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Informace o činnosti ÚSTR 

za období od 13. 11. do 16. 12. 2014 

 
 

 

Konference, semináře a přednášky 

 

 13. listopadu 2014, mezinárodní konference Kontexty 17. listopadu ve Velké aule FF 

UK. Konference se zúčastnilo celkem 112 účastníků.  

 

 14. listopadu 2014, Vojtěch Ripka, Jaroslav Pinkas, Kamil Činátl, Jaroslav 

Najbert, seminář pro učitele dějepisu a společenskovědních předmětů 1989: 

Kontinuity a diskontinuity. V sérii přednášek a workshopů se seminář pokusil 

identifikovat spojitosti transformačního období s předcházející érou tzv. normalizace. 

Formou několika sond se také dotkl reflexe listopadové revoluce ve veřejném prostoru 

a nabídl možnosti, jak tyto problémy tematizovat ve škole. Zúčastnilo se 9 učitelů. 

 

 18. listopadu 2014, Jaroslav Pinkas, přednáška Normalizace a transformace ve 

spolupráci se Sametovým posvícením Promítání a následná beseda o obrazech 

transformace a o přítomnosti normalizace v dnešní době proběhly v Sametovém 

centru. Zúčastnilo se 10 osob. 

 

 20. listopadu 2014, Pavel Zeman, seminář Protektorátní Praha v představách nacistů 

u příležitosti představení knihy Miloše Hořejše (Národní technické muzeum). 

Zúčastnilo se 8 hostů. 

 

 21. listopadu 2014, Kamil Činátl, seminář Obrazy války. Mediální reprezentace 

válečné zkušenosti v NIDV České Budějovice. Zúčastnilo se 10 učitelů ze základních 

a středních škol Českobudějovického kraje.  

 

 25. listopadu 2014, beseda Staň se spolupracovníkem Paměti národa v prostorách 

Sametového centra 

 

 26. listopadu 2014, Petr Kopal, Čeněk Pýcha, představení knihy Film a dějiny 4: 

Normalizace v kině MAT. Prezentaci spojené s filmovým promítáním bylo přítomno 

20 hostů. 

 

 27. listopadu 2014, Muriel Blaive, Ondřej Matějka, metodologický seminář Výzkum 

jako základ pro občanské vzdělávání. Segmentace české společnosti na základě 

behaviorálního přístupu. 

 

 27. listopadu 2014, Petr Anev, seminář Trpký osud zakladatelů KSČ věnovaným 

osudům komunistických vůdců, kteří řídili stranu v prvních letech její existence. Jako 

host svůj příspěvek přednesl i doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. Na semináři 

bylo přítomno 10 osob. 
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 28. listopadu 2014, Vojtěch Ripka, Jaroslav Pinkas, Kamil Činátl, Čeněk Pýcha, 

seminář pro učitele dějepisu a společenskovědních předmětů Sociální inovace za časů 

komunismu, na kterém kromě lektorů Skupiny vzdělávání vystoupil s přednáškou 

Komunismus jako zdroj všeho zla? Příklad sociální politiky doc. PhDr. et JUDr. Jakub 

Rákosník, Ph.D. Zúčastnilo se 16 učitelů. 

 

 4. prosince 2014, konference Film a televize v době tzv. přestavby. Konference se 

zúčastnilo celkem 44 účastníků. 

 

 11. prosince 2014, Muriel Blaive, metodologický seminář. Diktatura komunistické 

strany: totalitní výkon moci nebo chaos a improvizace? Úryvky z každodenní 

mocenské praxe na krajské a okresní úrovni na přelomu 40tých a 50tých let přednesl 

Marián Loži (ÚHSD FF UK). 

 

 11. prosince 2014, Vojtěch Ripka, Kamil Činátl, prezentace výstupů vzdělávacího 

projektu Dějepis v 21. století (D21) a následná diskuze Škola a obrazy minulosti 

v Centru současného umění DOX. Projekt D21 realizovaný v Ústavu pro studium 

totalitních režimů v letech 2012–2014 představil během večera výstupy své činnosti: 

výuková DVD pro učitele dějepisu a jejich žáky Obrazy války, Historie 1950: Příběhy 

jednoho zázraku a Dějiny ve škole a knižní metodiky Dějiny ve filmu. Film ve výuce 

dějepisu a Paměť a projektové vyučování v dějepise. Po krátké prezentaci materiálů a 

ukázce jejich praktického užití ve škole následovala diskuze, jež si kladla za cíl 

„dešifrovat“ proces vytváření obrazu minulosti. Z hostů se diskuze zúčastnili Jaroslav 

Anděl (DOX), Andrea Průchová (FSV UK, Fresh Eye), Zdeněk Beneš (FF UK) a Jiří 

Forejt (NFA). 

 
V uplynulém období prezentovalo 13 zaměstnanců ÚSTR na tematických přednáškách, 

seminářích a konferencích: 

 

 Muriel Blaive 

 řednáška Češi a jejich postoj ke komunistické minulosti: o kontinuitě a 

diskontinuitě, konference Co po 25 letech od listopadu 1989 víme a nevíme? 

