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I. ÚVOD 

 Doba d ětství a dospívání lidského jedince bývá spojena  

s p ředstavami, sny a hrami. D ěti se často vt ělují do rolí jiných 

osob, zví řat či v ěcí, p ředstavují si ur čité profese, chování a 

činy. Již v tomto období her bývá možné vyvodit z ni ch zájmy 

člov ěka, jeho záliby, koní čky a zam ěření. Postupem doby se tyto 

hry zm ění v hloub ější zkoumání a pozorování. N ěkdy se stanou ce-

loživotním koní čkem, jindy naopak p řivedou k významnému rozhod-

nutí o profesním zam ěření. 

 Práv ě tento druhý p řípad zasáhl prof. RNDr. Jana Jelínka, 

DrSc. (dále jen dr. Jelínek). Splnil se mu d ětský sen. Jako malý 

chlapec si hrával na indiány, miloval p řírodu, trampoval, zají-

mal se o kultury p řírodních národ ů. Tyto zájmy ho p řiměly  

ke studiu p řírodních v ěd a on si myslel, že je o krok blíž  

k svému dávnému snu - studovat vývoj člov ěka a s tím spojené 

kultury p řírodních národ ů. I když za čátky jeho pracovního nasa-

zení nebyly p řesn ě to, co si p ředstavoval, nezaobíral se p řesn ě 

tím, čím cht ěl, p řece nakonec dokázal prosadit své nápady a myš-

lenky. Pomohly mu p řiblížit se a posléze i nastoupit na cestu 

zkoumání a objevování v podob ě výzkum ů a zahrani čních expedic. 

Přese všechno si cestu k napln ění svého snu našel,  

i když musel vykonat spoustu v ěcí kolem a kolem, které se staly 

neméně d ůležité, než jeho objevy a teorie. Je až neuv ěřitelné, 

do kolika osud ů sta čil zasáhnout, kolik skute čností dokázal zm ě-

nit a ukázat ten správný sm ěr. Vyžadovalo to roky snažení, namá-

hání, od říkání a znovup řesv ědčování o správnosti dané v ěci. Dnes 

je jeho jméno v odborných kruzích známé a uznávané po celém sv ě-
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t ě. 

 V této diplomové práci bych cht ěla nabídnout čtená ři p ře-

hled o profesní dráze dr. Jelínka, p řiblížit jeho činy a názory 

zejména po stránce muzeologické. Cht ěla bych ho p ředstavit jako 

budovatele nového a zcela atypického muzejního za řízení, tv ůrce 

expozic, ředitele jednoho z nejv ětších a nejstarších českých mu-

zeí, pr ůkopníka muzeologické výchovy, prezidenta nejvlivn ější 

mezinárodní organizace muzeí, pedagoga, v ědce, spisovatele a  

v neposlední řadě jako moudrého člov ěka s nesmírným odhodláním, 

pílí, houževnatostí a nevy čerpatelnou tvo řivostí. 



 

 

- 11 - 

II. STUDIUM  

I když životní pou ť zavedla dr. Jelínka do nejr ůznějších 

kout ů naší planety, od svého narození byl neodmysliteln ě spjat  

s m ěstem Brnem a jižní Moravou. Dne 6. února 1926 se na rodil 

v Brn ě a pon ěvadž jeho tatínek, námo řní telegrafista, brzy ze-

mřel, vychovával ho jeho strýc. 1)   

Již od mládí projevoval nevšední zájem o p řírodu, jako malý 

kluk se často hrával na indiány, trampoval, zajímal se  

o kultury p řírodních národ ů. A to p ředznamenalo i jeho životní 

dráhu a odborné zam ěření. Po vykonání maturitní zkoušky na reál-

ném gymnáziu v roce 1945 a osvobození naší zem ě od nacistické 

okupace zapo čal vysokoškolské studium antropologie na P řírodov ě-

decké fakult ě Masarykovy univerzity. 2)  V publikaci „Ve službách 

archeologie III.“ vydané k 75. narozeninám dr. Jelí nka vzpomíná 

Milan Dokládal na tato léta následovn ě: „ Když jsem v letech 

1949/50 jako poslucha č t řetího ro čníku léka řské fakulty v Brn ě 

se zájmem o antropologii po čal pravideln ě docházet do antropolo-

gického ústavu P řírodov ědecké fakulty Masarykovy univerzity 

v Brn ě, umíst ěné tehdy ve 4. a 5. poschodí budovy na Janá čkov ě 

náměstí, kam ješt ě docházel zakladatel ústavu profesor Dr. Voj-

t ěch Suk, byl jsem p řekvapen po čtem asi 15-20 student ů a dokto-

rand ů, kte ří v ětšinou pod vedením tehdejšího pov ěřeného p řednos-

ty ústavu docenta Dr. Jind řicha A. Valšíka zpracovali r ůzná té-

mata z fyzické, kulturní a etnické antropologie a j evili zcela 

mimořádný zájem o tento obor. Mezi nimi byl i Jan Jelíne k, který 

jako jeden z prvních v té dob ě svá studia již kon čil a p řipravo-

val diserta ční práci. Velkou školou pro nás všechny byly pravi-



 

 

- 12 - 

delné členské sch ůze a seminá ře Antropologické spole čnosti, za-

ložené v roce 1947 profesorem V. Sukem a docentem J . A. Valší-

kem, kde po p řednáškách a referátech jednotlivých člen ů a host ů 

následovaly živé diskuse a vým ěny názor ů, jichž se pravideln ě 

zúčast ňovali nejen antropologové, ale i čelní brn ěnští p ředsta-

vitelé p říbuzných v ědních obor ů: archeologie, etnografie, histo-

rie, zoologie, geografie, anatomie aj. Vzpomínám si , že J. Jelí-

nek byl nejen pravidelným ú častníkem, ale častým referentem  

a diskutérem.“ 3)  Jako jeden z prvních povále čných student ů vypra-

coval v roce 1949 rigorózní práci v oboru fyzické a ntropologie 

pod vedením prof. RNDr. Vojt ěcha Suka, p ředního sv ětového antro-

pologa, a získal titul RNDr. 4)  Nadchnul se pro studium života 

prav ěkých lidí. V dob ě, kdy kulturní antropologie nebyla uznává-

na za v ědní obor, spojoval dr. Jelínek fyzickou a kulturní an-

tropologii v jeden celek, čímž p ředběhl myšlení odborník ů své 

doby. 

Se svými odbornými znalostmi antropologie se dr. Je línek 

nespokojil. V letech 1948 – 1951 si je postgraduáln ě rozši řoval 

přednáškami prof. Vladimíra Úlehly a prof. Antonína V áclavíka  

na Filozofické fakult ě MU a sou časn ě v letech 1950 – 1951 na-

všt ěvoval anatomické kurzy na Léka řské fakult ě MU. 5)   

V roce 1959 obhájil kandidátskou práci na téma „Ant hropolo-

gie der Bronzezeit in Mähren“ a získal titul CSc. –  kandidát 

věd.   

V roce 1964 obhájil p řed zkušební komisí doktorskou diser-

ta ční prací nazvanou „Anthropologie der jüngeren Stein zeit“  

a byl mu ud ělen titul DrSc. - doktor biologických v ěd.  
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III. MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM  

 V ědecká a profesní činnost dr. Jelínka je neodlu čiteln ě 

svázána s Moravským zemským muzeem (dále jen MZM ne bo MM). 6)   

Po únorovém vít ězství komunistické strany v roce 1948 vznikl 

v muzeu tzv. ak ční výbor Národní fronty, která vydala rozhodnutí 

o propušt ění n ěkterých zam ěstnanc ů muzea. Tato situace sice 

oslabila pozice a síly pracovník ů, ovšem nezabránila  

v pokra čování odborných aktivit a vzniku nových odd ělení (nap ř. 

mineralogické, entomologické, botanické odd ělení a odd ělení  

pro diluvium). 7)  Revolu ční zm ěny výrazn ě ovlivnily  

i program MM. V roce 1949 bylo muzeum zestátn ěno a práv ě 

v t ěchto letech p řišel na p ůdu muzea mladý antropolog, o jehož 

budoucích významných a p řevratných činech nem ěl nikdo nejmenší 

tušení.  

Dr. Jelínek nastoupil do MM  ješt ě p řed dokon čením vysoko-

školského studia v roce 1948 do odd ělení národopisu, ale o dva 

roky pozd ěji p řešel jako odborný pracovník do odd ělení pro mo-

ravské diluvium 8)  pod vedením archeologa dr. Bohuslava Klímy.  

Po jeho odchodu do Archeologického ústavu Československé akade-

mie v ěd byl dr. Jelínek pov ěřen tehdejším ředitelem MM  

prof. Janem Šmardou vedením tohoto odd ělení. 9) Mladi čký pracovník 

se do odborné práce vrhl s obrovským elánem a nadše ním. Jeho 

vzorem byla myšlenka prof. dr. Karla Absolona (dále  jen  

prof. Absolon) – založit muzeum a ústav Anthropos d okumentující 

vývoj člov ěka.  
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1. Anthropos  

1.1. Založení Anthroposu prof. dr. Karlem Absolonem  

 V období mezi dv ěma sv ětovými válkami p ůsobili v MM mnozí 

významní v ědečtí odborníci, mezi nimiž vynikal prof. Absolon. 10)  

Většina rozsáhlých výzkum ů, které provád ělo odd ělení pro diluvi-

um vzniklé po roce 1919, 11)  bylo s jeho jménem spjato. Z mnoha 

významných lokalit m ůžeme jmenovat nap ř. badatelské úsp ěchy 

v Dolních V ěstonicích (1924) s proslulou tzv. V ěstonickou Venu-

ší, v jeskyni Pekárna v Moravském krasu (1925), poz ději v Ondra-

ticích, Otaslavicích na Drahanské vrchovin ě, v jeskyni Bý čí ská-

la v Moravském krasu nebo P ředmostí u P řerova. Nálezy z t ěchto 

výzkum ů rozší řily nejenom sbírky krátce existujícího odd ělení 

pro diluvium, ale byly tak četné a mimo řádné, že inspirovaly 

prof. Absolona k uspo řádání výstavy o p ůvodu a vývoji člov ěka.  

Obzvlášt ě vhodná p říležitost se naskytla v roce 1928  

při oslavách 10. výro čí vzniku Československé republiky.  

Na brn ěnském výstavišti byla uspo řádána „Výstava soudobé kultury 

v Československu“ . Pro tuto výstavu, roz člen ěnou do 8 výstavních 

částí, bylo postaveno n ěkolik nových pavilon ů. V jednom z nich 

byla umíst ěna expozice s názvem „ Člov ěk a jeho rod“ . Obsahovala 

archeologické nálezy, paleontologickou expozici, ro změrné diora-

ma „tábora lovc ů mamut ů na Pálavských kopcích“ a další výsledky 

odborné v ědecké práce MZM. S mimo řádným zájmem se u návšt ěvník ů 

setkal dnes již proslulý exponát – rekonstrukce mam uta v životní 

velikosti. Tento úst řední bod výstavy byl zhotoven díky finan č-

nímu p řisp ění zlínského podnikatele Tomáše Bati. 12)   

 Výstava se setkala s obrovským úsp ěchem, proto prof. Abso-
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lon požádal o její prodloužení do roku 1930. Tím u činil první 

kroky k uskute čnění své myšlenky z řídit „Ústav a muzeum Anthro-

pos“ dokumentující p ůvod a vývoj lidského rodu. Zde také poprvé 

padl název pro budoucí ústav - „Anthropos“ vycházej ící z řeckého 

slova „anthrópos“, což p řeloženo z řečtiny znamená „ člov ěk“. 13)  

Výstava byla p řesunuta nejprve do pavilonu Praha  

a posléze, v roce 1936, kdy tento pavilon hlavního města hrozil 

zřícením, byl výstavní materiál z části zlikvidován a zbylý p ře-

st ěhován do nov ě vybudovaného pavilonu Morava. V jeho sousedícím 

pavilonu m ěsta Brna se nabízely vhodné prostory  

pro další výstavní využití. Prof. Absolon nechal sp ojit oba pa-

vilony krytou galerií s ochozem, aby návšt ěvníci mohli procházet 

celou expozicí. Výstava dokumentující prav ěké zp ůsoby života, 

kulturu prav ěkých lidí, jejich zp ůsob bydlení a obživy se stala 

významným prvkem obohacujícím lidské v ědění a otev řela dve ře  

pro uskute čnění myšlenky prof. Absolona z řídit Ústav a muzeum 

Anthropos. 

 

1.2. N ěmecká okupace  

 Osud však tomuto slibn ě se vyvíjejícímu ústavu dlouho ne-

přál. Do historie Anthroposu se neslavn ě zapsalo období protek-

torátu. V roce 1938 bylo p říhrani ční území odtrženo od naší re-

publiky a výzkumy v Dolních V ěstonicích ustaly. Po vtrhnutí n ě-

meckých vojsk na celé naše území v zá ří 1939 byl ředitelem muzea 

jmenován nezkušený dr. Karel Hucke, jež v záp ětí p řevzal i vede-

ní Anthroposu. Prof. Absolon byl odvolán z funkce a  penzionován. 

Němečtí pracovníci však neoplývali láskou k naší zemi, v  cizím 
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prost ředí nedokázali pln ě rozvinout odbornou v ědeckou a výstavní 

činnost. Zám ěrn ě se snažili vytvo řit rasistický ústav a velkou 

část materiál ů nenávratn ě zni čili či odstranili.  

Nejv ětší tragický zásah do sbírek Anthroposu provedla ok u-

pační správa na ja ře roku 1945. V posledních vále čných dnech na-

řídila p řevoz sbírek odd ělení diluvia na zámek v Mikulov ě,  

v té dob ě ješt ě na území N ěmecké říše. Ta cht ěla získat ty nej-

vzácn ější sbírky z r ůzných zabraných zemí. Pouze pár hodin  

před osvobozením Československa Sov ětskou armádou zapálila pr-

chající říšská armáda mikulovský zámek i s p řevezeným kulturním 

bohatstvím a MZM tak p řišlo o v ětšinu zde nashromážd ěných sbí-

rek. Našt ěstí sem nestihli p řevést všechny sbírky a tak v ětšina 

sbírkového materiálu z ůstala zachována. 14) 

 N ěmecká okupace zanechala své stopy nejenom ve sbírká ch An-

throposu, ale i v expozici na brn ěnském výstavišti. V záv ěru 

války po odchodu okupant ů z ůstaly pavilon Brno a Morava otev řené 

pro širokou ve řejnost a často docházelo k drancování, poškozová-

ní a ni čení vystavených p ředmět ů. Pracovníci muzea se pokusili 

zachránit alespo ň část exponát ů a p řevezli je do muzejních budov 

na Zelném trhu. Pavilony byly navráceny m ěstu a tím skon čila 

první fáze snahy o vybudování Ústavu a muzea Anthro pos.  

 

1.3. Navázání na Absolonovu myšlenku dr. Jelínkem, založení 

Ústavu Anthropos  

Absolonova myšlenka vybudovat instituci zabývající se vý-

zkumem p ůvodu a vývoje člov ěka a jeho muzejním pojetím z ůstala 

dlouho v pozadí zájmu muzejních pracovník ů. Po skon čení války 
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byly paleontologické sbírky Anthroposu roztroušeny do r ůzných 

oddělení MM (nap ř. geologicko-paleontologické, zoologické odd ě-

lení) a část dokonce do nov ě vznikajících ústav ů UJEP. 15)   

Dr. Jelínek se ujal úmyslu obnovit a znovu oživit A bsolon ův 

záměr s velkým odhodláním a nadšením. Doc. PhDr. Karel Valoch, 

DrSc. vzpomíná: „Dr. Jelínka fascinovala ší ře v ědeckého záb ěru 

dr. Absolona a snažil se v jeho p ředstavách pokra čovat“. 16)  Jeho 

záměrem bylo vybudovat ústav, ve kterém by byly zastoup eny zá-

kladní v ědní obory - antropologie, paleolitická archeologie  

a kvarterní paleontologie. Neodmyslitelnou sou částí m ěl být kon-

krétní v ědecko-výzkumný program a odborná muzejní expozice. Ten-

to návrh p ředložil tehdejšímu řediteli muzea prof. Janu Šmardovi 

a ten ho p řijal. Dr. Jelínek tedy za čal piln ě a usilovn ě praco-

vat na vybudování Ústavu Anthropos. 

Tato konkrétní koncepce p ředložená dr. Jelínkem vyžadovala 

personální i sbírkové rozší ření. V roce 1952 byl do muzea p řijat 

dr. Karel Valoch, který se v nov ě budovaném ústavu zabýval p ře-

devším archeologií. O rok pozd ěji v roce 1953 se muzeu poda řilo 

získat do svých řad paleontologa prof. Rudolfa Musila, DrSc.  

a extern ě byla navázána spolupráce s pedologem prof. dr. Ing . 

Josefem Pelíškem, DrSc., odborníkem na spraše. Antr opologický 

vědní obor zastupoval v Anthroposu dr. Jelínek, jež s e stal zá-

rove ň jeho vedoucím.  

