
 

 

 

 

 

 

9. jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů 

dne 5. června 2013 
 

 

 

Program: 

 

1. Verifikace zápisu z 8. jednání Rady 

2. Kontrola úkolů 

3. Informace o činnosti 

4. Elektronický archiv 

5. Recenze a oponování projektů 

6. Vědecká Rada 

7. Různé 

 

 

Ad 1.:  Zápis z 8. jednání Rady Ústavu byl schválen jednomyslně. 

5 pro 

 

Ad 2.: Rada Ústavu obdržela písemné podklady k jednotlivým úkolům z minulého  

jednání Rady s tím, že k některým úkolům se bude věnovat na dalších jednáních 

Rady. 

 

Ad 3.: Radě Ústavu byla předložena Informace o činnosti Ústavu od minulého 

jednání Rady.  

 

Ad 4.:  Radě Ústavu byly předloženy písemné informace k EA a proběhla prezentace 

fungování EA. 

 Rada Ústavu doporučuje ředitelce ÚSTR, aby ve spolupráci s ředitelkou ABS, 

jmenovala odbornou komisi/pracovní skupinu, jejímž úkolem by bylo: 

 popsat proces digitalizace ve všech jeho fázích, tj. od přípravy archiválií po uložení 

digitálních reprodukcí archiválií, včetně možností jejich zpřístupňování tak, jak 

probíhá v současnosti  

 posoudit  současné interní předpisy upravující proces digitalizace, přípravy a 

metodiky plánů systematické digitalizace  

 definovat základní kritéria pro zařazení archiválií do plánu digitalizace; metody a 

kritéria vlastní digitalizace, včetně metodiky ukládání digitálních dat a jejich 

kontroly) 

 navrhnout  kompetence a odpovědnost osob/funkcí za jednotlivé fáze procesu 

 metodiku tvorby a ukládání popisných metadat - vzhledem k tomu, že nám bylo 

sděleno, že taková metodika neexistuje  

 posoudit nově navrhovaný způsob zpřístupnění digitálních dat, tj. mimo DMS  

 navrhnout vhodnou formu dálkového přístupu k reprodukcím archiválií, s 



ohledem na všechna zákonná omezení 

6 pro 

 

 

Ad 5.: Rada Ústavu požádala o zaslání statutu redakční rady Securitas Imperii. 

 

Ad 6.: Rada Ústavu pro studium totalitních režimů na svém jednání konaném dne 5. 

června 2013 schválila další nové členy Vědecké rady: 

 

1) historik Milan L. Hauner 

2) historička Cathleen M. Giustino, Ph.D. 

3) historik Mgr. Vojtěch Vlček 

5 pro, 1 se zdržel 

 

 

Ad 7.: Rada Ústavu projednala odpověď pro KPV. 

6 pro 

      Rada odložila dotaz V. R. na příští jednání Rady. 

 

 

 

 

 

http://www.ff.cuni.cz/UCDFF-89.html

