedkyní Dozorčí rady s účinností 
od 13. ledna 2010 jmenována PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová. 
 
Po uplynutí funkčního období byla dne 1.5. 2012 jmenována nová Dozorčí rada v tomto složení: 
Předsedkyně: PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová  (AV ČR)  
Místopředseda: PhDr. Jiří Holba, Ph.D. (OÚ AV ČR, v. v. i.) 
Členové: 
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)     
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. (ÚDV FF UK)        
JUDr. Ján Matejka, Ph.D.  (Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.)                    
Tajemník: Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D. (OÚ AV ČR, v. v. i.)                                                             

c) Informace o činnosti orgánů: 

Ředitel: 

 

V roce 2012 se ve vedení ústavu vystřídali dva ředitelé. Dr. Vavroušková se soustředila 
především na problémy související s hodnocením OÚ. Po skončení funkčního období byl do 
funkce jmenován Ing. Heřmánek, a to jako osoba pověřená řízením veřejné výzkumné instituce 
ze strany předsedy AV ČR prof. Drahoše. Ing. Heřmánek zahájil na základě hodnocení 
výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005-2009 od 1. června 2012 reorganizace 
Orientálního ústavu. Proběhly organizační změny, které vedly ke snížení počtu o tři pracovníky 
a zvolení nové Rady pracoviště. 
 

Rada pracoviště:  

3. řádné zasedání Rady OÚ proběhlo 14. 2. 2012. Rada projednala obsah dopisu předsedy AV 
ČR ze dne 12. ledna 2012 ve věci rozhodnutí o odvolání ředitelky OÚ, Dr. Vavrouškové. 
V tajném hlasování pak Rada rozhodnutí jednomyslně odmítla (8 proti návrhu na odvolání 
ředitelky, 0 pro). Rada vzala na vědomí výsledky hospodaření za rok 2011 a schválila návrh 
rozpočtu na rok 2012.  
 
1. řádné zasedání nové Rady OÚ proběhlo 23.4. 2012. Nová Rada potvrdila všechna rozhodnutí 
a kroky učiněné předchozí Radou, jejíž statut byl z procedurálních důvodů sporný, a schválila 
nové statutární dokumenty Rady OÚ (Statut rady OÚ, Jednací řád OÚ, Volební řád OÚ). Rada 
se také zabývala případnou dislokací pracoviště do objektu Hybernská 8 a pověřila Dr. Zouplnu, 
aby inicioval jednání s majetkovou komisí AV ČR ohledně této dislokace. Předseda Rady 
seznámil její členy s vypsáním výběrového řízení na funkci ředitele OÚ a Rada po diskusi došla 
ke konsenzu, že výběrová komise bude devítičlenná a že tři členové budou jmenováni z řad 
Rady OÚ (Doc. Mendel, Dr. Rácová, Prof. Spunar) a čtyři z institucí mimo AV ČR. Rada 
pověřila svého předsedu a místopředsedu sestavením komise a jednáním s místopředsedou AV 
pro třetí vědní oblast. V otázce sporů OÚ s vedením AV ČR Rada v tajném hlasování 
jednomyslně doporučila řešit nevypořádanou záležitost ve věci hodnocení OÚ právní cestou. 
 
2. řádné zasedání Rady OÚ se konalo 20. 6. 2012. K projednávání některých bodů byli přizváni 
Ing. J. Heřmánek, pověřený řízením OÚ, a Dr. Holba, místopředseda Dozorčí rady OÚ. 
Předseda Rady doc. Miloš Mendel seznámil členy Rady se vzniklou situací a následně přizval 
Ing. Heřmánka a požádal o vysvětlení rozsahu pověření řízení OÚ. 
Rada byla seznámena se stanoviskem odborové organizace k výpovědi Dr. Vavrouškové pro 
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nadbytečnost. Rada taktéž vzala na vědomí, že Doc. Mendel jakožto její předseda vyhlásil 31. 5. 
2012 nové kolo výběrového řízení na funkci ředitele ústavu a předběžně projednala termín 
pohovorů a složení výběrové komise. 
 