Konference k 25. výročí rozpadu východního bloku, Praha, Akademie Věd,  

 

 Jiří Urban  

 přednáška: „Tajní spolupracovníci Státní bezpečnosti – analýzy konkrétních 

případů“, Univerzita Pardubice,  

 přednáška: „Zapojení občanů do systému (rituály souhlasu) a možnosti 

prolomení informačního monopolu KSČ“, Univerzita Pardubice,  

 přednáška: „Venkov v éře kolektivizace, Univerzita Pardubice,  

  přednáška: „Protikomunistický odboj, odpor, opozice – analýzy konkrétních 

případů“, Univerzita Pardubice,  

 

 Petr Blažek  

 beseda: „O základní vojenské službě v 80. letech“ na konferenci: 

„Polistopadové cesty“, organizátor Literární akademie Praha, viz 

http://www.art-campus.cz/la/wp-

content/uploads/2014/09/Programkonference.pdf 

 

 

http://www.art-campus.cz/la/wp-content/uploads/2014/09/Programkonference.pdf
http://www.art-campus.cz/la/wp-content/uploads/2014/09/Programkonference.pdf
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 Libor Svoboda  

 referát: „Železná opona a pohraničníci“ na mezinárodní konferenci: „Brána ke 

svobodě“, Mikulov, ČR, 

 

 Štěpán Černoušek  

 prezentace virtuální prohlídky Gulagu na konferenci: „Prezentace kulturního 

dědictví online“ ve spolupráci ÚSTR a internetového portálu občanského 

sdružení Gulag.cz,  

 3 besedy: „Gulag a českoslovenští občané perzekuovaní v SSSR“ pro1) žáky 

základní školy, 2) studenty střední odborné školy, veřejnost, Spálené Poříčí, 

 prezentace činnosti ÚSTR pro skupinu moldavských, ukrajinských a ruských 

novinářů, ve spolupráci ÚSTR s neziskovým sdružením Sedmý kontinent, Post 

Bellum Praha, 

 

 Pavel Kreisinger  

 přednáška: „Domácí odboj v protektorátu Čechy a Morava“, FF Univerzity 

Palackého Olomouc,  

 přednáška: „Nacistický represivní aparát v okupované Evropě a na území 

protektorátu Čechy a Morava“, FF Univerzity Palackého Olomouc, 

 přednáška: „Československé ženy v domácím a zahraničním odboji“, FF 

Univerzity Palackého Olomouc, 

 přednáška: „Závěrečná fáze druhé světové války“, FF Univerzity Palackého 

Olomouc, 

 přednáška: „Trestání válečných zločinců a kolaborantů“, FF Univerzity 

Palackého Olomouc 

 

 František Stárek  

 beseda se žáky v rámci projektu “Filmy do škol!“ neziskové organizace Člověk 

v tísni, Základní škola, Davle,  

 přednáška s projekcí filmu v pořadu „Obuškem i kamerou“, Green klub, 

Strážnice,  

 přednáška a beseda pro veřejnost k 25. výročí pádu totality, restaurace Velké 

Karlovice, 

 beseda se žáky v rámci projektu “Filmy do škol!“ neziskové organizace Člověk 

v tísni, Základní škola, Volyně, 

 přednáška s projekcí filmů v pořadu „Cáry starých filmů“, Sport Music Club, 

Ústí nad Orlicí, 

 beseda se studenty v rámci projektu “Filmy do škol!“ neziskové organizace 

Člověk v tísni, Gymnázium Botičská Praha 2, 

 beseda se žáky v rámci projektu “Filmy do škol!“ neziskové organizace Člověk 

v tísni, Základní škola Petřiny Praha,  

 beseda se studenty v rámci projektu “Filmy do škol!“ neziskové organizace 

“Člověk v tísni”, Gymnázium U Libeňského zámečku Praha 8, 

 přednáška „Samizdat proti totalitě“ a beseda k tématu, Střední pedagogická 

škola a gymnázium Karlovy Vary,  

 přednáška s projekcí filmů v pořadu „Underground a baráky“ Střední 

pedagogická škola a gymnázium Karlovy Vary, 

 přednáška s projekcí filmů v pořadu „Cáry starých filmů“, O.S. MUSIC & 

THEATRE, Šonov u Broumova, 
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 Jaroslav Pinkas  

 přednáška: „Idyla normalizace. Normalizační obrazy každodennosti“, 

Gymnázium Tomase Manna Praha 8, 

 diskuze: „Kam kráčí učebnice dějepisu“, FF Univerzity Karlovy Praha, 

 

 Vojtěch Ripka  

 přednáška: „Podoby výuky soudobých dějin na základních a středních 

školách“, Historický ústav FF Masarykovy univerzity Brno,  

 seminář: „Vzdělávací aktivity ÚSTR – strategie a otázky“, na didaktické 

konferenci: „I mlčení je lež: středoevropské kontexty výuky dějepisu“, 

Muzeum města Ústí nad Labem (100 osob),   

 

 Petr Kopal  

 přednáška: „O historickém filmu“, Husitská teologická fakulta Praha,  

 

 Štěpán Černoušek, Adam Hradilek  

 přednáška: „Protesty v SSSR proti okupaci Československa v roce 1968“, 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha,   

 

 Martin Tichý  

 přednáška: „Sametová revoluce“ Základní škola Norbertov, Praha,  

 přednáška: „Proměna české společnosti ve 20. století“, Univerzita J. E. 

Purkyně, Ústí nad Labem, 

 

 Jaroslav Najbert  

 prezentace pilotního e-learningového kurzu: „Národní identity ve škole“, 

Základní škola Lupáčova Praha 3 (15 osob),  

 

 Jaroslav Najbert, Vojtěch Ripka  

 seminář: „Národní identity ve škole“, Základní škola Lupáčova Praha 3,  

 

 

Výstavy 
 

 Od 23. října 2014, výstava Hlasy svobody, kterou připravil ÚSTR ve spolupráci 

s Českými centry v prostorách CEBB v německém Schönsee.  

