
122 2012/04 paměť a dějiny  

zprávy

Ohlédnutí za činností polského IPN
Peter rendek

Návštěva tehdejšího prezidenta Ústavu 
národní paměti (IPN) Janusze Kurtyky 
před třemi lety v Praze nepochybně 
ovlivnila další kroky našeho polského 
partnera především v oblasti převodu 
dokumentů do elektronické podoby. 
Nedávná návštěva zástupců Ústavu pro 
studium totalitních režimů i Archivu 
bezpečnostních složek ve Varšavě 
rovněž přinesla možnost srovnání 
a inspiraci pro naši práci. 

Mezi hlavní úkoly Úseku zpřístup-
ňování a archivace dokumentů IPN 
(Biuro Udostępniania i Archiwizacji 
Dokumentów) patří sběr, uchovává-
ní, příprava, zpřístupňování a publi-
kování dokumentů bývalých složek 
polské státní bezpečnosti z období 
od 22. července 1944 do 31. července 
1990. Do jeho kompetence spadají také 
dokumenty nacistických a sovětských 
bezpečnostních orgánů vztahující se 
ke zločinům obou totalitních režimů 
a jiným trestným činům (zločiny pro-
ti míru a lidskosti a válečné zločiny) 
spáchaným v období od 1. září 1939 
do 31. července 1990. Základní rámec 
činnosti úseku o 355 zaměstnancích 
vychází ze zákona o Ústavu národní 
paměti – Komisi pro stíhání zločinů 
proti polskému národu (č. 63 z roku 
2007 ve znění pozdějších předpisů). 
Hlavní pracoviště se sídlem ve Varšavě 
se organizačně člení na: Informační 
a kontrolní odbor (Wydział Informacji 
i Sprawdzeń), Odbor správy archivních 
fondů (Wydział Zarządzania Zasobem 
Archiwalnym), Odbor digitálních 
zdrojů (Wydział Zasobów Cyfrowych), 
Odbor zpřístupňování (Wydział Udo-
stępniania), Provozní odbor (Wydział 
Obsługi Bieżącej) a Sekce archivního 
výzkumu a publikování (Samodzielna 
Sekcja Badań Archiwalnych i Edycji 
Źródeł).

V Informačním a kontrolním odboru, 
který se skládá z oddělení prověrek 
v kartotékách a spisech, oddělení evi-
denčních pomůcek a oddělení posky-
tování informací z období let okupace  

(2. světová válka), pracuje 70 osob. 
Jejich hlavním úkolem je evidenční 
šetření a vyhledávání informací k oso-
bám, skupinám osob či dalším subjek-
tům. Odbor pracuje s deseti obsáhlými 
kartotékami či dalšími registračními 
pomůckami různého původu, obsa-
hu i velikosti (v celkovém množství 
10 kilometrů archiválií). Rozsahem 
největší je ústřední kartotéka, ve 
které je zařazeno více než šest mili-
onů karet z období let 1944–1990 (lze 
ji přirovnat k bývalé ústřední opera-
tivní evidenci statisticko-evidenčního 
odboru Vnitřní a organizační správy 
FMV ČSSR, dnes součásti autonom-
ního informačního systému Archivu 
bezpečnostních složek). 

Druhou nejvýznamnější pomůckou 
je kartotéka pasů a víz (cca čtyři mi-
liony karet), dalšími pak tematické 
kartotéky katolických kněží, býva-
lých spolupracovníků tajných slu-
žeb nebo doplňková kartotéka z let 
1985–1990. Většina těchto kartoték 
byla sice již převedena do digitální 
podoby, přesto se největší penzum 
práce opírá o manuální lustraci a vy-
hledávání. Část informací obsažených 
ve svazcích a kartotékách totiž stá-
le podléhá režimu utajení a přístup 
k těmto dokumentům je vyhrazen 
pověřeným osobám (tyto materiály 
jsou v gesci Oddělení vyčleněných 
souborů Odboru správy archivních 
fondů s 13 zaměstnanci). Odbor kromě 
toho využívá původní informační sys-
tém – operativní databázi SB – nebo 
pracuje s vlastním systémem Zezzor 
(databáze funkcionářů a kádrových 
příslušníků státní bezpečnosti) a sys-
témem Nexus. IPN se stal od roku 
2007 rovněž disponentem meziná-
rodní pátrací služby (International 
Tracing Service v Bad Arolsenu). 
Nezbytnou činností je samozřej-
mě sjednocování kartoték, alfa-  
betické zpracování karet, respekti-
ve zajišťování jejich fyzické ochrany 
(ochranné fólie, košilky).

