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1. Úvod 
 
Plán činnosti na rok 2018 má poskytovat jasný a srozumitelný přehled jak o směřování Ústavu pro studium 
totalitních režimů, tak o celé šíři jeho působnosti. Tomu také odpovídá struktura plánu, která zohledňuje jednotlivé 
oblasti aktivit Ústavu při plnění zákonem daných úkolů. K nim náleží především odborná, vzdělávací 
a popularizační činnost a v neposlední řadě také digitalizace. 
 
S posilováním kvalitativní úrovně a konkurenceschopnosti Ústavu s ostatními vědeckými pracovišti koresponduje 
záměr provést zhodnocení výzkumné a odborné činnosti Ústavu, a sice za celých deset let jeho existence. 
Základní principy tohoto hodnocení vycházejí z evaluace uskutečněné Akademií věd ČR v letech 2015 a 2016. 
S jejími představiteli vedení Ústavu přípravu evaluace konzultovalo. Předpokládá se, že se uskuteční během roku 
2018, přičemž její výsledky by měly být známy v první polovině roku 2019.  
 
Kromě procesu evaluace, řešených projektů a chystaných publikací se do práce Ústavu významně promítnou akce 
k „osmičkovým“ výročím vztahujícím se k dějinám 20. století. Ústav bude reflektovat jak události února 1948 
a převzetí moci Komunistickou stranou Československa (seminář ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie 
věd ČR), tak „pražského jara“ a srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy roku 1968 (výstava v Senátu Parlamentu 
ČR, připomenutí obětí okupace s Českým rozhlasem či mezinárodní konference v kooperaci s Ústavem pro 
soudobé dějiny Akademie věd ČR). Rovněž nezůstane opomenuto dění roku 1938 a důsledky „Mnichova“ (výstava 
o nacistickém policejním aparátu v zabraném pohraničí). Kulturně-společenský přesah se odrazí ve spolupráci 
Ústavu s Plzeňskou filharmonií a Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni na 
koncertních projektech věnovaných událostem let 1938 a 1948.  
 
Z provozně-ekonomického hlediska představuje největší úkol rekonstrukce sídelní budovy Ústavu a Archivu 
bezpečnostních složek. Oprava budovy (zejména výměna pláště) vyřeší její dlouhodobě nevyhovující stav 
a oběma institucím zajistí důstojné zázemí pro jejich další působení. Z důvodu probíhající rekonstrukce jsou pro 
dotyčné zaměstnance i na rok 2018 zajištěny náhradní kancelářské prostory. 
 
Ve všech oblastech činnosti Ústavu je bohatě zastoupena spolupráce s domácími a zahraničními partnery. Tu 
chceme nadále rozvíjet a být veřejnosti srozumitelnou a otevřenou institucí. Při co nejefektivnějším využívání 
přidělených prostředků (včetně získaných grantů) je naším cílem být přirozenou a respektovanou součástí jak 
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odborného, tak celospolečenského prostředí. Kritický a otevřený dialog o novodobé historii, poznamenané 
totalitárními režimy, v něm hraje důležitou roli. Chceme pomoci lépe pochopit příčiny nesvobody, a tím i podporovat 
demokracii v naší zemi. 
 
Stejně jako v letošním roce bude plán činnosti v polovině roku 2018 vyhodnocen a dle potřeb aktualizován. 
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2. Odborná činnost 
 
Zvyšování kvality 
 
Ústav se ve své odborné činnosti zaměřuje na dlouhodobé zvyšování kvality, což se přirozeně promítá také do 
plánu odborné činnosti na rok 2018. Za klíčové proto považujeme následující opatření:  
 

1) důsledné uplatňování systému projektového řízení, a to zejména v rámci čtvrtletního hodnocení 
zaměstnanců, z čehož plynou jak motivační, tak i sankční důsledky pro všechny odborné pracovníky; 

2) personální rozvoj – v roce 2017 se počet odborných pracovníků přiblížil sedmi desítkám. Konkrétně vzrostl 
o čtyři osoby. Tento růst byl umožněn získáním mimorozpočtových prostředků, zejména z GA ČR. Stejným 
způsobem budeme o rozšíření odborného týmu usilovat i v roce 2018; 

3) mimorozpočtové prostředky budeme potřebovat nejen na další personální rozvoj, ale také například na 
podporu internacionalizace výzkumu a na nákladný výzkum spojený s vývojem nových technologií. 
Konkrétním příkladem je například technologie rozpoznávající mluvené slovo, což je důležité pro práci 
s nahrávkami vzpomínek pamětníků, nebo technologie umožňující učitelům využívat ve výuce autentické 
prameny.  
 

Naplňování vědecké koncepce 
 
Odborná činnost Ústavu se s ohledem na zákon č. 181/2007 Sb. zaměřuje zejména na výzkum nesvobodných 
období našich dějin. Toto zadání rozvíjí a upřesňuje Koncepce vědeckého zaměření. Z ní plynou akcenty na 
„plnění domácích úkolů“ spočívajících zejména ve výzkumu represivních aparátů. Pro období nacistické okupace 
je důležité dokončit monografii v rámci projektu Nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protektorátu Čechy a 
Morava. Pro období komunistické diktatury je prioritní dokončit rukopis prvního dílu Dějin StB, zároveň budou 
pokračovat práce odborného týmu zpracovávajícího třetí díl těchto dějin. Práce na zbývajícím druhém dílu začne 
stávající skupina odborníků po dokončení prvního dílu Dějin StB. Významné bude také vydání Slovníku vedoucích 
funkcionářů KSČ.  
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Hodnocení výzkumné a odborné činnosti ÚSTR 2008–2018 
 
Z pověření Rady ÚSTR byly v průběhu roku 2017 vypracovány podklady pro nezávislou a mezinárodní evaluaci 
výzkumné a odborné činnosti ÚSTR za celou dobu jejího dosavadního působení. Klíčové parametry jsou převzaty 
z poslední evaluace Akademie věd ČR v letech 2014–2015. Díky tomuto procesu získá ÚSTR hodnocení, které 
bude porovnatelné s historickými ústavy AV ČR. Zároveň tak vznikne důležitý nástroj pro budoucí řízení kvality 
výzkumné činnosti. Evaluace by se proto měla v pětiletých intervalech opakovat. Jedná se sice o náročný a také 
nákladný proces, je nicméně zcela nezbytným předpokladem pro trvalý růst odborné kvality. V různorodé podobě 
jí proto procházejí všechny výzkumné instituce.  
 
Spolupráce s partnery v ČR i v zahraničí 
 
Spolupráce s partnery v ČR je přirozenou cestou, jak zvýšit kvalitu odborných výstupů Ústavu. S domácími 
institucemi budeme i nadále rozvíjet společné semináře či projekty, a to jak s ústavy Akademie věd ČR (Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, Masarykův ústav a archiv AV ČR, Historický ústav AV ČR, Ústav pro českou literaturu AV 
ČR), tak s univerzitami (zejména Univerzitou Karlovou, Technickou univerzitou v Liberci, Univerzitou Palackého 
v Olomouci, Západočeskou univerzitou v Plzni a Ostravskou univerzitou. Důležitými partnery pro nás zůstává i do 
budoucna Národní muzeum, Národní archiv a celá řada dalších domácích paměťových i vědeckých institucí. 
S velkým množstvím partnerských institucí budeme i nadále spolupracovat v rámci naší vzdělávací činnosti, jsou 
to tradičně například Post Bellum, o.p.s., Památník Lidice, nově také česká pobočka ICOM (Mezinárodní rada 
muzeí). 
 
 
Mezinárodní spolupráce patří ke standardním prvkům moderní vědecké práce. V tomto smyslu bude přítomna 
téměř v každém projektu, ať už v podobě badatelského pobytu v zahraničí, nebo účasti na zahraniční konferenci. 
Z hlediska větších mezinárodních projektů lze uvést, že v mezinárodní spolupráci budou hrát důležitou roli vazby 
na partnerské instituce ve střední Evropě – ÚPN (Slovensko), BStU (Německo), IPN (Polsko), NEB (Maďarsko), 
ale také ve východní Evropě – zejména SBU (Ukrajina). Budeme rozvíjet spolupráci s partnery navázanou už 
v roce 2015 v rámci přípravy projektu pro program Horizont 2020. V roce 2017 se díky ní například podařilo 
společně uspět s evropskou iniciativou COST na téma kulturní opozice. Projekt se naplno začne realizovat právě 
v roce 2018 se zapojením pracovníků ÚSTR. Budeme zároveň usilovat o další možnosti, jak se zapojit do 
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mezinárodní výzkumné spolupráce. Nadále rovněž plánujeme pokračovat v kontaktech a výměně s United States 
Holocaust Memorial Museum.  
 
Agenda zákona č. 262/2011 Sb. 
 
Součástí odborné činnosti Ústavu bude i nadále vyřizování agendy zákona o účastnících odboje a odporu proti 
komunismu. Samostatné oddělení zpracovává standardně stanoviska pro Ministerstvo obrany ČR a vyřizuje 
žádosti Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Počet stanovisek se 
v posledním roce ustálil, v roce 2018 neočekáváme výrazný nárůst, stávající kapacity by proto měly stačit.  
 
Pamětnický digitální archiv Paměť národa 
 
Digitální archiv Paměť národa bude slavit deset let od založení. Na jeho provozu se Ústav podílí společně 
s Českým rozhlasem, obecně prospěšnou společností Post Bellum a dalšími partnery. Vznikla tak respektovaná 
dokumentaristická platforma umožňující zpřístupňování audio a video záznamů pamětnických svědectví. 
Dokladem životaschopnosti projektu je každoročně se zvyšující počet publikovaných vzpomínek, v roce 2017 se 
počet nahraných pamětníků přiblížil číslu pět tisíc a roste i počet jednotlivých dokumentačních projektů. Během 
roku 2017 tak na Paměti národa přibyly výstupy z projektu Osudy umělců v komunistickém Československu nebo 
Příběhy posledních pamětníků nucených a otrockých prací v letech druhé světové války podpořené grantem 
z německé nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost. Rozvíjí se i spolupráce se slovenskými partnery, 
Mezinárodní Visegradský fond podpořil projekt Dokumentace příslušníků romských elit ve středoevropské 
perspektivě, na kterém se podílejí partneři z Polska, Maďarska a Slovenska. S Pamětí národa je také spojena 
stejnojmenná mobilní aplikace, na jejímž obsahu se podílejí badatelé Ústavu. Úspěšně se rozvíjí i spolupráce 
v rámci vzdělávacích programů.  
 
Knihovna Jána Langoše (KJL) 
 
Provoz knihovny byl v roce 2017 omezen v důsledku rekonstrukce hlavní budovy v Siwiecově ulici. Podařilo se 
však zajistit sdílení knihovního depozitáře s Knihovnou Akademie věd ČR, což umožňuje alespoň omezený provoz 
výpůjček pro pracovníky Ústavu. Výpůjčky pro veřejnost nejsou bohužel po dobu rekonstrukce možné. Navzdory 
omezenému provozu bude knihovna pokračovat v akviziční činnosti a zajišťování další podpůrné služby pro 
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výzkum (přístup do vědeckých databází pro badatele Ústavu, podpora zavádění odborného časopisu Ústavu - 
Securitas Imperii - do nových databází apod.). 

Přehled plánovaných výstupů  

  

Dokončené rukopisy hlavních publikací pracovníků ÚSTR v roce 2018 

Název projektu Autoři Druh výstupu 

Biografický slovník vedoucích 
funkcionářů KSČ (1921–1989) 

Petr Anev,  
Matěj Bílý 

Rukopis publikace Slovník vedoucích funkcionářů 
KSČ (1921–1989) 

Československá justice v letech 1948–
1989 a její role při trestněprávní 
perzekuci odpůrců režimu 

Jaroslav Pažout Rukopis publikace Slovník prokurátorů 
komunistického Československa 

Český exilový politický aktivismus 
a politická publicistika mimo Radu 
svobodného Československa v letech 
1948–1968 

Jan Cholínský Rukopis monografie o exilové publicistice 1948–
1968  

Dějiny státobezpečnostních složek 
v letech 1945–1953 

Milan Bárta,  
Libor Svoboda, 
Jan Kalous 

Rukopis publikace Dějiny státobezpečnostních 
složek v letech 1945–1953 

Dokumentace popravených z 
politických důvodů 1948–1989 

Petr Mallota Rukopis monografie a encyklopedie Dokumentace 
popravených z politických důvodů 1948–1989 

Film a dějiny totalitních režimů Petr Kopal Rukopis kolektivní monografie Film a dějiny 7. 
Propaganda 

Film a dějiny totalitních režimů Petr Kopal Rukopis kolektivní monografie Cesta do pravěku 

Kurýři a převaděči v letech 1948–1955 Libor Svoboda, 
Martin Tichý 

Rukopis publikace Kurýři a převaděči v letech 
1948–1955 
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Mimoprojektová činnost Jaroslav Pažout Rukopis kolektivní monografie Česko-slovenské 
vztahy 

Muzeum v diskuzi Čeněk Pýcha, 
Jakub Jareš 

Rukopis publikace Dějiny v diskuzi: Muzea 
v diskuzi 

Nacistický bezpečnostní aparát a SS 
v Protektorátu Čechy a Morava 

Jan Vajskebr,  
Jan Zumr 

Rukopis monografie o bezpečnostním aparátu na 
území Protektorátu Čechy a Morava 

Nucená práce v období nacistické 
okupace na území dnešní České 
republiky 

Alfons Adam Rukopis publikace Nucená práce v období 
nacistické okupace na území dnešní České 
republiky 

Odboj a perzekuce křesťanů v období 
nacismu a komunismu (1938–1989) 

Stanislava 
Vodičková 

Rukopis publikace Uzavírám vás do svého srdce 

Odboj a perzekuce křesťanů v období 
nacismu a komunismu (1938–1989) 

Stanislava 
Vodičková 

Rukopis publikace Duchovní v koncentračním 
táboře Dachau 

Odboj a perzekuce křesťanů v období 
nacismu a komunismu (1938–1989) 

Stanislava 
Vodičková 

Rukopis publikace Vatikánský rozhlas II. 

