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114
učitelů a učitelek se zúčastnilo  

11. letní školy

883
nových svědectví přibylo na portálu 

Paměť národa, celkem se zde 
nachází 5 979 svědectví

590
diváků sledovalo živé přenosy online 

konference Dějiny ve veřejném prostoru II, 
záznamy konferenčních panelů zhlédlo  

4 413 diváků

12
aktuálně řešených grantových projektů 

1 103
badatelů vykonalo v Archivu 

2 107 badatelských návštěv

237 568
návštěv zaznamenaly webové 

stránky Ústavu, 170 711 návštěv webové 
stránky Archivu a 41 691 vzdělávací 

portál Dějepis v 21. století

21
žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, 

přijaly Ústav a Archiv

25
nových zveřejněných videí 

na You Tube  
a 1 390 odběratelů

195 
odborných stanovisek podle 

zákona č. 262/2011 Sb., 
o účastnících odboje a odporu 

proti komunismu, bylo zpracováno 
v Archivu a Ústavu

3
nové výstavy 

10 repríz starších výstav na 17 
místech v ČR i zahraničí

4
nové grantové projekty
byly získány v roce 2020

Rok 2020 v číslech



10
prezentací knih a besed, 
z toho 4 online na YouTube 
kanále Ústavu

11
vzdělávacích webinářů na YouTube živě sledovalo 
715 diváků, zpětně je zhlédlo 7 486 diváků 

561
nových zveřejněných příspěvků  
a událostí,14 212 fanoušků  
na facebookových profilech Ústavu  
a narůst lajků o 1 619 

45
výzkumných projektů představuje odbornou 
činnost Ústavu

21
vzdělávacích akcí pro pedagogy, z toho 11 webinářů, 
5 prezenčních seminářů, 4 distanční semináře 

25
publikací a 6 čísel časopisů 1 katalog k výstavě 
Případ Světlana byly poskytnuty volně ke stažení 
na webu ustrcr.cz

4
podcasty představující odbornou činnost 
historiček a historiků Ústavu

23 471
jednotek archiválií bylo připraveno badatelům

902
příznivců sleduje Ústav na Instagramu  
a 261 na Twitteru

3
stážisté se zapojili do chodu Ústavu

7
nových vzdělávacích lekcí pro distanční výuku 
připravilo Oddělení vzdělávání

4
platformy sociálních médií informujících  
o všech aktivitách Ústavu sleduje 16 765 uživatelů
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7Úvod

Rok 2020, jemuž je věnována tato výroční zpráva, poznamenala pandemie nemoci Co-
vid-19, což se přirozeně promítlo do činnosti ÚSTR i ABS. Dlouho připravované akce, určené 
odborné i široké veřejnosti, vzaly většinou za své. Pokud to jen trochu šlo, pokusili jsme se 
je nahradit videokonferencemi (při vědomí, že žádná náhrada z principu nemůže být plno- 
hodnotná). Virtuální prostor jsme využili i k dalším prezentacím našich výsledků a krom jiné-
ho jsme veřejnosti poskytli některé vydávané publikace k volnému stažení.

Vnitřní chod Ústavu byl do velké míry ovlivněn snahou, aby se nesetkávaly větší počty za-
městnanců. To znamenalo vyšší nároky, avšak zaměstnance se účinně podařilo ochránit 
před nákazou. Vedle toho se zúročilo dlouhodobé směřování ÚSTR k elektronizaci interních 
procesů, takže přechod k plnění pracovních povinností na dálku nepřinesl větší problém.

Přes veškeré komplikace se práce Ústavu a Archivu nejen nezastavila, ale ani příliš neome-
zila. Během letního uvolnění vládních opatření se podařilo uskutečnit i významné akce. Ve-
řejnosti jsme představili například publikaci věnovanou Miladě Horákové Mám klid ve svém 
svědomí (speciální program k  tomu probíhal přímo v prostorách Senátu), v  klášteře Želiv 
jsme úspěšně prezentovali výstavu „Nebe bylo plné hvězd“, připomínající 70. výročí poku-
su o likvidaci klášterů v českých zemích, a za tradičně velkého zájmu jsme uspořádali letní 
školu pro učitele a učitelky dějepisu a společenskovědních předmětů. Jedna z nejdůležitěj-
ších konferencí – „Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti“ – ovšem nakonec 
proběhla on        -line.

