Informace o činnosti ÚSTR
za období od 14. 2. do 11. 3. 2015
Konference, semináře a přednášky
 Připravují se konference Československo v letech 1963-1967, která se bude konat ve
dnech 20.–21. května 2015 v budově Státního okresního archivu v Českých
Budějovicích (v současné době probíhá přihlašování abstraktů, uzávěrka je stanovena
na 15. března 2015), a konference VELEHRAD VÁS VOLÁ! Vliv Helsinské
deklarace na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru, která proběhne ve
dnech 10.–12. června 2015 na Velehradě (v současné době probíhá rozesílka Call for
Abstracts, příprava smluv o spolupráci a rozebíhají se propagační aktivity v ČR i
v zahraničí).
 19. února 2015, Kamil Činátl, vědecký seminář Ústavu pro studium totalitních
režimů na téma Film jako nástroj dějepisného vzdělávání. Vztah historiografie a
didaktiky dějepisu.
 20. února 2015, seminář Obrazy války určený učitelům dějepisu a společenských věd
na středních odborných školách. Semináři předcházelo pilotování modelové hodiny
„Válka“ určené odborným školám. Pilotáže se zúčastnilo 19 učitelů, semináře pak 18
učitelů.
 24. února 2015, Petr Blažek, Vzpomínkový večer u příležitosti výročí sebeupálení
Jana Zajíce v prostorách Knihovny Václava Havla. Jeho životní osudy, motivy jeho
šokujícího protestu či reakce veřejnosti a režimu připomněli Branislav Dorko (autor
monografie Jan Zajíc) a Milena Horsáková (spoluautorka filmu Sami proti zlu: Jan
Zajíc - pochodeň č. 2, který byl promítnut). Zúčastnilo se 40 osob.
 24. února 2015, Tereza Mašková a Kamil Činátl, přednáška s besedou Dějiny v
zrcadle jazyka. Jazykové korpusy – výzkumný nástroj nejen pro jazykovědce, kterou
pořádal Ústav českého národního korpusu spolu s Ústavem pro studium totalitních
režimů a Ústavem českých dějin FF UK. Přednáška Václava Cvrčka (ÚČNK FF UK)
se zaměřila na principy výstavby korpusů a metodologii jejich využívání s akcentem
na využití korpusů pro (re)konstrukci historického povědomí. Přítomno bylo 25 osob.
 26. února 2015, Jaroslav Pinkas, Čeněk Pýcha, v rámci festivalu Mene Tekel
přednáška v Kině Ponrepo Rodina v době nesvobody. Přítomno bylo 80 žáků a
studentů.
 26. února 2015, Jan Cholínský, veřejná přednáška Plukovník Ryszard Kukliński – III.
světová válka a polský atomový holocaust renomovaného polského historika
Sławomira Cenckiewicze. Přednáška o motivaci a přínosu špionážní činnosti vysoce
postaveného důstojníka Polské lidové armády Ryszarda Kuklińského pro CIA a
NATO v období studené války se uskutečnila v polštině s tlumočením do češtiny,
zúčastnilo se 25 osob.

