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Charakteristika
Ústav se zaměřuje na základní výzkum pravěkých a středověkých dějin Moravy, českého Slezska i širšího středního Podunají. Zkoumá nejvýznamnější moravské lokality zejména starší
doby kamenné, doby římské a raného středověku (Dolní Věstonice, Mušov, Mikulčice).

Organizační členění
Jako organizace oprávněná ze zákona shromažďuje data
o veškerých archeologických nalezištích a akcích, provádí expertní činnost v oblasti ochrany archeologických nálezů, koordinuje archeologické aktivity na Moravě a ve Slezsku.
Stěžejní vědecko-výzkumné aktivity směruje s ohledem
na možnost výrazně zasáhnout do řešení historických i archeologických otázek v širším evropském a globálním kontextu.
Tři základní vědecko-výzkumná střediska, orientovaná na výzkum paleolitu a paleoetnologie, výzkum doby římské a stěhování národů a na slovanskou a středověkou archeologii
doplňují oddělení moravskoslezského pravěku a archeologické prospekce:
Středisko pro výzkum paleolitu a paleoetnologie (Základna
pro výzkum paleolitu Dolní Věstonice) – Středisko pro archeologii doby římské a stěhování národů (Základna pro výzkum
římského vojenského zásahu Dolní Dunajovice) – Středisko
pro slovanskou a středověkou archeologii (Základna pro výzkum velkomoravského období Mikulčice) – Oddělení moravsko-slezského pravěku – Oddělení archeologické prospekce
– Detašované oddělení Opava – Archiv – Knihovna – Technicko-hospodářská správa – Sekretariát – Referát ediční činnosti

Program výzkumné činnosti, projekty, granty
V současné době ústav zkoumá: 1) prvotní anatomicky moderní lidské populace (Homo sapiens), především formování jejích kulturních, ekonomických a sociálních struktur; 2) dějinný
vývoj středoevropského prostoru v klíčových etapách expanze antické římské říše a za migračních pohybů mezi antikou
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a středověkem; 3) období od příchodu Slovanů v 6. století
po vrcholný středověk, zejména pak rané státní útvary střední
Evropy 8.–10. věku.
Studium jednotlivých problémových okruhů se uskutečňuje
za nejširší interdisciplinární a mezinárodní spolupráce v rámci
mnoha grantových projektů, při aplikaci moderních přírodovědných metod. Výsledky jsou publikovány v edičních řadách
ústavu.

Mezinárodní spolupráce
Řešená témata výrazně zasahují do mezinárodní oborové
diskuse, intenzivní je spolupráce s evropskými i zámořskými
institucemi, včetně organizování společných výzkumů a mezinárodních konferencí, vzájemných stáží, výměny vědeckých
poznatků a přípravy společných publikací.

Spolupráce s vysokými školami
Ústav spolu s vysokými školami v rámci akreditovaného doktorského studia vychovává nové vědecké pracovníky, četné
jsou rovněž kooperace na mnoha výzkumných projektech.

Služby veřejnosti
Ústav provádí moderní konzervaci a rekonstrukci archeologických nálezů, pro orgány státní správy i další subjekty vypracovává expertízy, odborné posudky a provádí konzultační
a poradenskou činnost. Ústavní knihovna je nejobsáhlejším
zařízením svého druhu v republice, slouží i externím zájemcům a studentům. Stejně tak archiv ústavu shromažďuje veškeré archeologické informace z Moravy a českého Slezska a je
k dispozici nejširší veřejnosti.
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