Ke stěžejním otázkám, jimž jsme věnovali soustavnou pozornost, náležela problematika re-
konstrukce sídelní budovy ÚSTR a ABS. Dokončili jsme projektovou přípravu a zároveň vedli 
s Ministerstvem financí náročná jednání o financování projektu a vůbec o jeho budoucnosti. 
Velmi jsme při nich ocenili podporu ze strany Senátu. Jednání dosud pokračují a stále věří-
me, že povedou k takovému řešení, které zajistí optimální zázemí pro naši činnost.

Ústav pro studium totalitních režimů se spolu s Archivem bezpečnostních složek dlouho-
době snaží co nejzodpovědněji naplňovat své zákonné poslání a  prohlubovat povědomí 
společnosti o časech nacistické okupace a komunistické diktatury. Důsledky těchto složi-
tých a temných historických etap stále promlouvají do naší současnosti a ovlivňují (ať si to 
uvědomujeme nebo ne) naše konání – svým způsobem se jedná o zpřítomnělou minulost.
Všechny naše aktivity – ať už v oblasti výzkumu, vzdělávání či popularizace, nebo v oblasti 
zpřístupňování archivních pramenů a dokumentů – spojuje snaha lépe porozumět mecha-
nismům, které vedou ke ztrátě svobody a k postupnému rozvratu demokratického uspořá-
dání. Dění u nás i za hranicemi ukazuje, jak je to aktuální.

Pevně věříme, že obě instituce i za ztížených podmínek odvedly v roce 2020 kvalitní práci 
a jsou respektovanými partnery nejen pro odborné instituce, ale v nejširším slova smyslu též 
pro občanskou společnost.

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, 
předseda Rady ÚSTR

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., 
ředitel ÚSTR

1
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1.1 Rada Ústavu pro studium 

totalitních režimů

Rada Ústavu pro studium totalitních režimů je nejvyšším or-
gánem Ústavu. Skládá se ze sedmi členů volených Senátem 
Parlamentu České republiky. Funkční období člena Rady je 
pět let. Působnost Rady je stanovena zákonem č. 181/2007 
Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bez-
pečnostních složek a o změně některých zákonů.

Členové Rady

Z hlediska složení Rady Ústavu nedošlo v roce 2020 k žád-
ným změnám.

Mgr. František Bublan,
zvolen 24. 7. 2019, člen

Karel Černý, 
zvolen 6. 12. 2017, člen

Mgr. Jiří Junek, 
zvolen 6. 12. 2017, místopředseda (ve funkci od 
20. 12. 2017)

MVDr. Jiří Liška, 
zvolen 6. 12. 2017, člen

doc. RNDr. Martin Palouš, Ph.D., 
zvolen 4. 4. 2018, člen

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, 
zvolen 18. 6. 2014, do druhého funkčního období byl 
zvolen 24. 7. 2019, předseda (ve funkci od 20. 12. 2017 do 
24. 7. 2019, opět zvolen od 29. 7. 2019)

Jednání Rady

Jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů jsou dle 
Jednacího řádu veřejná, přičemž Rada může hlasováním roz-
hodnout o neveřejnosti jednání. V praxi se tak stalo a děje 
obvykle tehdy, pokud Rada projednává osobní údaje kon-
krétních osob. Zápisy z veřejné části jednání se zveřejňují na 
webových stránkách Ústavu bezprostředně po jejich schvá-
lení, které zpravidla proběhne na následujícím jednání.

V  roce 2020 se konalo celkem šest jednání Rady Ústavu, 
z toho pět částečně online prostřednictvím videokonferen-
ce. Mezi hlavní témata jednání Rady ÚSTR patřilo projednání 
závěrů Hodnocení odborné a  vědecké činnosti a  také im-
plementace doporučení Oborového panelu a Oborové ko-
mise, kterou vedení Ústavu během letoška zahájilo. Členo-
vé Rady Ústavu byli také průběžně informováni o průběhu 

rekonstrukce a  vyjednávání jejího financování s  Minister-
stvem financí.