1

 26. února 2015, beseda na téma Josef Toufar ve veřejném prostoru se v
Dominikánské 8 (Jilská 7a, Praha 1). Osobnost Josefa Toufara představuje živé
společenské téma, které přesahuje hranice církve a různým způsobem vstupuje do
veřejného prostoru – o Josefu Toufarovi, od jehož úmrtí uplynulo 65 let, se píší knihy,
točí filmy, inscenují divadelní hry či skládají opery. O různých formách zpřítomňování
Toufarova příběhu diskutovat Aleš Březina (hudební skladatel, autor opery Toufar),
Miloš Doležal (publicista a historik, autor knihy Jako bychom dnes zemřít měli),
Tomáš Petráček (kněz, historik a teolog, postulátor Toufarova blahořečení) a za Ústav
pro studium totalitních režimů Kamil Činátl (didaktik dějepisu, autor vzdělávací
aplikace Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku). Zúčastnilo se 100 lidí.
V uplynulém období prezentovalo 12 zaměstnanců ÚSTR na tematických přednáškách,
seminářích a konferencích:
 František Stárek
 přednáška s projekcí filmů v pořadu „Krev na klávesách“ o Filipu Topolovi,
Městská knihovna, Praha 1,
 přednáška: „Obuškem i kamerou“ s užitím filmu StB, České Libchavy,
 Kamil Činátl, Jaroslav Najbert, Jaroslav Pinkas, Čeněk Pýcha, Vojtěch Ripka
 seminář: „Obraz války“ pro učitele středních škol, ÚSTR,
 Jaroslav Najbert
 seminář: „Projektové výuky“ pro studenty středních škol, Městská knihovna
Polička,
 Petr Blažek
 seminář: „Živá pochodeň č. 2. Vzpomínkový večer na Jana Zajíce“,
organizátoři Knihovna Václava Havla a ÚSTR, Knihovna Václava Havla, viz
http://www.ustrcr.cz/cs/pochoden-c2,
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/kalendar/749/pochoden-c-2
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/fotogalerie/1316/pochoden-c-224-2-2015
 Tereza Mašková
 seminář: „Dějiny v zrcadle jazyka. Jazykové korpusy – výzkumný nástroj
nejen pro jazykovědce“ v rámci projektu: „Korpus jazyka StB“, ÚSTR,
 Milan Bárta
 přednáška: „Osudové únorové dny roku 1948“, Muzeum Slaný,
 – přednáška: „Únor 1948“ Gymnázium Slaný,
 Jaroslav Pinkas
 příspěvek: „Rodina v době nesvobody z pohledu pedagoga a didaktika“ na
konferenci: „Rodina v době nesvobody“ na festivalu Mene Tekel, Praha,
 Jan Cholínský
 moderování přednášky: „Plukovník Ryszard Kuliński – III. Světová válka a
polský atomový holocaust“, ÚSTR,
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 Jaroslav Pinkas, Čeněk Pýcha
 přednáška: „Rodina v době nesvobody“ na festivalu Mene Tekel, Praha,
 Martin Jindra
 přednáška: „Vztah církví a státu po roce 1945 s důrazem na Církev
československou (husitskou)“, Hradec Králové,
 Jaroslav Pinkas
 seminář: „Idyla normalizace: dobové a současné obrazy tzv. normalizace
v české historické paměti“ pro studenty Arcibiskupského gymnázia Praha,
 Pavel Kreisinger
 přednáška: „Problematika výzkumu dějin druhé světové války“ pro studenty
magisterského studia, Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity
Palackého Olomouc,
Výstavy
 Ve spolupráci s Národním Muzeem byla připravena výstava na téma osudů
svobodných matek v období normalizace v ČSSR Maminko na slovíčko, která je
v rámci festivalu Mene Tekel umístěna od 23. 2. do 1. 3. v prostorách františkánského
kláštera v Praze.
 Dne 21. 2. byla v rekonstruovaném klášteře v Zásmukách instalována výstava
Diktatura versus naděje, která zde byla představena v rámci poutní cesty Sedmi
kostelů.
 V termínu od 5. 2. do 22. 3. 2015 je výstava Ve znamení tří deklarací umístěna na
zámku v Pardubicích. Výstava se dále přesune do Muzea nové generace a zámku Žďár
nad Sázavou v termínu 1. 4. – 31. 5. Dále vyjednáváme umístění výstavy Ve znamení
tří deklarací pro rok 2015 s těmito organizacemi:






Častolovice (červen 2015)
Lomnice u Tišnova (5. 9. – 13. 9. 2015)
Muzeum Luhačovického zálesí (24. 9. - 4. 11. 2015)
Zámek Dobříš (2016)
Klatovy (2016)