Velmi intenzívn ě si dr. Jelínek uv ědomoval, že základním 

pilí řem pro činnost muzea jsou p ředevším jeho sbírky. Jejich 

shromážd ění, rozt říd ění a uspo řádání byla v ěnována mimo řádná po-

zornost. Dr. Jelínek ve Sborníku ze slavnostního za sedání  
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k 25 let ům pavilonu Anthropos vzpomíná: „Shromáždili jsme sbírky 

nacházející se v r ůzných odd ěleních Moravského muzea i na Uni-

verzit ě J. E. Purkyn ě a rozd ělili jsme je do t ří skupin:  

a) sbírky výstavní, sloužící k výchov ě ve řejnosti, p ředevším 

formou hlavní expozice; 

b) sbírky studijní, umíst ěné v provozních budovách odd ělení, ur-

čené pro práci domácích i zahrani čních badatel ů i pro odbornou 

informaci student ů; 

c) sbírky základní, uložené v uspo řádaných depozitá řích 

s možností odborného studia“. 17)   

 V roce 1955 se uskute čnilo setkání dr. Jelínka s malí řem 

Zdeňkem Burianem a prof. Josefem Augustou. Tito muži, j ež mj. 

spojovalo pevné p řátelství, dohodli odkup originálních obraz ů Z. 

Buriana Moravským muzeem. Dr. Jelínkovi se poda řilo získat do-

state čné finan ční prost ředky a tak MM rozší řilo své sbírky  

o 200 kus ů olejomaleb, kvaš ů, temper, pastel ů a skic s prav ěkými 

výjevy.  

 

1.4. Výzkumy Ústavu Anthropos  

Po krátkém čase vyšlo najevo, že stávající sbírkový fond 

není dosta čující pro zamýšlené ú čely Anthroposu. Bylo t řeba  

ho rozší řit dalšími v ědeckými výzkumy. Dr. Jelínkovi se  

v roce 1954 poda řilo získat finan ční prost ředky k prvnímu výzku-

mu odd ělení diluvia pro archeologický výzkum v Brn ě – Rozdrojo-

vicích. Prehistorik dr. Karel Valoch zde zkoumal ná lezy szelet-

ského sídlišt ě. O rok pozd ěji v Žitného jeskyni u K řtin byly 

zkoumány magdalenské vrstvy ze záv ěru poslední doby ledové, 



 

 

- 19 - 

stratigraficky byl revidován klasický nález primiti vního sapi-

entního typu Brno II v Brn ě na Francouzské ulici. 18)   

 Po čáte ční nejdéle dvouleté výzkumy postupn ě vyústily 

k rozsáhlejším víceletým, které nabyly mezinárodníh o významu. 

Byly to dlouhodobé antropologické výzkumy neolitu a  starých Slo-

van ů, archeologický výzkum jeskyn ě K ůlna a paleontologický vý-

zkum Stránské skály. Dr. Jelínek se osobn ě ú častnil a podílel  

na n ěkterých výzkumech, které jsou popsány v kapitole VI II. V ě-

decko-výzkumná činnost dr. Jelínka. 

  

1.5. Budování nového pavilonu Anthropos  

Dr. Jelínek p ůvodn ě cht ěl navázat na odkaz prof. Absolona  

a pokra čovat v budování muzejní expozice na brn ěnském výstaviš-

ti, ovšem ta se v povále čných letech nacházela v dezolátním sta-

vu. Krajský národní výbor sice nabízel MM a M ěstskému národnímu 

výboru už v roce 1945 vyklizené prostory pavilon ů Brno a Morava, 

ovšem nový plán dr. Jelínka už byl jiný. Postavení Ústavu An-

thropos v budoucnosti vid ěl odlišn ě. Cht ěl nejenom prezentovat 

výsledky výzkum ů v podob ě expozic a výstav, ale bylo pot řeba za-

jistit i provozní prostory nap ř. dílny, laborato ře, fotodílnu, 

knihovnu, kancelá řské zázemí, vhodné prostory pro uložení sbí-

rek, pro práci s ve řejností apod. Možnost vybudovat nový Ústav 

Anthropos na brn ěnském výstavišti definitivn ě padla po dokon čení 

jeho povále čné obnovy, kdy byly v areálu vybudovány nové pavilo -

ny pro české i mezinárodní strojírenské veletrhy. Pro uskut ečně-

ní svého zám ěru vybudovat moderní a komplexní ústav zabývající 

se vývojem člov ěka za čal dr. Jelínek usilovat o postavení nového 
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objektu. 19)   

Tento plán ovšem nebyl jednoduchý, často se setkával 

s nezájmem či neochotou ú ředník ů a činných orgán ů. Tuto situaci 

mu na podzim v roce 1958 usnadnilo jeho jmenování d o funkce ře-

ditele MM. Nové postavení mu v mnohém pomohlo. Získ al zájem,  

ba dokonce nevšední nadšení tehdejšího vedoucího od boru kultury 

MNV Stanislava Škorpíka. Spolu s dr. Jelínkem a jeh o kolegy p ři-

pravili projekt, který zahrnoval vybudování pavilon u v parku Pi-

sárky nedaleko místa pro konání veletrh ů.  

Brn ěnské výstavišt ě v 50. letech využíval Park kultury  

a oddechu a po řádal zde nejr ůznější kulturní a sportovní akce. 

Když byla dokon čena rekonstrukce a v areálu se op ět za čaly konat 

výstavy a veletrhy často až v mezinárodním m ěřítku, rozhodlo se 

o p řesunutí zábavného centra do blízkého areálu lázní R iviéra, 

nedaleko řeky Svratky. Urbanistické pojetí bylo sv ěřeno do rukou 

ing. arch. Evžena Šteflí čka (dále jen arch. Šteflí ček). 20)  Jeho 

sou částí byl návrh pavilonu Anthropos zasazeného mezi k oupališ-

t ě, kavárnu, cukrárnu či sportovišt ě. Pozd ěji se toto úzké pro-

pojení ukázalo jako nevhodné, proto arch. Šteflí ček posunul vol-

ně stojící pavilon hloub ěji do parku a jeho vchod orientoval 

k p řístupové cest ě p ři pravém b řehu řeky.  

Dr. Jelínek konzultoval architektonickou podobu pav ilonu  

a jeho interiér s arch. Šteflí čkem n ěkolik let. Až v roce 1958 

se mu poda řilo získat nejenom nadšení Stanislava Škorpíka, ale  

především finan ční p říslib mj. tehdejšího ministra kultury  

prof. dr. Františka Kahudy. Nejprve m ělo stavbu řídit pro tento 

účel nov ě založené družstvo, ale pozd ěji byla realizace sv ěřena 
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městskému za řízení Parku kultury a oddechu v Brn ě. Dohled  

nad stavbou vykonávala m ěstská komise složená ze zástupc ů MM, 

MNV a ONV Brno.  21)   

V b řeznu 1959 byla slavnostn ě zapo čata stavba pavilonu, po-

stupn ě prob ěhly terénní úpravy a stavba mohla za čít. M ěstský 

úředník Stanislav Škorpík se p ři činil na zorganizování brigád-

nické pomoci. Brn ěnští obyvatelé zde odpracovali v rámci  

„akce Z“ nespo čet tisíc hodin. Doba pozd ěji ukázala, že se jed-

nalo o jedno z nejv ětších d ěl postavených díky této dobrovolné 

činnosti ob čanů. Stavba pochopiteln ě p řinášela i nesnáze. Často 

se vyskytl problém se zajišt ěním pot řebného po čtu pracovník ů 

tak, aby stavba mohla plynule pokra čovat. Jindy bylo pot řeba ob-

starat řemeslníky, pon ěvadž brigádníci nedokázali zastat i od-

borné práce. Dr. Jelínek uvádí: „Brn ěnští ob čané zde odpracovali 

v rámci „akce Z“ tém ěř 150 000 brigádnických hodin. Je t řeba ří-

ci, že bez soudruha St. Škorpíka, stavitel ů Vl. Adámka, J. Kudy 

a nezištné pomoci ob čanů by budova nestála.“ 22)   

Bez potíží se p ři výstavb ě pavilonu neobešlo ani zajišt ění 

stavebního materiálu. V dob ě, která s sebou nesla zvýšený zájem 

o budování, se pot řebného materiálu nedostávalo obecn ě. 

V n ěkterých p řípadech se stávalo, že stavební materiál získávalo 

MM od brn ěnských pr ůmyslových podnik ů jako dar „kulturnímu stán-

ku m ěsta“. P řesto hlavní finan ční podíl na výstavb ě pavilonu An-

thropos neslo práv ě MM. 
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1.6. První výstava v pavilonu Anthropos „Um ění skalních maleb“  

Ješt ě p řed kompletním dokon čením celého pavilonu byla 

v roce 1961 nadšenými pracovníky otev řena výstava „Umění skal-

ních maleb“ . Konala se v p řízemí budovy a ve II. a III. pat ře 

nadále probíhaly stavební úpravy.  

Výtvarníci Brn ěnských veletrh ů a výstav se ujali nelehkého 

úkolu: dr. Jelínek vytvo řil libreto výstavy, shromáždil obrazo-

vou dokumentaci jeskynních a skalních maleb prvobyt né spole čnos-

ti a kolektiv S. Ralenovského se pustil do práce. P ostupn ě vy-

tvo řili 56 prav ěkých maleb ve skute čné velikosti. Mnohdy se jed-

nalo o celé výjevy a scény, zobrazující dávný život  našich p řed-

ků. Stropní rekonstrukce špan ělské jeskyn ě Altamiry a vstupního 

prostoru jeskyn ě Lascaux ve Francii se pozd ěji p ři řadily 

k nejp řitažliv ějším lákadl ům pavilonu Anthropos. Na výtvarném 

uspo řádání výstavy se podílel výtvarník Karel Pánek a ar chitekt 

Bedřich Hanák. 

Otev ření této výstavy m ělo velký význam. Jednalo se o v ůbec 

první výsledky a zhodnocení práce všech, kte ří se na stavb ě pa-

vilonu podíleli. P ři p říležitosti slavnostního otev ření  

dne 3. zá ří 1961 odm ěnil tehdejší p ředseda MNV Josef Kalášek ty 

pracovníky, kte ří nesli nejv ětší zásluhy na stavb ě Anthroposu,  

a ve řejn ě, p řed zraky a p ři potlesku vd ěčných divák ů, jim p ředal 

uznání (mezi ocen ěné pat řil mj. i arch. Šteflí ček). Samotná 

stavba i následná výstava vyvolávala u návšt ěvník ů nevídaný zá-

jem. 

 MM vydalo jako rozší řený katalog k této výstav ě publikaci 

s názvem „Monumentální um ění skalních maleb prvobytné spole čnos-
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ti“. Práv ě dr. Jelínek stál v čele redak ční rady složené 

z odborných v ědeckých pracovník ů. Zmín ěná publikace podává celo-

sv ětový p řehled monumentální um ělecké tvorby prvobytné spole č-

nosti dopln ěný bohatými ilustracemi. 

Pr ůběh stavby, její jednotlivé etapy, postupy prací či p ří-

prava výstav by jist ě zasluhovaly v ětší pozornost, bohužel, sta-

vební dokumentace je neúplná a nebylo možné z ní vy bádat podrob-

nější informace.  

 

1.7. Expozice „O p ůvodu a vývoji člov ěka a po čátcích jeho kultu-

ry“  

 Pon ěvadž pavilon byl už od po čátku stav ěn výhradn ě  

pro muzejní ú čely, rozhodl se MNV v b řeznu roku 1962 p řevést pa-

vilon Anthropos jako národní majetek do správy MM. Na podzim to-

ho roku byla stavba pavilonu dokon čena a p ředána do užívání. 

Pracovníci muzea za čali intenzivn ě pracovat na stálé expozici. 

Dr. Jelínek spolu s arch. Václavem Hankem, dr. Karl em Valo-

chem, dr. Rudolfem Musilem, dr. Bohuslavem Klímou a  dalšími ko-

legy vybudoval rozsáhlou expozici Anthroposu „O p ůvodu a vývoji 

člov ěka a po čátcích jeho kultury“ . Bylo pot řeba p řipravit kon-

krétní doklady vývoje člov ěka, nejstarší kosterní nálezy jeho 

předk ů, ukázky nástroj ů, dokumenta ční materiál, nákresy, foto-

grafie, modely r ůzných typ ů obydlí apod. Expozice m ěla názorn ě 

vysv ětlovat, jak se člov ěk vyvíjel, čím byl ovliv ňován, jak za-

čala vznikat lidská kultura a jak se člov ěk nau čil být tvorem 

využívajícím své prost ředí tak, aby mu umožnilo jeho existenci. 

Na jednom míst ě byl soust ředěn dokladový materiál celosv ětového 
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významu. Auto ři expozice se zam ěřili p ředevším na nalezišt ě 

v naší zemi, obzvlášt ě na Morav ě, ale prezentace zahrnovala ná-

lezový materiál i z jiných oblastí. Jedním z hlavní ch lákadel 

pro návšt ěvníky byl model mamuta v životní velikosti. Model, 

který byl d říve vystaven na brn ěnském výstavišti, utrp ěl tak 

velká poškození, že nebylo možné ho zrekonstruovat a byl posta-

ven jeho zcela nový exemplá ř. 

Dalo by se p ředpokládat, že expozice bude uspo řádána  

dle oborového hlediska, ale již v tomto sm ěru m ěl dr. Jelínek 

nadčasové myšlení. Prosadil, aby exponáty byly instalov ány podle 

časového období. Jednotlivé úseky byly rozpracovány z r ůzných 

hledisek, byla použita scénická pojetí. Všechno m ělo svou psy-

chologickou posloupnost tak, aby informace podávané  jednotlivými 

předměty byly srozumitelné jak pro dosp ělého vzd ělaného jedince 

se zájmem o danou problematiku, tak pro dít ě školou povinné. 

I když dr. Jelínek soust řeďoval pot řebný materiál již  

od roku 1950, poda řilo se tuto expozici p ři rozloze 1500 m 2   

ve t řech podlažích pavilonu zp řístupnit ve řejnosti až  

v roce 1964. Technickou realizací byl pov ěřen národní podnik Vý-

stavnictví Praha za dozoru arch. Máca a Ulricha. Vý tvarnou část 

zajiš ťoval Český fond výtvarných um ění s výtvarníkem arch. Kar-

lem Pánkem a arch. Bed řichem Hanákem. 23)  Expozice se setkala 

s nebývalým zájmem návšt ěvník ů. 
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1.8. Další aktivity Ústavu Anthropos  

1.8.1. Publika ční činnost  

Výstavba nové muzejní budovy a p říprava expozice zdaleka 

nenapl ňovala veškerou pracovní činnost zam ěstnanc ů Ústavu An-

thropos. Bez rozsáhlých dlouholetých výzkum ů a terénních nález ů 

by se nová expozice jen zt ěží obešla. Sou časn ě se sb ěrem materi-

ál ů, p říprav ě libreta, scéná ře či tvorb ě expozice musela probí-

hat i v ědecká výzkumná činnost. Její výsledky bylo t řeba prezen-

tovat ve řejnosti. Pracovníci Ústavu Anthropos se často setkávali 

se svými kolegy z naší zem ě i ze zahrani čí, ú častnili se konfe-

rencí, navšt ěvovali zahrani ční ústavy apod. Na setkáních si vy-

měňovali své zkušenosti, novinky v daném oboru a domlo uvali se 

na další spolupráci. Ústav Anthropos se chopil po řadatelských 

ot ěží a n ěkolikrát se sám aktivn ě zapojil do organizace konfe-

rencí antropologických odborník ů, což vyžadovalo následnou pre-

zentaci sborník ů z t ěchto jednání. Publicitu si zasloužily i vý-

sledky výzkumné činnosti, a tak se Ústav Anthropos ujal vydávání 

periodika „Anthropologie“ a monografické řady „Anthropos“. 

 

1.8.1.1. Monografická řada „Anthropos“  

 Pro zajišt ění publicity objev ů a poznání od v ědeckých pra-

covník ů Ústavu Anthropos ke čtená řům z řad jejich koleg ů  

z jiných ústav ů, muzeí či v ědeckých organizací bylo nejvhodn ěj-

ším řešením vydávání monografické řady „Anthropos“ . 

Spoluautorem n ěkolika studií se stal i dr. Jelínek.  

V roce 1959 zve řejnil v této monografické řadě svoji kandidát-

skou práci "Anthropologie der Bronzezeit in Mähren"  a  
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v roce 1964 doktorskou diserta ční práci "Anthropologie der jün-

geren Steinzeit in Mähren". Výsledky jeho dlouholet é práce se 

tak dostaly mezi širokou odbornou ve řejnost a po zásluze byly 

odměněny p říznivým ohlasem a uznáním. 

 

1.8.1.2. Mezinárodní časopis „Anthropologie“  

V mezivále čném období byl u odborných pracovník ů, kte ří se 

zabývali antropologií, oblíben časopis „Anthropologie“.  

V roce 1923 ho založila Hrdli čkova nadace pro Univerzitu Karlo-

vu. S nástupem n ěmecké okupa ční vlády bylo další vydávání časo-

pisu zakázáno a následn ě v roce 1941 periodikum zaniklo úpln ě.  

Dr. Jelínek se na konci padesátých let snažil získa t podpo-

ru, nadšení a pochopení dalších antropolog ů. Musel p řesv ědčit 

příslušné povolovací orgány a p ředevším Univerzitu Karlovu, aby 

bylo vydávání časopisu op ět povoleno. Poda řilo se mu to až  

po dvou letech v roce 1961. Rok poté vyšlo první číslo nového 

periodického časopisu „Anthropologie“. Dr. Jelínek uvádí: „... 

úvodní slovo do n ěj napsali prof. V. Bunak z Moskvy  

a prof. H. V. Vallois z Pa říže, oba v ěhlasné v ědecké osobnosti. 