Opus Bonum Petr Placák Rukopis publikace Opus Bonum 

Podoby české historické kultury Jaroslav Pinkas Rukopis monografie o české historické kultuře 

Protikomunistické letáky a tiskoviny 
v totalitním Československu 1948–
1953 

Petr Mallota Rukopis publikace Protikomunistické letáky a 
tiskoviny v totalitním Československu 1948–1953 

Převzetí, upevnění a proměny panství 
KSČ v českých zemích 1945–1956, 
regionální komparace 

Marián Lóži, 
Matěj Bílý, 
Jakub Šlouf 

Rukopis publikace Převzetí, upevnění a proměny 
panství KSČ v českých zemích 1945–1956, 
regionální komparace 

StB a Stasi, vztahy a spolupráce 
československých 
a východoněmeckých bezpečnostních 
orgánů v letech 1969–1989 

Tomáš Vilímek,  
Petr Dvořáček 

Rukopis monografie o spolupráci StB a Stasi 

Ukrajinská povstalecká armáda na 
území Československa 

David Svoboda Rukopis publikace Ukrajinská povstalecká armáda 
na území Československa před rokem 1939 
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Underground v regionech Ladislav Kudrna, 
František Stárek 

Rukopis publikace Šedesátá léta 20. století aneb 
(nejen) podhoubí pro vznik českého undergroundu 

Underground v regionech Ladislav Kudrna, 
František Stárek 

Rukopis publikace Rudá kniha. Normalizační moc 
versus underground 

Útěk z Leopoldova Jaroslav Rokoský Rukopis monografie o útěku skupiny politických 
vězňů z Leopoldova 

Zánik agrární strany a pád 
československé demokracie 

Petr Anev Rukopis publikace Zánik agrární strany a pád 
československé demokracie 

Živé pochodně. Sebeupálení jako 
forma politického protestu v sovětském 
bloku 1968–1989 

Petr Blažek Rukopis publikace Živé pochodně. Sebeupálení 
jako forma politického protestu v sovětském bloku 
(1968–1989) 

 

Konference a semináře plánované ÚSTR na rok 2018 

Název Druh výstupu Garant Termín/místo 

Working migration in devided Europe 
1945–1989 

Mezinárodní workshop 
O. Vojtěchovský únor 2018 

K. Kožichová Praha 

Seminář k únoru 1948 Seminář 
O. Matějka 19. února 2018 

K. Kožichová Praha 

Antisemitismus a anticiganismus 
v Česku 

Konference 
K. Hoření 20. února 2018 

K. Kožichová Praha 

Rok 1968 v regionech Seminář  
O. Matějka duben 2018 

K. Kožichová Praha 
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Jak se právo vyrovnává s protesty. 
Srovnání ČSSR, NDR a SRN v 70. 
a 80. letech 

Seminář 
O. Matějka 18. května 2018 

K. Kožichová Praha 

Rok 1968 Mezinárodní konference  
M. Valenta květen 2018 

K. Kožichová Praha 

Československo v letech 1977–1984 Konference 
L. Svoboda květen 2018 

K. Kožichová České Budějovice 

Regionální dějiny KSČ Konference 
M. Bílý, M. Lóži červen 2018 

K. Kožichová Praha 

Život v protektorátu Konference 
J. Vajskebr srpen 2018 

K. Kožichová Liberec 

Společná historie? Padesát let 
zkušeností Poláků, Čechů a Slováků v 
období nezávislosti a totality (1918–
1968 

Mezinárodní konference 

B. Mouralová září 2018 

K. Kožichová Praha 

Proměna elit v první polovině 
20. století 

Mezinárodní konference 
Z. Hazdra říjen 2018 

K. Kožichová Praha 

Proměny vězeňství v ČR Seminář 
K. Bušková říjen/listopad 2018 

K. Kožichová Praha 

Výuka o minulosti dnes Konference V. Ripka říjen/listopad 2018 
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K. Kožichová Praha 

Film a válka Konference 
P. Kopal prosinec 2018 

K. Kožichová Praha 

 

Dokumentace 

Projekt Autoři Název 

Dokumentace událostí 
moderních českých dějin 
(1939–1989) z perspektivy 
jednotlivých aktérů 

Jan Dvořák,  
Jan Horník,  
Adam Hradilek,  
Jaroslav Formánek 

30 rozhovorů s pamětníky 
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3. Vzdělávací činnost 
 
Vzdělávání bude vedle historického výzkumu i v roce 2018 klíčovou součástí činnosti Ústavu. V roce 2017 se 
Oddělení vzdělávání rozrostlo o další dva pracovníky, zároveň to byl rok velmi bohatý na projekty financované 
z mimorozpočtových zdrojů (EVZ, Omega) a na mezinárodní spolupráci. Rok 2018 má být rokem určité stabilizace 
ve smyslu ustálení bohatých aktivit oddělení. Činnost Oddělení vzdělávání se má soustředit na následující tři 
oblasti:  
 
1. Vlastní výzkumná činnost zaměřená zejména na didaktiku dějepisu, ale také na paměťovou kulturu české 
společnosti. V kontextu všech činností Ústavu lze za přednost Oddělení vzdělávání považovat i schopnost prosadit 
se na prestižních mezinárodních výzkumných fórech.  
 
2. Vývoj vzdělávacích obsahů pro školy – v podobě metodik, webových materiálů ale také komiksů.  
 
3. Vzdělávání učitelů v podobě workshopů a seminářů pro učitele. Každý rok jich projde akcemi Oddělení 
vzdělávání několik stovek.  
 
Kombinace výzkumné činnosti a aplikované vzdělávací praxe činí z Oddělení vzdělávání ojedinělé pracoviště 
v kontextu celé ČR. Musíme se však snažit, aby taková šíře činnosti nerozpínala oddělení příliš a aby jisté 
přirozené napětí mezi výzkumnou a vzdělávací činností působilo jako inspirace.  
 
Přehled plánovaných výstupů 
 

Vzdělávací semináře 

Projekt Vystupující Název 

Dějiny 1938–1989: Minulost jako 
vzdělávací a veřejný problém 

Jaroslav Pinkas, Kamil 
Činátl, Karina Hoření, 
Čeněk Pýcha, Vojtěch 
Ripka, Jaroslav Najbert, 

Intenzivní akreditované semináře pro učitele 
a studenty s workshopy, nejméně 8x 
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Václav Sixta, Michaela 
Veselá 

Dějiny 1938–1989: Minulost jako 
vzdělávací a veřejný problém 

Jaroslav Pinkas, Kamil 
Činátl, Karina Hoření, 
Čeněk Pýcha, Vojtěch 
Ripka, Jaroslav Najbert, 
Václav Sixta 

Regionální akreditované semináře pro učitele, 
nejméně 4x 

Dějiny 1938–1989: Minulost jako 
vzdělávací a veřejný problém 

Jaroslav Pinkas, Kamil 
Činátl, Karina Hoření, 
Čeněk Pýcha, Vojtěch 
Ripka, Jaroslav Najbert, 
Václav Sixta 

Semináře a přednášky pro ZŠ, SOU a SOŠ 
nejméně 10x 

Dějiny 1938–1989: Minulost jako 
vzdělávací a veřejný problém 

Jaroslav Pinkas, Kamil 
Činátl, Karina Hoření, 
Čeněk Pýcha, Vojtěch 
Ripka, Jaroslav Najbert, 
Václav Sixta 

Semináře a přednášky pro VŠ, nejméně 10x 

Dějiny 1938–1989: Minulost jako 
vzdělávací a veřejný problém 

Jaroslav Pinkas, Kamil 
Činátl, Karina Hoření, 
Čeněk Pýcha, Vojtěch 
Ripka, Jaroslav Najbert, 
Václav Sixta, Michaela 
Veselá 

Dvoudenní letní škola (ve spolupráci s Centrem 
současného umění DOX) 
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Vzdělávací materiály 

Projekt Autoři Název 

Dějepis pro 21. století – vývoj 
nových forem 

Kamil Činátl, Čeněk Pýcha, 
Jiří Maha 

Rukopis publikace „Dějepisný sešit II – Jan 
Palach“ 

Dějiny 1938–1989: Minulost jako 
vzdělávací a veřejný problém 

Jaroslav Pinkas, Kamil 
Činátl, Karina Hoření, 
Čeněk Pýcha, Vojtěch 
Ripka, Jaroslav Najbert, 
Václav Sixta 

Soubor elektronických cvičení pro práci s prameny 
(včetně metodiky) 

Dějiny 1938–1989: Minulost jako 
vzdělávací a veřejný problém 

Jaroslav Pinkas Společenský obraz komunistického období 
v popkultuře (kniha) 

Dějiny 1938–1989: Minulost jako 
vzdělávací a veřejný problém 

Jaroslav Pinkas, Kamil 
Činátl, Karina Hoření, 
Čeněk Pýcha, Vojtěch 
Ripka, Jaroslav Najbert, 
Václav Sixta 

Odborné články o výuce soudobých dějin 
(odevzdání nejméně 4 textů) 

Dějiny 1938–1989: Minulost jako 
vzdělávací a veřejný problém 

Jaroslav Pinkas, Kamil 
Činátl, Karina Hoření, 
Čeněk Pýcha, Vojtěch 
Ripka, Jaroslav Najbert, 
Václav Sixta, Michaela 
Veselá 

Webová didaktická podpora na Dejepis21.cz 
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4. Popularizační činnost 
 
Popularizace patří v souladu se schválenou Koncepcí vzdělávací a popularizační činnosti Ústavu spolu 
s výzkumnou činností a vzděláváním ke klíčovým činnostem Ústavu. Ústav se i nadále bude snažit v této oblasti 
rozvíjet tradici vnášení důležitých historických témat, které mají vztah k aktuální společenské situaci, do veřejného 
prostoru, aniž by přitom docházelo k jakkoli přímé politizující akci. Důležité je hlavně dodržování principu dialogu 
v tom smyslu, aby Ústav ve veřejném prostoru svou odborností podporoval, podněcoval a případně moderoval 
diskuzi, nikoli aby minulost autoritativně vykládal. Toto pojetí ovšem není v rozporu s tím, že Ústav má na řadu 
věcí jasný názor.  
 
Přehled plánovaných výstupů 
 

Výstavy pořádané ÚSTR – nové výstavy 

Název Garant Termín/místo 

1968 v Senátu PČR 
M. Bárta 

březen 2018/Praha 
J. Vondryska 

Fotbal a underground 
F. Stárek 

březen 2018/Praha 
M. Hroza, J. Vondryska 

We’re Still at War 
M. Hroza 

květen 2018/Praha 
M. Hroza, J. Vondryska 

Letáky proti okupaci 
M. Bárta 

srpen 2018/Praha 
M. Hroza, J. Vondryska 

Výstava o protestujících proti 
okupaci Československa 1968 
v zemích Varšavské smlouvy 

A. Hradilek 
srpen 2018/Washington 

M. Hroza, J. Vondryska 

Kultura roku 1968 
B. Mouralová 

srpen 2018/Praha 
M. Hroza, J. Vondryska 
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Nacistický policejní aparát 
v okupovaných Sudetech 

J. Vajskebr 
září 2018/Praha 

M. Hroza, J. Vondryska 

 

Výstavy pořádané ÚSTR – prezentace stávajících výstav 

Název Garant Termín/místo 

Mene Tekel J. Vondryska únor 2018, kostel p. Marie Sněžné, Praha 

Ve znamení tří deklarací 
Z. Hazdra 

průběžně během roku 2018, ČR 
J. Vondryska 

Židé v Gulagu 
A. Hradilek 

průběžně během roku 2018, Česká centra 
J. Vondryska 

Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 
77 
 

O. Matějka průběžně během roku 2018, ČR a Česká centra 
 J. Vondryska 

Václav Havel – politika 
a svědomí 

J. Hron 
průběžně během roku 2018, Česká centra 

J. Vondryska 

Případ Světlana. Proměny 
obrazu třetího odboje 

B. Mouralová 
květen 2018, Praha 

M. Hroza 

Rozkulačeno 
J. Rokoský 

Průběžně během roku 2018 
J. Vondryska 

 

Filmy 

Projekt Autoři Název 

Lidové milice Libor Svoboda, Milan Bárta Dokumentární film České televize o Lidových 
milicích 
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Ostatní popularizace 

Název Zodpovědný pracovník Popis 

Přednášky ukazující méně 
známé aspekty známých 
událostí 

Pracovníci Oddělení 
výzkumu a vzdělávání 

Akce naplní obsahem na celý rok tzv. čtvrteční 
semináře 

Koncertní projekt k únoru 1948 Pavel Ryjáček Ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií, Fakultou 
umění a designu L. Sutnara ZČU, ČRo, 27. února 
2018 

Koncertní projekt k září 1938 Pavel Ryjáček Ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií, Fakultou 
umění a designu L. Sutnara ZČU, ČRo, 26. září 
2018 

1968.digital Ondřej Matějka Mezinárodní projekt zaměřený na prezentaci 
světových událostí roku 1968 ve formátu 
novodobých sociálních sítí; po celý rok 2018 

Oběti okupace 1968 Milan Bárta Připomenutí obětí okupace 1968 ve spolupráci 
s Českým rozhlasem 

Mimoprojektová činnost Pracovníci Oddělení 
výzkumu a vzdělávání 

Prezentace knih a příležitostné debaty 

Mimoprojektová činnost Pavel Ryjáček Den otevřených dveří 

Mimoprojektová činnost Pavel Ryjáček Ceny za svobodu a demokracii 
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5. Digitalizační projekty 
 
V roce 2018 bude Ústav pokračovat v digitalizaci dokumentů, které nejsou archiváliemi ve správě Archivu 

bezpečnostních složek. 

 
Přehled plánovaných výstupů 
 

Fond Rozsah Komentář 

Rádio Svobodná Evropa, 
Monitoring 

Fond čítá odhadem 1,6 milionu dokumentů, 
z čehož polovinu již Ústav zdigitalizoval 
v roce 2017. Zbývajících 800 tisíc plánuje 
Ústav zdigitalizovat v roce 2018. 
Předpokládaný termín dokončení: prosinec 
2018. 

Na základě smlouvy mezi Ústavem 
a Národním muzeem. 

Archiv Matky Marie Vojtěchy 
Hasmandové, generální 
představené Kongregace 
Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského 

Odhadem 40 tisíc skenů. Předpokládaný 
termín dokončení: prosinec 2018. 

Realizační smlouva se připravuje. 

Správa vyšetřování StB 
– vyšetřovací spisy 

Fond čítá 160 000 stran, z čehož Ústav 
v roce 2017 po rozsáhlé přípravě ve 
spolupráci s ABS zdigitalizoval 30 000. 
V roce 2018 se předpokládá digitalizace 
zbývajících 130 000 stran.  

Digitalizace probíhá na základě 
dohody s ABS.  
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6. Zateplení sídla ÚSTR 
 
V srpnu 2017 byla zahájena rekonstrukce budovy ve vlastnictví České republiky, která slouží jako sídlo Ústavu pro 

studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Stavební akce se nazývá Zateplení sídla Ústavu pro 

studium totalitních režimů a je financována ze dvou zdrojů, a to z rozpočtových zdrojů České republiky 

a z Operačního programu Životní prostředí Evropské unie. Cílem akce je zlepšení energetického štítku, úspora 

energie a zajištění kvalitních pracovních podmínek zaměstnanců. Dojde ke kompletní výměně pláště budovy, 

součástí prací bude i likvidace azbestu obsaženého v plášti budovy.  

Na základě výběrového řízení byla s vítězným dodavatelem dne 19. července 2017 podepsána smlouva o dílo, 

v měsíci srpnu byla stavba předána zhotoviteli a dle schváleného harmonogramu započaly stavební práce. 

Předpoklad dokončení celé rekonstrukce je 31. října 2018. V průběhu stavby však může dojít k těžko 

předvídatelným komplikacím. Jedná se o budovu, která bude poprvé po téměř čtyřiceti letech více opravována 

a byli jsme ze strany projektanta i dalších odborníků upozorňováni na možnost komplikací nejrůznějšího druhu.  

Vzhledem k tomu, že v plášti budovy je obsažen azbest, bylo nutno ji před započetím prací kompletně vystěhovat. 

Stěhování proběhlo v měsíci březnu a obě instituce se přemístily do náhradních prostor. Vedení Ústavu 

a administrativa na základě smlouvy s Technologickou agenturou České republiky přesídlilo do pronajatých prostor 

v Office Parku Hadovka, v ulici Evropská. Odbor výzkumu a vzdělávání, Odbor produkční a Oddělení digitalizace 

se na základě smlouvy mezi Ústavem a Archivem přestěhovaly do volných prostor Archivu v Braníku. Knihovna 

Jána Langoše bude po dobu rekonstrukce uzavřena pro veřejnost. Akce, které Ústav dříve pořádal ve vlastních 

prostorách, jsou realizovány v provizorních prostorách Office Parku Hadovka nebo v Informačním středisku 

Poslanecké sněmovny na Malostranském náměstí. 
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7. Přílohy 
 
7.1 Přehled výzkumných, dokumentačních a vzdělávacích projektů a jejich anotace 
 

I. Nově zařazené projekty 
 

 
Název Vedoucí projektu Realizace 

1 Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém V. Ripka 2018–2020 

2 Dokumentace politických represí v Sovětském svazu A. Hradilek 2018–2020 

3 Nové sakrální stavby1 M. Sklenář 2017–2020 

4 Společnost za veselejší současnost P. Blažek 2018–2019 

5 
Vybrané kapitoly z moderních československých dějin 
pohledem pamětníků II. (1948–1989) 

J. Dvořák 2018–2019 

 
II. Pokračující projekty z předchozích let2 

 

 
Název Vedoucí projektu Realizace 

6 Analýza diskuze o dějinách v prostředí disentu P. Placák 2017–2018 

7 Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) P. Anev 2008–2017 

8 
Československá justice v letech 1948–1989 a její role při 
trestněprávní perzekuci odpůrců režimu 

J. Pažout 2014–2017 

9 
Český exilový politický aktivismus a politická publicistika mimo 
Radu svobodného Československa v letech 1948–1968 

J. Cholínský 2015–2017 

                                                           
1 Projekt byl zahájen již v roce 2017. K jeho schválení nicméně došlo až v průběhu roku, tedy po schválení Plánu činnosti na rok 2017. Vzhledem k tomu, že je 

v Plánu činnosti představován poprvé, řadíme jej mezi nové projekty. 
2 U některých projektů, jejichž dokončení bylo plánováno na rok 2017, došlo k prodloužení termínu dokončení závěrečného výstupu až do roku 2018. Důvody 

jednotlivých změn realizace jsou vždy uvedeny v tabulce konkrétního výstupu v sekci „Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy“. V kolonce „Realizace“ 

byl časový rozsah projektu pro lepší návaznost mezi jednotlivými Plány činnosti ponechán beze změn. 
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Název Vedoucí projektu Realizace 