 Výstava Králové Šumavy je od 23. 2. do 20. 4. umístěna v jezuitské koleji
v Klatovech. Nyní jednáme o umístění této výstavy na zámku Weitra v Dolním
Rakousku v průběhu května.
 Po úspěchu výstavy Praha objektivem tajné policie v Muzeu Genocidy ve Vilniusu,
která byla realizována ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Litvě, jsme byli požádáni
velvyslanectvím ČR v Estonsku o zápůjčku této výstavy do Tallinu a na další místa v
Estonsku. Prvním estonská instalace bude od 12. 3. ve městě Narva.
 Výstava Hlasy svobody byla od 21. 1. do 23. 2. umístěna v místní galerii Litevské
komise pro UNESCO.
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 Od poloviny února začaly přípravné práce související s outdoorovou výstavou na téma
květnového povstání 1945, která bude umístěna v ulicích Městské části Praha 3 od 5.
5. do 5. 6. Na tomto projektu spolupracujeme s VHÚ a Městskou částí Praha 3.
 8.–23. 1. 2015, Petr Blažek, výstava: Jan Palach ´69 ve spolupráci ÚSTR, ABS,
Národní muzeum, FF Univerzity Karlovy v Praze, Stará radnice Náměšť nad Oslavou,
viz http://www.namestnosl.cz/kalendar.php?akce=akce&idakce=1452a
http://www.janpalach.cz/cs/default/archiv/vystavauvod
 27. 2.–31. 3. 2015, Martin Jindra, výstava: Osobnosti Církve československé
(husitské), Sbor kněze Ambrože, Hradec Králové
Mezinárodní spolupráce


15. 2.–13. 3. 2015, Petr Blažek – výstava: Jan Palach ´69, opětovné vytavení polské
verze výstavy, organizátoři Národní muzeum, FF UK, ÚSTR, ABS České centrum ve
Varšavě, Multikino Nowe Horyzonty, Wroclaw, Polsko, viz
http://www.ustrcr.cz/cs/vystava-jan-palach-69#vratislav
http://www.ustrcr.cz/cs/vystava-jan-palach-69#vratislav,
http://www.janpalach.cz/cs/default/archiv/vystavauvod

 22. 2. 2015, Stanislava Vodičková, účast na Konferenz für die Gedenkfeier zum 70.
Todestag von P. Richard Henkes, Philosophisch-Theologischen Hochschule,
Vallendar, Německo, příspěvek na téma Josef Kardinal Beran im Konzentrationslager
Dachau
Publikační činnost
Periodika, sborníky, informační brožury


Probíhá zlom revue Paměť a dějiny I/2015



Probíhá příprava odborného časopisu Securitas Imperii I/2015



Probíhá příprava katalogu publikací ÚSTR

Knižní publikace


Probíhají předtiskové korektury a příprava rejstříků kolektivní monografie Rok 1954 –
1962 v Československu



Probíhají předtiskové korektury publikace F. Poláka na pobyt v GULAGu (editorem
A. Hradilek)



Probíhají předtiskové korektury publikace JINDRA, M.: Česká pravoslavná eparchie
v letech 1938 – 1945
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Probíhají redakční práce na publikaci VODIČKOVÁ, S.(ed.): Ohlasy perzekuce
církve v Československu na vlnách Vatikánského rádia (1947 – 1961)



Probíhají přípravy vydání polského překladu publikace PAZDERKA, Josef: Invaze
1968. Ruský pohled. Překlad vyjde ve spolupráci s IPN.



Probíhají přípravy vydání publikace CENCKIEWICZ, S.: Anna Solidarność. Zycie i
dzialalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010). Překlad vyjde ve
spolupráci s nakladatelstvím Volvox Globator.



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.

V uplynulém období publikovalo v souvislosti se svými projekty 11 zaměstnanců:


Milan Bárta
 text: „Halt the Jamming of the Blue Rihgt Away. The halting of radio free
Europe Jamming in 1968”, Behind the Iron Curtain 1/2014,



Petr Blažek
 text: „The Gensek´s Visit. The general secretary of the Central Committee of
the Communist Party of the Soviet Union and Chairman of the Supreme Soviet
Leonid Ilyich Brezhnev in Czechoslovakia, 1978, Behind of Iron Curtain,
1/2014, viz http://www.ustrcr.cz/cs/publikace-v-anglictine
 text: „Dobrý večer po dvaceti letech. Festival československé nezávislé kultury
v polské Vratislavi v listopadu 1989”, (BARON Roman, MADECKI Roman eds.), Historický ústav Akademie věd ČR, 2014 (vyšlo 2015), s. 181-205
(ISBN 978-80-7286-245-0), viz
http://www.hiu.cas.cz/cs/download/anotace/2014/ceska-polonisticka-studiabaron-a-kol-2014-anotace.pdf