Rada ÚSTR se během roku 2020 věnovala schvalování a pro-
jednávání vnitřních předpisů, zejména aktualizaci řádů 
a  směrnic. Dohromady radní schválili 3 řády a  projednali  
2 směrnice připravené zaměstnanci Ústavu.

Podrobnější informace spolu se zápisy ze všech veřejných 
jednání jsou dostupné na webových stránkách Ústavu: 
www.ustrcr.cz/o-nas/organizacni-struktura/
rada-ustavu.

1.2  Vědecká rada

Vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů je 
odborným poradním orgánem ředitele pro badatelskou  
činnost Ústavu a  poprvé byla zřízena 7.  července  2008  
Radou Ústavu (podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 181/2007 Sb.). V roce 2020 se uskutečnila dvě jednání Vě-
decké rady.

Složení Vědecké rady

Prof. Detlef Brandes – předseda
Mgr. Vojtěch Vlček, Ph.D. – místopředseda
Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Doc. Peter Bugge, Ph.D.
Prof. Pavel Kolář, Ph.D.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Prof. Mark Kramer
Prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.
Prof. Libora Oates -Indruchová, Ph.D.
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Na prvním jednání Vědecké rady v  roce 2020 byly prezen-
továny výsledky Hodnocení výzkumné a  odborné činnosti 
ÚSTR 2008–2018. Na druhém jednání v roce 2020 byly čle-
nům Vědecké rady prezentovány tři projekty řešené vědec-
kými pracovníky Ústavu. Následně byla o jednotlivých pro-
jektech vedena diskuze.

Bližší informace o jednotlivých členech Vědecké rady a zápi-
sy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu 

www.ustrcr.cz/o-nas/organizacni-struktura/ 
vedecka-rada-ustavu. Vědecká rada byla při obou jedná-
ních usnášeníschopná.

https://www.ustrcr.cz/o-nas/organizacni-struktura/rada-ustavu/
https://www.ustrcr.cz/o-nas/organizacni-struktura/rada-ustavu/
https://www.ustrcr.cz/o-nas/organizacni-struktura/vedecka-rada-ustavu/
https://www.ustrcr.cz/o-nas/organizacni-struktura/vedecka-rada-ustavu/
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1.3  Personální zabezpečení

Na rozdíl od předchozích let byl po celý rok 2020 počet sys-
temizovaných míst stabilní, celkově jich bylo 120. Celkem 
v Ústavu bylo k 31. 12. 2020 zaměstnáno v pracovním po-
měru 154 zaměstnanců, z nichž 13 bylo na mateřské nebo 
rodičovské dovolené, 1 zaměstnanec je uvolněn z  důvodu 
jeho zvolení do veřejné funkce a  23 zaměstnanců praco-
valo v externě financovaných projektech. Během roku bylo 
přijato 22 zaměstnanců (z  toho 13 na projekty). Většinou 
jsou zaměstnanci přijímáni na dobu určitou, která se po 
jednom roce může změnit na dobu neurčitou. 10 zaměst-
nanců ukončilo svůj pracovní poměr (4 z  nich dohodou, 
3 výpovědí ze strany zaměstnance a ve 3 případech uplynula 
doba určitá).

Na konci roku 2020 v Ústavu pracovalo 62 žen a 92 mužů. 
Podíl mužů převažuje i  ve vedoucích pozicích. V  prvním 
stupni řízení jsou 4 ženy a  9 mužů a  ve druhém a  vyšším 
stupni řízení je 1 žena a 6 mužů.

V Ústavu je 116 zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním. 
Doktorským titulem disponuje 43 zaměstnanců, z nichž se 
většina věnuje výzkumu.