 

 7. listopadu – 20. prosince 2014, Karin Hoření, Čeněk Pýcha, Vojtěch Ripka, 

Jakub Daníček, komentovaná prohlídka a videoinstalace výstavy Vlny: Občanské 

aktivity v Československu před rokem 1989, Sametové centrum Praha, 

 

 Od 7. listopadu do 3. prosince 2014, výstava Diktatura versus naděje v Muzeu 

Boskovicka. 

 

 14. listopadu – 4. prosince 2014, Jiří Urban, výstava Studenti VŠCHT v Pardubicích 

v listopadu 1989, úprava a doplnění výstavních panelů poprvé zpracovaných v roce 

2009, Aula Univerzity Pardubice,  
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 15. listopadu 2014, Zdeněk Hazdra, Dita Jelínková, vernisáž výstavy Ve znamení 

tří deklarací na zámku Loučeň. Vernisáže se účastnil Cyril Svoboda, Antonín Bořek 

Dohalský a Theobald Czernin. 

 

 24. listopadu 2014, Petr Blažek, Eva Kubátová, Ondřej Matějka, Libor Svoboda, 

slavnostní zahájení výstavy 1989, kterou připravil ÚSTR ve spolupráci s Filozofickou 

fakultou UK, o.s. Post Bellum a Městskou částí Praha 3, na náměstí Jiřího z Poděbrad, 

kde bude umístěna až do 22. prosince 2014.  

 

 Do 31. prosince 2014, výstava Králové Šumavy v Rakouském Bad Leonfeldenu.  

 

  

Mezinárodní spolupráce 

 

 říjen – prosinec 2014, Jan Dvořák, Adam Hradilek, výstava Podkarpatská Rus za 

druhé světové války, autorem výstavy je Vojenský historický ústav v Praze, ÚSTR 

poskytl materiály, Užhorod, Ukrajina,  

 

 9. – 14. listopadu 2014, Jan Dvořák, Adam Hradilek, jednání ohledně spolupráce 

mezi ÚSTR a archivem SBU a o vydání společného sborníku dokumentů o perzekuci 

čs. občanů na Ukrajině za Velkého teroru (1937-1938) a začátku války (1939-1941), 

Kyjev, Ukrajina,  

 

 10. - 13. listopadu 2014, Milan Bárta, prezentace ÚSTR na mezinárodní konferenci 

Dealing with the Past while Looking to the Future, Sofie, Bulharsko,  

 

 14. listopadu 2014, Pavel Zeman, referát Anti-Nazi Emigration and Exile in 

Czechoslovakia and the Netherlands, 1938-1940 na mezinárodní konferenci: The Last 

Representative of the German Pharmacological School in Prague and Victim of 

National Socialism, ul. U Nemocnice 4, Praha 2, 

 

 17. listopadu 2014, slavnostní předávání Cen Paměti národa v Národním divadle. 

Večer byl vysílán v přímém přenosu České a Slovenské televize, německá MDR 

předávání cen streamovala online, Polská televize a maďarská ATV pak vysílala 

předávání cen s časovým odstupem.  ÚSTR ve slavnostním večeru figuroval jako 

spoluorganizátor.  

Stručný media-monitoring: celkem vyšlo o letošních Cenách Paměti národa 305 

mediálních výstupů, z toho 115 v celostátních médiích (tedy takřka trojnásobný nárůst 

oproti minulému roku). 

 

 17. - 18. listopadu 2014, Čeněk Pýcha, vedení semináře a workshopu Vzdělávání ve 

veřejném prostoru pro učitele, Minsk, Bělorusko,  

 

 20. listopadu 2014, Vojtěch Ripka, konzultace na téma Transitional justice se 

studentkou Annou Zachariassen z Roskilde University Denmark, ÚSTR,  

 

 20. - 23. listopadu 2014, Muriel Blaive, předsedání panelu Building Stalnism from 

Within: The Local Origins of Socialist Cultures in Eastern Europe  na 46th Annual 

Convention of the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies, San 
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Antonio. Zde vystoupeno s příspěvkem Good Guys and Bad Guys: Identifying with 

“Us” and “Them” in Czechoslovakia Before and After 1989.  
 

 22. listopadu 2014, Muriel Blaive, roční schůze Czechoslovak Studies Association, 

roční schůze v San Antoniu. 

 

 25. listopadu 2014, Čeněk Pýcha, Vojtěch Ripka, konzultace na téma Vytavování 

komunistické minulosti v ČR s prof. Valentinou Kharkun, ÚSTR,  

 

 26. listopadu 2014, Štěpán Černoušek, navázání kontaktu s  archivem 

Forschungsstelle Osteuropa Universität Bremen (Německo) a nadací General Petro 

Grigorenko Foundation (USA) – zaslání kopie interview s Ivanem Jachimovičem,  

 

 26. listopadu 2014, Vojtěch Ripka, konzultace na téma: Každodennosti v  

normalizačním Československu se studentem Matthew Catron z Wesleyan University, 

USA, ÚSTR,  

 

 26. listopadu 2014, František Stárek, diskuze na mezinárodní konferenci Welcome 

to freedom, Maďarský institut Praha,  

 

 27. listopadu 2014, Čeněk Pýcha, přednáška Vzdělávací aktivity ÚSTR pro ukrajinské 

učitele, ÚSTR,  

 

 9. – 11. prosince 2014, Milan Bárta, Jan Kalous, setkání tvůrčího týmu projektu: 

Dějiny StB 1945-1953, Bratislava, Slovensko,  

 

 9. prosince 2014, Štěpán Černoušek, komunikace a příprava smlouvy s polským IPN 

ohledně polského vydání publikace: Invaze 1968. Ruský pohled,  

 

 10. prosince 2014, Jaroslav Najbert, seminář: Czechoslovakia under Communist 

rule: what story the pupils remember? pro americké stipendisty, ÚSTR (11 osob),  

 

