
Zápis z l. jednáni Rady Ústavu ze dne 19. l. 20 16

~ ústav pro studium
~ totalitních režimů•Čj.: USTR 112016

Zápis Z 1. jednání

Praha, 2 1. ledna 2016

Počet li stů : 4

,
Rady Ustavu pro studium totalitních režimů

Datum a místo zas edání: 19. I. 20 16, 16.00 hod ., ÚSTR

Rada Ústavu: Zdeněk Bárta, Emilie Benešová, Jan Bureš, Lukáš Jelínek, Naděžda

Kavalírová, Michal Uhl, Eduard Stehlík

Ústav pro studíum totalitních režimů: Zdeněk Hazdra, Ondřej Matějka, Michael Pelišek,

Jakub Stránský

Archiv bezpečnostních složek: Světlana Ptáčníková

Zá pis vyhotovila: Jana Lišková

Program jednání:

1. Schvá lení programu

2. Verífikace zápis ů zlO. jednání

3. Informace o činnosti za 4. čtv rt let í 2015

4. Pl án činnosti na rok 2016

5. Různé

Ad 1) Schválení programu

Předsedkyně Rady Ústavu E. Benešová zahájila v 16.07 hod. I. jednání Rady ÚSTR
v roce 20 16 a popřála všem přítomným , aby všechna jednání probihala v klidu a vzájemné
shodě. Následně přečet l a navržený pro!,'Tam a vyzvala pří tomné, aby se k němu vyjádři l i .

Usnesení: Program byl schválen v předloženém zněn í.

Hlasování: 7 pro (j ednomysl ně)



Z ápis z 1. je dnaní Rady Ústavu ze dne 19. 1. 20 16

Ad 2) Veri fika ce zápisů z 10. jed nán í Rady

E. Benešová vyzvala členy Rady k vyj ádřen i připomínek k veřej né částí zápisu
z 10. jednáni.

E. Stehlík dal ke zvážení, zda je vhodné v zápísu uvádět vyjádřen i Z. Bárty stran chování
M. Vodrážky.

E. Benešová upozomila, že zápis je vytvořen dle zvukového záznamu z jednání, kde
sdělen í Z. Bárty skutečně zazněl o.

Usnesení: Rada Ústav u schva luje zápis z veřej né části 10. jednání Rady ÚST R v roc e
2015 v p ředloženém zněn í.

Hlasováni : 5 pro, 2 se zdrželi

E. Benešová vyzva la členy Rady k vyj ádřen í připominek k neveřejné část i z ápisu
z l O. jednáni.

Usnesení: Rada Ústavu schvaluje zápis z neveřejné část i 10. jed nání Rady ÚSTR v roce
2015 v předloženém zně ní.

Hlasování: 7 pro (j ednomyslně)

Ad 3) Informace o činnosti za 4. čtv rtl e tí 2015

J. Bureš ocen il aktivity ÚSTR ve všech klíčových oblastech. Předložený dokument je dle
jeho názoru dokladem , že ve vědecko-výzkumné č i nnost í dochází k výraznému progresu.
Z á roveň sděl i l , že u některých uvedených publikačních výstupů by bylo vhodné dopln it, kde
byl daný text vydán.

O. Matějka info rmoval přítomné, že všechna hesla slovníku funkc ionářů KSČ již byla
vytvořena, nyní probíhají závěrečné práce a redakce, v polovíně roku by měl být celý rukopis
předán do recenzního řízen i. Každé heslo budou posuzovat 2 recenzentí . Vzhledem k rozsahu
díla však nelze zajistit, aby recenzenti byli hotovi do konce roku . V této souvislosti O.
Matějka sděli l, že rok 20 16 bud e ve znamení prvních velkých výsledků práce ÚSTR, neboť

byla odevzdána všechna připravovaná velká slovníková díla. V této souvislosti byla
s nakladatelstvim Academ ia uzavřena smlouva, na jejímž základě vznikne spo lečná ediční

řada . Její součást í budou čtyři slovníková díla. Celá koedice by měla vyj ít do kon ce roku
2017.

L. Jelínek byl přijemně překvapen množstvím vystoupení, na kterých se zaměstnanci

ÚSTR podíleli a otáza l se, zda exístuje archiv příspěvků .

O. Matěj ka vysvětli l , že vzdě l ávací semináře j sou zachyceny na webu D21, semi náře pro
veřej nost pořádané ÚST R jsou natáčeny a k díspozíci na kanálu Youtube. V případě ostatních
akcí však vždy záleži na podmínkách v místě konáni.

J . Bureš upozorn il, že badatelé často předpokl ádaj í, že své příspěvky publikují formou
článku či studie, není proto možné po ních chtit , aby je publikovali zdarma na webov ých
stránkách.

O. Matějka dále přípomněl , že se oprotí dřívěj šku zvýš il počet kolokv ii - praco vnich
setkání lídí zabývaj icích se jedním tématem. Tento koncept je vhodný především pro
nezpracovaná témata . Cílem deba ty je přívést dohromady lidi a přípravít půdu pro zpracování
tématu. Tato setkání jsou tedy logicky bez ambicí na písemný výstup.
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Zápis z I. jednáni Rady Ústanl ze dne 19. I. 2016

N. Kava lírová se zeptala na č innost Oddělení vzdě l áván í. Především ji zaj ímalo, zda
nabídka semínářů je tematicky vyčerpávající a jaký je o semin áře zájem.

O. Matějka vysvět l i l , že Ústav má adresář s někol ika tisíci adres, které obesílá
s pozvánkami dle specifik daných semi nářem , n icméně zpětná vazba je jen těžko měři telná .

Oddělení se rovněž snaží budo vat s íť spolupracuj ících škol v regionech. Semináře j sou
větš i nou naplněny.

