Revize plánu činnosti na rok 2016
(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 2016. V revidovaném Plánu
činnosti, který Rada ÚSTR schválila na svém 6. zasedání dne 23. 6. 2016, 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 a 48)
Publikační výstupy pracovníků ÚSTR v roce 2016
Libor Svoboda neodevzdá v rámci projektu „Dějiny státobezpečnostních složek
(1945–1953)“ dva články do recenzovaného časopisu z důvodu vytížení jinými
pracovními povinnostmi. Libor Svoboda se zaměří na dokončení jiných textů.
s. 13 a 58)
Po dohodě s nadřízenými došlo k přehodnocení priorit v rámci projektů
„Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989“ a „Protikomunistické
letáky a tiskoviny v totalitním Československu 1948–1953“. Petr Mallota oproti plánu
odevzdá v rámci projektu „Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním
Československu 1948–1953“ pouze jeden článek do recenzovaného časopisu, neboť
je zaměstnán dokončováním rozsáhlé publikace „Popravení z politických důvodů
1948–1989“
s. 13 a 46)
Po dohodě s nadřízenými došlo k přehodnocení priorit v rámci projektů „Biografický
slovník vedoucích funkcionářů KSČ“ a „Zánik agrární strany a pád československé
demokracie“. Petr Anev oproti plánu neodevzdá rukopis monografie „Zániku agrární
strany a pádu československé demokracie“, neboť je zaměstnán dokončováním
„Biografického slovník vedoucích funkcionářů KSČ“
s. 14-15)
Konference a semináře plánované ÚSTR na rok 2016
Změnil se název plánovaného kolokvia. Místo „Židovská obec v období normalizace“
se bude jmenovat „Židé v Čechách a na Moravě v období normalizace“. Zaměření
kolokvia se v průběhu příprav ze Židovské obce rozšířilo na celé Československo.
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Seminář „Politika dějin v ČR a Polsku“ byl zrušen ze strany našich partnerů.
Nově je na seznam plánovaných akcí zařazena mezinárodní konference „Party,
Security Services, and Government Archives in International Perspective:
Perceptions of Society at the Top in East Central Europe, 1945–1981“, kterou ÚSTR
pořádá v rámci schváleného projektu GAČR.
s. 15-16)
Vystoupení pracovníků ÚSTR na konferencích a seminářích
Milan Bárta se v rámci svého projektu „Dějiny státobezpečnostních složek (1945–
1953)“ oproti plánu nezúčastní konference ve Slaném a v Českých Budějovicích a
konference policejních historiků v Bratislavě. Milan Bárta se těchto konferencí
nezúčastní z důvodu termínové kolize s jinými pracovními povinnostmi.
Libor Svoboda se v rámci svého projektu „Dějiny státobezpečnostních složek (1945–
1953)“ oproti plánu nezúčastní konference policejních historiků v Bratislavě z důvodu
pracovního vytížení.
Pavel Zeman se v rámci svého projektu „Od eutanazie k vyhlazování Židů“ oproti
plánu
nezúčastní
tří
konferencí:
„Arbeitskreis
zur
Erforschung
der
nationalsozialistischen
,Euthanasieʽ
und
Zwangssterilisation“,
konference
„Tschechische und deutsche Psychiatriepatienten in Böhmen und Mähren“ a
„Medicína v době nacismu a její oběti“, pořadatel Freie Universität Berlin – Akademie
věd ČR. Pavel Zeman se těchto konferencí nezúčastní pro jiné pracovní vytížení.
s. 20)
Vzdělávací materiály
Z původního plánu se letos nepodaří dokončit Dějepisné sešity II (Příběhy silných
osobností, badatelský přístup – Fučík) a Dějepisné sešity III (Příběhy silných
osobností, badatelský přístup – Palach). Práce na sešitech je celkově náročnější, než
byl plán, a protáhne se do roku 2017. Část kapacit autorům odebírá zahájení nově
schváleného projektu z prostředků programu Omega.
s. 23)
Výstavy pořádané ÚSTR – nové výstavy
Výstava „Ještě jsme ve válce“ nevznikne v anglické verzi, jak bylo původně
plánováno, místo toho vznikne verze německá.
s. 24)
Putovní výstava „Králové Šumavy“ nebude oproti původnímu plánu letos uvedena.
Naopak v rozporu s původním plánem byla uvedena výstava „Židé v Gulagu“.
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s. 38)
V projektu Odboj a perzekuce křesťanů v období nacismu a komunismu (1938–
1989) nebude oproti plánu letos dokončena monografie o obětech z řad českých
katolických i nekatolických duchovních v Dachau, jejímiž autory jsou Stanislava
Vodičková a Martin Jindra. Bude dokončena příští rok. Důvodem je zvýšená pracovní
zátěž v souvislosti s dokončováním edice dokumentů o Rádiu Vatikán Stanislavy
Vodičkové.
s. 41)
Projekt Jana Machaly „Přehled a slovník představitelů státní a okupační správy v
Protektorátu, 1939–1945“ nemohl být zatím schválen a zahájen, protože oproti plánu
Jan Machala dosud nedokončil předchozí projekt „Protižidovská opatření na území
protektorátu Čechy a Morava a jejich realizace (1939–1942)“. O schválení nového
projektu bude rozhodnuto až na základě výstupů z projektu stávajícího.
s. 59)
Po dohodě s nadřízenými bylo odevzdání monografie u projektu „Underground
v regionech“ oproti původnímu plánu odloženo.
s. 65)
Z plánovaných výstupů projektu „Dějepis 21 – vývoj nových forem“ vypadla studie
Hoření, Karina – Ripka, Vojtěch – Pinkas, Jaroslav: „Současná praxe výuky
dějepisu“. Měla se zakládat na výzkumu prováděného Českou školní inspekcí.
Nicméně výsledky výzkumu neodpovídají očekávané úrovni, nedostatky jsou
zejména v metodice sběru dat i jejich vyhodnocení. Na těchto datech bohužel nelze
plánovanou studii založit.
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