 10. prosince 2014, Vojtěch Ripka, setkání a konzultace na téma Transitivní 

spravedlnost v ČR a místo ÚSTR v ní s barmskými aktivisty ve spolupráci 

s neziskovou organizací Člověk v tísni, ÚSTR,  

 

 16. prosince 2014, Jaroslav Pinkas, přednáška Občanské vzdělávání a školní 

vzdělávání pro exkurzi zahraničních hostů z Ruska, ve spolupráci ÚSTR a občanským 

sdružením Agora, ÚSTR (15 osob), 

 

 

Publikační činnost 

 

Periodika, sborníky, informační brožury 

 

 Vyšel odborný časopis Securitas Imperii II/2014 

 

 Vyšla metodika Paměť a projektové vyučování v dějepise 

 

 Vyšla metodika Dějiny ve filmu. Film ve výuce dějepisu 
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 Vyšlo vzdělávací DVD Dějiny ve škole 

 

 Tiskne se revue Paměť a dějiny IV/2014 

 

 Tiskne se sborník Kurýři a převaděči na Šumavě v padesátých letech 20. století 

 

 Probíhá zlom sborníku Válečný rok 1943 v okupované Evropě a v protektorátu 

Čechy a Morava 
 

 Probíhá zlom sborníku Rok 1954 – 1962 v Československu 

 

 Probíhá příprava revue Paměť a dějiny I/2015 

 

 

Knižní publikace 

 

 Tiskne se publikace Bukovskij, V.: Moskevský proces. Publikace bude vydána ve 

spolupráci s nakladatelstvím Volvox Globator. 

 

 Probíhá zlom publikace Dvořák, J.(ed.): Směrš – Rok v táboře nepřítele 

 

 Probíhá zlom publikace Rokoský, J.(ed.): Oldřich Suchý. Dvakrát otrokem 

 

 Probíhají redakční práce na publikaci vzpomínek F. Poláka na pobyt v GULAGu 

(editorem A. Hradilek) 
 

 Probíhají redakční práce na publikaci Jindra, M. Česká pravoslavná eparchie 

v letech 1938 – 1945 
 

 Probíhají přípravy vydání polského překladu publikace PAZDERKA, Josef: Invaze 

1968. Ruský pohled. Překlad vyjde ve spolupráci s IPN. 

 

 Probíhají přípravy vydání ruského překladu publikace HRADILEK, Adam: Za vaši a 

naši svobodu. Překlad vyjde ve spolupráci s nakladatelstvím TORST a sdružením 

Memorial. 

 

 Probíhají přípravy vydání ruského překladu publikace PAZDERKA, Josef: Invaze 

1968. Ruský pohled. Překlad vyjde ve spolupráci s nakladatelstvím TORST a 

sdružením Memorial. 

 

 Na základě finanční podpory Ministerstva kultury na překlad české literatury vzniká 

rumunská, německá a francouzská mutace komiksové knihy Ještě jsme ve válce. 

V současné době probíhají finální fáze překreslování do cizích jazyků, kniha bude 

publikována formou elektronické aplikace v březnu 2015. 
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V uplynulém období publikovalo v souvislosti se svými projekty 11 zaměstnanců: 

 

 Milan Bárta  

 text: „Tajemná přestřelka u Řevničova“ ve sborníku z konference: „Slaný a 

Slánsko ve 20. století“,  

 

 Muriel Blaive 

 Libora Oates-Indruchova, Muriel Blaive, “Border Communities: Microstudies 

on Everyday Life, Politics and Memory in European Societies from 1945 to the 

Present”, Introduction as guest editors to a special issue on “Border 

Communities“, Nationalities Papers, Vol. 42, n°2, 2014, p. 195-198.  

 

 Petr Blažek  

 „Pád Berlínského múru“, Historická revue 11/2014, roč. 25,  

  „Zamatová revolúcia. Československo a jeho prechod k demokrácii v roku 

1989“, Historická revue 11/2014, roč. 25,  

 anotace knihy: „Myslet socialismus bez tanků“ (STROPNICKÝ Martin), 

Securitas Imperii 2/2014 (č. 25),  

 

 Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas a kol.  

 publikace: „Dějiny ve filmu. Film ve výuce Dějepisu“, ÚSTR,  

 

 Martin Jindra  

 „Česká pravoslavná církev v letech 1942-1945“, Securitas Imperii 2/2014 (č. 

25),  

  „Nedožité 100. výročí narození Rudolfa Horského“, Český zápas 49/2014,  

  „Malá pevnost Terezín – místo života i smrti“, Evangelický kalendář 2014,  

 

 Petr Mallota   

 recenze na publikaci: „Popravení, kam jste se poděli? Příběh jednoho 

výzkumu“, Securitas Imperii 2/2014 (č. 25),  

 

 Petr Placák  

 „Gottwaldovo Československo jako fašistický stát. Poznámky k povaze 

ideologických režimů s ohledem na poválečný vývoj v Československu“ – II. 

