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Revize plánu činnosti na rok 2015  
(Výčet změn a jejich zdůvodnění) 

 
S cílem zajištění větší transparentnosti a informovanosti veřejnosti o aktuální činnosti 
Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „ÚSTR“) požádala Rada ÚSTR 
vedení ÚSTR o půlroční aktualizaci Plánu činnosti na rok 2015. V revidovaném Plánu 
činnosti, který Rada ÚSTR schválila na svém 6. zasedání dne 26. 6. 2015, došlo 
k níže popsaným změnám. Změny vyplynuly jednak z interních čtvrtletních 
hodnocení výstupů ÚSTR, jednak z vnějších příčin, které ÚSTR nemohl o své vůli 
ovlivnit. 
 
s. 9)  

 
Vědecký seminář  
 
Na základě vyhodnocení zkušeností se seminářem za první období jeho existence 
(od října 2014 do ledna 2015) došlo ke změně v jeho koncipování. Kromě některých 
dílčích úprav (např. texty budou posílány účastníkům v předstihu) byla zrušena 
povinnost na semináře chodit. O další podobě semináře se rozhodne po 
vyhodnocení během letní pauzy.  
 
s. 27)  
 
Projekt Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ - prodloužení termínu 
projektu 
 
Jedná se o projekt velmi rozsáhlý (text má v tuto chvíli cca 3 000 NS) a se zapojením 
desítek spolupracovníků. Stále chybí několik klíčových hesel, mimo jiné od interních 
pracovníků. Tyto budou požadovány tak, aby byl projekt letos dokončen.  
 
s. 31)  
 
Dokumentace popravených z politických důvodů - prodloužení termínu projektu  
 
Jedná se o projekt, kde chybí dokončit několik hesel nedodaných externími autory a 
také zbývá dokončit úvodní studii. Byl prodloužen několikrát, nyní byl na základě 
pohovoru při čtvrtletním hodnocení prodloužen naposledy do 20. 7. 2015.  
 
s. 37-38) 

 
Komparace sociálních hnutí v roce 1968 u nás a v západní Evropě - posunutí 
zahájení na 4. čtvrtletí roku 2015 u projektu 
 
V rámci čtvrtletního hodnocení byly s autorem probírány jeho kapacitní možnosti 
začít s projektem podle plánu. Autor nicméně byl pověřen koordinací zadávání 
RIVových bodů a zároveň dokončuje monografii o konci skupiny Plastic people of the 
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Universe pro projekt Underground. Protože nebyly shledány žádné skutečné 
nedostatky v jeho práci, posunuli jsme termín zahájení projektu na 1. 10. 2015.   
 
s. 40) 
 
Korpus jazyka StB - změna v personálním obsazení projektu 
 
Na místo stávající pracovnice, která v červnu 2015 odešla na mateřskou dovolenou, 
bylo vypsáno výběrové řízení. Výběrové řízení proběhlo na přelomu května a června, 
ovšem vhodná náhrada vybrána nebyla. Výběrové řízení bude vypsáno v dohledné 
době znovu.  
 
s. 55)  
 
Zařazena informace o připravovaných projektech 
 
Do revidovaného plánu činnosti jsme zařadili informaci o projektech, které letos 
budou začínat. Jedná se zejména o velké projekty Nacistický bezpečnostní aparát a 
SS v Protektorátu Čechy a Morava, který začal v dubnu 2015, a projekt Převzetí, 
upevnění a proměny panství KSČ v Československu 1945 – 1956/1960, regionální 
komparace, který byl zahájen 1. 8. 2015. Na oba projekty proběhlo výběrové řízení.  
 
s. 59)  
 
Revidovaný ediční plán 
 
Přílohou této důvodové zprávy je schválený revidovaný ediční plán.  
 
Vyřazení publikací z původního edičního plánu:  
 
- vyřazení slovníku Popravení z politických důvodů 1948-1989, došlo ke zpoždění 
v odevzdání rukopisu – viz informace o posunutí projektu výše. 
 
- vyřazení překladu publikace Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich 
krajach bloku sowieckiego 1944–1989. Z důvodů jednání o autorských právech se na 
publikaci začalo pracovat až v červnu 2015, je vyloučeno, aby se tak rozsáhlou 
publikaci stihlo vydat v letošním roce. 
 
- vyřazení překladu publikace Grzegorz Majewski: Ponad granicami. Historia 
Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Autorská práva na publikaci drží tři autoři a 
Nadace Československo-polské solidarity. Jednání o autorských právech se protáhla 
téměř na rok, od června 2015 už máme k dispozici potřebné souhlasy a je možné na 
publikaci pracovat. Nicméně vzhledem k náročnému překladu a ediční práci nebude 
možné stihnout vydání publikace v letošním roce.  
 
Na základě recenzního řízení byly místo vyřazených publikací zařazeny:  
 
Publ. č. 9 - publikace S. Vodičkové Ohlasy perzekuce katolické církve 
v Československu na vlnách Vatikánského rádia (1947–1961) 
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Publ. č. 12 - kniha M. Jindry Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu 

v roce 1945 
 
Publ. č. 13 - kniha vzpomínek F. Poláka Sedm let v Gulagu – jedná se o publikaci, o 
jejímž vydání bylo rozhodnuto v loňském roce, neboť bylo potřebanáhradit publikaci, 
která se z externích důvodů zpozdila.  
 
Publ. č. 14 - memoáry J. Michálky Roky v pekle 

 
Publ. č. 16 - publikace J. Mrňky Proměny každodennosti pohraničí českých zemí a 
ustavování diktatury KSČ na příkladu okresů Šumperk a Zábřeh 1945-1960 
 
Publ. č. 27 - katalog k výstavě „70“ Druhá světová válka objektivem českých 

fotografů – katalog k původně neplánované výstavě ve spolupráci s VHÚ 
 

s. 60)  
 
Výstava War Story – změna termínu a místa 
 
Výstava War Story se z organizačních důvodů nemohla konat v plánovaném termínu 
na Pražském hradě. Původní prostor byl ze strany Správy Pražského hradu změněn 
na Svatojiřský klášter, který ovšem není vhodný pro vystavování fotografií. Nyní 
probíhá jednání s partnery o náhradním termínu uvedení výstavy v září 2015 
v Národním památníku na Vítkově.  
 
Výstava o konci války pro Prahu 4 – nově zařazena 
 
Nad rámec plánu činnosti byla vytvořena výstava o konci války v ulicích Prahy 4. 
Výstava vznikla ve spolupráci s MČ Praha 4.  
 
s. 61) 
 
Výstava „70“ Druhá světová válka objektivem českých fotografů – nově zařazena 
 
Jako náhrada za přesun výstavy War Story byla spolu s VHÚ vytvořena nová výstava 
„70“ Druhá světová válka objektivem českých fotografů.  
 
s. 65-68) 
 
Změna koordinátora výstavních a konferenčních akcí 
 
V únoru 2015 odešla po dohodě koordinátorka řady projektů Eva Kubátová z Odboru 
edičního (nyní Odboru produkčního). Na její místo nastoupila dosavadní asistentka 
odboru Kamila Kožichová.  