10 Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945–1953 M. Bárta, J. Kalous 2015–2018 

11 Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989 T. Vilímek  2017–2021 

12 
Dokumentace a databáze československých občanů v době 
nacionálního socialismu v Drážďanech 

P. Plachá 2017–2018  

13 Dokumentace popravených z politických důvodů (1948–1989) P. Mallota 2008–2017 

14 
Edice dokumentů k odbojové organizaci Petiční výbor Věrni 
zůstaneme 

S. Kokoška 2017–2019 

15 Film a dějiny totalitních režimů P. Kopal 2016–2018 

16 
Jugoslávská komunita v Československu 1969–1989. Příspěvek 
ke studiu imigrace a pobytu cizinců v období tzv. normalizace 

O. Vojtěchovský 2017–2019 

17 
Komparace sociálních hnutí v roce 1968 u nás a v západní 
Evropě 

M. Valenta  2017–2019 

18 Kurýři a převaděči v letech 1948–1955 L. Svoboda 2015–2018 

19 Muzeum v diskuzi Č. Pýcha 2017–2018 

20 
Nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protektorátu Čechy a 
Morava II 

J. Vajskebr 2017–2019 

21 
Nucená práce v období nacistické okupace na území 
dnešní České republiky 

A. Adam 2016–2018 

22 
Odboj a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu 
(1939–1989) 

M. Doležalová 2009–2018 

23 Opus Bonum P. Placák 2015–2017 

24 Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992 
K. Pinerová, M. 
Louč, K. Bušková 

2017–2019 
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Název Vedoucí projektu Realizace 

25 
Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním 
Československu 1948–1953 

P. Mallota 2014–2017 

26 
Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 
1945–1956, regionální komparace 

M. Lóži 2015–2017 

27 

Rulers and Ruled in Poland and Czechoslovakia (1945–1968):  
Practical and Methodological Challenges  in the Historicization 
of a Complex Relationship  

M. Blaive 2016–2018 

28 
Státní zemědělské podniky a jejich role při prosazování 
kolektivizace venkova 

J. Urban 2017–2019 

29 
StB a Stasi, vztahy a spolupráce československých a 
východoněmeckých bezpečnostních orgánů v letech 1969–1989 

T. Vilímek 2014–2017 

30 Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa D. Svoboda 2012–2019 

31 Udavačství jako sociální praxe v českých zemích 1938–1953 J. Mrňka 2017–2019 

32 Underground v regionech L. Kudrna 2012–2018 

33 Útěk z Leopoldova J. Rokoský 2015–2017 

34 Varšavská smlouva: dezintegrace a rozpad (1985–1991)   M. Bílý 2017–2019 

35 Zánik agrární strany a pád československé demokracie P. Anev  2013–2018 

36 
Živé pochodně. Sebeupálení jako forma politického protestu 
v sovětském bloku (1968–1989) 

P. Blažek 2015–2017 
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Anotace projektů 
 

I. Nově zařazené projekty 
 

Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém 

Vedoucí projektu:  
 
Vojtěch Ripka 

Další členové projektového týmu:  
 
Jaroslav Najbert, Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas, 
Čeněk Pýcha, Karina Hoření, Václav Sixta, 
Michaela Veselá 

Doba realizace:  
 
2018–2020 

Popis  
Projekt svým zaměřením na výuku soudobých dějin umožní vylepšit dosavadní metodiky výuky vybraných témat 
nacistické okupace a komunistické diktatury a vytvářet také další pomůcky. Dále umožní odborně rozvíjet všechny 
hlavní vzdělávací principy (viz Koncepce vzdělávání a popularizační činnosti schválená Radou Ústavu dne 
23. června 2016) a zkoumat proces aplikace některých z nich do praxe. Historická gramotnost (jinde kritické 
historické myšlení a podobně) a její komplexní rozvoj jsou v odborné literatuře považovány za důležitý předpoklad 
demokratické kultury a též školní výuky. Občanům umožňuje efektivně se orientovat v minulosti, a tím přispívá 
k orientaci v současnosti. Žákům pak umožňuje participovat na vzdělávání a efektivněji si osvojovat vzdělávací 
obsahy a hodnoty demokratické společnosti. 
 
Projekt se zabývá šířením postupů vedoucích ke zvýšení historické gramotnosti v různých prostředích, počínaje 
školami všech stupňů a konče obecně veřejností. Mezi nástroje zvyšování historické gramotnosti patří vývoj 
prostředí pro práci s prameny (Historylab) a jeho obsahu a strukturace, konkrétní intervence do škol (formativní 
hodnocení, spolupráce s SOŠ/SOU a pomoc s revizí kurikulárních dokumentů) a též posilování odborných kapacit 
didaktických, historických a pedagogických. V neposlední řadě se činnost zaměřuje na širší veřejnost, například 
na spolupráci s muzei, knihovnami a občanskými sdruženími.  
Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
Projekt sleduje v roce 2018 tři oblasti priorit. Rozvoj školního vzdělávání se soustředí na uchopení hodnocení 
a obecně zpětné vazby ve výuce o minulosti. Dále se zaměřuje na efektivní formy historicky zakotveného 
občanského vzdělávání. Prioritní oblastí zaměřenou na tvořivou práci s prameny bude katalog cvičení v aplikaci 
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Historylab. Výzkum a zahraniční spolupráce bude směřovat k publikování analytického materiálu z pedagogických 
výzkumů v roce 2017 a též k rozvoji vztahů se zahraničními partnery, zejména asociací Euroclio. 

 

Dokumentace politických represí v Sovětském svazu 

Vedoucí projektu:  
 
Adam Hradilek 

Další členové projektového týmu:  
 
Jan Dvořák, Štěpán Černoušek 

Doba realizace:  
 
2018–2020 

Popis  
Projekt Dokumentace politických represí v Sovětském svazu přímo navazuje na předchozí projekt Ústavu 
Čechoslováci v Gulagu realizovaný v letech 2014–2017. Jeho význam, hlavní témata, metodologie i personální 
obsazení jsou prakticky totožná, liší se však konkrétním zaměřením a výstupy. Oproti předchozímu projektu, který 
byl zaměřen hlavně na orálně-historický výzkum, tvorbu dokumentárního cyklu ve spolupráci s Českou televizí 
a v omezené míře i na výzkum v zahraničních archivech, je předkládaný projekt zaměřen zejména na digitalizaci 
a zpracování materiálů NKVD/KGB dotýkajících se čs. historie, jejich zpracování i uveřejnění v odborných 
i vzdělávacích výstupech (publikace, muzeum Gulag Online) a komparaci s dalšími prameny (rozhovory, 
vzpomínky, pozůstalosti).  
 
Během dosavadní činnosti Ústavu bylo zaznamenáno přes 40 rozhovorů s přímými pamětníky táborů Gulagu 
a celá řada rozhovorů s příbuznými perzekvovaných osob. Zároveň se podařilo shromáždit několik desítek 
osobních výpovědí pamětníků Gulagu z českých i zahraničních archivů. Výpovědi pamětníků, dokumentace 
k represím i terénní práce tvoří základ dosavadního výzkumu – snahu zmapovat jednotlivé osudy obětí represí 
a důvody, které k nim vedly. Kromě odborného přínosu, který s sebou přinese zmapování rozsahu, charakteru 
a časového vymezení represí, je cílem projektu i připomínka konkrétních lidských osudů. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
Hlavním cílem projektu v roce 2018 bude dokončení digitalizace fondů dotýkajících se perzekuce uprchlíků 
v SSSR (Lvovská oblast) a pokračování digitalizace relevantních archiválií ve Státním archivu užhorodské oblasti. 
Mezi významné plánované výstupy patří i připomínka výročí největší masové vraždy Čechů v SSSR (80 osob) 
28. září 1938 v Žitomíru (odborný článek + pietní akt na místě ve spolupráci se ZÚ ČR v Kyjevě). V rámci projektu 
je rovněž plánováno kolokvium specialistů na téma represí v SSSR, které by mělo nastínit další výzkum na tomto 
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poli a otázku navázání na dílo zesnulého M. Boráka. Hlavní výzkumná činnost bude soustředěna na zpracování 
dokumentů k deportovaným do Niska s ohledem na plánovanou tematickou publikaci. 

 

Nové sakrální stavby 

Vedoucí projektu:  
 
Michal Sklenář 

Další členové projektového týmu:  
 
 

Doba realizace:  
 
2017–2020 

Popis  
Projekt se zaměří na realizované (stavebně dokončené) projekty nových sakrálních objektů římskokatolické církve 
v českých zemích. V centru pozornosti bude konkrétní sociální praxe v lokálních podmínkách míst, kde došlo 
k výstavbám nových katolických kaplí a kostelů v komunistickém Československu. Úvodní studie zároveň zasadí 
dále popsané realizace jednak do širšího kontextu společenského a do kontextu českých církevních dějin (rok 
1968 a změny v období tzv. normalizace ve vztahu k římskokatolické církvi), jednak do linie obecných církevních 
dějin (II. vatikánský koncil a jím iniciovaná reforma liturgie). 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
Pro rok 2018 jsou v rámci projektu plánovány tři základní úkoly: 
1. Dokončení výzkumu ve specifické lokalitě Most (jediná nová sakrální stavba v Čechách), zahájení výzkumu 
moravských lokalit, nejprve na území brněnské diecéze (Senetářov, Blízkov), v závěru roku na území olomoucké 
arcidiecéze (Litovany - první část výzkumu).  
2. Postupné prověřování záznamů k jednotlivým osobám, především kněžím, v Archivu bezpečnostních složek. 
3. Příprava úvodní studie publikace zahrnující témata historická i teologická. 

 

Společnost za veselejší současnost 

Vedoucí projektu:  
 
Petr Blažek 

Další členové projektového týmu:  
 

Doba realizace:  
 
2018–2019 

Popis  
Projekt bude zaměřen na historický výzkum dějin Společnosti za veselejší současnost, která působila na konci 80. 
let jako jedna z opozičních iniciativ v Československu. Zaměří se na rekonstrukci jejího veřejného působení, 



27 / 66 

 

zvolenou strategii (využívání pouličního happeningu jako politického nátlakového nástroje), ohlasy ve společnosti 
a přístupy komunistického režimu. Projekt navazuje na předchozí výzkum řešitele. Hlavním cílem projektu je 
zpracování historie Společnosti za veselejší současnost a jejích veřejných akcí v roce 1989. Badatelské výsledky 
budou představeny zejména formou výstavy a dokumentační knižní publikace, které vzniknou při příležitosti 
třicátého výročí pádu komunistického režimu. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
Projekt bude zahájen rozsáhlým archivním výzkumem (ABS, Národní archiv, AHMP, soukromé archivy). V závěru 
roku 2018 se zaměří především na studium tzv. Pomerančové alternativy, která bude veřejnosti představena 
v odborné studii pro časopis Paměť a dějiny.  
 
Výstup 

 Studie k problematice tzv. Pomerančové alternativy pro Paměť a dějiny. 

 

Vybrané kapitoly z moderních československých dějin pohledem pamětníků II. (1948–1989) 

Vedoucí projektu:  
 
Jan Dvořák 

Další členové projektového týmu:  
 
Adam Hradilek, Štěpán Černoušek 

Doba realizace:  
 
2018–2019 

Popis  
Projekt se zaměří na dokumentaci výpovědí pamětníků a sběr archiválií z domácích i zahraničních archivů 
v souvislosti s výzkumem vymezených témat z moderních československých dějin. Cílem je zachytit osobní 
svědectví pamětníků o vybraných událostech z období komunistické totalitní moci. Narativní prameny doplněné 
o dobové dokumenty z domácích i zahraničních archivů budou sloužit jako jeden ze zdrojů hlubšího historického 
poznání i jako připomínka některých událostí naší nedávné minulosti. 
 
Badatelský záměr svým zaměřením navazuje na předchozí projekt Vybrané kapitoly z moderních českých dějin 
pohledem pamětníků (1939–1960) a jeho cíle budou následující: 1) Dokumentace výpovědí pamětníků a sběr 
archiválií z domácích archivů v souvislosti s výzkumem vymezených témat: a) Disent na periferii v období 
normalizace b) Účastníci odboje a odporu proti komunismu v 50. a 60. letech. 2) Zpracování materiálů 
z audiovizuálního archivu USTR pro potřeby otevřené webové aplikace vznikající v rámci grantu NAKI 3) 
Spolupráce na kolektivních výstupech ÚSTR, poskytování základního servisu a poradenství kolegům ve věci 
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zaznamenávání, archivace a zpracování nahrávek pořízených v rámci dalších projektů ÚSTR. 4) Připomínka 
účastníků protestů proti okupaci Československa v roce 1968. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
V průběhu roku 2018 bude natočeno 30 rozhovorů. Mezi dílčí výstupy lze zařadit studii (příp. publikaci vybraného 
rozhovoru) v časopise Paměť a dějiny a tematickou přednášku (čtvrteční seminář). Ve spolupráci s Knihovnou 
Václava Havla bude uspořádáno setkání s žijícími účastníky demonstrace na Rudém náměstí v Moskvě a ve 
spolupráci s velvyslanectvím ČR v USA vznikne tematická výstava. Rovněž bude dokončeno ruskojazyčné vydání 
publikace Za vaši a naši svobodu. Současně bude průběžně zpracováván audiovizuální archiv pro potřeby 
otevřené webové aplikace (grant NAKI). 
 
Výstup 

 HRADILEK, Adam (ed.): Za vaši a naši svobodu, překlad do ruštiny 
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II. Pokračující projekty z předchozích let 
 

Analýza diskuze o dějinách v prostředí disentu 

Vedoucí projektu:  
 
Petr Placák 

Další členové projektového týmu:  
 

Doba realizace: 
 
2017–2018 

Popis  
Dohled nad dějinami a snaha prosadit jeden výklad, který je pro všechny závazný, patří k základním 
charakteristikám totalitních, autoritativních i různých národoveckých režimů – dobu normalizace nevyjímaje. 
Projekt má za cíl nastínit, jak se s monopolním nárokem komunistického režimu na dějiny, který – snažící se sám 
sebe prezentovat jako režim „lidový“ – v mnohém navázal na národovecké koncepce 19. století, vyrovnávalo 
nezávislé intelektuální prostředí kolem opozičního hnutí Charta 77 na jedné straně a jak se do této „nezávislé“ 
diskuze snažila vlomit sama moc a ovlivnit ji směrem ke kanonickému výkladu dějin, respektive odborně či lidsky 
znemožnit názorové oponenty na straně druhé. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
Během první poloviny roku 2018 bude dokončena rešerše o diskuzi nad dokumentem Charty 77 Právo na dějiny 
tak, aby mohla být kolem poloviny roku sepsána na toto téma studie. Jde především o samizdatové sborníky 
a exilová periodika, ve kterých diskuze o pojetí českých dějin a výkladu kontroverzních událostí probíhala. 
K tématu budou v roce 2018 připraveny i přednášky s diskuzí pro veřejnost. V druhé půli roku se řešitel zaměří na 
téma, které s předešlým souvisí, a sice na pojetí „německé otázky" v prostředí čs. opozice, ať už doma nebo 
v exilu včetně toho, jak se diskuze k této otázce postupně vyvíjela, případně opoziční scénu rozdělovala. K tématu 
jsou plánovány rovněž přednášky s diskuzemi. 
 
Výstup 

 Studie k diskuzi o dokumentu Charty 77 Právo na dějiny 

 

Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) 

Vedoucí projektu:  
 

Další členové projektového týmu:  
 

Doba realizace:  
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Petr Anev Matěj Bílý 2008–2017 

Popis  
Komunistická strana Československa sehrála v moderních dějinách naší země mimořádně významnou úlohu. 
Hlubší poznání dějin KSČ není možné bez dostatku informací o jejích vedoucích představitelích. Za tímto účelem 
vzniká v Ústavu publikace, která umožní rychle získat přehled o životě a politické kariéře vybraných 
komunistických politiků. Naším cílem je vytvořit biografický slovník, který se zařadí mezi základní příručky 
využitelné ke studiu dějin KSČ a českých a slovenských moderních dějin. Biografický slovník vedoucích 
funkcionářů KSČ (1921–1989) zachytí podle jednotných kritérií osudy významných činitelů komunistické strany. 
Díky přiřazení seznamu základních pramenů a literatury ke každému biografickému heslu může publikace 
posloužit také jako základní východisko k hlubšímu studiu témat spojených s personáliemi komunistické strany. 
Kromě životopisných medailonů bude kniha obsahovat také úvodní studii nastiňující problematiku vzniku a proměn 
KSČ a KSS a zejména jejich volených orgánů v širším kontextu dějin Československa. V heslové části publikace 
budou zpracovány osudy funkcionářů KSČ a KSS, kteří byli v letech 1921–1989 členy vybraných řídících 
stranických orgánů nebo jinak zásadním způsobem ovlivňovali činnost KSČ. Biografická hesla budou vycházet 
nejen z relevantní odborné literatury, nýbrž také z původního výzkumu archivních pramenů. Na přípravě 
jednotlivých hesel pracují kromě vybraných badatelů ÚSTR také externí spolupracovníci z českých a slovenských 
historiografických institucí. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
Vlivem rozsahu díla se oproti očekávání protáhla redakce a korektury, v roce 2018 se proto předpokládají finální 
práce na slovníku: bude dokončena jazyková redakce, hesla schválí jednotliví autoři a rukopis slovníku následně 
odsouhlasí koediční partner Nakladatelství Academia. 
 