3. řádné zasedání Rady OÚ se konalo 19.7.2012. Rada vzala na vědomí dopis Dr. Vavrouškové, 
ve kterém vysvětluje, že se díky situaci v OÚ nebude zúčastňovat jednání Rady. Dále doc. 
Mendel seznámil členy Rady s průběhem zasedání výběrové komise. Rada se shodla na nutnosti 
vypsat nové výběrové řízení na funkci ředitele a pověřila předsedu Rady, aby učinil potřebné 
kroky. 
 
1. řádné zasedání nové Rady proběhlo dne 25.10.2012. Rada projednala návrh nového jednacího 
řádu Rady OÚ, schválila vypsání výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky OÚ a 
projednávala složení členů výběrové komise, projednávala program výzkumné činnosti OÚ na 
léta 2012-2017. 
 
2. řádné zasedání Rady pracoviště proběhlo dne 13.12.2012. Rada projednala doporučení 
výběrové komise ohledně kandidátů na pozici ředitele OÚ a navrhla ke jmenování ředitelem 
Orientálního ústavu Mgr. Ondřeje Beránka, Ph.D. Dále Rada schválila znění nového Volebního 
řádu Rady OÚ. 

 

Dozorčí rada:  

10. zasedání DR se konalo 19. ledna 2012. DR vzala na vědomí (1) podklady pro zprávu o 
hospodaření pracoviště v roce 2011 a (2) předběžný návrh rozpočtu na rok 2012. Ředitelka 
pracoviště dr. S. Vavroušková seznámila DR se skutečností, že v lednu 2011 byla zvolena nová 
Rada pracoviště a s okolnostmi její volby.  
 
11. zasedání DR se konalo 1. března 2012. DR vzala na vědomí podklady k výroční zprávě o 
činnosti OÚ. DR dále vzala na vědomí (1) návrh rozpočtu na rok 2012 a (2) zprávu o výsledku 
hospodaření za rok 2011 s tím, že výsledek hospodaření bude po zdanění převeden do 
rezervního fondu. Ředitelka ústavu seznámila DR se zkrácením rozpočtu OÚ o devět procent.  
 
12. zasedání DR se konalo 26. dubna 2012. DR vzala na vědomí (1) rozpočet OÚ na rok 2012; 
(2) výroční zprávu o činnosti a hospodaření OÚ včetně zprávy auditora; (3) sdělení ředitelky 
OÚ, že sporná situace ohledně statusu Rady pracoviště byla vyřešena. 
 
13. zasedání DR se konalo 13. června 2012. Hostem zasedání byl Ing. Jaroslav Heřmánek, CSc., 
dočasně pověřený řízením OÚ. DR projednala a vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti a 
hospodaření OÚ za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora. DR se rovněž seznámila 
s návrhem rozpočtu nákladů a výnosů pracoviště na rok 2012.  
 
14. zasedání DR se konalo 14. prosince 2012. DR projednala a vzala na vědomí zápis ze schůze 
Rady OÚ z 25. 10. 2012. DR vzala na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření OÚ ing. 
Heřmánka za rok 2012 a zprávu o organizačních změnách, které v OÚ provedl. Dr. Holba dále 
informoval členy DR o průběhu výběrového řízení na funkci ředitele OÚ. 
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II. Informace o změnách zřizovací listiny: 

V roce 2012 nedošlo k žádným změnám zřizovací litiny. 

III. Hodnocení hlavní činnosti:  

1. Vědecká (hlavní) činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků 
 
V roce 2012 pracoval zpočátku Orientální ústav AV ČR, v.v.i., s 16, později pak pouze s 12 
vědeckými pracovníky. 
 