Práce odboru při dohledávání in-
formací k osobám má různý stupeň 
složitosti, měsíčně jeho zaměstnanci 
vyřídí kolem 1500–2000 lustračních 
požadavků. Od svého zřízení v roce 
2001 toto pracoviště odpovědělo na 
více než 2 700 000 dotazů na prověrky, 
v poslední době dokonce zaznamenává 
mírný nárůst.

Za digitalizaci zodpovídá Odbor 
digitálních zdrojů, který zabezpečuje 
veškerou činnost v oblasti převodu 
archiválií, dokumentů a audiovizuál-
ních souborů do elektronické podoby. 
Intenzivně se jí zabývají od roku 2009 
a pracuje zde 60 zaměstnanců. Odbor 
je rozčleněn na tři pracoviště: oddělení 
přípravy, oddělení digitalizace a oddě-
lení audiovizuálních dokumentů.

V podstatě veškeré archivní jednot-
ky se připravují k digitalizaci rozeši-
té, bez kovových součástí a v případě 
poškození nebo jiné kvality (např. 
průklepový papír aj.) či formátu 
(A5, A3, různé letáky atd.) jsou do-
kumenty laminovány zažehlováním 
do speciálního japonského papíru. 
Centrální varšavské pracoviště, kde 
probíhá digitalizace, je moderní open 
space prostor, ve kterém šestadvacet 
operátorů obsluhuje skenovací zaří-
zení. K digitalizaci papírových před-
loh využívají výkonné dokumentové 
skenery a technologie firem Fujitsu 
a Scamax s duplexním skenováním. 
Menší část je kopírována na knižních 
skenerech Zeutschel a Bookeye. Pra-
coviště využívá několik informačních 
systémů pro zpracování, ukládání 
a zálohování dat. Jeho průměrná 
měsíční „produkce“ představuje pět 
terabytů (TB) digitalizovaných dat, 
což od roku 2009 představuje více 
než 70 000 archivních jednotek.

Hlavní náplní práce odboru je 
převod nejvyužívanějších svazků 
z operativní agendy. Touto cestou již 
bylo naskenováno kolem 60 procent 
všech dochovaných svazků. Nema-
lým úkolem je i digitalizace mikro-
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filmů a mikrofiší, kterých archiv IPN 
spravuje více než 840 000 kusů, dále 
uchovává např. 1900 filmů, 1100 zvu-
kových nahrávek a také 39 milionů (!) 
fotografií. Převod mikrofiší probíhá 
na dvou výkonných automatických 
zařízeních Zeutschel OM1500 přímo 
na centrálním pracovišti. Operativně 
jsou využívána další dvě stejná za-
řízení, která rotují po jednotlivých 
pobočkách v regionech.

Novela zákona o IPN v roce 2010 
přinesla jednu významnou novin-
ku: parlament nařídil zveřejnit do  
31. prosince 2012 inventáře a komplex-
ní informace k archivním souborům. 
IPN již před třemi lety zahájil vývoj 
počítačového systému archivních 
informací pod názvem Nexus. Tento 
progresivní dynamický systém je 
k dispozici zaměstnancům i badate-
lům. Jde o rozsáhlý pilotní projekt, do 

něhož vkládají informace téměř všich-
ni zaměstnanci. Aktuálně obsahuje  
17 milionů záznamů na úrovni archiv-
ní jednotky a o milion více záznamů 
na úrovni popisu k osobám. Systém 
umožňuje podrobné vyhledávání ve 
zpracovaných inventářích a podle 
plánu má být na konci prosince 2012 
přístupný on-line. 

Aplikace však neumožňuje prohlí-
žení elektronických kopií. K tomu 
slouží v badatelnách malý program 
digiARCH, který funguje jako čtečka 
digitalizovaných souborů. K prohlížení 
kopií svazků si badatel musí předem 
vyžádat konkrétní soubory, jež mu 
následně obsluha systému připraví 
k nahlédnutí. Další systémy se na-
příklad využívají k práci a k ukládání 
audiovizuálních dokumentů.