Výstup 

 ANEV, Petr a kol.: Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989); rukopis 

 

Československá justice v letech 1948–1989 a její role při trestněprávní perzekuci odpůrců režimu 

Vedoucí projektu:  
 
Jaroslav Pažout 

Další členové projektového týmu:  
 
Tomáš Bursík, Alena Šimánková 

Doba realizace:  
 
2014–2017 
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Popis  
Předkládaný projekt si klade za cíl komplexní zpracování personálního složení, organizace a fungování nejvyšších 
orgánů justice, konkrétně soudnictví a prokuratury, přičemž bude sledována i jejich role v trestněprávní perzekuci 
odpůrců režimu v Československu.  
 
Projekt je založen na náročném primárním výzkumu. Během prvního roku byla připravena studie obsahující shrnutí 
cílů projektu, analýzu pramenné základny, která je k dispozici, a představení předpokládaných výsledků projektu 
s některými předběžnými tezemi. Do konce projektu budou vydány ještě tři publikace, a to edice vybraných 
dokumentů k organizaci a chodu nejvyšších orgánů prokuratury a soudnictví, přehled funkcionářů nejvyšších 
orgánů prokuratur v letech 1948–1989 a publikace mapující na případových studiích podoby trestněprávní 
perzekuce v Československu v letech 1948–1989. 
 
V průběhu řešení projektu se počítá s publikováním dalších dílčích studií, jejichž autory budou členové 
řešitelského týmu i další oslovené osoby. Součástí projektu bude též průzkum a vytvoření prvotních soupisů 
některých částí fondů Národního archivu, které mají vztah ke sledovanému tématu tak, aby s nimi mohlo být 
efektivně pracováno v průběhu práce na projektu a aby mohly být využity i jinými badateli. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
V prvním pololetí r. 2018 bude dokončován projekt Československá justice v letech 1948–1989 a její role při 
trestněprávní perzekuci odpůrců režimu, který má oproti původnímu časovému harmonogramu (projekt měl být 
ukončen v r. 2017) zpoždění. Konkrétně se jedná o hlavní výstup projektu věnovaný nejvyšším orgánům 
československé prokuratury a jejich působení proti odpůrcům režimu v letech 1948–1989.  
 
Výstup 

 PAŽOUT, Jaroslav – BURSÍK, Tomáš a kol.: Slovník prokurátorů komunistického Československa; rukopis  

 

Český exilový politický aktivismus a politická publicistika mimo Radu svobodného Československa 

v letech 1948–1968 

Vedoucí projektu:  
 
Jan Cholínský 

Další členové projektového týmu:  
 
 

Doba realizace:  
 
2015–2017 



32 / 66 

 

Popis  
Projekt je zaměřen na výzkum politických a publicistických aktivit českých exulantů a exilových skupin v letech 
1948–1968. Primárně se bude zabývat činností nejvýznamnějších skupin (Český národní výbor, Sdružení českých 
demokratických federalistů, České křesťansko-demokratické hnutí, Sdružení československých exulantů 
v Chicagu) stojících v období 1948–1968 v opozici k Radě svobodného Československa, resp. ke strategii tzv. 
gradualismu, a nejdůležitějšími představiteli a periodiky tohoto exilového okruhu. Sekundárně zmapuje souvislosti 
exilového vývoje s událostmi předcházejícími nastolení komunistické diktatury v Československu v únoru 1948, 
paralelní vývoj a situaci ve slovenském exilu a kontext aktivit exulantů s mezinárodněpolitickou situací. 
V teoretické rovině budou v rámci projektu vymezeny základní metodologické zásady výzkumu exilové 
problematiky včetně zdůvodnění užívaných pojmů. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
V roce 2018 budou provedeny korektury na základě posudků u obou dílů antologie exilové publicistiky. Rovněž 
dojde k dokončení monografie o exilové publicistice mimo Radu svobodného Československa, jejíž odevzdání 
bylo (z důvodu dvojnásobného rozsahu rukopisu oproti původnímu plánu) prodlouženo na rok 2018. 
 
Výstup 

 Rukopis monografie o exilové publicistice mimo Radu svobodného Československa 

 

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1945–1953 

Vedoucí projektu: 
 
Milan Bárta, Jan Kalous 

Další členové projektového týmu:  
 
Libor Svoboda, Jerguš Sivoš (ÚPN) 

Doba realizace:  
 
2015–2018 

Popis  
Dějiny StB v Československu po druhé světové válce lze rozdělit do několika období (1945–1953, 1953–1968, 
1968–1969, 1970–1989). Rok 1945 byl dobou vzniku nového politického, bezpečnostního a správního aparátu. 
V červnu (na Slovensku již v únoru) 1945 vznikla Státní bezpečnost, útvar, který byl především spojen 
s mocensko-politickými ambicemi KSČ. V období let 1945–1948 byly státobezpečnostní a zpravodajské složky 
odděleny, StB tedy existovala a modifikovala se v souvislosti s proměnami vztahů uvnitř tehdejší Národní fronty. 
Další výrazný mezník tvoří sloučení Ministerstva vnitra s Ministerstvem národní bezpečnosti v roce 1953 a vznik 
jednotlivých operativních správ StB (tímto datem své práce uvozují např. Dvořáková, Koudelka, Žáček). Rok 1968 
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spojený s marnou snahou o reformy Bezpečnosti ukončuje další etapu, posledním obdobím je pak éra 
normalizační StB. 
 
Období poválečného vývoje StB není doposud komplexně zpracováno. Badatelský zájem se soustředí především 
na některé dílčí úseky (politické procesy, nezákonnosti), také pokusy o souhrnné zpracování této periody (Pacner, 
Dvořáková, Kaplan, Frolík) se zaměřovaly především na dílčí úseky vývoje (především organizační strukturu). 
Tyto práce ovšem ukázaly na základní problémy spojené se zpracováním tématu – časté organizační změny, řady 
plánů, které se neuskutečnily, na jedné straně nedostatek archivního materiálu, na straně druhé množství dílčích 
údajů dosud řádně nevyhodnocených. Z hlediska vývoje se jedná o zdaleka nejkomplikovanější období StB. 
 
Státobezpečnostní a zpravodajská složka zůstala zachována i po vzniku Sboru národní bezpečnosti v červnu 
1945. Pro další vývoj sledované problematiky jsou právě tyto dvě složky zásadní. Komunisté, kteří je chtěli 
ovládnout, v nich zpočátku nedokázali získat většinu, snažili se proto udržovat rozdělení těchto složek, aby 
znesnadnili jejich kontrolu a podřídili je kontrole vlastní. Teprve na základě zákona o SNB z července 1947 se 
sloučily v jeden celek s mimořádnými pravomocemi, v té době již však byly pod dohledem komunistické strany. 
Jejich pozice pak markantně vynikla v únoru 1948 a posléze při konstrukci politických procesů, kdy postavení StB 
ve společnosti posilovalo až do podoby samostatné mocensko-politické složky. Tento vývoj vyvrcholil zřízením 
Ministerstva národní bezpečnosti v květnu 1950. 
 
Projekt je tedy časově vymezen obdobím mezi počátkem roku 1945 a zářím 1953 s důležitými kontextuálními 
přesahy. Má ambici postihnout vývoj v celém tehdejším Československu. Soustředí se samozřejmě na 
rekonstrukci organizačního vývoje rozvědných a kontrarozvědných útvarů podřízených Ministerstvu vnitra (resp. 
Ministerstvu národní bezpečnosti), představení jejich zaměření, činností a personálního obsazení vedoucích 
funkcí jednotlivých součástí (náčelníků odborů, správ), a to u centrálních i regionálních složek. Nahlédne taktéž 
do souvislostí akcí a provokací konstruovaných StB v předmětném období. Nelze se vyhnout ani otázkám, proč 
k popisovaným událostem došlo, kdo se na nich podílel, čím byly ovlivněny apod. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
Zásadním úkolem roku 2018 bude práce na dokončení rukopisu monografie o státobezpečnostních složkách 
1945–1953. V první polovině roku je v plánu finalizace textů, dokončení archivního studia a začátek prací na 
editování knihy (slovenské texty). Cílem je připravit texty tak, aby ve druhé polovině roku 2018 mohla být zahájena 
editace všech textů a na konci roku 2018 odevzdán rukopis a připraven navazující projekt.  
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Výstup 

 BÁRTA, Milan – KALOUS, Jan – SVOBODA, Libor – SIVOŠ, Jerguš: Dějiny státobezpečnostních složek 
v letech 1945–1953; rukopis 

 

Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989 

Vedoucí projektu:  
 
Tomáš Vilímek 

Další členové projektového týmu:  
 
Adam Havlík, Tomáš Malínek, Petr Dvořáček 

Doba realizace: 
 
2017–2021 

Popis  
Dějiny státobezpečnostních složek v Československu po druhé světové válce lze rozdělit do několika období, pro 
zpracování dějin v rámci projektu Ústavu byly vybrány tři periody (1945–1953, 1953–1968, 1969–1989). Rok 1968 
spojený s marnou snahou o reformy Bezpečnosti ukončuje jednu etapu, posledním obdobím je pak éra 
normalizační StB. Dne 1. ledna 1969 vstoupila v platnost čs. federace. Aparát Ministerstva vnitra a jemu 
podřízených složek tak procházel dvěma výraznými změnami – pod novým ministrem J. Pelnářem probíhala tzv. 
normalizace, která fakticky začala krátce po invazi pěti států Varšavské smlouvy, a současně vstoupila v platnost 
nová výrazná organizace, spojená se vznikem tří ministerstev vnitra – federálního a dvou republikových. Také 
federalizace byla využita k „očistě“ a pod záminkou reorganizace docházelo k personálním přesunům, většinou 
ve funkcích vedoucích pracovníků. Rozsáhlé čistky vyvrcholily po nástupu nového ministra Radko Kasky v roce 
1970 ve spojení s výměnou stranických legitimací a následným přísným hodnocením činnosti pracovníků 
v průběhu „krizového období“. 
 
Projekt naváže na předchozí činnost a za kritérium rozdělení tématu bude považováno organizační členění 
a zaměření činnosti. Zaměří se na rekonstrukci organizačního vývoje rozvědných a kontrarozvědných útvarů 
podřízených Ministerstvu vnitra, představení jejich zaměření, činností a personálního obsazení vedoucích funkcí 
jednotlivých operativních součástí, a to u centrálních i regionálních složek. Nahlédne taktéž do souvislostí akcí 
i personální struktury StB. Důležitou roli bude hrát snaha o začlenění problematiky do zahraničněpolitických 
i vnitropolitických souvislostí a především vztah Bezpečnosti a komunistické strany. Postihne vývoj v celém 
tehdejším Československu a pokusí se jej dát do souvislosti s krizí komunistického bloku. Je třeba mít stále na 
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paměti, že vývoj v jednotlivých útvarech podřízených ministerstvu probíhal různě, lišil se také vývoj na Slovensku 
a v Čechách, jinak vnímali dění v centrále, jinak na okresech a v krajích. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
V rámci projektu bude pokračovat systematické studium archivních pramenů (fondy A 2, A 2/6, A 31, A 11, A 7, A 
10, A 13, A 20, A 32, A 33, Správa pasů a víz FMV). Bude dokončena chronologie dějin Státní bezpečnosti. Ve 
čtvrtém čtvrtletí plánují členové autorského kolektivu shrnout dosavadní výsledky bádání do odborné studie 
věnující se problematice "informačního toku" StB. 
 
Výstup 

 Odborná studie věnující se problematice "informačního toku" StB 

 

Dokumentace a databáze československých občanů v době nacionálního socialismu v Drážďanech 

Vedoucí projektu:  
 
Pavla Plachá 

Další členové projektového týmu:  
 
 

Doba realizace:  
 
2017–2018 

Popis  
Dokumentace československých občanů popravených v Drážďanech v období nacionálního socialismu na 
základě rozhodnutí německých soudů je pilotním projektem postupné dokumentace všech popravených 
Čechoslováků. Realizátorem projektu je ÚSTR a Gedenkstätte Münchner Platz Dresden. Téměř dvě třetiny osob 
(nejméně 855 z celkového počtu 1345), které byly v období nacismu popraveny v Drážďanech, pocházely 
z předmnichovského Československa. Projekt má pokud možno detailně dokumentovat každý jednotlivý případ 
a zároveň postihnout obecná specifika Drážďan jako jednoho z center nacistické soudní perzekuce ve vztahu 
k našemu území. Cílem je komplexní zmapování všech v Drážďanech popravených Čechoslováků ve formě 
interní česko-německé databáze především na základě vytěžení primárních historických pramenů a vyhodnocení 
získaných dat. Výsledky výzkumu a kontextualizované biogramy popravených budou veřejnosti zpřístupněny 
formou webového portálu. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
V rámci projektu je pro rok 2018 v plánu dokončit systematický archivní výzkum i cílené dohledávání ego-
dokumentů k vybraným osobám. Současně je cílem začít ve spolupráci s projektovým partnerem (Památník 
Münchner Platz Dresden) pracovat na přípravě česko-německé databáze (struktura a metodika) a plánovaného 
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webového portálu (metodika, heslář). V případě získání zažádané podpory u nadace Erinnerung, Verantwortung, 
Zukunft dojde k posílení části zaměřené na získávání ego-dokumentů a navazování kontaktů s rodinnými 
příslušníky. 

 

Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989 

Vedoucí projektu:  
 
Petr Mallota 

Další členové projektového týmu:  
 
Markéta Doležalová 

Doba realizace:  
 
2008–2017 

Popis  
Projekt si klade za cíl zmapovat osudy popravených osob v Československu mezi léty 1948–1989 z politických 
důvodů. V předchozím období byla zpracovávána biografická hesla (jsou postupně umísťována na webové 
stránky Ústavu), členové projektového týmu publikovali články a studie a podíleli se na přípravě výstav. 
K jednotlivým případům rovněž shromáždili vybrané dokumenty v elektronické podobě. Finálním výstupem 
projektu je biografický slovník.  

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
Z důvodu rozsáhlých redakčních prací se projekt o rok prodloužil. V roce 2018 se řešitel bude soustředit na 
zapracování korektur vzešlých na základě recenzního řízení a dotažení rukopisu závěrečné monografie. 
 
Výstup 

 MALLOTA, Petr: Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989; rukopis monografie  

 

Edice dokumentů k odbojové skupině Petiční výbor Věrni zůstaneme  

Vedoucí projektu:  
 
Stanislav Kokoška  

Další členové projektového týmu:  
 

Doba realizace:  
 
2017–2019 

Popis  
Projekt navazuje na již vydané edice dokumentů, které se věnují zpřístupňování pramenů k dějinám českého 
odbojového hnutí v letech 2. světové války. Projekt si klade za cíl rozšířit škálu pramenů k dějinám domácí 
odbojové organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ). Výzkum bude sledovat vliv této organizace na situaci 
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v Protektorátu Čechy a Morava. Publikované dokumenty rovněž pomohou objasnit úlohu PVVZ v českém 
odbojovém hnutí. Řešení projektu se bude opírat o rozsáhlý archivní výzkum v České republice a Německu.  Edice 
bude připravena v souladu s pravidly pro vydávání novodobých pramenů a bude sloužit především pro potřeby 
historického výzkumu. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
V průběhu roku bude proveden základní výzkum ve fondech Archivu Akademie věd České republiky, Archivu 
bezpečnostních složek, Národním archivu a Vojenském ústředním archivu s tímto tematickým zaměřením:  
Ilegální časopisy a letáky vydávané Petičním výborem Věrni zůstaneme, zprávy o situaci v Protektorátu zasílané 
představitelům zahraničního odboje, dokumenty nacistických bezpečnostních orgánů o činnosti PVVZ.  
Předběžně vybrané dokumenty budou zregestovány a podle své závažnosti připraveny k přepisu. 