Přáli mn ě tehdy, aby časopis dlouho vycházel a já jsem pochopil, 

že ne každý editor udrží nadlouho sv ůj časopis p ři život ě a pro-

sperit ě. Cítil jsem proto jako sv ůj závazek nevzdávat tento 

dlouhodobý zápas a naopak časopis zakotvit, prosadit na meziná-

rodním poli a stále rozvíjet jeho úrove ň.“ 24)  Časopis vycházel 

t řikrát ro čně v anglickém, francouzském, n ěmeckém a ruském jazy-

ce. Českoslovenští i zahrani ční antropologové tak pravideln ě do-

stávali jedine čnou možnost k mezinárodní prezentaci svých v ědec-
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kých výsledk ů.  

Pro Ústav Anthropos to znamenalo jednak celosv ětovou publi-

citu a rovn ěž pravidelný p řír ůstek moderní odborné zahrani ční 

literatury, na což dr. Jelínek kladl velký d ůraz. Vým ěnou  

s více než 300 sv ětovými ústavy tak byl zajišt ěn stálý p řísun 

nových informací pot řebných pro odbornou v ědeckou práci.  

Dr. Jelínek z ůstal editorem až do roku 1995, ale i poté  

do tohoto periodika nep řestal p řispívat svými články. Za dobu 

více než čty řiceti let zde uve řejnil p řes 100 svých článk ů  

o nových nálezech, teoriích a úvahách či zpráv ze sympozií  

a mezinárodních kongres ů. Snaha a myšlenka dr. Jelínka z ůstala 

zachována do dnešní doby, kdy Anthropologie vychází  n ěkolikrát 

ro čně s podtitulem „International Journal of the Science   

of Man“. Jeho sou časnou editorkou je RNDr. Marta Do čkalová, 

PhD., dlouholetá spolupracovnice dr. Jelínka. 

  

1.8.2. Organiza ční činnost  

 Ústav Anthropos se stal ve své dob ě jedine čným muzejním 

pracovišt ěm, které řešilo otázky spojené s p ůvodem a vývojem 

člov ěka vlastním výzkumem a zárove ň muzejní expozicí.  

Vedle této organizace existovaly r ůzné ústavy Akademie v ěd ČSSR 

zaměřené na konkrétní v ědní obory (nap ř. Archeologický ústav, 

Historický ústav apod.), kde se soust řeďovali odborní v ědečtí 

pracovníci a rovn ěž provád ěli r ůzné výzkumy. Bylo t řeba výsledky 

všech t ěchto výzkum ů prezentovat širší ve řejnosti, porovnávat a 

konzultovat je s dalšími objevenými nálezy. A práv ě k tomu slou-

žila setkávání, jejichž po řádání se ujal Ústav Anthropos v čele 
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s dr. Jelínkem. 

V roce 1961 bylo uspo řádáno "Sympozium o problémech pleis-

tocénu". Na pracovním setkání v Brn ě se sešli čeští a slovenští 

vědečtí pracovníci a výsledky sympozia byly publikovány jako 

zvláštní svazek "Anthropos". 

 Další významná setkání, která organizoval Ústav An thropos, 

byl v roce 1961 XI. kongres československých antropolog ů v Miku-

lov ě a v roce 1965 XII. kongres československých antropolog ů  

v Brn ě. Oba dva kongresy byly hojn ě navštíveny i zahrani čními 

účastníky a výsledky jednání byly uve řejn ěny op ět ve zvláštním 

svazku monografické řady "Anthropos". P ředsedou t ěchto setkání 

československých v ědců s mezinárodní ú častí byl dr. Jelínek. 

 Velkou poctou pro československou antropologii a obzvláš ť 

pro Ústav Anthropos bylo uspo řádání II. kongresu Evropské antro-

pologické asociace v Brn ě roku 1980. Sv ědčilo to o mezinárodním 

uznání brn ěnského antropologického pracovišt ě a dr. Jelínka ob-

zvláš ť. Byl pov ěřen organizací a p ředsednictvím tohoto v ědeckého 

setkání mezinárodního rozsahu. Výsledky byly prezen továny  

ve dvou svazcích "Man and his origins" a "Modern Ma n". 

 

1.9. Další p ůsobení dr. Jelínka v Ústavu Anthropos  

1.9.1. V čele Ústavu Anthropos  

 Dr. Jelínkovi se poda řilo vybudovat moderní, v ědeckovýzkum-

ný ústav, který postupem doby nabyl mezinárodního v ýznamu a 

uznání. Nebýt jeho odhodlání, vytrvalosti a p řesv ědčení jít  

za vyty čeným cílem, Ústav Anthropos by dnes pravd ěpodobn ě nee-

xistoval. Ne náhodou se práv ě dr. Jelínek stal v roce 1952 jeho 
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vedoucím. V této funkci p ůsobil do roku 1958, kdy byl jmenován 

ředitelem MM, což mu uvolnilo ruce p ři rozhodování o záležitos-

tech Anthroposu. V této dob ě došlo k nejv ětším pokrok ům ve stav-

bě pavilonu v Pisárkách a s tím spojenému budování no vé expozi-

ce.  

 Zahrani ční experti oce ňovali jeho znalosti, odhodlání  

a houževnatost a v roce 1971 byl jmenován do funkce  prezidenta 

Mezinárodní rady muzeí (ICOM), p řidružené organizace UNESCO. 

Časté cesty do zahrani čí a pracovní vytížení a časové nap ětí do-

nutily dr. Jelínka vzdát se funkce ředitele MM a pln ě se v ěnovat 

ICOM. Setrval zde dv ě volební období, tzn. do roku 1977. Poté se 

vrátil op ět do řad odborných pracovník ů Ústavu Anthropos a  

do r. 1986 setrval v jeho čele. Po roce 1990 stále z ůstával za-

městnán v MZM a vykonával práci odborného v ědeckého pracovníka 

až do roku 2002, kdy mu už jeho zdraví nedovolilo p okra čovat 

v intenzívní v ědecké činnosti. 

 

1.9.2. Tv ůrce expozic a specifické výstavní pojetí   

 V roce 1964 byla v pavilonu zp řístupn ěna první stálá expo-

zice „O p ůvodu a vývoji člov ěka a po čátcích jeho kultury“, je-

jímž autorem byl dr. Jelínek s kolektivem. Expozice  byla  

na svoji dobu velmi moderní, p ředstavovala nejnov ější v ědění  

o p ůvodu člov ěka a jeho kultu ře. V řadách široké ( často  

i zahrani ční) ve řejnosti se setkávala s obrovským zájmem. 

 Ovšem postupem doby p řicházeli badatelé na nové poznatky, 

které bylo t řeba zprost ředkovat ve řejnosti. Stálou expozici bylo 

možné postupn ě dopl ňovat aktuálními výstavami, ale toto řešení 



 

 

- 30 - 

bylo pouze do časné. Vytvo ření nové expozice se postupem doby 

stalo nevyhnutelné. V letech 1979 – 1980 dr. Jelíne k soustavn ě 

pracoval na vytvo ření libreta a scéná ře pro novou expozici. 

Vhodná p říležitost k jejímu zp řístupn ění se naskytla  

v roce 1980, kdy se v Brn ě konal II. kongres Evropské antropolo-

gické asociace a zárove ň Ústav Anthropos slavil 30 let svého tr-

vání. Zvídavému návšt ěvníkovi se tak p ředstavily veškeré nejno-

vější poznatky a nálezy z celého sv ěta v četn ě teoretických záv ě-

r ů z nich plynoucích. Nov ě zrekonstruovaná expozice se tak stala 

nejmodern ější expozicí s danou problematikou. 

Díky kontakt ům s organizací UNESCO provád ěl dr. Jelínek 

rozsáhlé výzkumy na zahrani čních expedicích, jež následn ě pre-

zentoval ve výstavních prostorách pavilonu Anthropo s. Z n ěkolika 

uskute čněných výstav m ůžeme jmenovat nap ř. úsp ěšnou výstavu 

„Austrálie, výsledky výzkum ů expedice Anthropos do Arnhemské ze-

mě“. 

 Již v dob ě, kdy dr. Jelínek nastoupil do MM, uv ědomoval si, 

jak t ěžké je vytvo řit kvalitní výstavu z roviny výstavní a záro-

veň tak, aby byla srozumitelná i pro širokou ve řejnost r ůzných 

věkových kategorií. P ři p říprav ě expozice a výstav v pavilonu 

Anthropos necht ěl ukazovat pouhé p ředměty, díval se o čima ná-

všt ěvníka a v ěděl, že samotné p ředměty nejsou samy o sob ě dost 

zajímavé. Proto se snažil oživit expozici rekonstru kcemi, cht ěl 

vnést do expozice souvislosti pomocí kreseb, plánk ů, fotografií.  

Nad každým tématem se zamýšlel a hledal to nejvhodn ější rozmís-

t ění p ředmět ů, nejnázorn ější vysv ětlení. Zkoušel r ůzné druhy 

vitrín, osv ětlení, barvy pozadí apod. Na svoji dobu m ěl dr. Je-
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línek velmi pokrokové názory. Prosazoval uznávání f akt ů, která 

jsou sou částí dnešního studia muzeologie – nap ř. si uv ědomoval, 

že tvorba výstav má své zákonitosti, které se vážou  na r ůzná 

pravidla z oboru psychologie, výchovy, výtvarného p ojetí apod. 

Ve sborníku 25 let Pavilonu Anthropos dr. Jelínek u vádí: „… zdálo 

se mi, že muzea mohou dát svým návšt ěvník ům mnohem více, než 

pouze ukázat zajímavý p ředmět. Mohou jej funk čně vysv ětlit, dát 

návšt ěvníkovi živou ú čast na dobrodružství poznání, p řisp ět 

k živému poznání hodnot, stát se živými ústavy nabí zejícími p ři-

tažlivý program. Mohou nejen ukázat kamenný nástroj , ale i jak 

je možno takový nástroj zhotovit, k čemu sloužil – a také jaká 

je hodnota lidské práce, lidského poznání.“ 25)  Pr ůkopnické názory 

dr. Jelínka jsou aktuální i dnes. Neustálý vývoj v ědy a techniky 

nám sice v dnešní dob ě nabízí mnohem rozsáhlejší technické mož-

nosti, ale myšlenka z ůstává stále stejná – taková, s jakou  

dr. Jelínek operoval po celý sv ůj život - podat návšt ěvníkovi 

muzejního stánku informace názorným, zajímavým a po utavým zp ůso-

bem, který by ho vnesl do dané problematiky a zárov eň aktivn ě 

zapojil.  

 

1.10. „Unikátní“ Ústav Anthropos  

S p ředstavou nového Ústavu Anthropos jako zcela atypick ého 

muzejního za řízení si ve sv ět ě vydobyl velké uznání. Byl to uni-

kátní ústav nejenom v československém prost ředí, ale i pro širo-

kou zahrani ční ve řejnost. Spojil n ěkolik v ědních obor ů dohroma-

dy, což v té dob ě nebylo zcela obvyklé. I když se ob čas potýkal 

s nesouhlasnými projevy, ustál si sv ůj názor a dokázal ho prosa-
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dit. Na prohlídku expozice dokumentující p ůvod a vývoj člov ěka 

v pavilonu Anthropos p řijížd ěly široké zástupy zahrani čních ná-

všt ěvník ů a „duchovní otec“ Ústavu Anthropos tak získal uzná ní i 

u mezinárodní ve řejnosti.  

 

1.11. Sou časná rekonstrukce pavilonu Anthropos  

Pavilon v Pisárkách se již od samotného po čátku potýkal 

s technickými problémy. Obrovský problém byl v nedo state čné te-

pelné izolaci celé budovy a v nevhodném systému vyt ápění.  

Přes veškerou snahu dr. Jelínka a jeho koleg ů se nepoda řilo za-

jistit celoro ční návšt ěvní provoz pavilonu. V pr ůběhu času se 

sice pracovníci Anthroposu snažili tento problém vy řešit  

např. zabudováním dvojitých oken či vým ěnou st řešní konstrukce, 

přesto i nadále z ůstávala muzejní expozice v zimních m ěsících 

uzav řena.  

Pracovníci Anthroposu se sice n ěkolikrát pokoušeli o zahá-

jení modernizace, ovšem vždy se setkali s nedostate čnou finan ční 

podporou. Provozní problémy postupem času stále nar ůstaly, expo-

zice za čala zaostávat za novými v ědeckými poznatky, stav budovy 

se neustále zhoršoval. V roce 2003 byla tedy zaháje na celková 

rekonstrukce pavilonu Anthropos. 

 Krom ě rekonstrukce mamuta, jeho kostry a dvou nást ěnných 

kopií skalních maleb z jeskyn ě Lascaux a Altamira byly veškeré 

exponáty z budovy vyklizeny a na konci roku 2003 by ly zapo čaty 

stavební práce. Úpravy trvaly do prosince 2004 a po dle časového 

harmonogramu projektu m ěly být následn ě zahájeny práce  

na expozicích. Do tohoto p ůvodního plánu nep ředvídateln ě zasáhla 
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tragická smrt majitele stavební spole čnosti ing. Vladimíra 

Manďáka p ři p řírodní katastrof ě v Thajsku a kv ůli administrativ-

ním p řekážkám byla kolaudace budovy posunuta až na konec  

roku 2005. 26) 

 

1.11.1. Stavebn ě-technické úpravy  

 Budova byla stavebn ě a technicky upravena. Byla vybudována 

přístavba nové vstupní haly s výtahem jezdícím až do nejvyššího 

patra budovy. Vy řešení specifického problému pavilonu s tepelným 

zajišt ěním popisuje PhDr. Slavomír Brodesser následovn ě: "Zatep-

lení objektu se m ělo docílit zmenšením ploch oken a nahrazením 

prosklených prvk ů fasády novým bezpe čnostním izola čním dvojsklem 

s reflexní vrstvou z venkovní strany. Jako zdroj te pla bylo na-

vrženo tepelné čerpadlo systému vzduch-voda s bivalentním zdro-

jem na elektrickou energii, které lze v letním obdo bí využít  

pro klimatizaci." 27)  V pavilonu jsou nov ě vybudovány dva sály  

pro krátkodobé výstavy, p řednáškový sál s nejmodern ějším tech-

nickým vybavením a kavárna pro relaxaci návšt ěvník ů. Expozice a 

výstavy se staly dostupné i pro t ělesn ě postižené zájemce díky 

vybudování bezbariérového p řístupu. 

 

1.11.2. Nová expozice  

Po dokon čení stavebních úprav za čali pracovníci Anthroposu 

usilovn ě vytvá řet novou expozici o nejstarším osídlení Moravy  

i celého kontinentu. Je rozd ělena na n ěkolik celk ů, na jejichž 

scéná ři se podíleli p řední čeští v ědečtí odborníci. Jednu část 

navrhl sou časný vedoucí Ústavu Anthropos doc. PhDr. Martin Oli -
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va, PhD. Je nazvána " Morava lovc ů a sb ěra čů" a "Nejstarší um ění 

Evropy". Další část tvo ří úsek "Paleolitické technologie"  insta-

lovaný podle scéná ře Z. a P. Nerudových. Následující celek "Ge-

netika ve vývoji člov ěka"  zahrnuje nejnov ější výsledky výzkum ů 

původu a vývoje člov ěka a jeho kultury. Jeho autorem je  

PhDr. J. Sekerák. Část "Bratranci nebo brat ři? - Etologie primá-

t ů"  p ředstavující chování a život člov ěku nejbližších tvor ů - 

primát ů dopl ňuje "Příb ěh lidského rodu". 28)  Scéná ř pro tuto část 

expozice navrhl ješt ě za svého života dr. Jelínek. Vyhotovil ná-

kresy jednotlivých částí, ale bohužel, dokon čit ji už nestihl. 

Sám doporu čil svého nástupce prof. Z. Šmahela, který ve spolu-

práci s RNDr. Martou Do čkalovou, PhD. p ůvodní koncepci rozší řil. 

Ovšem v samotné podstat ě stále vychází z návrhu dr. Jelínka. 29)

 Návšt ěvnická ve řejnost si nedokáže p ředstavit Anthropos  

bez rekonstrukce mamuta. V nové expozici z ůstal zachován a jeho 

okolí bylo navíc výtvarn ě zpracováno tak, aby p řipomínalo jeho 

přirozené p řírodní prost ředí.  

 Nová expozice je pon ěkud odlišná od té, kterou v 60. letech 

vytvo řil a poté v 80. letech zmodernizoval tým dr. Jelínk a. Vý-

voj v ědy a techniky posunul technické prost ředky daleko dop ředu, 

tudíž i výstavní možnosti jsou dnes pon ěkud jiné - rozší řené a 

neomezující. Dnešní divák se p ři prohlídce výstav nespokojí pou-

ze s instalovanými p ředměty, jejich popisky a dopl ňujícími tex-

ty. Vyžaduje prezentaci, která by nabízela spojitos ti, rekon-

strukce p ředstavovaných prost ředí, audiovizuální doprovod či 

možnost interaktivního zapojení se. A na tohle všec hno tv ůrci 

expozice pamatovali, nová expozice pavilonu Anthrop os by tedy 
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měla uspokojovat i ty nejnáro čnější návšt ěvníky. 