a) stručná charakteristika vědecké (hlavní) činnosti pracoviště 
 
Předmětem vědecké činnosti Orientálního ústavu, v. v. i., AV ČR je základní výzkum dějin, 
nábožensko-filozofických systémů, jazyků, literatur a kultur národů Asie a Afriky. V roce 2012 
se vědecká činnost ústavu zaměřovala zejména na následující úžeji vymezené oblasti: Dějiny 
zemí východní Asie a jejich kultury. Dějiny zemí jižní a jihovýchodní Asie a jejich kultury. 
Dějiny, literatura a náboženství starověkého Předního východu. Soudobé dějiny zemí Blízkého 
východu. Islám v kontextu moderních a soudobých dějin Blízkého a Středního východu. 
Klasický islám a islámská mystika. Nábožensko-filozofické systémy jižní, jihovýchodní a 
východní Asie: buddhismus, hinduismus, taoismus. Lexikografie, fonetika, fonologie a didaktika 
výuky orientálních jazyků s důrazem na čínštinu, hindštinu, tamilštinu a sanskrt. Současné 
arabské a indické písemnictví. Klasické čínské a tibetské písemnictví. Ideové a teoretické 
základy tradiční čínské medicíny. 
 
• Orientální ústav vydává dva časopisy, Archív orientální (cizojazyčný vědecký čtvrtletník), 
který je klasifikován v mezinárodní databázi recenzovaných časopisů SCOPUS, a česky 
vydávaný odborný čtvrtletník Nový Orient, který je zařazen mezi recenzované časopisy. 
 
• Orientální ústav spravuje rozsáhlou všeobecnou knihovnu (více než 200 000 svazků) a 
specializované knihovny v orientálních jazycích. Všechny tyto fondy jsou přístupné veřejnosti.  
 
•  Ústav spolupracuje s veřejnými sdělovacími prostředky, jeho pracovníci pravidelně poskytují 
konzultace a vystupují  v rozhlase a televizi s informaci a komentáři k aktuálnímu dění v 
zemích, které jsou předmětem jejich výzkumné činnosti. 
 

b) několik nejdůležitějších výsledků vědecké činnosti a jejich aplikací 

1. Strnad, J.: A Note on the Locative / Instrumental / Ergative Case in Old Hindĩ. Archiv 
orientalni Roč. 80 (2012), s. 41-64. Odborná studie zaměřená na vývoj pádů ve staré hindštině, 
a to na základě původních textů. Všímá si především postupného vývoje nepřímého pádu, 
charakteristického pro moderní standardní hindštinu, ze staršího, morfologicky a funkčně 
diferencovaného pádového systému. 
 
2. Melčák, M.: Reconstruction of the Lost Ayyubid Waqf. Madrasa al-Shāmīya al-Juwwānīya in 
Damascus as Depicted in the Fatāwā of Taqī al-Dīn al-Subkī (d. 756/1355). Archiv orientální: 
Quarterly Journal of African and Asian Studies. Roč. 80 č. 1, (2012), s. 1-39. Odborný článek 
věnující se rekonstrukci fungování waqfu již neexistující madrasy v Damašku na základě dvou 
dochovaných listin fatwy.  
 
3. Hons, P. – Marková, D, Když němí promluví... Antologie hindské a tamilské dalitské 
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literatury. Pavel Mervart 2012.Kniha vybraných překladů dalitského písemnictví s komentáři a 
úvodní studií o nedotýkatelných v Indii a o dalitské literatuře.  
 
4. Strnad, J.: Interpretations of Kabīr: Linguistic, Literary and Historical Issues. Acta 
Universitatis Carolinae, Philologica 1, 2011 (2012): Orientalia Pragensia XVIII, s. 111-116. 
Odborný článek poukazující na nutnost propojení převážně filologické metody zkoumání s 
literárněvědnou analýzou vývoje orálních tradic a jejich zasazení do širšího historického 
kontextu pro další studium náboženských a filosofických textů vzniklých v rámci širokého 
proudu severoindické bhakti. 
 
5. Ostřanský, B.: al-Maqrízí, Taqíjuddín Ahmad: Popsání pozoruhodností Egypta.[The 
Description of the Sights of Egypt] Academia (edice Orient, sv. 13), Praha 2012. Překlad 
vybraných pasáží z encyklopedického díla významného středověkého muslimského historika a 
literáta Taqíjuddína al-Maqrízího. Komentované překlady zahrnují jak pasáže věnované četným 
geografickým a topografickým položkám Egypta mamlúcké éry, tak rovněž četné reálie 
náboženské. 
 