 

Film a dějiny totalitních režimů 

Vedoucí projektu:  
 
Petr Kopal 

Další členové projektového týmu:  Doba realizace:  
 
2016–2018 

Popis  
Totalitní režimy 20. století (komunismus i nacismus) křísily mytickou, religiózní imaginaci, a to hlavně 
prostřednictvím své filmové propagandy. Je zřejmé, že k analýze této imaginace, propagandy, můžeme použít 
mytologické (religionistické) a sémiotické nástroje.  
 
K „politickým náboženstvím“, jak jsou v historicko-politologické literatuře běžně označovány moderní totalitní 
ideologie, se nabízí terminologický protějšek na poli kinematografie, totiž „náboženské“ filmy. Ne vždy se však 
jedná o filmy primárně ideologické či propagandistické. Patří sem také žánrové příklady degradovaného mýtu 
(pohádka, fantasy, sci-fi a další). Kromě toho nacházíme ve filmové propagandě totalitních režimů pohádková 
(westernová, hororová a jiná) klišé. Tyto ideologické i žánrové imaginace jsou zkrátka odvozeny z původní totality 
mýtu jako světa archetypálního významu. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
Projekt Film a dějiny uzavírá další fázi (po 3 letech). Hlavním závěrečným výstupem bude kol. monografie Film 
a dějiny 7. Propaganda. V roce 2018 bude připravena konference na téma Film a válka, v rámci tohoto tématu 
proběhne archivní výzkum a bude zahájena příprava konceptu publikačního výstupu. V návaznosti na kol. 
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monografii Král Šumavy: komunistický thriller bude dokončena kol. monografie o filmu Cesta do pravěku (2. díl 
řady "České kino"; vyjde 2019). Začne příprava TV-projektu na téma Film a dějiny (dokumentární seriál ve 
spolupráci s ČT a NFA). Kromě plánované účasti na třech konferencích lze patrně předpokládat realizaci 1–2 
podvečerních filmových seminářů. 
 
Výstup 

 KOPAL, Petr a kol.: Film a dějiny 7. Propaganda; rukopis 

 KOPAL, Petr a kol.: Král Šumavy: komunistický thriller; rukopis 

 KOPAL, Petr a kol.: Cesta do pravěku; rukopis 

 

Jugoslávská komunita v Československu 1969–1989. Příspěvek ke studiu imigrace a pobytu cizinců v 

období tzv. normalizace 

Vedoucí projektu: 
 
Ondřej Vojtěchovský  

Další členové projektového týmu:  
 

Doba realizace:  
 
2017–2019 

Popis  
Cílem projektu je zmapovat a analyzovat fenomén pobytu jugoslávských občanů a vývoj dlouhodobě usedlé 
jugoslávské komunity v Československu v období tzv. normalizace. Smyslem výzkumu přitom není jen 
nashromáždit poznatky o této relativně malé části populace, ale v širokém kontextu zkoumat plejádu politických 
a společenských jevů, které poznamenaly československý politický režim a společnost v této vývojové fázi 
státního socialismu. Těmito jevy jsou dočasná či trvalá imigrace, postoj politické moci vůči dlouhodobě usedlým 
cizincům a podmínky jejich pobytu, stereotypy domácího obyvatelstva vůči cizincům a přistěhovalcům, podoby 
akceptace či odmítnutí. Skrze analýzu těchto jevů výzkum směřuje k poznání normalizace jako fáze diktatury 
komunistické strany v Československu a usiluje o distinkci, nakolik a v jakém ohledu se diktatura KSČ posunula 
oproti předchozímu období zakončenému násilným přerušením tzv. obrodného procesu. Na druhé straně však 
postihuje problémy, které přesahují epochu státního socialismu a se kterými se nijak překvapivě setkáváme i dnes. 
Jelikož postoje státní moci i společnosti vůči přistěhovalectví a cizincům jsou v současnosti velice aktuální, je na 
místě se ptát, jakou má česká společnost se soužitím s cizinci a imigranty historickou zkušenost. Zvláště palčivé 
jsou otázky po zdrojích dnešních negativních emocí a xenofobních nálad. Přestože lze oprávněně nalézat kořeny 
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či alespoň paralely i ve starších obdobích, nabízí se relativně nedávné období normalizace jako zvláště vhodný 
rámec pro takto formulovaný výzkum. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
V druhém roce projektu bude řešitel dále pokračovat v archivním výzkumu. Dílčí výsledky hodlá prezentovat na 
třech mezinárodních konferencích. Jednu z těchto akcí plánuje uspořádat na ÚSTR jako workshop s pozvanými 
zahraničními odborníky. Během roku napíše dvě pilotní studie, z nichž jednu se pokusí publikovat v zahraničním 
odborném periodiku. Předpokládá se také uveřejnění popularizačního textu v časopise Paměť a dějiny.  
Eventuálně se zvažuje vydání edice dokumentů k činnosti jugoslávské informbyrovské emigrace v ČSSR v 70. 
letech, která je již z velké části připravená. 

 

Komparace sociálních hnutí v roce 1968 u nás a v západní Evropě 

Vedoucí projektu:  
 
Martin Valenta 

Další členové projektového týmu:  
 

Doba realizace:  
 
2017–2019 

Popis  
Komparace sociálních hnutí v roce 1968 v Československu a v západní Evropě s primárním akcentem na západní 
Německo bude sledována ve třech vrstvách: 

1. Ideové kořeny (1962–1966): Počátkem 60. let se jak v Československu, tak v západním Německu začaly 
formovat předpoklady pro novou společenskou etapu. Porovnány budou ideové a rovněž instituční kořeny 
československého „reformního komunismu“, např. výsledky společenských věd (Karel Kosík aj.), reformní 
komise KSČ, dobová „progresivní“ publicistika a vznikající zárodky západoněmeckého protestního hnutí: 
radikalizace studentského levicově zaměřeného spolku SDS, vznik a působnost seskupení Subverzivní 
akce, sílící společenské recepce neomarxistických teorií, analýza kritických periodik apod. 

2. Rok 1968 (1967–1969): Porovnán bude průběh roku 1968 – úsilí o realizaci „socialismu s lidskou tváří“ 
v Československu a revoluční pokusy a bouře v západním Německu. Analyzovány budou také „prohry“ 
aktérů roku 1968, dané invazí vojsk zemí Varšavské smlouvy a nástupem tzv. normalizace na straně jedné 
a krachem revolučních iluzí na straně druhé (schválení „nouzových zákonů“, rozklad protestního hnutí, zrod 
levicového terorismu apod.). 

3. Dopady hnutí 1968 (1970–1980): Třetí vrstva bude představovat jádro výzkumu. Porovnány budou sociální 
a politická hnutí navazující na „rok 1968“, fenomén německých nových sociálních hnutí (včetně jejich 
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pozdějšího politického zhmotnění ve straně Zelených) a československého disentu. Komparovány budou 
směrodatné cíle a hodnotové zaměření těchto entit stejně jako jejich konfliktní vztahy s etablovaným 
systémem (např. události doprovázející vznik Charty 77 v porovnání s „německým podzimem“ 1977).  

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
V roce 2018 bude pokračovat archivní a pramenný výzkum na základě doporučení hodnotitelů (P. Kolář, 
M. Kunštát), konzultací a následných modifikací provedených v předchozím roce (první rok projektu). V druhé 
polovině roku budou probíhat práce na sepsání první části publikace. Současně bude pokračovat spolupráce 
s německými partnery. Ve vazbě na nakladatelství Europäische Universitätsverlag bude dokončeno německé 
vydání knihy Revoluce na pořadu dne, na kterou současný výzkum navazuje. V českých podmínkách bude 
pokračovat spolupráce s Fakultou sociálních věd UK (přednášková činnost k problematice přelomového roku 
1968).  
 
Výstup 

 VALENTA, Martin: Revoluce na pořadu dne; překlad rukopisu do NJ 

 

Kurýři a převaděči v letech 1948–1955 

Vedoucí projektu:  
 
Libor Svoboda 

Další členové projektového týmu:  
 
Martin Tichý, Juraj Kalina 

Doba realizace:  
 
2015–2018 

Popis  
Pro potřeby projektu jsou kurýry myšleny osoby rekrutované z příslušníků poúnorového exilu, které v letech 1948–
1956 tajně přecházely, většinou ve službách amerických, britských a francouzských tajných služeb, 
československé státní hranice a plnily zde zpravodajské úkoly různého charakteru. Kurýři zjišťovali počty 
a rozmístění vojenských a policejních posádek, stav komunikací, shromažďovali informace o letištích a průmyslu, 
zprávy o náladách obyvatelstva a o perzekuci ze strany komunistického režimu, organizovali převody osob, 
zakládali a organizovali rozsáhlé špionážní sítě, budovali mrtvé a živé schránky. Někteří měli za úkol připravovat 
diverzní a sabotážní skupiny, které měly začít fungovat v okamžiku vypuknutí třetí světové války. Na naše území 
je vysílaly centrály a jimi řízené zpravodajské skupiny podléhající tajným službám USA, VB a Francie a sídlící 
v západních okupačních zónách Německa a Rakouska.  
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S kurýry úzce souvisely aktivity převaděčů, což vede k časté záměně pojmů kurýr a převaděč (také z toho důvodu, 
že mnozí kurýři pracovali rovněž jako převaděči). Převaděč byl osobou, která aktivně pomáhala jiným lidem při 
ilegálních přechodech státních hranic. Mnozí převaděči byli napojeni na zahraniční centrály a zajišťovali mimo jiné 
i přechody kurýrů přes hranice a jejich přepravu do československého vnitrozemí a současně jim vytvářeli zázemí 
(ubytování, strava apod.). Po roce 1948 vznikla řada často velice rozsáhlých převaděčských skupin.  
 
Kvůli politickým změnám i změnám v ostraze československé státní hranice se začala činnost kurýrů a převaděčů 
již kolem roku 1953 postupně utlumovat. Definitivně končí kolem roku 1955. Z výše uvedených důvodů je projekt 
časově zaměřen na období po únoru 1948 a končí rokem 1955, kdy éra kurýrů a převaděčů fakticky skončila. 
Samozřejmě je ale nutné počítat s důležitými kontextuálními přesahy. 
 
Projekt si dělá ambici postihnout dění na celé hranici bývalého Československa s Rakouskem a SRN. V prvé řadě 
se zaměří na vytvoření databáze převaděčů, kurýrů a jejich řídících orgánů, rekonstrukci vybraných 
převaděčských skupin a organizací, rekonstrukci organizačního vývoje centrál, které kurýry vysílaly, postižení 
rozdílů mezi službou pro jednotlivé zpravodajské organizace, nábor a výcvik kurýrů, přechody státní hranice a na 
sociální status kurýrů. Pozornost bude věnována i činnosti StB a dalších bezpečnostních složek v boji proti 
kurýrům a převaděčům. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
V roce 2018 budou probíhat práce na závěrečném odborném výstupu z projektu.  
 
Výstup 

 SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin: Kurýři a převaděči v letech 1948–1955; rukopis 

 

Muzeum v diskuzi 

Vedoucí projektu:  
 
Čeněk Pýcha 

Další členové projektového týmu:  
 
Jakub Jareš, Václav Sixta 

Doba realizace:  
 
2017–2018 

Popis  
Projekt má ambici propojit muzejnictví se současnou historickou vědou. V diskuzích mezi historiky a muzejníky 
někdy zaznívá názor, že jedni nemohou druhým rozumět, protože pracují odlišnými metodami a s odlišnými 
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prostředky. Chceme ukázat, že užší spolupráce je nejen možná, ale může být také oboustranně inspirativní a vést 
ke kvalitnějším expozicím i historiografickým textům. Projekt se hodlá při vědomí konstitutivní role sbírek 
a exponátů pro muzea i s ohledem na jejich společenskou funkci dívat na muzejní expozice z hlediska obsahů 
a konceptů, kterými vstupují do veřejného prostoru. Bude nás primárně zajímat, jaké příběhy, s jakým účelem 
a jakým způsobem expozice vypráví a nakolik je přitom ovlivněna a podmíněna paměťovou kulturou dané 
společnosti. Právě reflexe těchto „skrytých” východisek výstavního vyprávění je polem, v němž se může propojovat 
muzejnická práce s „exponáty” s historickou prací s „koncepty”. 
 
Budeme se přitom soustředit 1) na analýzu narativů, s jejichž pomocí muzea a památníky svoje expozice vytvářejí. 
Zajímat nás především bude, nakolik silný je v konstrukci expozic (včetně regionálních) národní narativ, nakolik 
jej autoři expozic reflektují a případně modifikují. Další oblastí našeho zájmu bude 2) schopnost muzeí 
interpretovat zvolená témata, což neznamená pouze překládat odbornou tematiku do výstavního jazyka, ale také 
schopnost rozvíjet myšlení návštěvníků, překračovat očekávatelné souvislosti a ideálně také provokovat k opravdu 
hlubokému poznání, případně prožitku. Třetí oblastí, na kterou se zaměříme, je 3) uvažování muzeí o sbírkách 
a exponátech. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
Projekt rozvíjí výzkum a sérii veřejných diskuzí s odborníky a základní výzkum, který je ve své analytické fázi (sběr 
materiálu již proběhl). Průběžná popularizace je mimo samotné diskuze prováděna na historických dílnách a také 
prostřednictvím popularizačních textů. Celý projekt směřuje v roce 2018 k odevzdání textu knihy Dějiny v diskuzi: 
Muzea v diskuzi. 
 
Výstup 

 PÝCHA, Čeněk a kol.: Dějiny v diskuzi: Muzea v diskuzi, rukopis 

 

Nacistický bezpečnostní aparát a SS v Protektorátu Čechy a Morava II 

Vedoucí projektu:  
 
Jan Vajskebr 

Další členové projektového týmu:  
 
Jan Zumr 

Doba realizace:  
 
2017–2019 

Popis  
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V rámci projektu bude systematicky zpracována struktura a personální obsazení vedoucích a zástupců vedoucích 
řídících a venkovních úřadoven Gestapa na území Protektorátu. Bude realizován rozsáhlý archivní výzkum 
v tuzemsku i zahraničí, nashromážděný materiál bude pečlivě utříděn a zanalyzován a na základě jeho 
vyhodnocení vznikne stěžejní výstup – monografie s pracovním názvem Velitelský sbor Gestapa v protektorátu 
Čechy a Morava. Projekt bude doplněn studiemi věnovanými dílčím problémům, interaktivní mapou na internetu, 
konferencemi, semináři a přednáškami. 
 
Projekt se zaměří na analýzu velitelského sboru Gestapa v Protektorátu Čechy a Morava. Součástí monografie 
budou encyklopedicky koncipované medailony všech velitelů a jejich zástupců (cca 120 mužů). Zkoumán bude 
mimo jiné původ, rodinné/sociální zázemí, náboženská příslušnost/výstupy z církví, dosažené vzdělání, účast 
v první světové válce, politická angažovanost, členství v NSDAP a SS a dalších nacionálně socialistických 
organizací, kariéra před okupací v ČSR, činnost v Protektorátu, působení mimo Protektorát a nasazení na 
východní frontě i poválečné osudy (vyšetřování, soudní řízení v Československu, Německu, popř. v Rakousku 
a dalších zemích). Následně bude proveden rozbor údajů, které budou zaneseny do grafů a tabulek. Zjištěné 
výsledky nám umožní detailně rekonstruovat podobu velitelského sboru Gestapa v Protektorátu Čechy a Morava 
a porovnat výsledky s dobovými statistikami i bádáním cizojazyčných i tuzemských odborníků. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
V roce 2018 bude dokončen archivní výzkum v České republice i v zahraničí. Pakliže projekt zůstane omezen na 
velitele a zástupce velitelů úřadoven Gestapa v Protektorátu, plánuje řešitelský tým do konce roku 2018 připravit 
publikaci k odevzdání do tisku. V případě, že do projektu budou dodatečně zahrnuti i vedoucí oddělení a referátů 
na řídících úřadovnách protektorátního Gestapa, bude práce na monografii v roce 2018 teprve zahájena. 
Paralelně budou dokončeny i studie o organizační struktuře a personálním obsazení pražské řídící úřadovny 
Gestapa. 
 