Petr Blažek, Jaroslav Čvančara
 text: „From War to War. The adolescence of brothers Ctirad and Josef Mašín
in recollections and photographs”, Behind of Iron Curtain, No 1/2014, viz
http://www.ustrcr.cz/cs/publikace-v-anglictine



Adam Hradilek
 text: „Karel Vaš in the USSR. A prisoner and collaborator of the people´s
commissariat for internal affairs“, Behind the Iron Curtain 1/2014,
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Adam Hradilek, Petr Placák
 text: „We are where we were. An interview with the human rights activist and
former soviet dissident Vladimir Bukovsky“, Behind the Iron Curtain 1/2014,



Dita Jelínková
 text: „You want do rob me… Property persecution of Adolf Schwarnzenberg
during and after the War.“ Behin the Iron Curtain 1/2014,



Martin Jindra
 text: „Vzpomínka na prof. Aloise Tuháčka“, Český zápas 8/2015,



Jan Kalous
 text: „Communists before the Courts. On some aspects of political trials in
Czechoslovakia in the early 1950s, Behind the Iron Curtain 1/2014,



Petr Placák
 text: „Rejecting the magical power of idols. Zdeněk Rotrekl, Brno, 19202013“, Behind the Iron Curtain 1/2014,



Jiří Urban
 text: „Slovo úvodem, aneb o lidském rozměru kolektivizační přeměny
venkova“ v kolektivní monografii: „Země pláče“ (autor TICHÝ František),



Stanislava Vodičková
 text: „The greater the pressure, the better you can resist. Cardinal Miloslav Vlk
in conflict with the communist dictatorship“, Behind the Iron Curtain 1/2014,



Pavel Zeman
 text:„´There was the Tailor from Bohemia´.The Nazi ´euthanasia´programme
and germans from Český Krumlov“, Behind the Iron Curtain 1/2014,

Aktualizace internetové stránky ÚSTR http://www.ustrcr.cz/ (14. 2. – 11. 3. 2015)


Rada Ústavu (http://www.ustrcr.cz/cs/rada-ustavu)
- Zápis z 1. jednání Rady ÚSTR
- Zvukový záznam 2. jednání Rady
- Informace o činnosti ÚSTR za období od 23. 1. do 13. 2. 2015



Vědecká rada (http://www.ustrcr.cz/cs/vedecka-rada-ustavu )
- Zápis ze 3. jednání Vědecké rady (4. 2. 2014)



Publikace (http://www.ustrcr.cz/cs/publikace)
- Behind the Iron Curtain 3



Zprávy ze zahraničních služebních cest (http://www.ustrcr.cz/cs/zpravy-ze-zahranicnichsluzebnich-cest
- 17.–20. prosince 2014, Ukrajina, Účast na seminářích pro ukrajinské historiky,
učitele a studenty
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10.–13. listopadu 2014, Bulharsko, Aktívní účast na mezínárodní konferenci
Dealing wíth the Past whíle looking in the Future, příspěvek o práci Archivu
bezpečnostních složek
15.–18. října 2014, Slovensko, Underground v regionech: účast na festivalu
Génius loci
27. ledna 2015, Slovensko, Konzultace postupu projektu Historie v médiích/Média
v historii s pracovníky Ústavu pamět i národa v Bratislavě
12.–14. února 2015, Maďarsko,Účast na konferenci Cooperation and Conflicts
among the Security Services in the Soviet Bloc



Konference (http://www.ustrcr.cz/cs/konference)
- Československo v letech 1963–1967 ( České Budějovice, 20.–21. května 2015)
- Velehrad Vás volá! Vliv Helsinské deklarace na rozvoj aktivit církví ve
středoevropském prostoru (Komplex poutního místa Velehrad, Zlínský kraj, Jižní
Morava, ČR, 10.–12. června 2015)



Přednášky a semináře (http://www.ustrcr.cz/cs/prednasky-ustr)
- 12.03.2015 od 17.00: Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2.
světové války
- 17.03.2015 od 17.30: Lidé, a ne jen čísla / Čísla, a ne jen lidé? Patří „tvrdé“
metody do historiografie?