6. Marková, D.: A View of Indian Muslim Life in the short Stories of Nāsirā Sarmā. Archiv 
orientální Roč. 80, č. 1 (2012), 85-103. Odborný článek zabývající se některými stereotypy 
pohledu na život muslimů v Indii v díle muslimské spisovatelky Nāsirā Sarmā. 
 
7. Liščák, V.: Italské obchodní republiky a katolické misie v Mongolské říši (1. část), Nový 
Orient, Roč. 67, č. 1 (2012), s. 17–21. Stať zabývající se pronikáním italských městských států 
do mongolské říše. Zaměřuje se na počátek 13. století, kdy se mongolská říše rozšiřovala do 
Evropy, na scéně se objevily italské městské státy a obchodníci, spolu s františkánskými a 
dominikánskými misionáři, začali pronikat dále na východ. 
 
8. Liščák, V.: Italské obchodní republiky a katolické misie v Mongolské říši (2. část), Nový 
Orient, 67, č. 2 (2012), s. 16–19. Druhá část článku z bodu 7. 
 
9. Ostřanský, B.: Milenialismus v islámu a společnost na rozcestí. Poznámky k modernímu 
arabskému apokalyptickému písemnictví. Středomoří v dějinách. Pocta prof. Eduardu 
Gombárovi k 60. narozeninám, editor: Josef Ženka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 
Praha 2012. s. 167-180. Studie se věnuje fenoménu moderního arabského písemnictví 
věnovaného konci světa. Rozebírá především soudobé interpretace středověkých 
apokalyptických předpovědí, tzv. znamení Hodiny (tj. Konce světa). 
 
10. Ostřanský, B.: Milenialismus v islámu. Konec tohoto světa. Milenialismus a jeho místo v 
judaismu, křesťanství a islámu, editor: Bronislav Ostřanský, Dingir, Praha 2012. s. 115-151. 
Publikace představuje v české religionistice první původní studii věnovanou milenialismu (tj. 
kolektivnímu očekávání konce stávající epochy a přechod do jiné roviny bytí apod.) v judaismu, 
křesťanství a islámu. Islámská část rozebírá kořeny a formování muslimských apokalyptických 
představ i projevy milenialismu v dějinách islámských zemí. 
 
11. Třísková, H.: Oldřich Švarný (1920-2011). [obituary]. Studia Orientalia Slovaca, Roč. 10, č. 
1 (2011), s. 253-261. Vzpomínkový článek k nedožitým 91. narozeninám prof. Oldřicha 
Švarného ( 19. 4. 2011), připomínající jeho životní i profesionální dráhu a hlavní díla. 
 
12. Liščák, V.: Italian City-states and Catholic Missions in Mongolian World of the 13th and 
14th Centuries. Anthropologia Integra, Roč. 3, č. 2 (2012), s. 27-36. Stať si všímá postavení 
italských městských států ve 12. a 13. století. a jejich pronikání do mongolské říše. 
 
13. Zouplna, J.: Budování hebrejské společnosti či kolonizace? Základní obrysy židovského 
osídlování Palestiny konce 19. a prvních dekád 20. století. Středomoří v dějinách, editor Ženka 
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J., Nakladatelství FF UK, Praha 2012, s. 117-136. Příspěvek se zamýšlí nad specifikami 
židovského osídlování Palestiny v období od konce 19. století do 40. let 20. století při využití 
odborné literatury, publikovaných pramenů a archivních materiálů. Upozorňuje na řadu 
paradoxů spojených s pronikáním evropských Židů do Palestiny, které byly podmíněny sociální 
skladbou a názorovou orientací osadníků. 
 
14. Hons, P.: Formy emancipace a resistence dalitů v Indii. Dálný východ, Roč. 2, č.1 (2012), s. 
5-14. Článek se pokouší klasifikovat a krátce popsat různé strategie dalitů, prostřednictvím 
kterých usilovali o svou emancipaci. 
 