Výstup 

 Studie o organizační struktuře a personálním obsazení pražské řídící úřadovny Gestapa 
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Nucená práce v období nacistické okupace na území dnešní České republiky 

Vedoucí projektu:  
 
Alfons Adam  

Další členové projektového týmu:  
 

Doba realizace:  
 
2016–2018 

Popis 
Nacistická nucená práce se nenacházela pouze na území „staré říše“, nýbrž také na všech začleněných územích 
nebo německým wehrmachtem obsazených územích v Evropě. Nové a nové skupiny osob se stávaly obětí stále 
propracovanějšího systému nacistické nucené práce a číslo těch, kteří byli nuceni k práci, stále stoupalo. Dva 
největší podniky na území dnešní České republiky, v nichž byla v letech 1939–1945 masivně nasazena nucená 
práce, byly dceřinými společnostmi Reichswerke Hermann Göring (RWHG): Sudetenländische Bergbau AG 
(SUBAG) a Sudetenländische Treibstoffwerke AG (STW). SUBAG a STW zaměstnávaly během války dohromady 
55 000 lidí, většinu z toho tvořili nuceně nasazení.  
 
Tento projekt si klade za cíl zaplnit velkou mezeru ve výzkumu válečného období na našem území, kdy se 
o nucené práci až dosud mluvilo téměř výhradně v souvislosti s nasazením občanů Protektorátu v Říši.  

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
Hlavním cílem projektu v roce 2018 bude zpracování archivních materiálů a literatury, včetně sepsání manuskriptu 
závěrečné monografie.  
 
Výstup 

 ADAM, Alfons: Nucená práce v období nacistické okupace na území dnešní České republiky; rukopis 

 

Odboj a perzekuce křesťanů v období nacismu a komunismu (1938–1989) 

Vedoucí projektu:  
 
Markéta Doležalová 

Další členové projektového týmu:  
 
Stanislava Vodičková, Martin Jindra 

Doba realizace:  
 
2009–2018 

Popis  
V roce 2009 byl zahájen jeden z dílčích projektů, který je součástí mapování odboje a perzekuce českých občanů 
za druhé světové války a následně v období komunismu. Projekt je zaměřen na postupnou dokumentaci 
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duchovních z řad křesťanských církví, především na duchovní katolické církve, Českobratrské církve evangelické, 
Jednoty bratrské, Jednoty českobratrské, Církve československé (husitské) a pravoslavné církve. 
Samotný projekt se dělí na dvě samostatné, na sebe navazující části, které zpracovávají období nacismu a období 
komunismu a jejichž výsledky budeme v závěru projektu komparovat. 
 
V první části chceme zvláštní pozornost věnovat nezpracovanému tématu českých duchovních (včetně českých 
Němců) uvězněných, popravených a zavražděných v koncentračních táborech i těm, kteří se z těchto vězeňských 
zařízení vrátili. Budeme mapovat jednotlivá místa, vězeňská zařízení a popraviště, kterými prošli. Po rozpracování 
rozsudků můžeme také sledovat jejich motivy a prostředky odporu i proměny v tvrdosti udílených trestů během 
nacistické vlády. Součástí projektu bude vytvoření přehledu o zapojení duchovních do různých forem národního 
odboje: exilové vlády, zahraniční armády, rozvědné služby apod. 
 
Druhá část projektu plynule navazuje na předchozí, neboť účastníci křesťanského odboje a perzekvovaní v období 
Protektorátu Čechy a Morava se ve své většině stali i nepřáteli hegemonistického režimu levicového typu a opět 
končili ve věznicích. Záměrem celého projektu je nejen zaznamenat osudy těchto lidí a církví v době totalitních 
režimů, ale také vnést do povědomí společnosti méně známá témata, jako je např. boj křesťanů proti germanizaci 
a pokřivení českých dějin v době nacismu, způsoby obrany proti ideologickému působení při výchově dětí 
a mládeže v letech komunistického režimu či soustavnost pronásledování katolické církve během celého období 
komunistické vlády v Československu. 
 
Výsledky našeho výzkumu budou průběžně prezentovány na webových stránkách Ústavu, dále v podobě článků 
a studií v časopise Paměť a dějiny a ve sborníku Securitas Imperii a formou výstav. Naším záměrem je zakončit 
tento dlouhodobý projekt monografií s životopisnými medailony jednotlivých duchovních křesťanských církví, kteří 
prošli koncentračním táborem Dachau. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
 
Markéta Doležalová: V roce 2018 se řešitelka zaměří na internetovou prezentaci projektu – medailony katolických 
duchovních a řeholníků – a na spolupráci s maďarským NEB, popř. ENRS (příprava workshopu k sovětské roli 
v proticírkevní politice zemí střední Evropy). 
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Martin Jindra: V roce 2018 se řešitel zaměří zejména na dokončení webové prezentace projektu (biogramy 
nekatolických duchovních), na prezentaci monografie o CČSH v letech 1938–1945, přednáškovou činnost a psaní 
případových studií. Zároveň bude provádět přípravné práce pro realizaci nového projektu o rodině Františka Bílka. 
 
Stanislava Vodičková: V roce 2018 se řešitelka chystá odevzdat do tisku rozšířený a pro zahraniční vydání 
upravený rukopis Uzavírám vás do svého srdce (verze pro ČJ, FJ, AJ). Dále hodlá vybrat a přepsat dokumenty 
z Archivu Vatikánského archivu pro II. díl edice dokumentů Vatikánský rozhlas, připravit rukopis Duchovní 
v koncentračním táboře Dachau a rozšířit webový projekt Vatikánský rozhlas a dále medailony katolických 
duchovních, řeholníků a řeholnic pro projekt Odboj a perzekuce křesťanů v období nacismu a komunismu (1938–
1989). Ve spolupráci s maďarským NEB, popř. ENRS se bude podílet na přípravě mezinárodního workshopu 
k sovětské roli v proticírkevní politice zemí střední Evropy. Při této příležitosti chce řešitelka doplnit a konfrontovat 
české archivy s Archivem bezpečnostních složek na Ukrajině s cílem vybrat dokumenty k edici o ruské církevní 
politice a jejím odrazu v Československu. 
 
Výstup 

 VODIČKOVÁ, Stanislava: Uzavírám vás do svého srdce; rukopis (ČJ, FJ a AJ verze) 

 VODIČKOVÁ, Stanislava: Duchovní v koncentračním táboře Dachau; rukopis 

 VODIČKOVÁ, Stanislava: Vatikánský rozhlas II.; rukopis (2. díl edice) 

 

Opus Bonum 

Vedoucí projektu:  
 
Petr Placák 

Další členové projektového týmu:  
 

Doba realizace:  
 
2015–2017 

Popis  
Laická katolická organizace Opus Bonum (OB) byla založena čs. exulanty v roce 1972 v tehdejším západním 
Německu s cílem uchovat a dále rozvíjet českou a slovenskou křesťanskou kulturu v podmínkách exilu. Původní 
záměr zakladatelů organizace, péče o duchovní dědictví, přednášky a konference, které za tím účelem OB 
pořádalo v severobavorském Frankenu, záhy přerostl v jedinečnou ideovou, a přitom korektní konfrontaci 
nejrůznějších názorových proudů uvnitř československého exilu, včetně exkomunistů. Projekt si klade za cíl 
zmapovat ideové rozdíly a názory, které se střetávaly nad jednotlivými tématy sympozií pořádaných OB, z čeho 
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tyto názorové rozdíly vycházely a o co se opíraly a pokusit se zasadit frankenská střetávání do celkového kontextu 
čs. kultury minulého století.  

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
V roce 2018 bude dokončen rukopis monografie, tedy se zpožděním oproti původnímu plánu.  
 
Výstup 

 PLACÁK, Petr: Opus Bonum; rukopis 

 

Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992  

Vedoucí projektu:  
 
Klára Pinerová  

Další členové projektového týmu:  
 
Michal Louč, Kristýna Bušková 

Doba realizace:  
 
2017–2019 

Popis  
Projekt je financován z GA ČR. Ústředním výzkumným tématem předkládaného projektu je československé 
vězeňství v letech 1965–1992, jež bude nahlíženo z perspektivy adaptačních mechanismů, a to jak systémových, 
tak individuálních. Zvolený interdisciplinární přístup (kombinace historie, psychologie, sociologie, orální historie) 
přinese popis mocenských vztahů mezi ovládajícími a ovládanými, jejich vzájemných interakcí, strategií 
jednotlivých aktérů a jejich psychologických reakcí na ohrožení, rozbor vlivů, faktorů a podnětů ovlivňujících 
konečnou podobu represivní instituce. Zkoumání dané problematiky současně přesáhne k obecné otázce 
a definici úlohy vězeňského systému a represe v tehdejší společnosti. V tomto ohledu projekt rovněž postihne 
kontinuity a diskontinuity před rokem 1968 a po roce 1989. 
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Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
Cílem roku 2018 je dokončit základní heuristickou práci v Národním archivu, ABS a dalších archivech, provést 
řízené rozhovory s pamětníky, a to jak s vězni (kriminálními i politickými), tak s vězeňským i odborným personálem. 
V říjnu nebo v listopadu bude uspořádán odborný seminář s účastí zahraničních hostů (Padraic Kenney a Phillipp 
Hammack), na kterém budou představeny, diskutovány a podrobeny kritice přípravné studie k jednotlivým 
kapitolám plánované monografie. Během roku 2018 začne také analytická práce nad jednotlivými tématy z obsahu 
monografie, budou psány jednotlivé texty a konzultovány s českými i zahraničními odborníky.  
 
Kristýna Bušková: Během první poloviny roku bude odevzdán článek do mezinárodního impaktovaného 
časopisu Journal of Political Psychology a článek do časopisu Paměť a dějiny (pokud nebude odevzdán již v roce 
2017). V roce 2018 je plánována účast na dvou konferencích - Münchner Bohemisten Treffen (Mnichov) 
a ASEEES (USA).    
 
Michal Louč: Během první poloviny roku budou odevzdány dva články do časopisu Securitas Imperii - jedna 
studie a jeden výběr dokumentů, na kterém bude spolupracovat Klára Pinerová. Během druhé poloviny roku 2018 
bude připraveno a vydáno tematické číslo Securitas Imperii (supplementum) věnované vězeňství, kde by měly být 
otištěny uvedené studie. Je plánována účast na konferenci IOHA (International Oral History Association).   
 
Klára Pinerová: Během první poloviny roku budou odevzdány dva články do časopisu Securitas Imperii - jedna 
studie a jeden výběr dokumentů, na kterém bude spolupracovat Michal Louč. Během druhé poloviny roku 2018 
bude připraveno a vydáno tematické číslo Securitas Imperii (supplementum) věnované vězeňství, kde by měly být 
otištěny uvedené studie. V roce 2018 je v plánu účast na dvou konferencích - Münchner Bohemisten Treffen 
(Mnichov) a ASEEES (USA). Mimo projekt bude probíhat redaktorská práce na knize Jáchymov ve 20. století 
a knize Do konce života s cílem, aby byly obě knihy v roce 2018 vydány.  
 
Výstup 

 PINEROVÁ, Klára – LOUČ, Michal: Tematické číslo Securitas Imperii 

 BUŠKOVÁ, Kristýna: Článek do mezinárodního impaktovaného časopisu Journal of Political Psychology 

 



49 / 66 

 

Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním Československu 1948–1953 

Vedoucí projektu:  
 
Petr Mallota 

Další členové projektového týmu:  
 
Martin Jindra 

Doba realizace:  
 
2014–2017 

Popis  
Projekt na základě archivního výzkumu zdokumentuje v plné šíři existenci „protistátních“ letáků i obdobných 
ilegálních tiskovin, jež vznikly v Československu jako výraz odporu proti totalitní moci v letech 1948–1953. 
Analyzuje tyto materiály z hlediska formy a obsahu a srovnává je s obdobnými materiály z let nacistické okupace 
ČSR a s protikomunistickými materiály z jiných sovětských satelitů. Posuzuje jejich význam a dopad (kvantifikuje 
jejich výskyt s pomocí hlášení stanic SNB, v archivech zaznamenaných tajných zpráv, výpovědí svědků a přímých 
aktérů, rozhovorů s pamětníky apod.). Uvádí je do historických souvislostí a charakterizuje jejich autory a šiřitele 
(regionální hledisko, motivace, třídní původ, náboženství atd.). Finálním výstupem bude edice dokumentů (letáků).   

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
V roce 2018 bude nadále prováděn archivní výzkum a rešerše ve fondech, které se týkají protikomunistických 
letáků a tiskovin v daném období. Získaný materiál budou zpracovatelé podobně jako v minulosti uspořádávat 
a popisovat tak, aby se mohl stát východiskem pro připravovanou publikaci (monografie či edice dokumentů). Tato 
práce se v závěru roku stane hlavním výstupem projektu, přičemž její přesnou podobu a strukturu určí rozsah 
a skladba získaného archivního materiálu a samozřejmě jeho odborná analýza. 
 
Výstup 

 MALLOTA, Petr: Protikomunistické letáky a tiskoviny v totalitním Československu 1948–1953; rukopis 

 

Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 1945–1956, regionální komparace 

Vedoucí projektu:  
 
Marián Lóži 

Další členové projektového týmu:  
 
Matěj Bílý, Jakub Šlouf 

Doba realizace:  
 
2015–2017 

Popis  
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Projekt analyzuje budování a počáteční fázi stabilizace panství Komunistické strany Československa v českých 
zemích v letech 1945–1956 v regionální perspektivě. Tuto problematiku zkoumá komparativní metodou ve 
vybraných čtyřech stranických krajích a osmi stranických okresech. První část projektu zaměřuje svoji pozornost 
na vývoj lokálních stranických elit, které tvořily páteř středních a nižších pater stranické struktury. Druhá bude 
sledovat mechanismy samotného výkonu panství – tedy způsoby, jakými v konkrétních regionálních podmínkách 
docházelo k vyjednávání zájmů jednotlivých společenských skupin na platformách stranických grémií. 
Prostřednictvím vybraných průřezových témat bude sledována komunikace mezi stranickým ústředím, kraji, 
okresy a členskou základnou, reálná distribuce kompetencí mezi těmito stupni stranické struktury a vliv 
regionálních komunit na praktické výsledky tohoto mnohostranného vyjednávání zájmů. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
 
Matěj Bílý: Během prvního čtvrtletí bude dopsána kapitola o dopadu voleb v roce 1946 na zkoumané regionální 
organizace KSČ (cca 40 normostran).  
 
Marián Lóži: V nadcházejícím roce řešitel plánuje napsat kapitolu věnovanou komunikaci a proměnám v rámci 
struktury KSČ v reakci na únorové události roku 1948 (cca 30 normostran).  
 
Jakub Šlouf: V nadcházejícím roce dokončí řešitel kapitolu plánované monografie Vývoj regionálních elit KSČ 
v letech 1945–1948 (cca 30–60 normostran).  
 
Následně proběhne první kolo editace textu monografie, při které budou spojeny kapitoly všech spoluautorů. Bude 
vypracována úvodní studie, která konceptualizuje na základě dosažených výsledků výzkumu (obsažených 
v kapitolách jednotlivých autorů) nově problematiku vývoje regionálních elit KSČ a komunikace mezi různými 
organizačními úrovněmi strany. Rukopis monografie bude odevzdán Oddělení produkčnímu ke korekturám a tisku. 
Předpokládaný termín odevzdání je na přelomu července a srpna 2018. Vedle dokončení monografie projekt 
vyvrcholí uspořádáním jednodenní konference v červnu 2018 na téma dějiny KSČ v regionální perspektivě. Posun 
v plnění vznikl z důvodu dlouhodobé nemoci jednoho z řešitelů projektu. 
 
Výstup 

 BÍLÝ, Matěj – LÓŽI, Marián – ŠLOUF, Jakub: Převzetí, upevnění a proměny panství KSČ v českých zemích 
1945–1956, regionální komparace; rukopis 
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Rulers and Ruled in Poland and Czechoslovakia (1945–1968): Practical and Methodological Challenges  in 
the Historicization of a Complex Relationship (Vládnoucí a ovládaní v Polsku a Československu (1945–
1968): Praktické a metodologické výzvy při historizaci komplexu vztahů)3 

Vedoucí projektu:  
Muriel Blaive 

Další členové projektového týmu:  
Nicolas Maslowski 

Doba realizace:  
2016–2018 

Popis  
 
Projekt je zaměřen na analýzu toho, jak byly vztahy mezi společnostmi a komunistickými režimy ve střední Evropě 
prezentovány v minulosti a jak jsou prezentovány dnes. A také se snaží dekonstruovat, jak a v čem je tato stopa 
ve středoevropské historiografii slabší než v případě historie NDR nebo bývalého Sovětského svazu, a jak to 
souvisí s historickými obrazy ve společnosti respektive s teorií totalitarismu. Cílem projektu je založit nový rámec 
pro orientaci v problému pro budoucí badatele v oblasti výzkumu (středo)evropského komunismu.  