Z. Hazdra doplnil, že zájem pramení i z motí vace učitelů dále se vzdělávat.

O. Matěj ka dále poznamenal, že motivovat učitele k dalšímu vzdě l áván í j e obtížné. Ty,
kteří mají zájem, osloví ÚSTR snadno, cílem však je oslovít i další. S touto snahou souvisi i
nově vzníklý grantový projekt (OMEGA), zaměřený na vývoj podkl adů pro inovaci
standartních vzděl ávacích materi álů . Ty by pak mohly oslovit všechny. Dále vysvět li l , že
ÚSTR rel ativně nedávno zavedl CRM systém s adresářem škol i konkrétních uč i t el ů . Ten
Ústavu poskytne informace o tom, které adresy j sou stále aktivní, případně zda byla pozvánka
přeposlána dál a kam. Tímto způsobem bude možno zlepšit zacílení rozesílaných pozvánek a
případně i jej ich dosah.

E. Benešová přípomněla , že vedení ÚSTR navrhlo zrušit v informacích o či nnosti přeh l ed

pl nění harmonogramu doporu č en í komise pro kontrolu procesu digi talizace, neboť jej
považuje za spl něný, a otázala se, zda komíse stále funguje.

J. Stránský vysvět li l , že zbývaj ící úkoly jsou součást í Plánu činnosti a proto považuje za
zbytečné vést dvojí evidenci . Komise se sešla pouze j ednorázově, její čl enové se však
setkávaj í průběžně při řešeni úkolů daných harmonogramem. Dosud nebyly spl něny jen dva
úkoly - kontrola veškerých zdigitalízovaných dokumentů a technologické úprav y. U druh ého
úkolu došlo ke změně, neboť bylo rozhodnuto stávaj ící techno logii opustit, neboť nesplňuj e

ani archivní ani digi t ali zační standardy. Rozvoj nové technologie je definován v Plánu
či nnosti.

E. Benešová se otázala, zda vedení skutečně chce všechny dosud pořízené digitální
reprodukce archiválií zkontrolovat.

J . Stránský sděl i l , že vedení nechce vyv íjet jednorázovou aktivitu v tomto směru. Práce
probíhá tak, že se vytípuji důležité soubory, které jsou potřeba i za jiným úče lem, a ty se
kontrolují. K tako vé kontrole došlo napřík lad při práci na spuštěn í online přistupu . Zpětné

kontroly byly dlouho odkládány z důvodu přípravy techno logie jeji ch evidence. Nově

zavedené workflow digítalizace ji ž nyní umožní zaznamenávat jednotlivé fáze, kterými
archiválie, resp. digitalizáty prochází, tudíž i kon trolu.

E. Benešová připornn ě la , že k 30. 12. 2015 bylo v ABS evidováno 3982 žádostí v rámci
zákona 262/20 II Sb., z čehož 3235 již bylo vyřízeno .

S. Ptáčníková vysvět l i l a , že některé z evido vaných odpovědí byly reakce na dopl ň uj íc í

dotazy z Ministerstva obran y. Reálně tedy zbývá vyřídit cca 850 žádostí. Pokud se podaří

udržet stávaj ící tempo, bude v ě t šina žádosti do konce roku 20 16 vyřízena .

E. Stehlík doplnil, že pokud nedojde k dalšímu nárůstu poč tu podaných žádostí,
Ministerstvo obrany by mělo agendu dokonč i t do dubn a 2017. Za účelem prodiskutování
deta i lů problematiky vyřizován í žádosti dle zákona č . 262/20 11 Sb. požádal E. Stehlík o
dodatečné začleněn í neveřejné část i do programu 1. jednání.

Ad 4) Plán čin nost i na rok 2016

E. Benešová připomněl a , že schválení Plánu činnost i bylo na minulém jednání Rady
ÚSTR posunuto, aby měl i E. Stehlík možnost vyjá dři t své připom ínky. Ostatním čl enům
Rady se j iž tehdy jevil před ložený materiál velmi dobrý.
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Zápis z I. jednání Rady Ústavu ze dne 19. I. 20 16

E. Stehlík sdě l i l něko lik díl čich připomínek a především vytkl, že ne u každého
avizovaného odborného výstupu je zminěno alespoň téma, kterého se bude týkat.

M. Uhl pochválil výrazný posun od prvni verze, zej ména oríentace dokumentu směrem

na veřej nos t se mu zdála jako opravdu dobrý nápad. Dále poděkoval , že u nových proj ektů

byly dle jeho připomínek rozděleny cíle projektu na hlavni a roční. V přištim Plánu č innost i

by bylo vhodné tuto strukturu zavést u všech proj ektů.

Usnesení: Rada Ústavu schva luje Plán činnosti ÚST R na rok 2016.

Hlasováni: 5 pro, 2 se zdrželí

E. Ste hlík vysvět l í l , že Plán č i nnost i se mu zdá dobrý, zdrže l se pouze kvůl i nedostatku
v tematíck é kon kreti zaci některých výstupů .

Ad 5) Různé

E. Benešová se otá zala, zda si členové Rady ÚSTR přej í dle návrhu E. Steh líka připojí t

k jednáni Rady neveřejnou část. Rada ÚSTR vyj ádří la svůj souhlas aklamací.

Vzhledem k tom u, že jí ž nikdo neměl žádný podnět do veřej né část i diskuze, ukončila

předsedkyně Rady v 17.02 veřej nou část jednání. Následně požádala veřejnost, aby opusti la
zasedací mistnost.

Další jednán í Rady Ústavu se bude konat dne 10 . úno ra 20 16 v 16.00 hodin.

Za správnos t: . . . .

Emí lie Benešová
předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
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