  

1.11.3. Shrnutí  

 Nov ě instalovaná expozice je jiná, ale myšlenka z ůstala 

stejná. I p řesto, že dr. Jelínek už v devadesátých letech nebyl  

zaměstnancem MZM na plný úvazek, stále projevoval nevše dní zájem 

o d ění v Anthroposu a nezištn ě nabízel svou pomoc. Jednotlivé 

kroky s ním byly konzultovány a on vždy rád poskytl  sv ůj názor a 

radu. O rekonstrukci Anthroposu usiloval jeho "duch ovní otec" 

již řadu let p řed jejím zapo četím a je nesmírná škoda, že se je-

jího dokon čení nedo čkal. Zem řel 3. října 2004 v dob ě, kdy byly 

provád ěny stavební úpravy pavilonu. Nezbývá než v ěřit a doufat, 

že by s touto kone čnou podobou byl spokojen. 
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2. Ředitel MM  

 V povále čném období se revolu ční zm ěny ve ve řejném život ě 

odrazily i v činnosti a p ůsobení MM. V roce 1948 vyst řídal po-

sledního p ředvále čného ředitele prof. PhDr. Jaroslava Helferta 

dr. Karel Černohorský. Následujícího roku 1949 bylo MM na zákl a-

dě zrušení zemského z řízení p řevedeno do státní pé če pod vedení 

ministerstva školství, v ěd a um ění a v zá ří téhož roku byl ne-

dávno jmenovaný ředitel odvolán z funkce. Nahradil ho botanik 

dr. Jan Šmarda (za jeho p ůsobení v roce 1948 p řišel do MM stu-

dent Jan Jelínek). Ovšem ani dr. Jan Šmarda nez ůstal v čele mu-

zea dlouho. V roce 1952 se zcela oddal profesorské dráze na P ří-

rodov ědecké fakult ě MU a rok poté ho vyst řídal dr. Karel Tihel-

ka. I on se po čty řech letech v ředitelské funkci rozhodl  

pro v ědeckou činnost v Archeologickém ústavu ČSAV a MM z ůstalo 

bez ředitele. Ministerstvo stálo p řed d ůležitým úkolem vybrat 

vhodnou osobu do čela této významné instituce, ale to se mu 

dlouho neda řilo. B ěhem roku 1957 byl pov ěřen zastupováním nej-

prve vedoucí entomologického odd ělení dr. Jaroslav Stehlík, poz-

ději dr. Theodora Straková. 30)  I když v tomto období, poznamena-

ném častou vým ěnou ředitele, došlo k ur čitým zm ěnám ve vývoji MM 

(nap ř. vzniklo nové odd ělení historické archeologie, pokra čovaly 

archeologické výzkumy, za čalo se jednat o architektonické rekon-

strukci budov MM zasáhnuté p ři II. sv ětové válce), žádnému 

z vedoucích p ředstavitel ů se nepoda řilo činnost muzea výrazn ěji 

zformovat. 

 Ke stabilizaci muzea došlo až po roce 1958, kdy by l  

do funkce ředitele jmenován dr. Jelínek. V článku pro Časopis 
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Moravského muzea z roku 1969 vzpomíná: „Roku 1958 jsem byl –  

po 10letém p ůsobení v Moravském museu – jmenován jeho ředitelem. 

Po krátké činnosti p ěti p ředcházejících ředitel ů, činnosti tém ěř 

vždy násiln ě p řerušené, jsem p řijal funkci s ur čitou nejistotou, 

ale s v ůlí pracovat a vést ústav tak, abych mohl kdykoliv 

s čistým sv ědomím skládat ze své činnosti ú čty.“ 31)  Uvědomoval 

si, že pro další rozvoj MM a posílení jeho pozice m ezi dalšími 

kulturními a v ědeckými institucemi je nezbytná jeho reorganiza-

ce. 

  

2.1. Zm ěna organiza ční struktury MM   

Základní problém vid ěl dr. Jelínek v nedostate čném odborném 

vědeckém obsazení muzea. Neváhal p řijmout nové mladé pracovníky, 

kte ří by disponovali jednak kvalifikovanými v ědeckými znalostmi, 

ale zárove ň jim nechyb ělo nadšení a chu ť jít neprošlapanou ces-

tou s vlastním názorem. Rozší řením pracovního kolektivu získal 

pevný základ pro zvýšení po čtu jednotlivých muzejních odd ělení 

se specifickým zam ěřením a k rozší ření v ědeckých aktivit MM.  

V této dob ě dr. Jelínek už velmi intenzívn ě pracoval  

na projektu nové budovy pavilonu Anthropos v Pisárk ách. To, že 

se stal ředitelem MM, mu pomohlo ve formálních v ěcech adminis-

trativy a rozhodování, ovšem zapomínat nesm ěl ani na další odd ě-

lení a útvary MM. Nové prostorové vybavení umožnilo  jednak mo-

dernizaci stávajících odd ělení a také vznik n ěkolika nových. 

S reformou jednotlivých odd ělení MM a vznikem nových docházelo 

ke zvýšené akvizici sbírkových p ředmět ů, modernizaci depozitár-

ních prostor apod. Rozší řením prostor ů a vznikem nových odd ělení 
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se objevily zárove ň nové výstavní sály pro expozice. 

 

2.1.1. Krasové odd ělení  

 Odd ělení pro výzkum Moravského krasu bylo založeno v MM  již 

za p ůsobení prof. Absolona, ovšem po jeho odchodu nebylo  nikoho, 

kdo by činnost tohoto odd ělení udržoval. Do roku 1956 sice bylo 

sou částí geologicko-petrografického odd ělení, ale poté bylo zce-

la zrušeno. Teprve dr. Jelínek se v roce 1960 p ři činil o jeho 

obnovení a výzkum jeskyní v nedalekém Moravském kra su op ět za-

čal. Krasové odd ělení dosahovalo mnoha úsp ěchů, ovšem pozd ěji 

bylo zrušeno a dnešní struktura MZM již toto odd ělení nezahrnu-

je. 

 

2.1.2. Moravská galerie  

 V pr ůběhu 143 let shromaž ďovalo MM um ělecké p ředměty a  

pod jeho k řídly vyr ůstala jedine čná kolekce výtvarného um ění 

specializovaná na obrazy. Na základ ě rozhodnutí Rady MNV  

v roce 1961 se obrazárna spojila se sbírkovým fonde m Umělecko-

pr ůmyslového muzea a byla vytvo řena zcela nová organizace – Mo-

ravská galerie. 

 

2.1.3. Etnografický ústav  

Z p ůvodního národopisného odd ělení vznikl v roce 1961 Etno-

grafický ústav. Pro výstavní a technické zázemí se podařilo zís-

kat budovu na tehdejší Gagarinov ě t říd ě (dnešní Kobližná ul.) - 

Palác šlechti čen. Výrazn ě poškozená budova po bombardování le-

tectvem USA v roce 1944 byla zrekonstruována a v ro ce 1961 zde 
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byla otev řena stálá expozice „Lid v p ěti generacích“. 32) 

 

2.1.4. Literární odd ělení  

Především z iniciativy Univerzity J. E. Purkyn ě a její Fi-

lozofické fakulty vzniklo literární odd ělení p ůvodn ě jako sou-

část Muzea m ěsta Brna. Jeho výzkumná práce se zam ěřila zejména 

na zpracování monografií místních významných literá t ů a na zma-

pování literárních památek v tehdejším Československu.  

V roce 1961 došlo k p řevedení tohoto odd ělení pod MM a doplnilo 

tak humanitní studia. 

 

2.1.5. Mendelianum  

V roce 1962 vyslyšel dr. Jelínek hlasy a požadavky svých 

koleg ů a jako ředitel muzea z řídil samostatné odd ělení genetiky 

Johanna Gregora Mendela, dnes nazývané Mendelianum. 33)  V bývalém 

augustiniánském klášte ře na dnešním Mendelov ě náměstí v Brn ě byl 

v roce 1965, p ři p říležitosti oslav 100. výro čí zve řejn ění Men-

delovy práce, z řízen Památník Johanna Gregora Mendela 

s dlouhodobou expozicí o jeho život ě. 

PhDr. Petr Šulé ř, sou časný ředitel Moravského zemského mu-

zea, na seminá ři v ěnovaném dr. Jelínkovi vzpomínal následovn ě: 

„Jeho cíle nebyly malé. Teprve za éry prof. Jelínka  došlo 

k obrovskému nár ůstu pracovník ů, vznikla nová odd ělení, vznikl 

Anthropos a ústav biologických v ěd, který dnes nazýváme Mendeli-

anum. Mnohdy to jsou neuv ěřitelné výsledky, často jen t ěžko do-

kážeme pochopit, že se mu povedly. Vždy ť jenom založení Mendeli-

ana byl naprosto ojedin ělý čin v dob ě, kdy se ješt ě zcela ofici-
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áln ě na vysokých školách p řednášelo o genetice jako o buržoazní 

pav ědě hodné zavržení. Prof. Jelínek prosadil uspo řádání gene-

tické konference a prosadil založení speciálního v ědeckého ústa-

vu. A nejenom to. Dokonce se mu poda řilo prosadit, aby duchovním 

otcem a autorem tohoto v ědeckého pracovišt ě byl doc. K říženecký, 

který se jen n ěkolik m ěsíc ů p řed tím vrátil z v ězení, kde byl 

trestán za své v ědecké postoje.“ 34)   

Oddělení se soust ředilo na dokumenta ční práci zam ěřenou  

na osobní život J. G. Mendela a na zmapování histor ie genetiky. 

 

2.1.6. Metodicko-muzeologické odd ělení  

Zvláštní postavení mezi nov ě vzniklými útvary m ělo muzeolo-

gické odd ělení. Snahy o založení metodického pracovišt ě, které 

by řídilo a ovliv ňovalo činnost moravských muzeí a zárove ň se 

zajímalo o aktuální muzejní problémy, se objevovaly  již se vzni-

kem muzea a prakticky nikdy neustaly. Vhodné podmín ky k tomu na-

staly až v šedesátých letech 20. století, kdy v r. 1962 p řišel 

do muzea nový pracovník PhDr.  Zbyněk Zbyslav Stránský (dále jen 

dr. Z. Z. Stránský). V prosinci 1962 byl dr. Jelínk ovi p ředložen 

návrh na z řízení muzeologického odd ělení v četn ě personálního ob-

sazení a plánu hlavních úkol ů na rok 1963. Činnost muzeologické-

ho pracovišt ě byla v prvním roce jeho existence zam ěřena zejména 

„ na rozpracování aktuální muzeologické otázky s ohle dem k pot ře-

bám MM a ostatních muzeí v kraji, zajistit teoretic kou p řiprave-

nost nových expozic, vypracovat teoretické podklady  pro užití 

nových forem práce s návšt ěvníkem a zejména rozpracování otázky 

muzeologické výuky, p ředevším ve vztahu k filozofické fakult ě 
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Univerzity J. E. Purkyn ě v Brn ě“. 35)  Vedoucím tohoto nov ě vznik-

lého odd ělení se stal dr. Z. Z. Stránský, který zde využil s vé 

profesní zkušenosti z p ředchozího p ůsobení ve vedoucích funk-

cích. 36)  Došlo ke zkvalitn ění metodické práce v MM a sou časn ě  

k rozvíjení nových sm ěr ů muzeologického myšlení. 

 První významn ější akcí muzeologického odd ělení MM bylo 

uspo řádání celokrajského seminá ře muzejních pracovník ů ve dnech 

26. - 28. listopadu 1962. Tento seminá ř se 73 ú častníky z celého 

kraje zahájil dr. Jelínek. Hlavním tématem bylo zav ádění nové 

sbírkové evidence a ukládání sbírkových fond ů, sou částí byly  

i praktické ukázky uložení sbírkových p ředmět ů v depozitá řích 

MM. Seminá ř byl ú častníky velmi kladn ě hodnocen, poprvé se zde 

objevily myšlenky o nutnosti racionalizace muzejní sít ě v Jiho-

moravském kraji. Zd ůraznila se nutnost po řádání podobných setká-

ní, proškolení alespo ň vedoucích pracovník ů atd. Výsledky semi-

náře potvrdily a zd ůraznily opodstatn ěnost návrhu na ustanovení 

specializovaného muzeologického odd ělení, jediného v tehdejší 

Československé republice. 

 

2.2. Rekonstrukce budov  

 V roce 1953 za čala Civilní obrana m ěsta Brna budovat 

ochranné prostory pod katedrálou Petrov a z části také pod budo-

vami MM na dnešním Zelném trhu. Často k tomu neváhala použít tr-

havinu, což se neblaze projevilo na statice a bezpe čnosti muzej-

ních budov. Byly provád ěny sondy, zjiš ťovalo se, nakolik jsou 

dané budovy poškozené a jaké řešení by bylo nejvhodn ější. N ěkte-

ré se za čaly stahovat kovovými pásy, n ěkteré byly tak siln ě po-



 

 

- 42 - 

škozeny, že se rozhodovalo o jejich zbourání. Dr. J elínek se 

rozhodl této situace využít. Pokusil se p řesv ědčit p říslušné 

státní orgány o nutnosti rekonstrukce daných prosto r. Získal fi-

nanční prost ředky na zaplacení nových prostor a na celkovou re-

konstrukci hlavních budov. Poda řilo se mu p řesv ědčit ve řejné či-

nitele a p řistoupilo se k rekonstrukci. Nebyla to záležitost 

pouze n ěkolika let, ale jednalo se o dlouholetý projekt.  

V roce 1961 byly propojeny budovy na Zelném trhu č. 7 

s domy na Muzejní ul. č. 1 a 4., jež byly ur čeny k demolici. 

Prostory byly postupn ě upraveny pro v ědecké a technické pot řeby 

Ústavu Anthropos. P ři p řestavb ě řemeslníci objevili dosud skryté 

doklady architektury ze 13. – 15. století, což pomo hlo identifi-

kovat minulost daných budov a o to víc šetrn ěji se muselo p ři-

stupovat k jejich p řestavb ě. 37) 

 Sou časn ě s rekonstrukcí t ěchto t ří hlavních prostor slouží-

cích pracovník ům Ústavu Anthropos byla zahájena dlouhodobá re-

konstrukce dalších okolních budov, které poskytoval y zázemí  

pro další odborná odd ělení MM.  

 Rekonstrukce trvala n ěkolik let, dokonce Dietrichsteinský 

palác byl rekonstruován až v 80. letech, ale jeho d okon čení 

ovšem dr. Jelínek jako ředitel muzea už nezastihl. 

 

2.3. Nová koncepce, shrnutí  

 S nástupem dr. Jelínka do funkce ředitele vkro čilo MM  

do nové etapy svých d ějin. Bylo to období velmi bohaté na zásad-

ní zm ěny ve struktu ře muzea, v jeho koncepci, rozši řování sbí-

rek, výstavbu a rekonstrukci. Snahou dr. Jelínka by lo vybudovat 
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muzeum nového typu, p řístupné jak pro v ědecké odborníky, tak  

pro soudobou spole čnost. 

 Dnes není d ůležité, že sou časné MZM nemá stejnou organiza č-

ní strukturu, jakou stanovil dr. Jelínek, že n ěkterá odd ělení už 

neexistují nebo byla slou čena s jinými. Dr. Jelínek p ůsobil  

ve funkci ředitele MM do roku 1971, kdy po zvolení prezidentem  

ICOM na tuto funkci rezignoval. Za dobu t řinácti let provedl 

v muzeu řadu zm ěn, díky nimž pokro čilo ve svém vývoji o velký 

krok dop ředu a za řadilo se mezi významná a uznávaná muzea 

v celém sv ět ě. Nemalou m ěrou to bylo p ředevším díky pavilonu An-

thropos, za jehož vznikem stojí p ředevším dr. Jelínek. Bez jeho 

nadšení, odhodlání, tvo řivosti, vytrvalosti a síly zdolávat neu-

stále se vyskytující p řekážky by dnes jen st ěží existoval.  

 Ovšem žádný ředitel by nic nedokázal bez svých zam ěstnanc ů, 

bez lidí, kte ří jeho nápady podporovali a realizovali a naopak 

bez toho, aby také on dokázal naslouchat jejich náz or ům, poža-

davk ům a pot řebám. Záleželo i na jeho výb ěru, které odborníky si 

vybral za své spolupracovníky. Volba byla v ětšinou správná a dí-

ky vzájemné souh ře dokázali zam ěstnanci muzea najít pro MM pevné 

místo mezi sv ětovými muzejními organizacemi. Dokladem toho byla 

i mimo řádní pozornost ú častník ů generální konference ICOM, která 

se konala v roce 1968 v tehdejším Západním N ěmecku. U p říleži-

tosti 150. výro čí založení muzea dr. Jelínek prosadil, aby MM 

hostilo zahrani ční ú častníky konference a p ředvedlo se jim jako 

moderní muzejní ústav.   
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IV. KATEDRA MUZEOLOGIE V BRN Ě 

 

1. Založení katedry dr. Helfertem  

Výuka muzeologie na brn ěnské univerzit ě
 má dlouholetou tra-

dici. Brzy po z řízení Masarykovy univerzity vydalo v roce 1921 

Ministerstvo školství a národní osv ěty výnos ke z řízení lektorá-

tu muzejnictví. Hlavním iniciátorem zavedení výuky muzeologie 

 na Filozofické fakult ě byl tehdejší ředitel MZM dr. Jaroslav 

Helfert (dále jen dr. Helfert). 38)  Pro muzejní práci se snažil 

zajistit takové pracovníky, kte ří by byli odborníky nejenom  

ve svém v ědním oboru, ale také v muzejní teorii.  První b ěh zapo-

čal v letním semestru akademického roku 1921 - 1922.  Dr. Helfert 

začal p řednášet již v jeho letním semestru. Hlavním úkolem výuky 

muzeologie bylo vychovávat studenty pro muzejní prá ci po prak-

tické stránce. Dr. Helfert tehdy uvedl: „ Vybudování našeho mu-

zejnictví musíme v ěnovati pé či co nejup římnější a nejusilovn ěj-

ší. Na veliký ten úkol nesta čí n ěkolik jednotlivc ů, je t řeba řa-

dy odborných pracovník ů. A tyto t řeba do muzejnictví uvésti, 

vštípiti jim lásku a oddanost k tomuto oboru.“ 39)  Jednalo se  

o v ůbec první výuku muzeologie nejen na Morav ě, ale i v celé ze-

mi.  