Aktualně (http://www.ustrcr.cz/cs/aktualne)
- Varšavské povstání – promítání filmu a beseda Historické muzeum v éře popkultur
- Přednáška o nuceném pracovním nasazení za 2. světové války
- Historické dílny – Fotografie v didaktice dějepisu
- Workshop o výzkumech veřejného mínění před rokem 89
- Konference Československo v letech 1963–1967
- Velehrad Vás volá! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve
středoevropském prostoru
- Zúčastnili jsme se festivalu Mene Tekel
- Josef Toufar ve veřejném prostoru
- Začal devátý ročník festivalu proti totalitě Mene Tekel
- Výstava Králové Šumavy (Die Könige des Böhmerwaldes) v Klatovech
- Výstava o Janu Palachovi v polské Vratislavi
- Výstava Diktatura versus naděje ve františkánském klášteře v Zásmukách
- Stanovisko k návrhu na zrušení § 37 odstavce 11 zákona č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě – dopis adresovaný Ústavnímu soudu



Výstavy (http://www.ustrcr.cz/cs/vystavy)
- Jan Palach´69 (Polsko, Vratislav, do 13.3.2015)
- Králové Šumavy (Klatovy, 23.02.20154)
- Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu
1948–1989 (Zásmuky, 21.02.2015)



Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (http://www.ustrcr.cz/cs/poskytovaniinformaci-dle-zakona-c-106-1999-sb)
- V lednu roku 2015 (konkrétně mezi 13. 1. a 26. 1.) se na Ústav obrátil žadatel
A. P. s několika různými žádostmi, na které mu Ústav poskytl následující
odpovědi:
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- Odpověď USTR 35-2/2015
- Odpověď USTR 37-4/2015
- Odpověď USTR 48/2015
- Odpověď USTR 49-2/2015
- Odpověď USTR 63-2/2015
- Odpověď USTR 71-3/2015
- Odpověď USTR 80-2/2015
Těsně před vánočními a novoročními svátky dostal Ústav od žadatele A. P. pěknou
vánoční nadílku 7 žádostí. Žadateli byly poskytnuty následující informace:
- Odpověď USTR 916-3/2014
- Odpověď USTR 917-4/2014
- Odpověď USTR 918-4/2014
- Odpověď USTR 919-4/2014
- Odpověď USTR 920-4/2014
- Odpověď USTR 921-3/2014
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2014
Sazebník úhrad nákladů na poskytované služby v rámci zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím

 Projekt Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939–1989)
(http://www.ustrcr.cz/cs/odboj-a-perzekuce-krestanu-v-dobe-nacismu-a-komunismu)
- Bohumil Švec (1905–1992) http://www.ustrcr.cz/cs/bohumil-svec-1905-1992
- Čestmír Kráčmar (1894–1971) http://www.ustrcr.cz/cs/cestmir-kracmar-18941971
- Jan Václav Šedivý (1882–1959) http://www.ustrcr.cz/cs/jan-vaclav-sedivy1882-1959
- František Prokop Šimek (1882–1942) http://www.ustrcr.cz/cs/frantisekprokop-simek-1882-1942
- Václav Zdražila (1897–1952) http://www.ustrcr.cz/cs/vaclav-zdrazila-18971952
- Alois Václav Červín (1890–1953)
- Alois Václav Čikl (1900–1942)
- Jaroslav Deutsch (Čech) (1890–1956)
- Rudolf Vladimír Hacar (1912–1996)
- Vsevolod Kolomacký (archimandrita Andrej) (1896–1980)
 Volné pracovní pozice (http://www.ustrcr.cz/cs/volne-pracovni-pozice)
- Vědecký pracovník Oddělení zkoumání doby nesvobody (oddělení výzkumu
1938–1945) (zveřejněno 23.2.2015, platnost do 20. 3. 2015, aktualizováno
3.2.2015)
- Vedoucí Oddělení zkoumání doby nesvobody (oddělení výzkumu 1938–1945)
(zveřejněno 17.2.2015, platnost prodloužena do 20.3.2015)
 Navštívili nás, navštívili jsme... (http://www.ustrcr.cz/cs/navstivili-nas)
- Zúčastnili jsme se festivalu Mene Tekel (25. února 2015)
- Zahraniční studenti opět navštívili ÚSTR a ABS (17. února 2015)
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Ostatní


Probíhá spolupráce na Závěrečné monitorovací zprávě projektu D21, její dokončení a
odevzdání.