část, Securitas Imperii 2/2014 (č. 25),  

 

 David Svoboda  

 „Tenkrát na Volyni. Dilemata a činy ukrajinských nacionalistů pod německou 

okupací 1941-1943“, Securitas Imperii 2/2014 (č. 25),  

 recenze na publikaci: „Podkarpatská Rus od vzniku ČSR po sovětskou anexi 

(očima přímého účastníka událostí)“ (SHANDOR, Vincent), Securitas Imperii 

2/2014 (č. 25),  

 

 Martin Tichý 

 zpráva: „Oslava: 200. výročí narození Jana Nepomuka Krouského“, Securitas 

Imperii 2/2014 (č. 25),  
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 Jiří Urban  

 „Využívání spolupracovníků Státní bezpečnosti při prosazování kolektivizace 

východočeského venkova“ ve sborníku: „Vědecká kavárna v Pardubicích“, 

Univerzita Pardubice,  

 

 

Aktualizace internetové stránky ÚSTR  http://www.ustrcr.cz/  (13.11. – 10.12.2014)  

 

 Rada Ústavu (http://www.ustrcr.cz/cs/rada-ustavu) 

- zvukový záznam 15. jednání Rady 

- zvukový záznam 14. jednání Rady 

- Informace o činnosti za období od 23. 10. do 12. 11. 2014 

 

 Publikace (http://www.ustrcr.cz/cs/publikace) 

- Film a dějiny 4. Normalizace http://www.ustrcr.cz/cs/sborniky#fad04  

- Securitas Imperii 25 (02/2014) 

- Knižní novinky v Knihovne Jána Langoše (27.11.2014) 

 Zprávy ze zahraničních služebních cest (http://www.ustrcr.cz/cs/zpravy-ze-zahranicnich-

sluzebnich-cest) 

- 29. listopadu – 3. prosince 2014, Slovensko 

Studium archivních materiálů v rámci projektu Odboj a perzekuce křesťanů v době 

nacismu a komunismu. Zpráva ze zahraniční služební cesty (PDF, 145 kB) 

- 6.–9.11. 2014, Slovensko 

Účast na mezinárodní konferenci Partisanen- und Aufstandsbewegungen während 

des Zweiten Weltkriegs – Der Slowakische Nationalaufstand in vergleichender 

Perspektive.Zpráva ze zahraniční služební cesty (PDF, 1 MB) 

- 3.–6. 11.2014, Slovensko, Aktivní účast na mezinárodní konferenci 1989 - rok 

zmeny. Zpráva ze zahraniční služební cesty (PDF, 721 kB) 

- 23. 10. 2014, Německo, Instalace a vernisáž výstavy Hlasy svobody – Rádio 

Svobodná Evropa ve studené válce. Zpráva ze zahraniční služební cesty 

(PDF, 396 kB) 

- 21.–29.10. 2014, Německo, Studium archivních dokumentů, odborné zahraniční 

literatury a publikovaných edic dokumentů k projektu Od eutanazie k vyhlazování 

Židů. Zpráva ze zahraniční služební cesty (PDF, 926 kB) 

- 18.–19.10.2014, Německo, Workshop u příležitosti zahájení spolupráce na 

mezinárodním projektu Enteignung, Vertreibung, Rückkehr, zaměřující se 

primámě na šlechtu v Čechách, Sasku a Slezsku v průběhu 20. století. Zpráva ze 

zahraniční služební cesty (PDF, 380 kB) 

- 15.–19. října 2014, Ukrajina 

Účast na mezinárodní konferenci Pidkarpats'ka Rus u skladi Druhoji svitovoji vijny 

1939–1945. Zpráva ze zahraniční služební cesty (PDF, 902 kB) 

- 16.–18.10. 2014, Rakousko 

Konference o občanském vzdělávání; účelem bylo zjistit možné průniky 

současných vzdělávacích aktivit ÚSTR s etablovaným neškolním „občanským 

vzděláváním“. Zpráva ze zahraniční služební cesty (PDF, 192 kB) 

- 12.–16. 10. 2014, Slovensko 

Rozhovory s pamětníky Gulagu, sběr materiálu pro projekt Čechoslováci v 

Gulagu. Zpráva ze zahraniční služební cesty (PDF, 898 kB) 

- 09.–14. 10. 2014, Ukrajina 

Archivní výzkum v archivu SBU Kyjev k tématice perzekuce čs. občanů v SSSR 

http://www.ustrcr.cz/
http://www.ustrcr.cz/cs/rada-ustavu
http://www.ustrcr.cz/data/mp3/rada/2014/141125-001.mp3
http://www.ustrcr.cz/data/mp3/rada/2014/141112-001.mp3
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rada/2014/info14-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/cs/publikace
http://www.ustrcr.cz/cs/sborniky#fad04
http://www.ustrcr.cz/cs/securitas-imperii-rocniky#no25
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/knihovna/novinky.pdf
http://www.ustrcr.cz/cs/zpravy-ze-zahranicnich-sluzebnich-cest
http://www.ustrcr.cz/cs/zpravy-ze-zahranicnich-sluzebnich-cest
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr006-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr770-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr746-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr774-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr736-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr747-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr747-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr709-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr004-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr003-2014.pdf
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(projekt Paměť a dějiny totalitních režimů). Zpráva ze zahraniční služební cesty 

(PDF, 379 kB) 

 

  Nabídka vzdělávacích kursů pro učitele:  

- E-learningový kurz Dějepis a rodinná paměť pro učitele z Plzeňského kraje  

http://www.ustrcr.cz/cs/e-learning (3-18.12.2014) 

 

 Výstavy http://www.ustrcr.cz/cs/vystavy  

- Otevření výstavy Praha objektivem tajné policie ve Vilniusu   

- Výstava Diktatura versus naděje otevřena v Boskovicích  

- Výstava „Vlny. Občanské aktivity před rokem 89“ (do 15.12.2014) 

- Výstava Ve znamení tří deklarací... na zámku Loučeň (do 1. 2. 2015) 

 Konference 

- Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 04.12.2014)  

- Kontexty 17. listopadu (Praha,Filozofické fakulty UK, 13.11.2014) 

- Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava:  

doplnění videí a fotogalerie 

  

 Přednášky a semináře (http://www.ustrcr.cz/cs/prednasky-ustr)  