 Výuka muzejnictví byla s úsp ěchem organizována v pr ůběhu 

30. let, činnost lektorátu však byla p řerušena okupací a druhou 

sv ětovou válkou. I p řesto se dr. Helfertovi poda řilo výuku op ět 

obnovit v roce 1945. Bohužel, činnost lektorátu byla zanedlouho 

přerušena a výuka muzejnictví byla zrušena.  
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2. Obnovení výuky dr. Jelínkem  

2.1. Odborné personální obsazení v muzeích  

 Teprve na po čátku 70. let se znovu objevila myšlenka obno-

vit výuku muzeologie se specializací pro muzejní pr acovníky. 

Pr ůkopníkem tohoto nápadu byl dr. Jelínek.  

 V té dob ě docházelo ke stagnaci rozvoje a zkvalitn ění pro-

fesionalizace muzejních pracovník ů v tehdejším Československu. 

Důvodem byl jednak názor, že muzeum je vyhran ěno vlastiv ědným 

osv ětovým pracovník ům a jednak snahy nad řízených orgán ů umís ťo-

vat do muzeí nevhodné nebo neúsp ěšné jedince. V muzeu kon čili 

protek ční lidé, kte ří nikde jinde nenašli uplatn ění anebo osoby, 

které sem byly odstran ěny pro své nep řiměřené názory či nežádou-

cí skutky. N ěkte ří z nich ob čas projevovali zvýšený zájem o da-

nou tématiku, specializovali se a dosahovali ur čité odborné 

úrovn ě. P řesto kvalifikovanou v ědeckou práci provád ěli jen málo-

kdy. 40)   

V jednotlivých muzeích rostl po čet vysokoškolsky vzd ělaných 

pracovník ů. Jižní Morava m ěla dokonce jedine čné prvenství v po-

čtu t ěchto odborník ů (všechna muzea byla obsazena minimáln ě jed-

ním vysokoškolským pracovníkem). Ovšem tato skute čnost byla tro-

chu zavád ějící ve vztahu k muzejní odbornosti daných pracovní ků. 

Ti byli sice odborníky ve svém p říslušném v ědeckém oboru, ale  

o muzeu, jeho činnostech a výstavních praktikách nev ěděli v ůbec 

nic. I p řes jejich snahu trvalo dost dlouho, než pronikli  

do specifických činností spojených s muzejnictvím, což se nebla-

ze za čalo odrážet i na úrovni instalace výstav. Tuto situ aci vi-

děl prof. Jelínek jako " přímo volající po ustavení zvláštní mu-
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zeologické katedry, která by na úseku užité, specia lizované mu-

zeologie soust ředila výuku pro všechny obory (nap ř. muzeologii 

pro etnografy, pro historiky, pro archeology) a ovš em také  

pro obory p řírodov ědecké (nap ř. pro biology, geology) a která by 

také sou časn ě provád ěla výuku obecné muzeologie (historie muzeí, 

jejich organizace, druhy, vývoj architektury budov a expozic, 

problémy prezenta ční činnosti muzeí, v ědecké práce v muzeích, 

otázky podstaty muzeologie, hodnocení pramenných do kument ů 

aj.)." 41)   

 

2.2. Možnosti studia muzeologie   

Do r. 1963 byla muzeologie p řednášena na brn ěnské i pražské 

univerzit ě
42)  pouze výjime čně p ři studiu archeologie, národopisu 

nebo hudební v ědy. Tato skute čnost zp ůsobovala, že do muzeí p ři-

cházeli vysokoškolsky vzd ělaní absolventi p říslušného v ědního 

oboru, avšak v muzejní teorii či praxi se orientovali velmi má-

lo. V ětšinou záleželo na jejich osobní iniciativ ě, aby si osvo-

jili základní muzeologické poznatky. Až dlouholetou  praxí v mu-

zeu p řicházeli na podstatu a ú čel muzejní práce, postupn ě si vy-

tvá řeli p řístup p řiměřený svému odbornému sm ěru. Nedostate čným 

vzd ěláním a informovaností docházelo k duplikaci muzejn í práce 

s dalšími v ědeckými institucemi anebo k napodobování práce vý-

zkumných ústav ů. Muzeologie se neustále rozvíjela a zdokonalova-

la, stávala se stále složit ější, čímž vlastní praxe vyžadovala 

čím dál naléhav ěji teoretický základ. Bylo t řeba vytvo řit uni-

verzitní katedru, kde by se studenti zabývali vývoj em české  

i sv ětové muzeologie, která by vychovávala kvalifikované  odbor-
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níky - muzeology. Velmi p řínosná a užite čná se zdála být praxe 

student ů na jednotlivých odd ěleních MM, p řípadn ě brigádnická 

účast na výzkumech v terénu. Bylo z řejmé, že vysokoškolské vzd ě-

lání odborných pracovník ů v muzeích vzd ělaných pouze  

ve svém v ědním oboru nesta čí.  

 Československo nebylo úpln ě první, které p řišlo s myšlenkou 

studia muzeologie. Snahy o usoustavn ění výuky muzeologie zesíli-

ly i v dalších zemích. Na st ředoškolské či vysokoškolské úrovni 

bylo možno studovat v Rio de Janeiru a v Buenos Air es. Zde výuka 

poskytovala informace nejenom o muzejních technikác h, ale i  

o obecných v ědních otázkách. Pozd ěji, v sedmdesátých letech se 

připravovalo na zavedení výuky muzeologie rovn ěž Švédsko, Bul-

harsko a nesmíme opomenout ani v té dob ě velmi významný muzeolo-

gický ústav v Moskv ě v býv. Sov ětském svazu. V t ěchto zemích, 

podobn ě jako v naší, cítili muzejní pracovníci pot řebu doplnit 

si v ědomosti pro svou činnost. Naše zem ě byla první  

na evropském kontinentu, která výuku muzeologie na vysoké škole 

prosadila. 

  

2.3. Zasedání v ědeckých rad  

 V roce 1963 podal dr. Jelínek v ědecké rad ě FF UJEP Návrh  

na zajišt ění výuky muzeologie na fakultách UJEP. V n ěm navrhoval 

zřízení externí katedry muzeologie, která by zajiš ťovala spolu-

práci Filozofické a P řírodov ědecké fakulty s MM, p říp. jinými 

muzei v Jihomoravském kraji. Dne 5. prosince 1963 z asedala v ě-

decká rada FF UJEP a ta tento návrh jednomysln ě p řijala. Rada 

pov ěřila vedení FF a P řF stanovením p řesného personálního slože-
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ní katedry. Jako jejího vedoucího navrhla dr. Jelín ka.  

 Dne 19. prosince 1963 se konalo zasedání v ědecké rady UJEP 

a po dohod ě s ředitelstvím MM z řídila externí katedru muzeolo-

gie. "Jejím úkolem bude organizovat v ědeckou spolupráci mezi fi-

losofickou a p řírodov ědeckou fakultou na jedné stran ě s Morav-

ským museem, pop ř. jinými muzei v Jihomoravském kraji na stran ě 

druhé, dále řídit a provád ět muzeologickou výuku t ěch poslucha čů 

spole čensko-v ědních a p řírodov ědných obor ů, kte ří mají zájem  

o činnost na muzejních pracovištích nebo kte ří budou pracovat  

v oborech opírajících se o pramenné fondy uložené v  našich mu-

zeích." 43)  Vědecká rada UJEP jmenovala do čela katedry dr. Jelín-

ka a zárove ň ho kooptovala do v ědecké rady univerzity.  

 

2.4. Po čátky výuky  

 První školní rok byl zahájen na podzim v roce 1964.  Vedou-

cím katedry se stal dr. Jelínek, sekretá řem a asistentem  

dr. Z. Z. Stránský, v té dob ě vedoucí muzeologického odd ělení 

MM, spolu s Vilémem Hankem, architektem MM. V první m běhu výuky 

muzeologie spolupracovali s katedrou mnozí externí přednášející 

např.  

• dr. V. Hochmanová, specialistka na prehistorii, zam ěstnan-

kyn ě prehistorického odd ělení MM, 

• doc. Dr. J. Neústupný, Dr.Sc., specialista na prehi storii, 

vedoucí prehistorického odd ělení Národního muzea v Praze, 

• dr. Ludvík Kunz, CSc., specialista na etnografii, v edoucí 

etnografického odd ělení MM, 

• dr. M. Ludvíková, specialistka na etnografii, zam ěstnankyn ě 
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etnografického odd ělení MM, 

• dr. Th. Straková, specialistka na hudbu a literatur u, ve-

doucí hudebního odd ělení MM atd. 

Katedra byla dislokována jako externí katedra UJEP a MM jí po-

skytovalo jak hmotnou, tak finan ční podporu. Výuka byla situová-

no do prostor MM, pon ěvadž FF nem ěla dostatek vyu čovacích sál ů. 

Výhodou bylo, že MM m ělo vlastní p řednáškový sál, knihovnu, kan-

celá ř, p řednášejícím i student ům byla k dispozici v ětšina jeho 

zařízení a zajiš ťovalo koncep ční a programovou činnost. FF za-

jiš ťovala pr ůběh státních záv ěre čných zkoušek, jejich p ředsed-

nictví, ud ělování vysv ědčení apod. 44)  Veškerá aktivita katedry 

byla hrazena z rozpo čtu MM. I p řesto, že poslucha či hradili kur-

zovné, náklady na provoz a zajišt ění výuky stále dvojnásobn ě ty-

to p říjmy p řevyšovaly. Daná situace p řetrvávala od vzniku kated-

ry až do r. 1976, kdy byla zrušena samostatnost kat edry a výuka 

byla za člen ěna do Ústavu archeologie a muzeologie FF UJEP. FF a ž 

po deseti letech existence katedry p řevzala i její spolufinanco-

vání. 

 Postgraduální forma studia probíhala ve školním ro ce 

1964/1965 ve dvou úrovních: obecná muzeologie a apl ikovaná muze-

ologie. Obecná muzeologie zahrnovala p ředměty: Muzea a jejich 

sou časnost a budoucnost, Úvod do muzeologie, Seminá ř úvodu  

do muzejní praxe. Z oblasti aplikované muzeologie p robíhaly tyto 

přednášky: Muzeologie pro prehistoriky, Muzeologie pr o etnogra-

fy, Muzeologie pro literární a hudební historiky.  

V dalším školním roce 1965/1966 byly p řidány další p řednáš-

ky: z obecné muzeologie: D ějiny muzejnictví, Organizace muzejní 
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práce, Regionalismus, Úvod do muzejní konzervace a z aplikované 

muzeologie: Muzeologie pro studující geologických v ěd, Muzeolo-

gie pro studující biologických v ěd, Muzeologie pro historiky, 

Muzeologie pro studující historii um ění. Nápl ň výuky se tedy po-

stupn ě prohlubovala a rozši řovala. 

V prvním b ěhu výuky muzeologie úsp ěšně dokon čila studium 

jedna desítka student ů. P řevážn ě to byli muzejní v ědečtí odbor-

níci s vysokoškolským vzd ěláním ur čitého v ědního oboru, který si 

cht ěli doplnit o znalosti z oblasti muzeologie. 

Katedra muzeologie byla z řízena p ředevším díky iniciativ ě 

dr. Jelínka, ale bez vzácného pochopení a podpory t ehdejšího 

rektora UJEP prof. dr. Theodora Martince, DrSc. a p omoci jeho 

koleg ů by její prosazení bylo mnohem t ěžší. 

 

2.5. Prosazování muzeologie jako v ědního oboru, shrnutí  

 Zřízení katedry p ři UJEP, kde by se vyu čovala muzeologie 

jako samostatný obor, byl zcela neobvyklý po čin. V celé Evrop ě 

to byl práv ě dr. Jelínek, který jako první p řišel s tímto ná-

vrhem. Zpo čátku se potýkal i s kritickými ohlasy, které napada ly 

samotnou podstatu muzeologie - dá se hovo řit o samostatném obo-

ru? Existuje dostatek d ůvod ů k tomu, aby byl tento obor p ředná-

šen na vysokoškolské úrovni...? 

 Dr. Jelínek v „Návrhu na zajišt ění výuky muzeologie na fa-

kultách Univerzity J. E. Purkyn ě v Brn ě“ z r. 1962 píše o tom, 

že je p řesv ědčen o nutnosti zajišt ění soustavné výchovy v muzeo-

logii. Cituji: „Za kapitalismu byla práce ve vlastiv ědných mu-

zeích ponechávána ve sfé ře nadšených amatér ů a ojedin ělé v ědecky 
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vybavené ústavy, jako bylo tehdy i naše Moravské mu zeum, neroz-

víjely v pat ři čné ší ři muzeologickou stránku p říslušných v ědních 

obor ů, protože zde nebyly pro to spole čenské a vývojové podmín-

ky. Tím si vysv ětlíme, že v dobové literatu ře nalezneme velmi 

málo opravdu muzeologických prací a ješt ě v ětšinou jsou zam ěřeny 

k otázkám techniky a praxe. V pr ůběhu kulturní revoluce prošlo 

však i naše muzejnictví zásadní, kvalitativní prom ěnou a dnes se 

stále intenzivn ěji zapojuje do v ědeckých, dokumenta čních a vý-

chovných úkol ů, aktuálních pro celou naši socialistickou spole č-

nost. S tím souvisí i vstup velkého po čtu profesionálních pra-

covník ů do muzejní praxe a rozvoj teoretické stránky našeh o mu-

zejnictví.“  45)   

 Pro zajišt ění dalšího vývoje českého muzejnictví vid ěl  

dr. Jelínek nevyhnutelný krok práv ě v ustanovení vysokoškolské 

výuky muzeologie. Uv ědomoval si, že činnosti zajiš ťující samot-

nou podstatu muzea – tzn. tvorba sbírek, dokumenta ční činnost 

spojená s hledáním konkrétní hodnoty p ředmětu, výstavní a vý-

chovná činnost apod. - vyžadují profesionální p řístup. Snažil se 

vytvo řit u čilišt ě, odkud by se jednak ší řila muzeologická výuka, 

ale kde by zárove ň byla možnost speciáln ě se zabývat bádáním mu-

zeologie, rozvíjením její teorie, sledováním jejího  sv ětového 

vývoje, pot řeby apod. Vytvo ření takového místa vzd ělávání bylo 

nutným p ředpokladem k uznání muzeologické práce jako v ědy  

na stejné úrovni jako kterékoliv jiný humanitní či p řírodov ědný 

obor. Tyto snahy se dr. Jelínkovi poda řilo prosadit  

práv ě z řízením externí katedry muzeologie.  

Na tehdejší dobu to byl velmi nevídaný čin. Muzeologie do té do-
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by byla považována pouze za pod řadnou pav ědu bez v ědeckých rys ů. 

Dr. Jelínek rozlišoval muzeologii a muzeografii. Mu zeologie byla 

podle n ěho v ěda zabývající se muzejní teorií, ur čená p ředevším 

pro vedoucí pracovníky. Naopak muzeografie se zabýv ala technika-

mi muzejní práce a byla ur čena zejména technickému personálu mu-

zeí. Výuka na kated ře muzeologie se tehdy možná zdála být p říliš 

teoretická, ale práv ě o to dr. Jelínkovi šlo: „Teorie je zákla-

dem každé práce, zvlášt ě pro ty, kte ří mají vykonávat řídící 

funkci. Technické síly a preparáto ři musí být školeni jinde. 

Universita vychovává budoucí vedoucí síly. Každý st udent – bu-

doucí muzeolog – musí být informován o p ředmětu, problémech a 

technice muzeologické práce.“ 46)  Dr. Jelínek tak v dob ě, kterou 

sám nazýval „muzea na rozcestí“, stanovil sm ěr vývoje tehdejší 

muzeologie a my po letech m ůžeme říct, že tato cesta byla správ-

ná. Brn ěnská katedra muzeologie s menšími obm ěnami p ůsobí dodnes 

a vychovává plnohodnotné odborné pracovníky na prof esionální 

úrovni – muzeology. 
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V. ICOM  

 

1. Vstup do ICOM  

 Otev ření expozice pavilonu Anthropos vzbudilo u ve řejnosti 

nevšední zájem. Mimo řádný ohlas projevovali odborníci z p řírod-

ních v ědních obor ů, ale i tv ůrci muzejních expozic. Obdivovali 

její uspo řádání, instalaci, strukturu. Dlouho na sebe nenecha l 

čekat ani ohlas ze zahrani čí. Zájem o spolupráci v t ěchto letech 

projevila Mezinárodní rada muzeí (International Cou nsil of Muse-

ums, dále jen ICOM), podporovaná organizací UNESCO.  Dr. Jelínek 

zaslal do mezinárodního časopisu “Museum“ článek  o novém pojetí 

expozice Anthropos. Komplexn ě v n ěm popsal jeho organiza ční a 

programovou strukturu a Ústav Anthropos p ředstavil jako zcela 

nový typ muzejní instituce. Pozd ěji tento po čin považoval za pr-

votní impuls k tomu, aby ICOM oslovil MM a nabídl m u spolupráci 

při řešení nejr ůznějších otázek týkajících se muzeí celého sv ě-

ta. 47)  A nemýlil se, pon ěvadž díky jeho aktivit ě p ři budování 

Ústavu Anthropos a nastolení nové koncepce MM ho – jak se zmi ňu-

je prof. JUDr. Vinoš Sofka, PhD. - „p ředstavitelé ICOM tehdy po-

važovali za nejdokonalejší p říklad soudobé muzeografie.“ 48)   

MM právem stanovilo za svého zástupce jeho ředitele dr. Jelínka 

a v roce 1962 se za řadilo mezi členy ICOM.  