4. 3. 2015 navštívili Ústav pro studium totalitních režimů studenti Arcibiskupského
gymnázia, aby vyslechli přednášku Jaroslava Pinkase.



Jan Dvořák, zveřejnění medailonku na webu ústavu (Hubert Procházka).

 Petr Blažek, účast v poradní komisi ministra kultury pro vytvoření památníku Jana
Palacha ve Všetatech, viz
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-movitehokulturniho-dedictvi/odbor-ochrany/odborne-poradni-organy--komise-odboru-201184/
 Petr Blažek, vedení facebookové stránky časopisu Paměť a dějiny, 927 fanoušků, 4
příspěvky ve sledovaném období, viz https://www.facebook.com/pametadejiny,
 9.–20. 2. 2015, Markéta Doležalová, konzultace ohledně připravované konference:
„Velehrad vás volá“ v rámci projektu: „Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a
komunismu (1939-1989), CMTF, Olomouc,
 16.–17. 2. 2015, Markéta Doležalová, konzultace se studenty KTF UK na téma
biogramy duchovních vězněných za okupace za odbojovou činnost v rámci projektu:
„Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu (1939-1989)“, ÚSTR
 19.–20. 2. 2015, Markéta Doležalová, konzultace k připravovanému dokumentu o
osobnosti Otto Katz/André Simone pro režiséra Kačírka z ČT v rámci projektu:
„Popravení z politických důvodů v letech 1948-1989“, ÚSTR,
 4. 3. 2015, Adam Hradilek, prezentace Skupiny orální historie maďarské delegaci
z Committee of National Remembrance, ÚSTR,
 4. 3. 2015, Jan Machala, prezentace Oddělení zkoumání doby nesvobody maďarské
delegaci z Committee of National Remembrance, ÚSTR,
 4. 3. 2015, Čeněk Pýcha, prezentace Skupiny vzdělávání maďarské delegaci
z Committee of National Remembrance, ÚSTR,
 4. 3. 2015, Jiří Urban, prezentace Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci
maďarské delegaci z Committee of National Remembrance, ÚSTR,


11. 3. 2015, Martin Tichý, prezentace sborníku: „Sborník III. Odboj na Klatovsku“,

Orální historie:


10. 3. 2015, Jan Dvořák, Jan Horník, natočen rozhovor s pamětnicí Jarmilou
Kovářová (roč. 1931) politickou vězeňkyní 50. let, Písek
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Grant D21:


Anna Macourková, Petra Petříková, Martin Valenta
 zakončení projektu D21 k 31. 12. 2014 (jednalo se o 3 letý projekt v rámci
ESF – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost),
 dokončení povinného externího auditu projektu: Dějepis v 21 století za celé
období od 2012–2014,
 dokončení a odevzdání závěrečné Monitorovací zprávy projektu D21 pro
MŠMT
 tvorba Žádosti o platbu pro MŠMT,
 specifikace parametrů povinné udržitelnosti projektu po dobu 5 let od jeho
ukončení v součinnosti se Skupinou vzdělávání
 předání webových aplikací D21 Skupině vzdělávání:
o webového portálu D21
o aplikací pro e-learningové kurzy a diskuzní fóra

Prezentace ÚSTR v médiích:


Petr Blažek
 16. 2. 2015, rozhovor o násilné kolektivizaci venkova v období
komunistického režimu v Československu, v pořadu Reportéři, ČT 24, blíže
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/301902-od-krivdy-k-protekciznarodneny-statek-pro-byvaleho-ministra-zgarbu/



Kamil Činátl
 28. 2. 2015, recenze: “Proč se dějiny nepíší samy”, Lidové noviny,



Jaroslav Najbert
 25. 2. 2015, rozhovor: “Moderní dějiny před tabulí” u příležitosti výročí 25. 2.
1948, Studio 6 ČT, viz
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010100225
 Memoria Polička, in Jitřenka – noviny občanům města Poličky a okolí, 2/2015,



Martin Tichý
 23. 2. 2015, rozhovor o vernisáži výstavy: „Králové Šumavy“ pro regionální
TV Klatovy,

AVIZO


17. 3. 2015, Tereza Mašková, seminář: Lidé, a ne jen čísla / Čísla, a ne jen lidé?
Patří ´tvrdé´ metody do historiografie?, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,
Praha,
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