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
 
V roce 2018 se projekt dostane do své závěrečné fáze. Vyjde sborník z první konference projektu Perceptions of 
Society at the Top in East Central Europe, 1945–1981, a to u vydavatelství Bloomsbury Academic (Londýn).  
 
Výstup 

 BLAIVE, Muriel (ed.): Perceptions of Society at the Top in East Central Europe, 1945–1981; rukopis 

 

Státní zemědělské podniky a jejich role při prosazování kolektivizace venkova 

Vedoucí projektu:  
 
Jiří Urban 

Další členové projektového týmu:  
 

Doba realizace: 
 
2017–2019 

Popis  

                                                           
3 Projekt je řešen v rámci grantu GA ČR. Jeho hlavním jazykem je angličtina. 



52 / 66 

 

Projekt se věnuje problematice státních zemědělských podniků a jejich roli při prosazování kolektivizace venkova. 

Tomuto tématu byla dosud věnována jen naprosto minimální badatelská pozornost, ačkoli na potřebu komplexního 

primárního výzkumu úlohy strojních a traktorových stanic (STS) a Československých státních statků (ČSSS) 

v procesu kolektivizace poukazoval již koncem 70. let nestor agrárních dějin Samuel Cambel.  

Vzhledem k neutěšenému stavu výzkumu na tomto poli se projekt zaměří na zkoumání role STS, ČSSS 

a hospodářských družstev. Při řešení projektu bude primární výzkum zaměřen na konkrétní státní zemědělské 

podniky představující důležité reprezentanty strojních a traktorových stanic (STS Kukleny, ustavená údajně jako 

první v Československu), Československých státních statků (Gigant Smiřice, budovaný jako výkladní skříň 

údajných předností socialistické živočišné velkovýroby) a hospodářských družstev (konkrétní reprezentant vzejde 

z průzkumu ucelenosti archivních fondů družstev v regionu někdejšího Hradeckého kraje, do něhož místně přísluší 

také výše zmínění zástupci STS a ČSSS). 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
K posunu projektu došlo kvůli zpožděnému odevzdání rukopisu z předchozí projektu řešitele. V prvním roce běhu 
projektu bude pozornost věnována hlavně heuristice a primárnímu výzkumu, neboť jde (jak řečeno v návrhu 
projektu) o bílé místo v dosavadní historiografii. Snahou řešitele bude také prohloubení spolupráce s dr. Ewelinou 
Szpak z Muzeum Historii Polski a dr. Zsuzsannou Varga z Eötvös Loránd University, které se v minulosti ve svých 
výzkumech problematikou státních statků zabývaly. 

 

StB a Stasi, vztahy a spolupráce československých a východoněmeckých bezpečnostních orgánů 

v letech 1969–1989 

Vedoucí projektu:  
 
Tomáš Vilímek 

Další členové projektového týmu:  
 
Petr Dvořáček 

Doba realizace:  
 
2014–2017 

Popis  
Cílem projektu je přiblížit vzájemnou spolupráci československé a východoněmecké politické policie v letech 
1969–1989. Výstupem bude syntéza pojednávající o rozsahu, zaměření a vlastních výsledcích této spolupráce. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
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Z důvodu opožděného dodání pramenů z Německa byl projekt prodloužen oproti plánu až do roku 2018, kdy má 
být dokončena závěrečná monografie. 
 
Výstup 

 VILÍMEK, Tomáš – DVOŘÁČEK, Petr: Syntéza o spolupráci mezi StB a Stasi v letech 1969–1989; rukopis 

 

Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa 

Vedoucí projektu:  
 
David Svoboda 

Další členové projektového týmu:  
 
Jaromír Kalus, Tomáš Řepa 

Doba realizace:  
 
2017–2019 

Popis  
Projekt se zabývá ukrajinským protisovětským odbojem za druhé světové války a za války studené. Věnuje se 
dějinám ukrajinského integrálního nacionalismu, nacházejícím vyjádření v radikálních akcích jeho stoupenců 
v letech 1939–1950. V rámci původního střednědobého záměru Ústavu, majícího komparativně pokrýt 
antikomunistická ozbrojená hnutí ve střední a východní Evropě v závěrečném období druhé světové a rané fázi 
studené války, je dlouhodobým výzkumným záměrem řešitele analýza protikomunistické rezistence na 
ukrajinských etnických teritoriích, realizované Organizací ukrajinských nacionalistů (OUN) a její ozbrojenou 
složkou, Ukrajinskou povstaleckou armádou (UPA) v letech 1943–1950. Tato rezistence má svůj původ v letech 
druhé světové války, kdy se OUN vymezovala vůči vojenské přítomnosti dvou okupačních mocností na 
ukrajinských územích, Německa a Sovětského svazu. Okrajově se působnost tohoto hnutí dotkla i poválečného 
Československa, kdy zde docházelo k průniku ozbrojených jednotek UPA; podrobně popsána bude i tato kapitola 
čs. poválečných dějin. 
 
Ačkoli jsme v posledních letech v českém prostředí svědky snah o střízlivý a neideologický pohled na tuto po léta 
zkreslovanou problematiku (věhlasná akce „B“ a kampaň proti tzv. banderovcům), chybí doposud přesné 
porozumění okolnostem, v jejichž kontextu se zmíněné „vpády“ příslušníků UPA na naše území odehrávaly. Tyto 
okolnosti, na něž chci klást ve výzkumu důraz, vyrůstaly ze strategických úvah, myšlenkových sporů a složitě 
uvažovaných perspektiv uvnitř ukrajinského nacionalistického tábora, který musel od počátku reagovat na měnící 
se mezinárodní situaci. Problematika poválečných „vpádů“ přemosťuje období válečné a dlouhou éru soupeření 
dvou supervelmocí, USA a SSSR, za studené války. 
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Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
V roce 2018 je v plánu dokončení první monografie (korektury), její předání Odboru produkčnímu a tisk v závislosti 
na nakladatelských preferencích ÚSTR a spolueditora. Následně započne práce na druhé monografii, zahrnující 
tematicky léta 1939–1950. Řešitelé počítají i s dílčími výstupy do časopisů Paměť a dějiny a Securitas Imperii a 
do konferenčních sborníků. 
 
Výstup 

 SVOBODA, David a kol.: Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa před rokem 1939; 
rukopis 

 

Udavačství jako sociální praxe v českých zemích 1938–1953 

Vedoucí projektu:  
 
Jaromír Mrňka 

Další členové projektového týmu:  
 

Doba realizace:  
 
2017–2019 

Popis  
Nacistická a stalinistická diktatura představovaly systémy vládnutí, které udávání přiznávaly relativně vyšší 
důležitost. Odlišovaly se především v kvantitativní míře. Projekt bude rekonstruovat fenomén udavačství v moderní 
české společnosti a bude zaměřen na analýzu mechanismů, v nichž udavačství představovalo specifický druh 
sociální komunikace mezi státem a společností. Důraz bude kladen na analýzu udavačství jako výlučného jednání, 
přičemž bude analyzována jak individualita konkrétních aktérů, tak jejich sociální zasazení jako osobité sociální 
skupiny. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
V roce 2018 bude potřeba především přikročit k archivnímu výzkumu. Nejdříve je třeba zpracovat základní 
heuristiku, pramenné sondy, sestavit „design“ výzkumu a v druhé polovině roku začít s rozsáhlejšími rešeršemi. 
Metodologické rámování projektu by bylo možné využít pro článek v recenzovaném časopisu. Dále řešitel plánuje 
vystoupit s projektem na některé z tematických konferencí. 

 

Underground v regionech 

Vedoucí projektu:  Další členové projektového týmu:  Doba realizace:  
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Ladislav Kudrna 

 
František Stárek 

 
2012–2018 

Popis  
Projekt se zaměřuje na základní výzkum regionálních undergroundových aktivit v normalizačním Československu. 
Hlavním výstupem bude monografie Modrá kniha. Česko(slovenský) (proto)underground 1962–1989. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
Do 31. května 2018 plánují řešitelé odevzdat kolektivní monografii Šedesátá léta 20. století aneb (nejen) podhoubí 
pro vznik českého undergroundu. Současně se bude intenzivně pracovat na nové monografii Rudá kniha. 
Normalizační moc versus underground. V polovině října 2018 uspořádají řešitelé další konferenci v rámci projektu, 
tentokrát na téma undergroundové kultury po nástupu normalizace První polovina 70. let (nejen) v undergroundu 
v Knihovně Václava Havla. Z konference opětovně vznikne kolektivní monografie.  
 
Výstup 

 KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František a kol.: Šedesátá léta 20. století aneb (nejen) podhoubí pro vznik 
českého undergroundu; rukopis 

 KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František: Rudá kniha. Normalizační moc versus underground; rukopis 

 

Útěk z Leopoldova 

Vedoucí projektu:  
 
Jaroslav Rokoský 

Další členové projektového týmu:  
 

Doba realizace:  
 
2015–2017 

Popis  
Projekt na základě archivního výzkumu mapuje útěk odbojářů z nejobávanější věznice v ČSR. Nejprve se zaměří 
na hlavní aktéry, jejich konkrétní odbojovou činnost, následně na soudní procesy, v nichž byli odsouzeni 
k vysokým trestům odnětí svobody, a posléze na jejich cestu do nejstřeženější věznice v zemi. Na sklonku 40. 
a v 50. letech byly v Leopoldově soustředěny stovky politických vězňů, odpůrců režimu, kteří se nechtěli smířit 
s totalitou. V pestrém společenství vězňů tu přežívali v tristních vězeňských podmínkách. Poté se pozornost 
zaměří na přípravu útěku a útěk samotný, k němuž došlo 2. ledna 1952. Sledována bude reakce vězeňských 
a bezpečnostních složek, průběh útěku a rozličné osudy odbojářů. Výstupem budou dvě odborné studie, jež budou 
prezentovány v odborných periodikách, a monografie Útěk z Leopoldova. 
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Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
V důsledku změny koncepce plánované monografie došlo k prodloužení termínu odevzdání rukopisu. Hlavní 
pozornost řešitele se tedy v roce 2018 zaměří na dokončení závěrečného výstupu z projektu.  
 
Výstup 

 ROKOSKÝ, Jaroslav: Útěk z Leopoldova; rukopis 

 

Varšavská smlouva: dezintegrace a rozpad (1985–1991)   

Vedoucí projektu:  
 
Matěj Bílý  

Další členové projektového týmu:  
 

Doba realizace:  
 
2017–2019 

Popis  
Projekt se zaměřuje na analýzu posledních let existence organizace Varšavské smlouvy v éře vlády generálního 
tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova. Vycházet bude především z rozsáhlého výzkumu primárních dokumentů 
v českých i zahraničních archivech (Polsko, Německo, USA). Zaměří se na politické i vojenské struktury uvedené 
aliance, jejichž vývoj ve zkoumaném období zasadí do kontextu probíhajících přelomových událostí nejen poslední 
fáze studené války, ale především politických a mocenských změn v Sovětském svazu a v jeho zájmové sféře 
v Evropě. Hodlá tedy silně reflektovat rovněž politiku československého normalizačního vedení. Krom zmapování 
nezanedbatelných změn ve vnitřních strukturách Varšavské smlouvy samotné se výzkum bude orientovat 
především na otázku, jakou úlohu v procesu rozvolňování východního bloku sehrála tato organizace, která od 
roku 1955 představovala jeden z důležitých mocenských mechanismů v sovětské zájmové sféře. Též se pokusí 
objasnit, nakolik se jednotlivé členské státy, včetně ČSSR, pokoušely využívat aliančního multilaterálního rámce 
k prosazování svých partikulárních zájmů v politicky turbulentním období po roce 1985. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
Bude dokončen archivní výzkum v Polsku a Německu, což umožní uceleně konfrontovat zjištění z českých archivů 
s těmi zahraničními. Stejně tak bude zakončena analýza pramenů ofocených ve Vojenském ústředním archivu. 
Na konci roku je pak plánováno odevzdat obsáhlou dílčí studii zabývající se vojenskými aspekty organizace 
Varšavské smlouvy ve zkoumaném období (cca 40–50 normostran) a nabídnout ji k publikaci v českém 
recenzovaném odborném periodiku.  
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Výstup 

 Studie zabývající se vojenskými aspekty organizace Varšavské smlouvy ve zkoumaném období 

 

Zánik agrární strany a pád československé demokracie 

Vedoucí projektu:  
 
Petr Anev 

Další členové projektového týmu:  
 

Doba realizace:  
 
2013–2018 

Popis  
Cílem projektu je předložit monografii, která popíše okolnosti zániku agrární strany, a to v širších politických 
souvislostech. Platí, že bez objasnění zániku této strany není možné pochopit pád československé demokracie. 
Navzdory tomu se tématu konce agrárníků ve srovnání s jinými příliš pozornosti nevěnovalo, dosud je jen málo 
zmapované. Působení agrárníků před jejich zánikem bývá dosud vykládáno diametrálně odlišně, a to i v odborné 
literatuře. Na jedné straně jsou označováni za nejsilnější demokratickou stranu první republiky, oporu 
předmnichovského Československa, na druhé straně se ovšem tvrdí, že se po úmrtí Antonína Švehly roku 1933 
vychýlili od jeho linie, od demokracie, blíže k fašismu a že se orientovali na nacistické Německo. To je zásadní 
rozpor, se kterým se chce publikace vypořádat. Představí výklad agrární politiky agrárníky samotnými, ale vedle 
toho i ostatními, socialisty, lidovci či komunisty. Osvětlí, kdo agrárníky ve kterém období kterak hodnotil, a ukáže, 
kde mají dnešní protichůdné výklady agrárníků kořeny. 
 
Plánovaná publikace se hodlá nejvíce věnovat událostem roku 1945, kdy bylo znemožněno obnovení agrární 
strany Národní frontou, ale pro správné pochopení souvislostí se musí zabývat i některými dalšími významnými 
momenty ve vývoji Československa, v nichž agrárníci figurují. Mezi ně patří prezidentská volba roku 1935, kde se 
proti agrárníkům prosadil Edvard Beneš, jejich snaha o změnu československé zahraniční politiky, Mnichov 1938, 
charakter režimu druhé republiky, který agrárníci vedli, zánik republiky 15. března 1939, dění v zahraničním exilu 
za druhé světové války, odlišné koncepce Beneše a Hodži v něm, odboj a kolaborace doma a charakter režimu 
Národní fronty. Sledování agrárníků ve vymezeném období nabídne zajímavé srovnání jednotlivých epoch našich 
dějin – demokratické první republiky a následujících období, kdy se v našich zemích v různé míře uplatňovala 
totalita na úkor demokracie. 

Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy 
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Řešitelé plánují dokončit pasáže knihy o Ministerstvu zemědělství v letech 1938–1948, následně zapracovat 
zjištěné poznatky o Ministerstvu zemědělství do rukopisu monografie Zánik agrární strany a pád československé 
demokracie a nakonec dokončit rukopis této monografie. Případné dokončení rukopisu závisí na tom, jak rychle 
budou postupovat práce na Biografickém slovníku vedoucích funkcionářů KSČ. 
 
Výstup 

 ANEV, Petr: Zánik agrární strany a pád československé demokracie; rukopis 

 

Živé pochodně. Sebeupálení jako forma politického protestu v sovětském bloku (1968–1989) 

Vedoucí projektu:  
 
Petr Blažek 

Další členové projektového týmu:  
 

Doba realizace:  
 
2015–2017 

Popis  
Hlavní náplní projektu je historický výzkum případů sebeupálení v sovětském bloku, které se objevily na konci 
60. let v reakci na srpnovou okupaci Československa a nastupující „normalizaci“. 
 
Živé pochodně, jak se někteří protestující sami nazvali ve svých posledních dopisech, přebíraly šokující formu 
radikálního politického protestu z jiného kulturního okruhu (první velká vlna politicky motivovaných případů 
sebeupálení byla v roce 1963 zaznamenána mezi buddhisty v Jižním Vietnamu, odtud se záhy rozšířila do jiných 
prostředí, do současnosti jde odhadem o několik tisíc případů). Jedná se celkem o více než třicet případů 
sebeupálení, které byly zaznamenány nejen v Československu, ale také v řadě dalších států (některé 
z protestujících přímo inspiroval čin Jana Palacha).  
 