Přístup k řešení úkolů a problémů 
spojených s pilotními průkopnickými 
projekty je příkladný. V oblasti vzá-
jemné spolupráce lze předpokládat, 
že v blízké budoucnosti bude infor-
mačním technologiím věnována větší 
pozornost. Zkušenosti se dají uplatnit 
například při vytváření společných 
on-line projektů, které by podpořily 
informační výměnu, pozitivní inspiraci 
a badatelské veřejnosti by tak otevřely 
nové možnosti.

Některé dokumenty jsou před digitalizací zalaminovány do speciálního papíru
 Foto: Peter Rendek

A přece se učí…
Výuka soudobých dějin ve světle sociologického šetření

Jaroslav Pinkas, voJtĚcH riPka

Dne 21. listopadu se v Ústavu pro stu-
dium totalitních režimů uskutečnila 
tisková konference, která seznámila 
odbornou i novinářskou veřejnost 
s výsledky výzkumu mapujícího stav 
výuky soudobých dějin na základních 
a středních školách. Témata průzkumu 
a konkrétní otázky formulovali pra-
covníci skupiny vzdělávání ÚSTR 
a samotné šetření provedla agentura 
Factum Invenio v květnu letošního 
roku. Výsledky byly překvapivé – uká-
zalo se, že učitelé se soudobým dějinám 
věnují více, než se obecně předpokládá.

Proč jsme se vlastně pro tento prů-
zkum rozhodli? Důvodů bylo hned 
několik. Předně jsme chtěli ověřit naše 
vlastní zkušenosti ze školského pro-
středí. Už několik let se snažíme o pod-
poru učitelů formou dalšího vzdělává-
ní a přípravy metodických pomůcek. 
Našimi semináři prošly stovky učitelů, 
s desítkami z nich spolupracujeme 
v různých projektech. To by svědčilo 
o zájmu učitelů o soudobé dějiny. Cel-
kový počet učitelů dějepisu se ale od-
haduje v řádu tisíců. My jsme tak po-
znali tu aktivnější menšinu, což může 

celkový dojem výrazně zkreslit. Dalším 
důvodem byl schematický obraz výuky 
soudobých dějin, který média pravidel-
ně vykreslují. Zpravidla při příležitosti 
významných výročí se objevují alarmu-
jící články o tom, že děti nevědí, co se 
toho dne stalo, a že to tedy s výukou 
soudobých dějin na školách musí být 
dosti špatné. Bědování nad mládeží 
a následně i nad jejich učiteli se stalo 
jakýmsi stereotypem, který má navíc 
potenciál učitele výrazně demotivovat. 

Tyto otázky nás vedly k rozhodnutí 
upořádat mezi dějepisáři šetření  
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na téma výuka soudobých dějin. 
S agenturou Factum Invenio a pod 
záštitou ministerstva školství jsme 
oslovili základní a střední školy s ob-
šírným dotazníkem zaměřeným na stav 
výuky soudobých dějin. Přes časovou 
náročnost dotazníku odpovědělo 1600 
učitelů, tedy překvapivě velké množství 
– především zřejmě ocenili to, že se 
o jejich práci někdo zajímá. 

Šetření přineslo dobré zprávy. Uká-
zalo, že učitelé učí i dějiny po roce 1945. 
Polovina z nich věnuje více než třetinu 
roku soudobým dějinám. Ty se přitom 
většinou učí v posledním roce základ-
ní i střední školy. Když se však dějepi-
sář dívá na své kolegy, je kritičtější, 
soudobé dějiny jsou prý prioritou jen 
pro malou část z nich. Nejnovější dě-
jiny se však podle šetření dostávají do 
výuky i skrze aktualizace (např. při 
různých výročích), ty průběžně vyu-
žívá většina učitelů. Přestože musíme 
vzít v úvahu, že učitelé hodnotili vlast-
ní výuku, takže mohlo dojít k určitému 
„nadhodnocení“ vlastních výkonů, je 
zřejmé, že soudobé dějiny místo ve 
výuce mají. Navíc je třeba zdůraznit, 
že reprezentativitu vzorku garantova-
la agentura, výzkum doporučilo MŠMT 
a konstrukci výzkumu jsme konzulto-
vali s odbornou veřejností. Můžeme 
tak předpokládat, že neodpovídali 
pouze ti nejaktivnější, ale také ti, kte-
ří k tomu byli vedením školy vyzváni.  