 

- ČSSR v tvrdých datech? Příklady z výzkumu: zveřejnění videa 

http://www.ustrcr.cz/cs/cssr-v-tvrdych-datech-priklady-z-vyzkumu 

- Protektorátní Praha v představách nacistů: zveřejnění videa 

http://www.ustrcr.cz/cs/protektoratni-praha-v-predstavach-nacistu  

 

 Aktualně (http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne) 

- Pořádali jsme seminář pro studenty česko-anglického gymnázia z Českých 

Budějovic http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne/strana/2  

- Cena Václava bendy: vytvoření prezentace, zveřejnění medailonků 

http://www.ustrcr.cz/cs/slavnostni-predani-ceny-vaclava-bendy-2014 

- Stanovisko vedení ÚSTR k poslaneckým pozměňovacím návrhům, jimiž se má 

snížit rozpočet ÚSTR 

- Pozvánka na výstavu Rok 1989 na náměstí Jiřího z Poděbrad  

- Vyšlo pětadvacáté číslo časopisu Securitas Imperii 

 Volné pracovní pozice (http://www.ustrcr.cz/cs/volne-pracovni-pozice) 

- Vedoucí Oddělení zkoumání doby nesvobody (oddělení výzkumu 1938–1945) 

- Vědecko-pedagogický pracovník 

 Projekty (http://www.ustrcr.cz/cs/projekty) 

- „Třídní“ justice 1948–1960: doplnění dokumentů 

 

 

Ostatní 

 

 Do konce listopadu 2014, výstava Rudé právo vs. Paměť národa v prostorách 

obchodního centra Florentinum v centru Prahy, která konfrontuje obchodní přítomnost 

pražského Florentina s jeho totalitní minulostí, kdy zde sídlila redakce deníku Rudé 

právo. 

 

 21. listopadu 2014, Jan Mervart, moderování diskuse: Projekt 68, Divadlo Komedie, 

Praha,  

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/zahranicni-cesty/2014/ustr005-2014.pdf
http://www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani-seminare
http://www.ustrcr.cz/cs/e-learning
http://www.ustrcr.cz/cs/vystavy
http://www.ustrcr.cz/cs/vystava-praha-objektivem-tajne-policie#vilnius
http://www.ustrcr.cz/cs/diktatura-vs-nadeje#boskovice
http://www.ustrcr.cz/cs/tridni-justice-1948-1960
http://www.ustrcr.cz/cs/ve-znameni-tri-deklaraci#loucen
http://www.ustrcr.cz/cs/film-a-televize-v-dobe-tzv-prestavby
http://www.ustrcr.cz/cs/kontexty-17-listopadu
http://www.ustrcr.cz/cs/valecny-rok-1944
http://www.ustrcr.cz/cs/valecny-rok-1944
http://www.ustrcr.cz/cs/prednasky-ustr
http://www.ustrcr.cz/cs/cssr-v-tvrdych-datech-priklady-z-vyzkumu
http://www.ustrcr.cz/cs/protektoratni-praha-v-predstavach-nacistu
http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne
http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne/strana/2
http://www.ustrcr.cz/cs/slavnostni-predani-ceny-vaclava-bendy-2014
http://www.ustrcr.cz/cs/tridni-justice-1948-1960
http://www.ustrcr.cz/cs/tridni-justice-1948-1960
http://www.ustrcr.cz/cs/securitas-imperii-rocniky#no25
http://www.ustrcr.cz/cs/volne-pracovni-pozice#add001
http://www.ustrcr.cz/cs/volne-pracovni-pozice#add002
http://www.ustrcr.cz/cs/projekty
http://www.ustrcr.cz/cs/tridni-justice-1948-1960#dokumenty
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 24. listopadu 2014, Vojtěch Ripka,zasedání Meziresortní skupiny pro autorská práva 

ohledně přípravy materiálů, MŠMT,  

 

 26. listopadu 2014, Vojtěch Ripka, písemná odpověď na DRAFT dokumentu 

METODIKA za ÚSTR (IPN Metodika),  

 

 10. prosince 2014, Muriel Blaive, Jaroslav Najbert, Ondřej Matějka, provádění 

exkurze zahraničních studentů v ÚSTR  

 

 10. prosince 2014, Petr Blažek, účast na besedě v Hyde Parku Zelňák, Brno, viz 

http://www.provazek.cz/program 

 

 11. prosince 2014, vyhlášení výsledku druhého ročníku dokumentaristické soutěže 

Příběhy 20. století v prostorách Národního památníku v Praze na Vítkově. Soutěž 

pořádá Post Bellum a sdružení PANT. ÚSTR je partnerem projektu. 

 

 Markéta Doležalová, Stanislava Vodičková, konzultace se studenty teologických 

fakult Univerzity Karlovy zapojených do projektu Odboj a perzekuce křesťanů 

v letech 1939-1989,  

 

 Tereza Mašková 

 plánování seminářů pro rok 2015 v rámci projektu Korpus jazyka StB 

 konzultace ohledně fotogalerie k tématu: Želená opona zveřejněné na webu 

ČT,  

 kontrola a opravy databáze: „Usmrcení na čs. státní hranici 1948-1989“ 

zveřejněném v Českém sociálněvědním datovém archivu při Sociologickém 

ústavu AV ČR,  

 

 Vojtěch Ripka, tvorba koncepce portálu: „Historie v médiích/Média v Historii“, 

sestavování řešitelského týmu aktivity 2 (portál), konzultace s partnerskými 

organizacemi z Litvy a Slovenska, jedná se o vzdělávací projekt podpořený EACEA,  

 

 