Výzkum se zaměří na komparaci především zvolené strategie, ohlasů ve společnostech, postupu režimu 
a proměny paměťové kultury. Projekt představuje dokončení dlouholetého výzkumu řešitele, v jehož rámci byly 
poprvé využity také nově zpřístupněné dokumenty z dobového vyšetřování. 
 
Hlavním výstupem bude monografie, v níž budou případy sebeupálení v sovětském bloku představeny v kontextu 
ostatních vln této formy radikálního politického protestu ve světě.  
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Projekt v roce 2018 – plánované kroky a výstupy  
Z důvodu nutnosti dokončit předchozí publikační závazky (Akce Sever a Československo-polská Solidarita) došlo 
k posunutí práce na závěrečném výstupu z projektu. V roce 2018 proběhnou v rámci projektu dvě zahraniční 
služební cesty za archiváliemi (Slovensko – Národní archiv a Archiv ÚPN, Pobaltí). Ve druhém čtvrtletí bude 
dokončena závěrečná monografie projektu.  
 
Výstup 

 BLAŽEK, Petr: Živé pochodně. Sebeupálení jako forma politického protestu v sovětském bloku (1968–
1989); rukopis 
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7.2 Ediční plán 
 

Periodika 
 
1–4) Paměť a dějiny 1–4/2018 
Předpoklad vydání: březen, červen, září a prosinec 2018 
 
5–6) Securitas Imperii I–II/2018  
Předpoklad vydání: květen a listopad 2018 
 
7) Supplementum Securitas Imperii I/2018  
Předpoklad vydání: září 2018 
 
Slovníky 
 
8) KOL. AUT: Slovník vedoucích funkcionářů KSČ 1921–1989 
Autoři: Petr Anev, Matěj Bílý (eds.) 
Projekt: Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989) 
Stručná anotace: Publikace bude formou hesel seznamovat s vedoucími funkcionáři komunistické strany na 
centrální i na nižších úrovních KSČ. 
 
Monografie a kolektivní monografie 
 
9) KOPAL, Petr (ed.): Král Šumavy 
Projekt: Film a dějiny totalitních režimů 
Stručná anotace: Snímek Král Šumavy (1959) režiséra Karla Kachyni je dílo pozoruhodné po formální (vizuální) 
stránce, ale i svým dobovým propagandistickým obsahem, umně roubovaným na „napínavý“ žánr. Jeden 
z nejpopulárnějších českých filmů, dlouhodobě (de)formující historickou paměť. Kolektivní monografie se věnuje 
právě tomuto fenoménu, recepci filmu, historii jeho vzniku, literární části, vztahu propagandy, žánru a stylu, 
technickým filmovým složkám a v neposlední řadě je Král Šumavy zasazen do žánrového či tematického 
filmového, ale i historického kontextu. 
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Publikace vyjde v koedici s nakladatelstvími Academia a Casablanca. 
 
10) PINEROVÁ, Klára: Do konce života. Političtí vězni padesátých let. Trauma, adaptace, identita 
Projekt: mimo projekty 
Stručná anotace: Kniha se zabývá analýzou společnosti, která se za vězeňskými zdmi vytvořila, a problémy 
politických vězňů po jejich propuštění. Především se koncentruje na sociologicko-psychologickou rovinu spojenou 
s vyšetřováním, uvězněním a následnou reintegrací do společnosti. Nejvíce si všímá, jak byla identita politických 
vězňů postupně proměňována, a to od jejich zatčení, pobytu ve vězení až po propuštění. Zaměřuje se na to, jaké 
faktory a vlivy působily na tuto proměnu, jak vězni prožívali největší změnu v jejich životě a jak ji integrovali do 
jejich života a do současného narativu. Kniha se také zaměřuje na mocenské struktury, adaptaci vězňů na 
vězeňská pravidla a jejich fungování v praxi, chování vězeňského personálu k vězňům a vyšetřovatelů 
k zadrženým ve vazbě, boj o hegemonii mezi jednotlivými skupinami, vztahy vězňů s personálem a vytvoření 
vězeňské subkultury se specifickým vězeňským kódem. Výsledným zjištěním je, že zkušenost ve vězení výrazně 
poznamenala politické vězně, jejich identitu a narativ až do současnosti. 
Publikace vyjde v koedici s nakladatelstvím Lidové noviny. 
 
11) KOL. AUT.: Jáchymov ve 20. století – místo paměti českých dějin 
kolektivní monografie 
Projekt: mimo projekty 
Stručná anotace: Kniha vychází ze stejnojmenné konference. Bude obsahovat velmi důkladné zmapování 
dosavadního historického bádání o Jáchymovu ve 20. století. Tématy budou dějiny uranu, těžba uranu, zvláštní 
pozornost bude pochopitelně věnována táborům nucené práce. Důležité téma představuje rovněž výměna 
obyvatelstva v důsledku nuceného vysídlení Němců a zároveň zesíleného osidlování v důsledku těžby. 
Zpracováno bude připomínání dějin na Jáchymovsku a reflexe Jáchymova jako místa paměti. 
 
12) KOL. AUT.: Vznik a proměny šlechtické obce podunajské monarchie v 17.–20. století 
kolektivní monografie (eds. J. Brňovják, J. Županič a Z. Hazdra) 
Projekt: mimo projekty 
Stručná anotace: Publikace navazuje na XI. sjezd českých historiček a historiků, který se uskutečnil v září 2017 
v Olomouci. Obsahovat bude příspěvky přednesené v tematických panelech Vznik a proměny šlechtické obce 
podunajské monarchie 17.–20. století a Středoevropská šlechta jako politický, sociální a kulturní fenomén 
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20. století. Záměrem publikace je informovat zahraniční zájemce-badatele o výsledcích, současném stavu 
a perspektivách výzkumu uvedené problematiky, a to z širokého hlediska jednotlivých historických disciplín 
a moderních trendů bádání. Vyjde v anglickém jazyce s primárním cílem indexace v renomovaných mezinárodních 
databázích (Thomson-Reuters apod.).  
Publikace vyjde ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity a Filozofickou fakultou Univerzity 
Karlovy. 
 
13) ANEV, Petr – FIALKA, Jiří: Ministerstvo zemědělství 
monografie 
Projekt: mimo projekty 
Stručná anotace: Vrcholné orgány československé státní správy se v době státem řízeného hospodářství 
vyznačovaly snahou řídit a kontrolovat všechny aspekty veřejného a soukromého života, jejich činnost přesto není 
veřejnosti dobře známa. Publikace se pokouší tento dluh vůči čtenáři částečně splatit. Přibližuje organizaci 
a působení Ministerstva zemědělství v letech 1939–1989, tedy v období, kdy státní správa organizovala 
zemědělcům činnost, například plánem výroby či výší dodávek zemědělských výrobků, a kdy ideologická role 
organizace práce mnohdy převyšovala všechny ostatní. Opomenuto není ani exilové ministerstvo zemědělství 
v Londýně. V důsledku častých reorganizací se kniha v menší míře věnuje také přechodně působícím 
ministerstvům, pod něž spadal resort zemědělství. Proměny zemědělské politiky zachycují také biografie ministrů, 
v období federace je pro přehlednost soustředěna pozornost pouze na ministry zemědělství a výživy České 
socialistické republiky. 
Vyjde ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. 
 
14) SVOBODA, David: Ukrajinský přízrak: zrod a vývoj ukr. radikálního nacionalismu 1920–1939 
monografie 
Projekt: Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa  
Stručná anotace: Autor publikace se dlouhodobě zabývá dějinami ukrajinského integrálního nacionalismu, 
nacházejícímu vyjádření v radikálních akcích jeho stoupenců v letech 1939–1950. Předkládaná publikace 
zpřístupní čtenáři počátky tohoto proudu a popíše jeho vývoj v letech 1920–1939, neboť kořeny ukrajinského 
radikálního nacionalismu jsou pro pochopení válečného údobí naprosto klíčové. 
Vyjde ve spolupráci s nakladatelstvím Academia. 
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15) ŠÍCHA, Jan – KOL. AUT.: S lidskou tváří! 
Publikace doprovázející reinstalaci stálé expozice Národní galerie 1938–1989.  
Projekt: mimo projekty 
Stručná anotace: V publikaci s důrazem na vizuální kulturu sledovaného období budou reprodukce vybraných 
uměleckých děl z majetku Národní galerie v Praze doplněné fotografiemi (uvažovaní autoři Tmej, Hochová, 
Štecha) a dobovými, převážně literárními texty. Publikaci doprovodí informativní medailony přibližující politiku 
a kulturní dějiny.  
 
16) KUDRNA, Ladislav (ed.): Šedesátá léta 20. století aneb (nejen) podhoubí pro vznik českého 
undergroundu 
Projekt: Underground v regionech 
Stručná anotace: Kolektivní monografie bude vycházet ze stejnojmenné mezinárodní konference, konané 17. října 
2017 v Knihovně Václava Havla. Jestliže Ivan Martin Jirous definoval v únoru 1975 český underground, mohlo se 
tak stát pouze díky tomu, že popsal „něco“, co již existovalo. Žádné společenství nevznikne z ničeho, nevyroste 
takříkajíc na „zelené“ louce. Proto bylo nutné vrátit se zpět do doby, kdy probíhala částečná (a nutno dodat 
omezená) liberalizace neostalinského režimu, přinášející ovšem zásadní sociální a kulturní změny.   
 
 
Překlady 
 
15) KOWALCZUK, Ilko-Sasch: Stasi konkret: Überwachung und Repression in der DDR  
(překlad z němčiny) 
Projekt: mimo projekty 
Stručná anotace: Hodně lidí v NDR předpokládalo, že příslušníci Stasi všechno vědí, poslouchají a kontrolují. Stasi 
sama tento mýtus podporovala, aby zvýšila tlak na přizpůsobení obyvatel. Po roce 1989 bylo Ministerstvo pro 
státní bezpečnost (ministerstvo pro činnost Stasi) doslova démonizováno. Odpovědnost za celou diktaturu SED 
se tak snadno dala svalit pouze na jednoho viníka. Ilko-Sascha Kowalczuk vypráví v této knize dějiny Stasi, 
ukazuje, kdo byli její zakladatelé, a zpochybňuje mnohé zdánlivé jistoty, které se s jejím obrazem spojují. Předkládá 
například dobré argumenty pro tvrzení, že číslo tajných spolupracovníků by mělo být viděno jako poloviční oproti 
tomu, jak vysoké se obvykle vidí. Ukazuje také, že intenzita poštovní kontroly nebo vliv Stasi na Západě jsou 
přeceňovány. Příliš dlouho se výzkum nechal vést plány, pojmy a kategoriemi samotné Stasi. Je na čase psát její 
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dějiny zdola, dějiny, které se ptají, co Stasi dělala konkrétně. NDR totiž nebyla diktatura Stasi, ale, a to zcela 
výstižně, diktatura SED. 
 
16) VALENTA, Martin: Revoluce na pořadu dne 
překlad monografie do německého jazyka 
Projekt: mimo projekty 
Stručná anotace: Práce Martina Valenty ozřejmuje teoretické kořeny západního a zejména západoněmeckého 
hnutí roku 1968. Využívá k tomu receptivní analýzu kritické teorie Frankfurtské školy, jejíž neomarxismus ovlivnil 
povahu západního roku 1968 a z něho vzešlá politická a sociální hnutí. Nabízí ojedinělý vhled do problematiky 
západního neomarxismu a jeho vlivu na společnost a politiku na západní straně železné opony. 
Publikace vyjde v koedici s Europäischer Universitätsverlag GmbH. 
 
17) CURGANOV, Jurij: Běloemigranty i vtoraja mirovaja vojna – popytka revanša 1939–1945 
Projekt: mimo projekty 
Stručná anotace: Kniha Jurije Curganova Bílá emigrace a druhá světová válka – pokus o odvetu 1939–1945 je, 
po krátkém úvodu, rozdělena do tří částí. Publikace podává systematický, v podstatě encyklopedický přehled 
tématu. Věnuje se postupně Ruskému vševojenskému svazu, kozáckým a nakonec i civilním organizacím. Podává 
přehled jak o politickém zaměření jednotlivých uskupení, tak o jejich územní organizaci, jejich významných 
představitelích i vzájemných vztazích. Z hlediska českých dějin je velmi zajímavé zařazení ruské emigrace 
v Československu do celkového kontextu života ruské meziválečné emigrace, i význam Prahy jako sídla 
organizačních částí nejrůznějších exilových organizací. 
 
18) DABROWSKI, Dariusz: Rzeczpospolita Polska wobec kwestii usi Zakarpackiej 1938–1939 
Projekt: mimo projekty 
Stručná anotace: Kniha zpracovává základním přehledovým způsobem politiku polské republiky vůči 
Podkarpatské Rusi v klíčovém období let 1938–1939. Téma je zpracováno v kontextu politického postavení 
Podkarpatské Rusi v rámci Československa. Celkový rozsah je 413 stran. Jde o doplnění nabídky odborných 
publikací na českém trhu, které přinášejí povšechný historický přehled o Podkarpatské Rusi a důležitý pandán 
k výzkumnému projektu plánovanému na půdě ÚSTR. 
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Sborníky 
 
19) KOL. AUT.: Československo v letech 1971–1977 
kolektivní monografie 
Projekt: mimo projekty 
Stručná anotace: Kolektivní monografie je komplexně zaměřena na dějiny Československa na přelomu první 
a druhé poloviny 60. let minulého století. Tematicky pokrývá celou řadu oblastí života tehdejší československé 
společnosti (církve, bezpečnostní aparát, kultura atd.). 
Publikace vyjde v koedici s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. 
 
20) KOL. AUT.: Válečný rok 1945 
Sborník z mezinárodní konference 
Projekt: mimo projekty 
Stručná anotace: Sborník odborných historických studií z konference věnované různým aspektům válečného roku 
1945 v okupované Evropě a Protektorátu Čechy a Morava.  
 
21) KOL. AUT.: Česko-slovenské vztahy 
kolektivní monografie 
Projekt: mimo projekty 
Stručná anotace: Sborník ze stejnojmenné konference. 
Publikace vyjde v koedici s Technickou univerzitou v Liberci. 
 
Učebnice, příručky 
 
22) PINKAS, Jaroslav – HOŘENÍ, Karina – RIPKA, Vojtěch: Třetí odboj v didaktické perspektivě 
Učebnice 
Projekt: Dějepis v 21. století 
Stručná anotace: Fenomén protikomunistické rezistence v 50. letech je stále předmětem odborné diskuze. I z toho 
důvodu se mu učitelé na základních a středních školách často vyhýbají. Připravovaná publikace se pokusí 
přístupnou a populární formou zakotvit tento fenomén v soudobé teorii společenských věd a přinést několik 
modelových příkladů, které mohou učitelé ve své praxi využít. 
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Katalogy 
 
23) Katalog publikací ÚSTR 2008–2018  
Stručná anotace: Aktualizovaný katalog publikací pro prezentaci činnosti Ústavu především na veletrhu Svět knihy. 
 
24) KOL. AUT.: Letáky roku 1968 
katalog k výstavě 
Projekt: výstava Letáky roku 1968 
Stručná anotace: Katalog k připravované výstavě. 
 
25) KOL. AUT.: Obraz Masaryka 
katalog k výstavě 
Projekt: výstava o Masarykovi 
Stručná anotace: Katalog výstavy pořádané Ústavem a Muzeem T.G.M. 
 
Edice dokumentů 
 
26) CHOLÍNSKÝ, Jan: Antologie publicistických textů českých exilových periodik 1948–1968 
Projekt: Český exilový politický aktivismus a politická publicistika mimo Radu svobodného Československa v letech 
1948–1968 
Stručná anotace: První část výběru publicistických textů z českých exilových periodik z období 1948–1968 bude 
zaměřena na periodika opozice proti Radě svobodného Československa, tj. londýnský Národ, londýnský Český 
boj, mnichovskou Bohemii, bruselské Rozpravy, rotterdamskou Modrou revue a chicagský Zpravodaj. Jde 
o přepisy textů doplněné úvodním textem a vysvětlujícími poznámkami. 
 
27) KOKOŠKA, Stanislav: Edice dokumentů k odbojové skupině Obrana národa 
Projekt: Obrana národa. Edice dokumentů 
Stručná anotace: Obsahuje klíčové dokumenty k nejdůležitější odbojové skupině působící na území Protektorátu 
Čechy a Morava.  