 Brzy po svém vstupu, v trienále 1962 - 1965, se ja ko dele-

govaný zástupce MM stal předsedou komise regionálních muzeí . 

Členy ICOM oslnil svými znalostmi a koncep čním myšlením, brzy si 

získal jejich uznání a v roce 1965 byl zvolen předsedou poradní-

ho sboru ICOM, který se skládal z p ředstavitel ů národních a me-
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zinárodních výbor ů. P ři následné volb ě p ředsedy pro další voleb-

ní období 1968 - 1971 op ět padla volba na n ěho.  

 I když se dr. Jelínek stal zástupcem MM pro záleži tosti 

ICOM a UNESCO, stále se v ěnoval muzejní a v ědecké práci v Česko-

slovensku. Velmi si uv ědomoval význam vzd ělávání pracovník ů  

v muzeích, usiloval o prohloubení jejich teoretický ch znalostí a 

proto, jak již bylo výše uvedeno, zasadil se v roce  1963 o usta-

vení katedry muzeologie UJEP. V té dob ě to byl nezvyklý po čin, 

často se setkával i s kritickými hlasy, ale správnos t jeho kroku 

mu potvrdilo jednání na konferenci v USA v roce 196 5. Vystoupil 

zde se svými p řipomínkami a soust ředil na sebe pozornost v ětšiny 

účastník ů zastupujících ICOM a UNESCO.  

 Vyúst ěním snahy prosadit výuku muzeologie i v dalších ze-

mích bylo setkání vyu čujících z Evropy v roce 1967 v Brn ě, které 

pořádala krátce p ůsobící katedra muzeologie UJEP v čele  

s dr. Jelínkem. Na tomto setkání inicioval založení  Mezinárodní 

komise pro výchovu muzejních pracovník ů (International Committee 

for training of personnel - ICTOP). 49)   

 

2. Dr. Jelínek prezidentem ICOM  

 Mezinárodní rada muzeí vznikla v roce 1946 p ři organizaci 

UNESCO. Zpočátku byla tvo řena podle vzoru této sv ětové institu-

ce, tzn. že její členové byli zástupci členských stát ů. Česko-

slovensko se v té dob ě velmi aktivn ě zapojilo do budování ICOM a 

při řadilo se k 20 zakládajícím stát ům. Náš národní výbor tvo řili 

ředitelé nejv ětších muzeí, jež byli jmenováni řídícími orgány. 

Každá zem ě měla sv ůj národní výbor s 15 členy. Zpo čátku bylo 
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personální obsazení ICOM velmi reprezentativní, ovš em postupem 

doby tam vstupovali lidé spíše nadmíru finan čně zabezpe čení, 

kte ří tvo řili jakýsi „elitní klub majetných“.  

Organizace v šedesátých letech procházela ne zrovna  nej-

sv ětlejším obdobím, potýkala se s vážnými existen čními problémy. 

Členské p řísp ěvky jednotlivých zástupc ů byli paradoxn ě stále 

stejné i p řesto, že se výdaje organizace neustále zvyšovaly. N á-

pl ň činnosti ICOM se čím dál víc vzdalovala od b ěžných problém ů 

muzeí, ne řešily se podstatné a d ůležité záležitosti.  

 Práv ě do tohoto období dr. Jelínek výrazn ě zasáhl.  

Na IX. generální konferenci ICOM v Grenoble ve Fran cii byl zvo-

len prezidentem  této organizace. Na vrcholném postu tak vyst ří-

dal nizozemského zástupce Arthura van Schendela a s tal se v po-

řadí již pátým prezidentem Mezinárodní rady muzeí. O  jeho skrom-

nosti a nezištnosti sv ědčí článek prof. JUDr. Vinoše Sofky, PhD. 

ve V ěstníku AMG č. 6/2004, z n ěhož cituji: „Jeho zásluhy p ři ná-

stupu do této funkce oce ňoval každý - snad krom ě Jana samotného, 

který ji bral stejn ě jako všechno ostatní, tedy jako d ůležitou 

práci, a jen velmi málo jako ocen ění své osoby.“ 50)  A této nové 

„d ůležité práce“ se chopil s odhodláním vy řešit tíživou situaci 

ICOM její zásadní reformou. P řisp ěl k tomu i fakt, že rezignoval 

na veškeré funkce ve své vlasti ( ředitel MM, člen v ědecké rady 

FF UJEP, atd.) a pln ě se oddal povinnostem vyplývajícím z nov ě 

zvoleného postavení. Sou časn ě se zam ěřil na svou v ědeckou práci.  

 Za čal s odvážným odhodláním zm ěnit stanovy a p ředstavil 

plán plný výrazných organiza čních zm ěn. Ve spolupráci s n ěkolika 

dalšími odhodlanými lidmi sestavil nový statut orga nizace,  
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v n ěmž otev řel dve ře ICOM všem zájemc ům bez rozdílu institucio-

nálního zam ěření či finan čního zabezpe čení. Do ICOM tak mohli 

být p řijati jak členové institucionální v podob ě jakéhokoliv mu-

zea, které m ělo zájem o členství, tak i členové individuální, 

tzn. kterýkoliv zam ěstnanec muzea či samostatný jedinec.  

Při sou časném po čtu více než 21.000 člen ů ICOM z více než 146 

zemí 51)  můžeme tento krok dr. Jelínka hodnotit jako odvážný, ale 

zárove ň pozitivní, vst řícný a pokrokový. 

 Velkou zm ěnou prošel ICOM i po finan ční stránce. Dr. Jelín-

kovi se poda řilo zvýšit p říjmy, jež by pokrývaly výdaje nejenom 

na b ěžný provoz organizace, ale aby sou časn ě bylo možné uskute č-

nit i r ůzné v ědeckovýzkumné projekty.  

 ICOM prošel za dobu p ůsobení dr. Jelínka v roli prezidenta 

velmi výraznou zm ěnou, která pomohla získat organizaci její sta-

bilní pozici, sv ětové ocen ění a mezinárodní prestiž. Právem byl 

dr. Jelínek zvolen prezidentem ICOM i pro druhé fun kční období 

ukon čené rokem 1977. 

 Ke konci tohoto volebního období v roce 1976 vysly šel hlasy 

brn ěnské katedry muzeologie UJEP a prosadil ustavení Mezinárodní 

komise pro muzeologii  (International Comittee for Museology - 

ICOFOM). Sám cítil pot řebu z řídit na p ůdě ICOM odbornou organi-

zaci zabývající se otázkou muzeologie. V následujíc ím roce 1977 

se stal jejím prvním p ředsedou a tím z ůstal až do roku 1982, kdy 

se p ředsednictví vzdal kv ůli častým cestám do Libye. 52) 
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3. Dr. Jelínek čestným členem ICOM  

 V roce 1977 skon čilo období, které dr. Jelínek strávil  

v nejvyšší funkci ICOM. Byla to doba bohatá na zása dní zm ěny 

jednak ve zm ěně stanov, ale i ve zm ěně struktury organizace. To 

vše sv ědčilo o vynikajícím organiza čním talentu dr. Jelínka, 

koncep čním myšlení, p řemýšlivosti, vytrvalosti a odhodlanosti 

jít za svým cílem a v neposlední řadě také moudrosti. Po ukon če-

ní dvou funk čních období p řijal dr. Jelínek návrh z ůstat  

v organizaci jako její čestný člen. Čas ukázal, že i nadále byl 

členem velmi aktivním.   

 Revolu ční rok 1989 p řinesl pro naši republiku velkou zm ěnu, 

která se dotkla i složení Českého výboru ICOM. Do této doby za-

stupovali Československou republiku zástupci ur čovaní řídícími 

orgány. Po svržení komunistického režimu bylo jasné , že tento 

způsob volby není dále možný a proto byl sestaven zcel a nový 

přípravný výbor Československého komitétu. Dne 9. 2. 2005 se  

v MZM konalo vzpomínkové zasedání na dr. Jelínka a PhDr. Jana 

Součková, DrSc. zde uvedla:  „Dr. Jelínek se velmi elegantn ě a 

noblesn ě chopil klí čové úlohy, pomohl v jednání s generálním ta-

jemníkem ICOM v Brn ě, jež narýsovalo zárove ň cestu i sousednímu 

Polsku a do jisté míry i Ma ďarsku. Ú častnil se nejbližšího jed-

nání Výkonné rady a pomohl tak nov ě vznikajícímu Československé-

mu výboru hladce vplout do plného členství“. Dovoluji si ocito-

vat i záv ěr referátu PhDr. Jany Sou čkové, DrSc., v n ěmž hovo ří  

o všeobecném uznání tohoto výjime čného člov ěka: „Když ICOM  

v r. 1996 slavil své 50. výro čí, pat řil Jan Jelínek k nej čest-

nějším host ům. Ti, kdo s prezidentem Jelínkem spolupracovali, s e 
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k lét ům 1971 - 1977 rádi vracejí s osobní vzpomínkou; ti,  kdo  

do organizace p řišli pozd ěji, hodnotí s úctou Jelínkovu práci“. 
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VI. ZAHRANI ČNÍ EXPEDICE 

  

Naše zem ě je velmi bohatá na nálezy dokumentující postupný 

vývoj člov ěka. Ovšem lidský tvor se nevyvíjel pouze v České re-

publice či v Evrop ě, nýbrž ve všech koutech zem ě, na všech kon-

tinentech. Pro pochopení a stanovení komplexního vý voje člov ěka 

je nezbytné nálezový materiál srovnávat s materiále m z jiných 

lokalit a provád ět jeho odborné studie. Když dr. Jelínek p řijal 

místo prezidenta ICOM, mj. se mu otev řela brána pro jeho další 

vědecký rozvoj. Získal řadu kontakt ů na odborníky, s kterými 

mohl polemizovat o svých nových hypotézách. N ěkolikrát mu UNESCO 

nabídlo možnost provád ět výzkumy mimo hranice naší zem ě, často  

i mimo evropský kontinent.  

Z čist ě v ědeckovýzkumných expedic bychom mohli uvést  

např. expedice uskute čněné v letech 1969 a 1973 do Arnhemské ze-

mě v Austrálii, v r. 1971 do Východní Sibi ře, r. 1972 a 1974 

uskute čnil expedici do Alžírska a v r. 1982 podnikl výprav u 

k Laponc ům do Finska, severního Norska a Švédska. 

Kromě toho byl n ěkolikrát pov ěřen zahrani ční cestou, aby 

v daném míst ě postavil budovu s muzejní expozicí. V roce 1961 

tak navštívil Guinejskou republiku v Africe a budov al zde národ-

ní muzeum v hlavním m ěst ě Conakry. V pr ůběhu let 1976 – 1981 n ě-

kolikrát navštívil centrální Saharu, aby v libyjské  Tripolli vy-

budoval nový muzejní stánek. B ěhem svých poznávacích cest  

do okolí byl n ěkolikrát požádán o pomoc p ři stavb ě menšího regi-

onálního muzea. V letech 1973 – 1976 se zú častnil t ří výprav  

do Iránu, kde v Semnanu budoval další národní muzeu m. 
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Nebylo by možné popsat všechny expedice, kterých se  dr. Je-

línek zú častnil, proto zde uvedu pouze ty nejznám ější a nejvý-

znamnější. 

 

1. Arnhemská zem ě  

 Na výzvu Sekce pro naléhavé antropologické výzkumy  meziná-

rodní Unie antropologických a etnografických v ěd v rámci aktivi-

ty UNESCO byl v letech 1969 a 1973 vyzván, aby vedl  výzkum v se-

verní Austrálii. Cílem bylo prostudovat domorodé ob yvatelstvo 

Arnhemské zem ě - p říslušníky kmene Rembrranga z hlediska fyzické 

antropologie, prehistorie a etnografie. Ojedin ělým úkazem a vý-

jime čností t ěchto lidí bylo, že stále ješt ě ve 20. století mezi 

nimi žily poslední skupiny, které bydlely, žily a o bstarávaly si 

potravu tradi čním loveckým zp ůsobem. Tato expedice byla uskute č-

něna díky podpo ře československých i zahrani čních institucí a 

podnik ů, které finan čně nebo i konkrétními p ředměty p řisp ěli  

k uskute čnění této australské výpravy. 

 Organiza čním vedoucím expedice byl geograf dr. J. Brinke, 

CSc., který spolu s antropologem Dr. M. Prokopcem, DrSc. tvo řili 

první skupinu výpravy. Ta se vydala po obvodu Arnhe mské zem ě a 

zkoumala po stránce antropologické a demografické d omorodé oby-

vatelstvo žijící v r ůzných osadách. 

 Druhá skupina, ve složení dr. Jelínek - antropolog , dr. St. 

Novotný - etnograf, J. Vrožina - kameraman, J. Dan ěk - technik a 

řidi č, se vydala nap ří č vnitrozemím Arnhemské zem ě. Díky archeo-

logickým výzkum ům získali bohaté nálezy, studovali 32 prav ěkých 

lokalit, pomocí kreseb a fotografií zachytili 72 sk alních maleb. 
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Objevili malovanou domorodou chatu, ojedin ělé malby na k ůře a 

získali velké množství etnografického materiálu, kt erý byl ulo-

žen do depozitá ře Ústavu Anthropos. Dopl ňuje jedine čnou sbírku 

MZM dokumentující život kmene Rembrranga.  

 Nashromážd ěný materiál se zpracovával p řes deset let, aby 

výsledky výzkumu mohly být zp řístupn ěny ve řejnosti. Byly publi-

kovány ve zvláštním svazku časopisu Anthropologie. V roce 1971 

byla v pavilonu Anthropos uspo řádána výstava „Austrálie, výsled-

ky expedice Anthropos do Arnhemské zem ě“ a v letech 1976 – 1977 

putovala výstava „Um ění australských domorodc ů“ po n ěkolika pol-

ských muzeích. Zájemci o filmové záb ěry mohli zhlédnout filmový 

dokument „Za lidmi doby kamenné“.  

V roce 1989 vydal dr. Jelínek publikaci v ěnovanou výsledk ům 

svého pobytu v Austrálii „The Great Art of the Earl y Australi-

ans: The Study of the Evolution and Role of Rock Ar t in the So-

ciety of Australian Hunters and Gatherers“. 53)  Monografie byla 

vydána v sérii Anthropos a popisuje skalní um ění australských 

domorodých lovc ů a sb ěra čů. V roce 1991 byla tato práce podána 

jako habilita ční p ři jmenování dr. Jelínka docentem. 

 

2. Centrální Sahara  

 Na expedici do centrální Sahary nastoupil dr. Jelí nek  

ve funkci prezidenta ICOM r. 1976. V tomto roce se UNESCO dohod-

lo s libyjskými vládními činiteli Jamahiriye na vybudování li-

byjského Národního muzea v Tripolli. Vedením mise p ověřili  

dr. Jelínka, kterému se tímto naskytla jedine čná p říležitost 

vt ělit své poznatky a zkušenosti do nov ě budovaného muzea. K to-
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mu, aby mohl dát ten správný ráz expozici o národu tak vzdáleném 

a odlišném od toho našeho, musel se seznámit s kult urou a živo-

tem tamních lidí jak v minulosti, tak v sou časnosti. V pr ůběhu 

let 1976 - 1980 každoro čně navšt ěvoval Libyi, aby nasbíral po-

t řebný dokumenta ční materiál. Na cestách ho doprovázel tým kole-

gů s dr. K. Jelínkovou, V. Gebauerem, J. Vrožinou a M . T ůmou. 54)  

Během t ěchto studijních pobyt ů podnikl expedice do r ůzných částí 

Libye a centrální Sahary ve Fezzanu. Zde objevil a podrobn ě pro-

studoval prav ěké skalní malby a rytiny celosv ětového významu. 

V libyjském m ěst ě Jarmah získával jak pot řebný sbírkový materi-

ál, tak spolu s kolegy fotografoval a dokumentoval místní ber-

berskou kulturu, aby ji mohl ve řejnosti p ředstavit na fotografi-

ích a modelech p římo v expozici. 

 Pro spolupráci na vytvo ření architektonické podoby muzea si 

dr. Jelínek vybral brn ěnského architekta Ivana Rullera (dále jen 

arch. Ruller). Dr. Jelínek vypracoval koncepci muze a, libreto a 

scéná ř nových expozic a vše konzultoval s arch. Rullerem přímo  

v prostorách starého paláce, kde m ělo vzniknout nové muzeum.  