 Petr Blažek, vedení facebookové stránky časopisu Paměť a dějiny, celkem 788 

fanoušků, 10 příspěvků viz https://www.facebook.com/pametadejiny,  

 

 Jiří Urban, přidány dobové dokumenty na webové stránky ÚSTR do projektu Třídní 

justice, viz http://www.ustrcr.cz/cs/tridni-justice-1948-1960#dokumenty  

 Příručky vydávané Ministerstvem spravedlnosti ČSR,  

 Nový právní řád,  

 Příručky vydávané Ministerstvem vnitra ČSR,  

 Příručky pro národní výbory,  

  

 

Orální historie 

 

 12. 12. 2014, Jan Dvořák, rozhovor s pamětnicí (Marie Novotná, roč. 1937), Olomouc,  

 

 

http://www.provazek.cz/program
https://www.facebook.com/pametadejiny
http://www.ustrcr.cz/cs/tridni-justice-1948-1960#dokumenty
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Grant D21 

 

 Realizační tým D21  

 příprava tiskové konference v ÚSTR a navazujícího workshopu v centru DOX,  

 příprava výstupů projektu k distribuci do základních a středních škol ČR: 3 ks 

výukových DVD: Obrazy války, Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku, 

Dějiny ve škole, 2 ks metodických publikací: Dějiny ve filmu a Paměť a 

projektové vyučování v dějepise,  

 

 27. 11. 2014, Jaroslav Najbert, prezentace metodické příručky pro učitele: „Paměť a 

projektové vyučování v dějepise“ na didaktické konferenci: „I mlčení je lež: 

středoevropské kontexty výuky dějepisu“, Muzeum města Ústí nad Labem (100 osob),  

 

 27. 11. 2014, Jaroslav Pinkas, prezentace knihy: „Dějiny ve filmu. Film ve výuce 

dějepisu“ na didaktické konferenci: „I mlčení je lež: středoevropské kontexty výuky 

dějepisu“, Muzeum města Ústí nad Labem (100 osob),  

 

 Martin Valenta, prezentace projektu D21 na závěrečné konferenci MŠMT, jednání 

s MŠMT o ukončení projektu dle metodik OPVK,  

 

 11. 12. 2014, Kamil Činátl, Jaroslav Najbert, prezentace metodické příručky pro 

učitele: „Paměť a projektové vyučování v dějepise“ na semináři: „Škola a obrazy 

minulosti“, Centrum současného umění DOX, Praha (30 osob),  

 

 

Vystoupení zaměstnanců ÚSTR v médiích 

 

 Zdeněk Hazdra 

 15. 11. 2014, rozhovor „Podstatou historie je vnímat na prvním místě člověka“, 

ČRo, viz http://radio.cz/cz/rubrika/panorama/zdenek-hazdra-podstatou-

historie-je-vnimat-na-prvnim-miste-cloveka  

 26. 11. 2014, komentář k vyprávění Emilie Veverkové v rámci 

Radiodokumentu „Šlo kolikrát o život. Portrét nejdéle vězněného českého 

novináře Josefa Veverky“, ČRo Vltava 

 

 Milan Bárta 

 17. 11. 2014, rozhovor k událostem 17. listopadu 1989, reakce na prohlášení 

prezidenta, Český rozhlas 2,  

 24. 11. 2014, natáčení o událostech srpna 1968 s polskou televizí, Jičín,  

 

 Muriel Blaive 

 14. 12. 2014, vystoupení v dokumentu: „Wenn Grenzen fallen“ (Judith 

Weissenböck), ORF TVTHEK, viz http://tvthek.orf.at/program/Oesterreich-

Bild/1296/Oesterreich-Bild-Wenn-Grenzen-fallen/8924930  

 

 Petr Blažek 

 13. 11. 2014, vystoupení v dokumentu: „Pavel Wonka se zavazuje“ (rež. 

Libuše Rudimská) viz http://video.aktualne.cz/dvtv/historik-o-vedome-

spolupraci-wonky-s-stb-nemuze-byt-

rec/r~66a86acc5b9111e49bec0025900fea04/ a 

http://radio.cz/cz/rubrika/panorama/zdenek-hazdra-podstatou-historie-je-vnimat-na-prvnim-miste-cloveka
http://radio.cz/cz/rubrika/panorama/zdenek-hazdra-podstatou-historie-je-vnimat-na-prvnim-miste-cloveka
http://tvthek.orf.at/program/Oesterreich-Bild/1296/Oesterreich-Bild-Wenn-Grenzen-fallen/8924930
http://tvthek.orf.at/program/Oesterreich-Bild/1296/Oesterreich-Bild-Wenn-Grenzen-fallen/8924930
http://video.aktualne.cz/dvtv/historik-o-vedome-spolupraci-wonky-s-stb-nemuze-byt-rec/r~66a86acc5b9111e49bec0025900fea04/
http://video.aktualne.cz/dvtv/historik-o-vedome-spolupraci-wonky-s-stb-nemuze-byt-rec/r~66a86acc5b9111e49bec0025900fea04/
http://video.aktualne.cz/dvtv/historik-o-vedome-spolupraci-wonky-s-stb-nemuze-byt-rec/r~66a86acc5b9111e49bec0025900fea04/
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http://www.christnet.cz/clanky/5403/o_aktivni_spolupraci_pavla_wonky_s_stb

_nemame_doklady.url 

 17. 11. 2014, rozhovor o historických událostech spojených se 17.11.2014, 

Studio ČT 24, viz http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/292668-blazek-

fama-o-smrti-studenta-byla-zasadni-tehdy-ale-slo-o-zivot; 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-

ct24/214411058061117 

 18. 11. 2014, odborný poradce a vystoupení v dokumentu: „Nízká, Vysoká 

hra“ (rež. Martin Vadas) viz 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10556076299-nizka-vysoka-hra/ 