15. Filipský, J.: Sexualita: Indie. Malina, Jaroslav (ed.) et alii, Encyklopedie sexuality, erotiky a 
lásky všech kultur světa. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2012. Studie 
encyklopedického charakteru, zachycující rozmanité podoby lásky (pohlavní, citové, estetické, 
duševní a duchovní), sexuálního chování a erotických vztahů v indickém kulturním okruhu od 
nejstarších dob do současnosti. Rozebírá postavení ženy, stejně jako formy a obsah 
manželství v jednotlivých náboženských tradicích a vrstvách indické společnosti.  
 
16. Filipský, J. (spoluautor): encyklopedická hesla z historie automobilismu, automobilového 
průmyslu, indických/asijských automobilek a značek. Malina, Jaroslav (ed.) et alii, Člověk-Auto-
Encyklopedie. Multimediální elektronická publikace. Akademické nakladatelství CERM, Brno 
2012. http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=561. Encyklopedická hesla z historie 
automobilismu, automobilového průmyslu, indických automobilek a značek. 
 
17. Filipský, J.: Civilizace, indická. Malina, Jaroslav (ed.) et alii, Encyklopedie sexuality, erotiky 
a lásky všech kultur světa / Encyclopaedia of Sexuality, Eroticism and Love of All Cultures of 
the World. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2012. Encyklopedické heslo přehledným 
způsobem mapující historii indické civilizace od nejstarších dob do indo-perského a 
koloniálního období. Text je křížovými odkazy propojen s Encyklopedií antropologie. 
 
18. Liščák, V.: Taiwan – symboly správních jednotek (změny po roce 2010). Petr Exner (ed.): 
Sborník přednášek z 5. českého národního vexilologického kongresu. Česká vexilologická 
společnost, o.s., Praha 2012, s. 147-154. Příspěvek se zabývá symbolikou vlajek na Taiwanu a 
jejich změnami v novém administrativním členění po roce 2010. Zdůrazňuje bohatou 
symboliku, která často využívá možností, jež nabízí čínské písmo. 

 

c) Nejvýznamnější popularizační aktivity pracoviště: 

Ando, V.: Úvod do dějin čínské medicíny. Přednáška proslovená na 1. škole TČM, Praha, 21. 
11. 2012. 

Ando, V.: Základy fonetického přepisu čínštiny. Přednáška proslovená na 1. škole TČM, Praha, 
21. 11. 2012. 

 
Ostřanský, B.: desetidílný naučný seriálu Deset procházek mezi minarety pro Český rozhlas 
(Leonardo) – léto 2012. 
 
Ostřanský, B.: přednáška s názvem Tisíc a jeden arabský sen. Týdne vědy a techniky 
Akademie věd ČR 8.11 .2012. 
 
Ostřanský, B.: přednáška s názvem Tisíc a jeden arabský sen. 18. mezinárodní knižní veletrh a 
literární festival Svět knihy Praha. Výstaviště Holešovice, Pátek 18. 5. 2012. 

Hons, P., Marková, D.: přednáška s názvem Když němí promluvili. 18. mezinárodní knižní 
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veletrh a literární festival Svět knihy Praha. Výstaviště Holešovice, Pátek 18. 5. 2012. 

2. Vědecká a pedagogická spolupráce s vysokými školami: 

Spolupráce s vysokými školami na uskutečňování doktorských studijních programů 
(DSP) a magisterského a bakalářského studia: 

• Orientální ústav AV ČR je z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
akreditovaným pracovištěm pro doktorský studijní program Historické vědy se studijním 
oborem Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, který je uskutečňován Filozofickou fakultou UK v 
Praze. Orientální ústav v současné době zaměstnává a podílí se na výchově dvou doktorandů.  