 Arch. Ruller vzpomíná na toto období a na spoluprá ci  

s dr. Jelínkem následovn ě: "Vzpomínek je mnoho. Nejv ětší dobro-

družství však bylo p ři zam ěřování vernakulární architektury  

v poho ří Jabal Nafusa v Africe a p ři práci na rekonstrukci malé-

ho regionálního muzea v Jarmah uprost řed Sahary. Mimo řádným obo-

hacením byly ve čery s antropologem J. Jelínkem, který byl vedou-

cím celé africké expedice. Svými bohatými znalostmi  z t ěchto ob-

lastí, dosud nám málo známých, nás dokázal denn ě upoutat. Jsem 

rád, že se z vzájemné spolupráce vyvinulo další pev né p řátel-
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ství." 55)   

Dr. Jelínek prosadil, aby tyto nové nálezy a poznat ky byly 

zpřístupn ěny k poznávání i československé ve řejnosti a  

v roce 1980 vytvo řil výstavu "Objevy nejstaršího um ění centrální 

Sahary". Historii objev ů a výzkum ů daného území v četn ě svých vý-

sledk ů bádání vložil do stejnojmenného katalogu vydaného 

k p říležitosti uspo řádání této výstavy. 
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VII. PEDAGOGICKÁ ČINNOST 

 

1. P řednášky na českých univerzitách  

I p řesto, že dr. Jelínek byl velmi zaneprázdn ěn v ědeckými a 

organiza čními povinnostmi, dokázal najít čas, sílu a chu ť p ředá-

vat své znalosti a poznatky budoucím v ědeckým a odborným pracov-

ník ům. V letech 1960 – 1972 nep řetržit ě p řednášel na FF UJEP an-

tropologii pro prehistoriky a kulturní antropologii  pro etnogra-

fy. Po založení externí katedry muzeologie a zvolen í dr. Jelínka 

jejím vedoucím byl v roce 1965 p řijat do v ědecké rady UJEP a zde 

setrval až do roku 1971.  

Jeho p řednášky si vyžádala i P řírodov ědecká fakulta Univer-

zity Karlovy v Praze, na jejíž kated ře antropologie p řednášel 

paleoantropologii v letech 1965 – 1975. V roce 1971  byl zvolen 

do funkce prezidenta ICOM a proto rezignoval na veš keré své 

funkce ( ředitel MM, člen v ědecké rady UJEP) a na n ěkolik let 

skon čil i s pedagogickou činností. K ní se vrátil v roce 1990, 

kdy op ět nastoupil do řad vysokoškolských u čitel ů a p řednášel 

student ům katedry antropologie P řF MU o paleoantropologii, pale-

olitickém um ění a ekologii loveckých populací až do té doby, kdy  

mu to síly a stále se zhoršující zdraví dovolilo. 

Mimo tyto pravidelné p řednášky na univerzitách p řipravil i 

speciální p řednáškové cykly zabývající se nejstarší architektu-

rou „St řecha nad hlavou“, ekonomií a ekologií loveckých pop ulací 

„Lovci“ a jejich bio-sociální ko řeny „Nejstarší um ění“. 
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2. P řednášky v zahrani čí  

Věhlas dr. Jelínka byl rozší řen po celém sv ět ě. Často byl 

zván i zahrani čními univerzitami, kde p řednášel na r ůzná antro-

pologická témata, nap ř. Univerzita v Liège, 1988: Vývojové po-

stavení st ředoevropských neandertálc ů; Univerzita Complutense 

v Madridu a Univerzita Alacle de Henares, 1989: Hom o erectus a 

st ředoevropští neandertálci, Antropologický výzkum sev erní Aus-

trálie; Univerzita Brusel, 1990: Populace gravettie nu a její 

umění, Nové antropologické nálezy; Univerzita Miláno, 1990: Ob-

jevy sklaních rytin na Saha ře. V roce 1991 dokonce podnikl turné 

po univerzitách USA - Philadelphia, Milwaukee, Chic ago, Cham-

paign, Kansas, Washington, Berkele-San Francisco – zde n ěkoli-

krát p řednášel o taxonomii fosilních hominid ů. Jeho aktivní zna-

lost čty ř sv ětových jazyk ů mu umožnila p řednášet i na univerzit ě 

v Nice, 1992: Rituály doby bronzové, v Madridu na u niverzit ě 

Complutense, 1992: Populace gravettienu či v roce 1992 na uni-

verzit ě v Pa říži s cyklem Fosilní hominidi: Teorie bodové rovno-

váhy. 56) 

 Dr. Jelínek byl dlouholetým členem komise pro udílení v ě-

deckých hodností v oboru antropologie na Univerzit ě Karlov ě. 

Často vedl student ům jejich diplomové práce a nejednou jako opo-

nent hodnotil rigorózní práce kandidát ů i doktor ů v ěd na Univer-

zit ě Karlov ě, MU, univerzitách v Bratislav ě a Košicích. 

  

3. Ud ělení akademického titulu  

Dr. Jelínek se stal skute čně mistrem svého oboru, jehož po-

znatky dokázal zajímavou a poutavou formou p ředávat dál. Není 
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divu, že na zasedání v ědecké rady P řF MU dne 19. 2. 1992 prob ěh-

lo habilita ční řízení dr. Jelínka. Komisi p ředložil habilita ční 

práci „The Great Art of the Early Australians: The Study of the 

Evolution and Role of Rock Art in the Society of Au stralian Hun-

ters and Gattherers.“ V této monografii se v ěnoval skalnímu um ě-

ní australských domorodých lovc ů a sb ěra čů, vycházel ze svých 

vlastních výzkum ů, bádání a post řehů. Kniha obsahuje nespo čet 

fotografií po řízených dr. Jelínkem p ři expedicích v severní Aus-

trálii, kde se zam ěřil na dokumentaci domorodých obyvatel kmene 

Rembrranga v Arnhemské zemi. Text je doprovázen kre sbami a ilu-

stracemi, což čtená ři pomáhá živ ě si p ředstavit popisovaná fak-

ta. Práce vyšla v anglickém jazyce jako 25. svazek série Anthro-

pos v roce 1989. Habilita ční p řednášku p řednesl jmenovaný na té-

ma „Komunikace biologická a kulturní – p říklad z Arnhemské ze-

mě“. Všemi p řítomnými členy komise habilita čního řízení byl ná-

vrh na jmenování jednomysln ě p řijat, p řednášky hodnotili slovy: 

„znamenitý řečník, vyprav ěč, perfektní p řednes na vysoké v ědecké 

úrovni“ 57)  a dr. Jelínek byl 1. dubna 1992 jmenován  docentem an-

tropologie. 

Na zasedání v ědecké rady p ři p říležitosti habilita čního ří-

zení byli členové komise osln ěni bravurními znalostmi dr. Jelín-

ka, jeho řečnickým um ěním a cituji: „brilantními odpov ěďmi  

na všechny otázky v četn ě otázek ost ře kreacionisticky lad ě-

ných“. 58)  Jmenování docentem bylo poslední podmínkou, po její mž 

spln ění mohlo být zahájeno řízení na jmenování dr. Jelínka pro-

fesorem pro obor antropologie . P ři řízení pronesl p řednášku  

na téma „Stopy prvních hominid ů v Laetoli“, již komise hodnotila 
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následovn ě: „Sv ědčila o zkušeném p řednaše či s velkými zkušenost-

mi, p řitažlivé téma, vysoká v ědecká úrove ň, imponovala logika, 

kritický pohled, objektivita a nezaujatost vlastním i výsled-

ky“. 59)  Dr. Jelínek byl obda řen pozoruhodnýn vyprav ěčským um ěním, 

jeho p řednášky byly proslulé mezi odbornou i širokou ve řejností. 

Ješt ě dnes lidé, kte ří m ěli možnost slyšet dr. Jelínka vypravo-

vat své zážitky, znalosti a zkušenosti, často vzpomínají s obdi-

vem a úctou na jeho znamenité poutav ě a srozumiteln ě podávané 

přednášky. Po letech ob ětavé výzkumné práce, p řednášek, publi-

kační činnosti apod. se tak po zásluze do čkal uznání a akademic-

kého ocen ění.  
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VIII. V ĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST V OBORU ANTROPOLOGIE 

  

 Není možné p řesn ě stanovit, zda byl dr. Jelínek více muzeo-

logem nebo antropologem. Do obou obor ů zasáhl tak hluboce, že 

nelze vyzvednout jeden víc a druhý mí ň. Jelikož je tato diplomo-

vá práce zam ěřena na p ředstavení dr. Jelínka z hlediska muzeolo-

gického, jsou zde jeho aktivity v oboru antropologi cké v ědy 

představeny pouze okrajov ě, i když by si jejich rozsah a význam 

zcela jist ě zasloužily samostatnou práci. 

 Po celý sv ůj život vedl boj mezi uplat ňováním svých vynika-

jících organiza čních schopností, časov ě velmi náro čných, a tou-

hou zabývat se v ědeckým zkoumáním, bádáním a rozši řováním si 

svých v ědomostí. V dob ě, kdy p ůsobil jako ředitel MM, se mu času 

k samotné v ědecké práci moc nedostávalo. Situace se zm ěnila  

po nástupu do funkce prezidenta ICOM, kdy rezignova l na ředitel-

ský post a pln ě se oddal organiza čním záležitostem a v ědeckému 

zájmu. 

 

1. Terénní výzkumy v Čechách  

 Naše zem ě byla velmi bohatá na archeologické nálezy prav ě-

kého osídlení. Dr. Jelínek se podílel na mnoha význ amných výzku-

mech, jeho činnost nebyla pouze antropologická, ale zabrousila i 

do archeologie či etnografie. V letech 1950 - 1957 se ú častnil 

terénních výzkum ů doby bronzové na Morav ě (Blu čina, Hradisko  

u Krom ěříže, Rataje, Bezm ěrov, Hulín, Zaje čí, Stolová hora). 

Současn ě od roku 1954 do roku 1978 probíhal výzkum osídlení Sta-

rých Slovan ů ve Starém M ěst ě, Rebešovicích, Mikul čicích, Sadech 
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a v obci Modrá. V roce 1958 se dr. Jelínek v ěnoval zkoumání ná-

lezu Brno II. Po dobu čty ř let (1960 - 1964) se podílel na vý-

zkumu osídlení neolitu na Morav ě a zárove ň, v tom stejném obdo-

bí, zkoumal stratigrafii Mlade čských jeskyní s ohledem na antro-

pologické nálezy. Po letech se n ěkolikrát vrátil k výzkum ům doby 

bronzové na Cezavách u Blu činy a ve Velimi u Kolína. Z této 

dlouhé řady terénních výzkum ů se podrobn ěji zmíním alespo ň  

o t ěch nejvýznamn ějších. 

 Osobn ě se podílel na výzkumu naleziš ť z doby bronzové, p ře-

devším v oblasti Cezavy u Blu činy , dále pak na Krom ěřížsku  

a na jižní Morav ě (1952 a 1956). Soustavn ě zpracovával nalezený 

materiál a vytvo řil si specifické názory, které posléze publiko-

val v r ůzných časopisech a monografiích. Objevil, že antropofá-

gie byla provozována zejména v dob ě bronzové a halštatské, kde 

pohřební ritus byl často doprovázen antropofágií a lidskými 

oběťmi. V roce 1993 se znovu vrátil na lokalitu Cézavy u Blu či-

ny. Byl zde zahájen archeologický výzkum MM a dr. J elínek byl 

přizván, aby charakterizoval významný nález - dv ě lidské kostry. 

Zjistil, že dané osoby byly ob ětovány a zem řely násilnou smrtí, 

což mu potvrdilo jeho teorii z p ředchozích let. 60)   

 Druhým významným sakrálním centrem s nálezy lidský ch ob ětí 

st řední doby bronzové byla oblast Velimi v Čechách. I touto lo-

kalitou se v osmdesátých letech zabýval a studoval krvavé rituá-

ly doby bronzové. 

 Krom ě doby bronzové ho zajímalo i období neolitu. V lete ch 

1975 - 1982 provád ělo MM výzkum archeologického nalezišt ě ve Ve-

drovicích  (okr. Znojmo). Bylo zde nalezeno kostrové poh řebišt ě 
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neolitického lidu s lineární keramikou. Výzkum vedl   PhDr. Vla-

dimír Ondruš, avšak kv ůli stále se zhoršujícímu zdraví odešel  

po roce 1990 do d ůchodu a nestihl výzkum neolitického lidu do-

kon čit. V devadesátých letech se kolem n ěho soust ředili odborní-

ci, kte ří navázali na p ředchozí objevy a postupn ě vyhodnocovali 

získané materiály. V této skupin ě p ůsobil i dr. Jelínek, který 

provedl antropologickou expertizu skelet ů z poh řebišt ě v trati 

"Široká u lesa". 61) 

 Dr. Jelínek se zú častnil i n ěkolika významných zahrani čních 

výprav, jež jsou uvedeny v kapitole VI. Zahrani ční expedice. 

 

2. Objevy a hypotézy  

 V ědecká činnost dr. Jelínka by se dala rozd ělit do dvou ši-

rokých úsek ů: paleoantropologii a s tím spojené vývojové a taxo -

nomické otázky hominid ů. K tomuto úseku se pojí i prehistorická 

antropologie. Druhé téma je kulturní antropologie, obzvlášt ě 

otázky po čátk ů a biosociální podstaty um ění, obydlí, ekologie a 

ekonomie lovc ů a sb ěra čů, jejich komunikace. 

  

2.1. Paleoantropologie a prehistorická antropologie  

 Zásadní p řínos dr. Jelínka pro paleoantropologii je ve stu-

diu postavení Homo erectus a Homo sapiens neanderth alensis , je-

jíž otázkou se zabýval již na za čátku své profesní dráhy  

v roce 1952. Poznání o nesprávném postavení neandrt álského člo-

věka za řazovaného v té dob ě do jedné z fází vývoje Homo sapiens 

publikoval dr. Jelínek v mnoha článcích a publikacích. S tímto 

názorem vystoupil i na r ůzných antropologických kongresech u nás 
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i v zahrani čí, kde upozor ňoval na variabilitu neandertálc ů v Ev-

rop ě a na geografické oblasti ukazující jasné znaky pos tupné 

proměny sm ěrem k Homo sapiens. V jiných než evropských oblaste ch 

je, dle dr. Jelínka, Homo erectus nahrazen r ůznými p řechodnými 

typy moderního člov ěka, tj. Homo sapiens sapiens. 

 

2.2. Kulturní antropologie  

 Dalším významným sm ěrem v ědeckovýzkumné práce dr. Jelínka 

je studium paleolitického um ění , p ředevším um ění skalních maleb 

a rytin. B ěhem svých zahrani čních expedic do Austrálie, na Sibi ř 

či do Afriky se setkával s nálezy tohoto um ění, dostal možnost 

osobn ě se seznámit s posledními lidmi žijícími prav ěkým zp ůsobem 

života - lovem a sb ěrem. Poznatky z této práce vnesl do publika-

ce "The Great Art of the Early Australians" a p ředložil ji jako 

habilita ční práci pro jmenování titulem profesor antropologi e. 62)   

  

 

3. Konference a p ředsednictví v antropologických spole čnostech  

 Dr. Jelínek stál u založení Anthropologické spole čnosti 

v Brn ě v roce 1947, pozd ěji Československé antropologické spo-

le čnosti p ři Akademii v ěd ČSR a pro období 1973 - 1989 se stal 

jejím p ředsedou, od roku 1990 čestným členem. V letech 1980 - 

1983 p ůsobil jako prezident Evropské antropologické asocia ce a 

po skon čení výkonu této funkce se stal čestným členem.  

Oblíbenou činností dr. Jelínka bylo setkávání lidí a jejich 

názor ů spojené s vým ěnou zkušeností, rad a doporu čení. Sv ůj zá-

jem realizoval v podob ě po řádání a ú časti na nejr ůznějších sym-
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poziích, kongresech a setkáních. P ředsedal mnohým antropologic-

kých kongres ům nap ř. v roce 1961 v Mikulov ě, v roce 1965 a 1979 

v Brn ě. V roce 1980 se v Brn ě konal II. mezinárodní kongres Ev-

ropské antropologické asociace jemuž dr. Jelínek op ět p ředsedal. 

Předsedou se stal i p ři mezinárodních antropologických kongre-

sech dr. Aleše Hrdli čky 63)  v roce 1983 a 1987. 

 Jako odborník ve svém oboru byl zván i na konferen ce antro-

polog ů v zahrani čí nap ř. do Pa říže, Londýna či Švédska. Setkával 

se se skute čnými velikány tohoto v ědního oboru a není divu, že 

se dr. Jelínek mezi n ě lehce za členil. Jeho antropologické obje-

vy a poznatky se rozší řily i za hranice naší zem ě a nebylo vý-

jimkou, když jeho jméno a citace byly zmi ňovány v zahrani ční od-

borné literatu ře. 

   

4. Publikace, rozhlas, televize  

 Výsledky výzkum ů i pr ůběhy konferencí cht ěl dr. Jelínek 

prezentovat ve řejnosti. Využil k tomu r ůzné sd ělovací prost ředky 

- tisk, televizi i rozhlas. 

 Na jeho kont ě můžeme napo čítat zhruba 250 publikovaných 

článk ů, p řísp ěvk ů a monografií v českém, anglickém, n ěmeckém ne-

bo francouzském jazyce. Z t ěch nejvýznamn ějších monografií m ůže-

me jmenovat nap ř. „ Atlas prav ěkého člov ěka“  s ilustracemi pro-

slulého malí ře Zde ňka Buriana, který byl vydán ve 14 zemích  

ve 36 vydáních a získal si oblibu u široké ve řejnosti; „St řecha 

nad hlavou“ , kde popisuje po čátky lidské architektury; monogra-

fii „The Great Art of Early Australians“  p ředložil dr. Jelínek 

jako habilita ční práci a publikoval ji široké ve řejnosti. Dílo 
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vychází z jeho studií skalních maleb a rytin.  