Z průzkumu dále vyplývá, že zdale-
ka největší prostor je věnován českým 
národním dějinám, evropská a globál-
ní témata se probírají výrazně méně, 
než by například odpovídalo jejich 
významu v normativních dokumentech 
(tento poměr ale odpovídá evropským 
standardům – např. francouzské učeb-
nice věnují nefrancouzským dějinám 
v průměru méně než 5 % prostoru). 

Nadpoloviční většina učitelů dává ve 
výuce přednost kontroverzním téma-
tům před konsenzuálními. Nebojí se 
tedy nejednoznačnosti soudobých dějin. 
Toto zjištění pokládáme za zvlášť dů-
ležité, neboť se domníváme, že minulost 
by se měla ve školním prostředí nahlí-
žet multiperspektivně, že neexistuje 
žádný fixovaný, univerzální pohled na 
dějiny. Že dějiny nejsou danost, kterou 
laikům předkládají historici, ale že se 

neustále vyvíjejí v interakci mezi vy-
pravěčem a posluchačem. Nejméně 
polovina učitelů v zásadě není s tímto 
pohledem v rozporu. Uvědomují si svou 
vlastní důležitost a odpovědnost. Nej-
častěji souhlasili s výrokem, že způsob 
výuky moderních dějin záleží hlavně 
na hodnotách a zkušenostech pedago-
gů. Ukazuje se tak, že jsou si vědomi 
toho, že při prezentaci soudobých dějin 
nejsou důležité pouze vědomosti, zna-
losti, fakta, ale neméně významná je 
i otázka hodnot, které výuku význam-
ným způsobem ovlivňují. 

Učitelé vnímají ambivalentní postoje 
žáků vůči výuce. Na jedné straně ozna-
čuje polovina z nich postoje žáků za 
překážku efektivní výuky, na straně 
druhé třetina z nich přístup žáků k vý-
uce oceňuje. Není příliš překvapující, 
že gymnaziální učitelé byli se svými 
žáky spokojeni více než učitelé na zá-
kladních školách, a ti zase více než 
učitelé na středních odborných školách. 
Právě ve vztahu k těmto školám se rý-
suje potřeba výrazněji podpořit peda-
gogy na míru „šitými“ programy. 

Výzkum ukázal také překvapivou 
homogenitu učitelů. Jistě existují roz-
díly mezi učiteli základních a středních 
škol, mezi mladšími a staršími, mezi 
učiteli z velkých měst a malých obcí. 
Ovšem tyto rozdíly jsou poměrně malé. 
Především představa o „zatížených“ 

učitelích, tedy těch, kteří učili ještě 
v období komunismu a jsou touto zku-
šeností „poznamenáni“, se ukázala jako 
nepřesná. Postoje této skupiny se nijak 
razantně neliší od postojů učitelů jako 
celku. Pouze je v jejich skupině o něco 
více učitelů hodnotově konzervativ-
ních, to ovšem zřejmě souvisí spíše 
s životní fází, ve které se nacházejí.

Výzkum tak přinesl v zásadě dobré 
zprávy. Soudobé dějiny se učí, učitelé 
si jejich význam uvědomují a nepojí-
mají je jako katalogy dat a informací, 
ale jako živou součást naší přítomnos-
ti. Bude však nutné jejich úsilí význam-
ně podpořit – učitelé se často vyjadřo-
vali skepticky k možnostem svého 
dalšího rozvoje. Je potěšující, že mini-
sterstvo školství, které převzalo nad 
průzkumem záštitu, výsledky bere 
vážně a hodlá je využít pro svou práci 
v rámci školní inspekce i změn ve vý-
uce dějepisu. Finanční a organizační 
překážky totiž na některých školách 
výrazně podvázaly možnost dalšího 
vzdělávání učitelů. Oni sami stále vo-
lají po větším množství pomůcek a ma-
teriálů a zdůrazňují potřebu věnovat 
výuce soudobých dějin více času. 
Problémy tedy přetrvávají, ale namís-
to černobílých příběhů o tragickém 
stavu výuky je třeba přijmout střízli-
vější a poněkud optimističtější per-
spektivu.

Na tiskové konferenci seznámili pracovníci Ústavu, zástupci ČT a MŠMT přítomné novináře 
s výsledky průzkumu Foto: Přemysl Fialka
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