• Pracovníci OÚ AV ČR v roce 2012 vedli a oponovali tyto bakalářské, magisterské a doktorské 
práce: 

Vedení doktorských, magisterských a bakalářských prací: 

Holba, J.: Buddhismus v České republice. J. Honzík, Ph.D. práce, FHS UK (od r. 2006) 
Holba, J.: Nauka a praxe pozdně středověké višnuistické sahadžije, J. Štolcová, Ph.D. práce, 
ÚfaR FF UK (od r. 2009) 
Holba, J.: Smrt a rituály v korejském buddhismu.  M. Zemánek, Ph.D. práce, ÚfaR FF UK (od r. 
2009) 
Holba, J.: Filosofie zenu. R. Suchý, Ph.D. práce, FHS UK (od r. 2011) 
Holba, J.: Budddhismus a stát.  J. Kocurek, Ph.D. práce, ÚfaR FF UK (od r. 2011) 
Holba, J.: Álajavidžňána. A. Korsesková, Bc. práce, ÚfaR FF UK ( od r. 2010) 
Holba, J.: Uctívání Buddhových ostatků, M. Gossová, Bc. práce, ÚfaR FF UK ( od r. 2012) 
Holba, J.: Vipassaná, Š. Pobuda, Bc. práce, ÚfaR FF UK ( od r. 2012) 
Hons, P.: Kastovní politika Indie. Petra Hudousková, Mgr. práce (od 2012). 
Hons, P.: Verbální nomen v tamilštině – tvary a funkce. Jan Kučera, Mgr. práce (od 2012). 
Hons, P: Dalitští křesťané v Indii. Dita Valnerová, Mgr. práce (od 2012). 
Liščák, V.: Činnosť kresťanských misií v Číne, 1860-1900. Dominika Sakmárová. Bc. práce 
Ústav Dálného východu FF UK. Práce obhájena v září 2012. 
Liščák, V.: Lygžima Chaloupková, Ph.D. práce v oboru Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky. 
Ústav Jižní a Centrální Asie FFUK. 
Ostřanský, B: Islamofobie po česku (Trendy a tendence). Klára Popovová, Mgr. práce, ÚFAR 
FF UK. 
Strnad, J.: Konárak: Architektura v kontextu náboženské politiky Východních Gangů. Silva 
Jelínková, Bc. práce, ÚJCA, FF UK Praha 

 

Oponentské posudky doktorských, magisterských a bakalářských prací: 

Filipský, J.: oponentský posudek doktorské disertační práce How and Why Indian Democratic 
State Works. PhDr. Viktória Vijaya Singh, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno. 

Filipský, J.: oponentský posudek doktorské disertační práce Political Movements of Dalits in 
South India. Dalit Movement and Affirmative Action in the Context of Dravidian Politics. – 
Politická hnutí Dalitů v jižní Indii. Hnutí Dalitů a pozitivní diskriminace v kontextu drávidské 
politiky. Blecha, Vlastimil, Ústav jižní a centrální Asie, FF UK. 

Filipský, J.: oponentský posudek doktorské disertační práce Kótové z Modrých hor: mýty a 
pověsti. Kotas of the Blue Mountains: Myths and Legends. Bendíková, Soňa, Ústav jižní a 
centrální Asie, FF UK. 

Filipský, J.: oponentský posudek doktorské disertační práce Aspects of Linguistic Variability in 
Tamil Short Fiction. Aspekty jazykové variability v tamilské krátké próze. Vihanová, Zuzana, 
Ústav jižní a centrální Asie, FF UK. 
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Hons, P.: oponentský posudek doktorské disertační práce Aspects of Linguistic Variability in 
Tamil Short Fiction. Zuzana Vihanová, FF UK. 
 
Hons, P.. oponentský posudek doktorské disertační práce Political Movements of Dalits in 
South India. Dalit Movement and Affirmative Action in the Context of Dravidian Politics. 
Vlastimil Blecha, FF UK. 
 
Jakub Hrubý, oponentský posudek bakalářské práce Vztahy Číny a tureckého kaganátu Jana 
Hejdová, FF UK. 
 
Ostřanský, B.: oponentský posudek magisterské diplomové práce Sexualita z pohledu islámu. 
Michal Zdeněk, Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK. 