 V roce 1959 založil monografickou publika ční řadu „ Anthro-

pos“ , prosadil obnovení vydávání časopisu „Anthropologie“  a p ře-

měnil ho na periodikum mezinárodní, jež vychází dodne s. O píli a 

odhodlání tohoto autora sv ědčí následující úryvek z jeho vzpomí-

nek: " Časopis Anthropologie m ěl a stále má své nároky. Vychází 

t řikrát ro čně a uve řej ňuje p ůvodní v ědecké práce ve sv ětových 

jazycích - v angli čtin ě, francouzštin ě, n ěmčin ě a ruštin ě. Krom ě 

toho má obsáhlou rubriku recenzí literatury a zpráv . Kdo tuto 

práci sám ned ělal, t ěžko si p ředstaví, co je s ní spojeno. Skrý-

vá se za ní práce pozdních ve čer ů, sobot a ned ělí. Je to však 

činnost, která p řináší radost a uspokojení." 64)   

 Vedle ryze v ědeckých prací psal dr. Jelínek i studie popu-

lárn ě nau čné. Často mu tato forma bývala vytýkána, ovšem on se 

popularizace nebál. Poznatky z v ědeckých výzkum ů a nové teorie 

cht ěl vysv ětlit a podat v p řijatelné form ě i čtená řům laik ům, 

kte ří nem ěli tak rozsáhlé znalosti jako jeho odborní kolegové . 

Nutno dodat, že i tímto si dr. Jelínek získal oblib u u široké 

veřejnosti. 

 Ve spolupráci s Československou televizí nato čil řadu seri-

ál ů, z nichž nejv ětší pozornost vzbudil 10dílný seriál "Hledání 

původu lidstva". 65) 

 Dr. Jelínek byl velmi váženou osobností, jeho p řínos, činy 

a skutky oce ňovali všichni odborníci v daných oborech. Za sv ůj 

život získal řadu medailí a ocen ění. Z t ěch nejd ůležit ějších 

bych jmenovala nap ř. medaili Aleše Hrdli čky, státní vyznamenání 

Za zásluhy o výstavbu, Pešinovu medaili nebo medail i Univerzity 
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J. E. Purkyn ě. 
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IX. ZÁKLADNÍ ÚDAJE V DATECH  

 

Narozen: 6. února 1926 v Brn ě 

Zemřel: 3. října 2004 

Bydlišt ě: od svého narození žil nep řetržit ě v Brn ě 

 

1. Vzd ělání:  

1945 - 1949 P řírodov ědecká fakulta Masarykovy univerzity v Br-

ně. 

1949 Vypracování rigorózní práce v oboru fyzické an tro-

pologie na P řF MU pod vedením Prof. V. Suka. Zís-

kání titulu RNDr. 

1948 - 1951 Postgraduální studium kulturní antropol ogie a ar-

cheologie na FF MU v Brn ě. 

1950 - 1951 Postgraduální studium anatomie LF MU v Brn ě. 

1959 Obhajoba kandidátské práce „Anthropologie der 

Bronzezeit in Mähren“. Získání titulu CSc.  

1964 Obhajoba doktorské diserta ční práce „Anthropologie 

der jüngeren Steinzeit“. Získání titulu Dr.Sc.  

1993 Ud ělení titulu prof. pro obor antropologie. 

 

2. Praxe:  

1948 - 1950 etnografické odd ělení MM 

1950  vedoucí odd ělení pro diluvium MM (pozd ěji Ústav 

Anthropos)  

1958 - 1969 ředitel Moravského muzea v Brn ě 

1962 - 1964 p ředseda regionálních muzeí ICOM - UNESCO 
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1964 - 1971 p ředseda poradního výboru ICOM - UNESCO 

1971 - 1977 prezident ICOM – UNESCO 

1978 - 1986 vedoucí Ústava Anthropos 

1990 - 2002 v ědecký poradce v MZM 

 

3. Pedagogická praxe v Čechách  

1960 - 1972 externí u čitel antropologie a muzeologie  

na FF UJEP v Brn ě 

1965 - 1975 externí u čitel antropologie P řF Univerzity Karlovy 

v Praze 

1991 - 1992 externí u čitel antropologie (docent) na P řF MU  

v Brn ě 

1992 - 1993 paleoantropologie a paleolitické um ění na P řF MU  

v Brn ě 

1990 Organizace postgraduální mezinárodní školy Pal eo-

anthropologie p ři kated ře Anthropologie MU ve spo-

lupráci s Ústavem Anthropos Moravského muzea, Uni-

verzity Bordeaux I, Francie a s nadací Tempus. 

 

 

4. P řednášky vyžádané v zahrani čí:  

1976 Nobelovo sympozium, Bofors, Švédsko: Taxonomic ká 

problematika Homo erectus.  

 Bordeaux I Universita: Mlade č a nejstarší Homo sa-

piens ve st řední Evrop ě. 

 Musée de l´Homme Pa říž: Um ění gravettienu na Mora-

vě. 
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1977 Stockholm Universita, Historical museum: Vývoj ové 

postavení evropských neandrtálc ů. 

 Upsala, Lund: Homo erectus v lidském vývoji. 

 Bad Schandau: p řednáška na antropologickém sym-

posiu. 

1988  Varšava, Národní muzeum: p řednáška o antropologii. 

 Mexico, Anthropologické muzeum: Um ění gravettienu. 

 Liege, Universita: Vývojové postavení st ředoevrop-

ských neandrtálc ů 

1989 Madrid, Universita Complutense a Universita Al cale 

de Henares: P řednášky o Homo erectus, o st ředoev-

ropských neandrtálcích a o antropologii severní 

Austrálie. 

 Madrid, Archeologické muzeum: Paleolitické um ění a 

visuální komunikace. 

 Turin, paleoantropologický kongres: Homo erectus 

nebo Homo sapiens? 

1990 Bruxelles Universita: Populace gravettienu a N ové 

nálezy z moravského gravettienu. 

 Miláno, P řírodov ědecké muzeum: Nové objevy skal-

ních rytin centrální Sahary. 

 Nice - Mt. Bego: Rituály doby bronzové ve st ř. Ev-

rop ě. 

 

5. V ědecké práce, výzkumy v terénu a zahrani ční expedice  

1950 - 1957 Ú čast na terénních výzkumech doby bronzové na Mo-

rav ě (Blu čina, Hradisko u Krom ěříže, Rataje, Bez-
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měrov, Hulín, Zaje čí, Stolová hora). 

1954 - 1978 Ú čast na terénních výzkumech - antropologie Sta-

rých Slovan ů (Staré M ěsto, Rebešovice, Mikul čice, 

Sady, Modrá). 

1958   Výzkum nálezu Brno II. 

1960 - 1964 Výzkum osídlení neolitu na Morav ě. 

1961 - 1964 Výzkum stratigrafie Mlade čských jeskyní s ohledem 

na antropologické nálezy. 

1961 Expedice do Guineje, spojená s vybudováním Nár od-

ního Muzea v Conakry. 

1969, 1973 P říprava a realizace v ědecké expedice do Arnhemské 

země, Severní Austrálie. 

1971   Studium loveckých etnik na východní Sibi ři. 

1972, 1974 Studium skalních rytin a maleb - výpravy  do Alžír-

ska. 

1976 - 1981 Studium skalních rytin a maleb - opakov ané výpravy 

do centrální Sahary spojené s vybudováním Národní-

ho muzea v Tripolli. 

1973 - 1976 T ři výpravy do Iránu spojené s budováním muzea  

v Semnanu. 

1975 – 1982 Ú čast na terénních výzkumech období neolitu - Ve-

drovice. 

1984 Ú čast na terénních výzkumech doby bronzové - Ceza-

vy. 

1986 Ú čast na terénních výzkumech doby bronzové - Veli-

mi u Kolína. 

1987 Studium loveckých populací - výprava k Laponc ům  
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do Finnmarken, sev. Norska, Švédska. 

1992 Ú čast na terénních výzkumech období neolitu - Ve-

drovice. 

 

 

6. Tituly, hodnosti, členství ve v ědeckých spole čnostech  

1949   jmenování doktorem p řírodních v ěd – RNDr. 

1959   jmenování kandidátem v ěd – CSc. 

1964 - 1971 člen v ědecké rady Univerzity J. E. Purkyn ě v Brn ě 

1969 ud ělena v ědecká hodnost DrSc. 

1971  člen Asociace Evropských Antropolog ů 

1971 - 1977 prezident ICOM - UNESCO 

1972 - 1989 p ředseda čs. Antropologické spole čnosti p ři ČSAV 

1990 čestný člen čs. Antropologické spole čnosti  

při ČSAV 

1980 - 1983 prezident Evropské Antropologické Asoci ace 

 čestný člen ICOM - UNESCO 

 čestný člen Royal Society of Antiqaries 

 čestný člen Asociace Evropských Antropolog ů 

 člen Brocovy antropologické spole čnosti v Pa říži 

 člen Union of the Biol. Scieces 

 člen Sardské v ědecké spole čnosti 

 člen prehistorické soc. Ariège 

1992 jmenován docentem pro obor antropologie 

1993 jmenován profesorem pro obor antropologie 
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7. Kongresy - po řádání a p ředsednictví  

1961  p ředseda kongresu čs. antropolog ů v Mikulov ě 

1965  p ředseda kongresu čs. antropolog ů v Brn ě 

1971  p ředseda generální konference ICOM v Pa říži 

1974  p ředseda generální konference ICOM v Kodani 

1979  p ředseda kongresu čs. antropolog ů v Praze 

1980  p ředseda kongresu Evropské Antropologické Asociace 

1980  p ředseda generální konference ICOM v Moskv ě 

1983  p ředseda I. kongresu A. Hrdli čky 

1987  p ředseda II. kongresu A. Hrdli čky 

1991  p ředseda mezinárodního muzeologického sympozia 
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X. VÝB ĚR Z MUZEOLOGICKÉ LITERATURY BIBLIOGRAFIE DR. JELÍNK A 

 

• Pro č Anthropos? Almanach vlastiv ědné práce MM v Brn ě. Brno: 

Moravské muzeum, 1961. s. 64-65.  

• Pr ůvodce expozicí o p ůvodu a vývoji člov ěka. 1. vyd. Praha: 

Sportovní a turistické nakladatelství Praha, [1964] .  

• K otázce budoucnosti velkých muzeí. Časopis Národního muzea 

- oddíl p řírodov ědný. CXXXIII , č. 2, 1964. s. 65-69.  

• Historie ústavu a exposice ANTHROPOS v Brn ě: pam ětní tisk 

Moravského musea v Brn ě k slavnostnímu otev ření stálé exposice 

o p ůvodu a vývoji člov ěka Anthropos.  1. vyd. Brno: Moravské mu-

zeum v Brn ě, 1964.  

• Muzeologie a její výuka na vysokých školách. In: Sborník 

materiál ů prvního muzeologického sympozia Brno – 1965. Brno: 

Moravské muzeum v Brn ě, 1966. s. 5 - 7.  

• O nutnosti výuky muzeologie a muzeografie. Vlastiv ědný 

věstník moravský, 1967, ro č. XIX., č. 2., s. 251 – 257. 

• 1818 – 1968, 150 let Moravského musea. Acta Musei Moraviae. 

Scientiae sociales, 1969, ro č. LIII./LIV., s. 1 – 8. 

• The Anthropos Institute, Moravian Museum, Brno.  Museum , 

1969, vol. XXII, 1., s. 1 - 9.   

• Muzea v sou časné spole čnosti. Muzeologické sešity , 1970, 

II. s. 3-8.  

• Museums and the World of Today. ICOM News, 1970, 23, 1.  

s. 2 - 4, 38 - 40.  

• Nouvelle exposition pour 150e anniversaire du Musée  de Mo-

raviae, Brno. Museum, 1971, vol. XXIII. 1. s. 70 - 75.  
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• Museums and Environment: conclusion. Museum, 1973,  

vol. XXV, 1/2. s. 112 - 115.  

• The Moravian Museum, Brno. Museum, 1973, vol. XVII, No. 1, 

s. 50 - 56.  

• Der Internationale Museumsrat und die Entwicklung d er in-

ternationalen Zusammenarbeit der Museen. Neue Museumskunde, 

1978, Jrg. 21, 3, s. 163 - 166.  

• 30 let Ústavu Anthropos. Hledání p ůvodu a vývoje člov ěka. 

1. vyd. Brno: Moravské muzeum v Brn ě, 1980. 

• Z historie ústavu a pavilonu Anthropos. In: 25 let pavilonu 

Anthropos 1961 – 1986. Sborník ze slavnostního zase dání 5. lis-

topadu 1986. 1. vyd. Brno: Moravské muzeum – Ústav Anthropos 

v Brn ě, 1987, s. 9-27.  
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XI. ZÁV ĚR 

 P ři psaní diplomové práce jsem vycházela zejména  

z  archivních pramen ů. V archivu Moravského zemského muzea jsem 

studovala materiály vztahující se jednak k samotné osob ě dr. Je-

línka a jednak k dob ě, kdy budoval pavilon Anthropos a p ůsobil 

ve funkci ředitele organizace. Osobní data, životopisy a opo-

nentské posudky jmenovaného jsem získala v Archivu Masarykovy 

univerzity. Ovšem ne vždy bylo snadné najít konkrét ní doklady a 

ne vždy se mi to poda řilo. Díky ochot ě a ob ětavosti archivá ře 

MZM Mgr. Jana Obrovského jsem získala část informací, které se 

pro tuto diplomovou práci daly využít. P ři sb ěru materiál ů jsem 

oslovila i samotný Ústav Anthropos, ovšem tam se mi  nepoda řilo 

najít materiál v požadovaném rozsahu. 

 Obrátila jsem se i na pam ětníky dr. Jelínka, tzn. osoby, 

které s ním byly v p římém kontaktu a které s ním spolupracovaly. 

Velkou pomoc pro m ě znamenaly rozhovory s panem Old řichem Neuži-

lem, kastelánem pavilonu Anthropos. Jeho osobní vzp omínky, rady 

a doporu čení mi pomohly nejenom popojít o další krok dál  

ve zpracovávání diplomové práce, ale díky nim jsem si dokázala 

udělat p ředstavu o dr. Jelínkovi z té lidské stránky, o člov ěku, 

který se oddal svému profesnímu životu, často až na úkor života 

osobního. 

 Dalším pramenem poznání pro m ě byla setkání i s jinými jeho 

kolegy - nap ř. s PhDr. Alenou Mizerovou; prof. PhDr. Vladimírem 

Podborským, DrSc.; doc. PhDr. Karlem Valochem, DrSc .; PhDr. Sla-

vomírem Brodesserem a prof. RNDr. Rudolfem Musilem,  DrSc. 

 Rozlišit práci dr. Jelínka z hlediska muzeologické ho a an-
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tropologického nebylo vždy snadné. Oba dva sm ěry se jeho životem 

prolínaly a souvisely spolu. Cílem bylo zam ěřit se na dokumenta-

ci jeho čin ů, které byly podstatné pro rozvoj muzeologie a muze -

ografie. Osnovu diplomové práce jsem pojala dle jed notlivých 

celk ů, ve kterých dr. Jelínek p ůsobil a do kterých výrazn ě zasá-

hl, tzn. Moravské zemské muzeum – budování Anthropo su, ú čast  

na sou časné rekonstrukci pavilonu, rekonstrukce budov a no vá 

koncepce muzea; založení katedry muzeologie na UJEP ; p ůsobení  

v ICOM; zahrani ční expedice; pedagogická činnost a v ědeckový-

zkumná činnost v oblasti antropologie. V p řísluných kapitolách 

jsem se snažila pozvednout, zd ůraznit a vysv ětlit p řínos dr. Je-

línka pro muzejní prost ředí či muzeologii. Pro srozumitelnost 

podávám p řehled základních údaj ů v datech, výb ěr z muzeologické 

literatury bibliografie dr. Jelínka a obrazové p řílohy.  

 V této práci jsem se zam ěřila zejména na činy prof. RNDr. 

Jana Jelínka, DrSc., které zap ří činily významné zm ěny v oblasti 

českého a sv ětového muzejnictví, jeho názory a postoje. Cílem 

bylo podat ucelený, jasný a srozumitelný pohled na tohoto muzeo-

loga, antropologa a profesora. I když jsem nikdy ne měla tu čest 

dr. Jelínka osobn ě poznat, v ěřím, že se mi zadaného cíle poda ři-

lo dosáhnout. Čtená ř tak dostává možnost vytvo řit si obraz  

o člov ěku, jež se postupn ě stává legendou českého muzejnictví. 

Především na nás, sou časné generaci, leží významný úkol p ředávat 

jeho odkaz dál z pokolení na pokolení a naplnit jím  samotným 

užívané heslo "PER ASPERA AD ASTRA" (p řes p řekážky ke hv ězdám). 

Věřím, že touto diplomovou prací jsem alespo ň částe čně napomohla 

k p ředání jeho odkazu dalším lidem a tím pootev řela dve ře  
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pro zmi ňovaný „výstup ke hv ězdám“. 



 

 

- 86 - 

RESUMÉ 

 Prof. RNDr. Jan Jelínek, DrSc. je neodmysliteln ě spjat  

s Moravským zemským muzeem. P ři činil se o výstavbu nového pavi-

lonu Anthropos v Pisárkách, ve funkci ředitele zm ěnil strukturu 

a celkovou koncepci muzea, prosadil založení brn ěnské katedry 

muzeologie, zú častnil se n ěkolika zahrani čních expedicí, po dv ě 

funk ční období byl prezidentem ICOM, p řednášel na n ěkolika vyso-

kých školách atd. Jak významn ě a hluboce zasáhl do vývoje české-

ho a sv ětového muzejnictví popisuje tato diplomová práce s ná-

zvem "Prof. RNDr. Jan Jelínek, DrSc. - muzeolog". 
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