 18. 11. 2014, rozhovor o filmu: „Pavel Wonka se zavazuje“, internetový portál 

www.christnet.cz 

 18. 11. 2014, citát a odkaz na článek o Lennonově zdi, internetový portál 

www.m.ihned.cz; viz http://m.ihned.cz/cl-63136970-lennonova-zed,  

 20. 11. 2014, rozhovor o okolnostech exhumace ostatků P. Josefa Toufara 

v Ďáblicích, viz http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/sdruzeni-

byvalych-politickych-veznu-pozadujeme-od-vlady-plosnou-exhumaci-ktera-

by-se-zabyvala-zlociny-komunismu--1422656 

 21. 12. 2014, rozhovor o okolnostech exhumace ostatků P. Josefa Toufara v 

Ďáblicích, internetový portál www.echo24.cz viz 

http://echo24.cz/a/ikLJF/experti-exhumace-farare-toufara-je-nezakonna 

 28. 11. 2014, rozhovor o skončení vedoucí úlohy KSČ v roce 1989, Studio 24, 

ČT 24, viz http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-

ct24/214411058061117 

 4. 12. 2014, rozhovor o Miladě Horákové, Studio 24, ČT 24, viz 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/294432-semelova-za-vyroky-o-

milade-horakove-stihana-nebude/ 

 9. 12. 2014, rozhovor o akci SVS v roce 1989, iDNES.cz, viz 

http://pardubice.idnes.cz/recesiste-symbolicky-ukoncili-komunistickou-vladu-

fy1-/pardubicezpravy.aspx?c=A141209_2122882_pardubice-zpravy_msv 

 

 Kamil Činátl  

 11. 12. 2014, rozhovor o výstupech projektu D21, ČT24,  

 11. 12. 2014, rozhovor o výstupech projektu D21, ČRo Radiožurnál,  

 

 Petr Kopal  

 1. 12. 2014, rozhovor v pořadu: „Jasná řeč Josefa Chuchmy” v cyklu: „České 

století”, ČT art,  

 

 Jaroslav Najbert 

 11. 12. 2014, rozhovor na téma Výuka soudobých dějin, ČT24  

 11. 12. 2014, natáčení vzorových hodin dějepisu pro pořad Události, 

komentáře, ČT1  

 

 Vojtěch Ripka  

 13. 11. 2014, rozhovor o projektu: „Zemřelí na čs. státní hranici“, Rádio 

Impulz,  

 

 

http://www.christnet.cz/clanky/5403/o_aktivni_spolupraci_pavla_wonky_s_stb_nemame_doklady.url
http://www.christnet.cz/clanky/5403/o_aktivni_spolupraci_pavla_wonky_s_stb_nemame_doklady.url
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/292668-blazek-fama-o-smrti-studenta-byla-zasadni-tehdy-ale-slo-o-zivot
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/292668-blazek-fama-o-smrti-studenta-byla-zasadni-tehdy-ale-slo-o-zivot
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058061117
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058061117
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10556076299-nizka-vysoka-hra/
http://www.christnet.cz/
http://www.m.ihned.cz/
http://m.ihned.cz/cl-63136970-lennonova-zed
http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/sdruzeni-byvalych-politickych-veznu-pozadujeme-od-vlady-plosnou-exhumaci-ktera-by-se-zabyvala-zlociny-komunismu--1422656
http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/sdruzeni-byvalych-politickych-veznu-pozadujeme-od-vlady-plosnou-exhumaci-ktera-by-se-zabyvala-zlociny-komunismu--1422656
http://www.rozhlas.cz/plus/ranniplus/_zprava/sdruzeni-byvalych-politickych-veznu-pozadujeme-od-vlady-plosnou-exhumaci-ktera-by-se-zabyvala-zlociny-komunismu--1422656
http://www.echo24.cz/
http://echo24.cz/a/ikLJF/experti-exhumace-farare-toufara-je-nezakonna
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058061117
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058061117
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/294432-semelova-za-vyroky-o-milade-horakove-stihana-nebude/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/294432-semelova-za-vyroky-o-milade-horakove-stihana-nebude/
http://pardubice.idnes.cz/recesiste-symbolicky-ukoncili-komunistickou-vladu-fy1-/pardubicezpravy.aspx?c=A141209_2122882_pardubice-zpravy_msv
http://pardubice.idnes.cz/recesiste-symbolicky-ukoncili-komunistickou-vladu-fy1-/pardubicezpravy.aspx?c=A141209_2122882_pardubice-zpravy_msv
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 24. 11. 2014, rozhovor: „Odstoupení Miloše Jakeše“, Studio ČT 24,  

 24. 11. 2014, rozhovor: „25 let od rezignace Jakeše“ v pořadu Události, 

komentáře, ČT 24,  

 

 

AVIZO 

 

 Štěpán Černoušek, Jan Dvořák, Adam Hradilek, příprava konceptu výstavy 

Čechoslováci v Gulagu,  

 

 Štěpán Černoušek,  

 jednání s případnými sponzory o možnostech financování společného 

projektu ÚSTR a internetového portálu občanského sdružení Gulag.cz 

(virtuální muzeum) 

 příprava práce na dokumentárním cyklu: Čechoslováci v Gulagu, který byl 

v tomto období schválen k realizaci programovou radou České televize, 

  jednání se senátory Jirsou a Bublanem o zahraniční pracovní cestě českých 

senátorů a poslanců do muzea Gulagu Perm-36, která by se měla uskutečnit 

v 1. pol. 2015,  

 

 