 

• Pracovníci OÚ AV ČR přednášeli a vedli semináře a cvičení v osmi bakalářských a 
magisterských programech na FF UK, FF MU Brno a dalších školách. V letním semestru 
2011/2012 odpřednášeli pracovníci OÚ celkem 214 hodin. V zimním semestru 2012/2013 
odpřednášeli pracovníci OÚ celkem 280 hodin: 

Holba, J., FF UK: 

Sanskrt I  

Buddhismus II 

Četba sanskrtských buddhistických textů II 

Četba sanskrtských buddhistických textů III 

 

Hons, P., FF UK: 

Tamilština I 

Tamilština II 

Tamilština IV 

Tamilština V 

Úvod do studia indologie 

Dalitské hnutí v Indii 

 

Hrubý, J.,  FF MU: 

Dějiny Číny 

 

Hrubý J., FF UK: 

Úvod do studia 

Nečínské dynastie v dějinách Číny 

 

Strnad, J., FF UK: 

Kulturní a sociální dějiny středověké Indie 
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Zouplna, J., CET Academic Programs: 

Modern history of the Jews in Eastern Central Europe 

 

Mimořádné přednášky přednesené na vysokých školách: 

Holba, J.: Úvod do buddhismu, Ústav Dálného Východu, FF UK, 4. 12. 2012. 
 
Holba, J.: Čchanový buddhismus, Ústav Dálného Východu, FF UK, 11. 12. 201. 
 
Hrubý, J.: Dvorské umění dynastie Qing. VŠUP (v rámci přednášek doc. Bohumila 
Chalupníčka), jaro 2011. 
 
Ostřanský, B.: Milenialismus a apokalyptické myšlení v islámu, Husitská teologická fakulta UK 
v Praze, 18+25.10.2012. 

 

3.  Mezinárodní vědecká spolupráce pracoviště: 

• Sedm pracovníků OÚ se zúčastnilo mezinárodních konferencí, na kterých přednesli osm 
přednášek. 

• Pracovníci OÚ vykonali celkem 7 zahraničních cest (náklady většinou hrazeny zvoucí stranou 
či zahraničním partnerem). 

• Šest pracovníků OÚ je členem redakční rady mezinárodního časopisu. 

• Jeden pracovník OÚ přednášel v roce 2012 na zahraniční univerzitě. 

• Jeden pracovník OÚ byl zapojen do mezinárodních projektů: 

Třísková H: Publication on phonetics of standard Mandarin, Beijing Language and Culture 
University. Cílem projektu je monografie poskytující detailní přehled fonetického systému 
čínštiny, která v takovémto rozsahu dosud nebyla publikována. 

 

• V roce 2012 navštívili OÚ tito zahraniční odborníci: 

Dr. Raj Sekhar Basu, Mykolo Romeris University, Vilnius – historik – význačný badatel v oblasti 
studií dalitů 

Dr. Govindasami Rajagopal – tamilista, Krakow University 
 

 

IV. Hodnocení další a jiné činnosti: 

Orientální ústav vyučuje orientální jazyky ve specializovaných kursech pro veřejnost. V roce 
2012 realizoval OÚ kurz čínštiny (Jakub Hrubý), sanskrtu (Jaroslav Strnad) a čínské fonetiky 
(Hana Třísková). 
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V. Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření 
a zpráva, jak byla splněna opatření k odstranění nedostatků uložená 
v předchozím roce: 

 

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

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

VII. Předpokládaný vývoj činnosti pracoviště:*)  

Vedení ústavu bude usilovat o rozšíření počtu vědeckých pracovníků především v oddělení 
Východní Asie. V souladu s doporučením zahraničních hodnotitelů bude OÚ usilovat o větší 
zviditelnění na mezinárodní scéně. Pracovníci ústavu se více zaměří na publikování 
kvalifikovaných výstupů v angličtině (či jiném ze světových jazyků) v podobě studií či 
monografií. Důležitým úkolem bude nastartování grantových aktivit a posilování 
interdisciplinární povahy výzkumu. 

VIII. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí:*) 

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

IX. Aktivity v oblasti pracovněprávních vztahů: *) 

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

 

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