1.4  Poskytování informací 
podle zákona 
č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu 
k informacím

V  roce 2020 Ústav obdržel celkem 15 žádostí o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pří-
stupu k informacím (dále jen „InfZ“). Ve všech případech bylo 
žádostem vyhověno. Během roku 2020 nedošlo k žádnému 
rozhodnutí soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhod-
nutí povinného subjektu a stejně tak nebyla udělena žádná 
výhradní licence.

Ústav v  roce 2020 obdržel 4 stížnosti podané podle § 16a 
InfZ, ve kterých žadatel poukazoval na nedostatečný rozsah 
poskytnutých informací. Rada Ústavu jakožto nadřízený or-
gán stížnosti zamítla a rozhodnutím potvrdila postup povin-
ného subjektu.

Ústavu jako nadřízenému orgánu podle ust. § 12 odst. 2 
zákona č. 181/2007 Sb., a § 20 odst. 5 InfZ, ve spojení s ust. 
§ 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nebylo po-
stoupeno žádné odvolání proti rozhodnutí Archivu bezpeč-
nostních složek jakožto povinného subjektu a orgánu první-
ho stupně, ani žádná stížnost na jeho postup při vyřizování 
žádostí o informace.
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11Odborná činnost

2.1 Hodnocení výzkumné a odborné činnosti 
ÚSTR 2008–2018

ÚSTR dlouhodobě usiluje o zvyšování vědecké úrovně a konkurenceschopnosti ve srovnání 
s ostatními obdobnými výzkumnými pracovišti. Proto Ústav provedl mezinárodní Hodnoce-
ní výzkumné a odborné činnosti ÚSTR za roky 2008–2018, a to na základě standardů použí-
vaných při hodnocení v rámci Akademie věd ČR, v. v. i. Jednalo se o organizačně mimořád-
ně náročný proces, který zaměstnával pracovníky Ústavu od druhé poloviny roku 2018 do 
začátku roku 2020. Zvoleným způsobem evaluace bylo provedeno první skutečně nezávislé 
hodnocení odborné úrovně ÚSTR, zároveň tak ÚSTR definitivně přijal standardy hodnocení 
vědy v ČR. Tento krok byl potvrzen také usnesením RVVI ze dne 2. června 2020, kterým byl 
Ústav zařazen do kvalitativního pilíře hodnocení podle metodiky M17+. Pro ÚSTR, u něhož 
se několik prvních let existence otevřeně pochybovalo o kvalitě jeho výzkumné činnosti, je 
to jednoznačné potvrzení úspěšnosti práce posledních let, vedené snahou zvyšovat odbor-
nou úroveň.

Cílem Hodnocení výzkumné a odborné činnosti bylo získat informace pro vedení ÚSTR, pro 
vedoucí jednotlivých výzkumných oddělení Odboru výzkumu a vzdělávání, ale také pro sa-
motné badatele. ÚSTR získal díky práci členů Oborového panelu pro I. fázi a Oborové ko-
mise pro II. fázi Hodnocení inspirativní podněty, které pomohou jak dalšímu odbornému 
směřování Ústavu, tak zkvalitňování strategického řízení Ústavu a jeho výzkumné a odborné 
činnosti. Evaluace také ukázala, jak si Ústav stojí se svou činností v  rámci české i meziná-
rodní odborné komunity. Významným aspektem Hodnocení bylo zprostředkování nezávislé 
zpětné vazby k fungování jednotlivých oddělení a především také k výstupům jednotlivých 
badatelů.

Výsledek svého hodnocení odevzdala Oborová komise v  podobě závěrečné zprávy dne 
13.  ledna 2020. Následně byli se závěrečnou zprávou seznámeni ředitel Ústavu, ředitelka 
Odboru výzkumu a vzdělávání a jednotliví vedoucí oddělení s tím, že do 14. února 2020 bylo 
možné předložit ke zprávě námitky. Ty byly následně posouzeny Koordinační radou, která 
většinu námitek shledala opodstatněnou a požádala Oborovou komisi o případné přehod-
nocení závěrečné zprávy. Komise v některých ohledech zprávu přepracovala a prostřednic-
tvím svého předsedy odevzdala dne 24. února 2020 její finální podobu. Závěrečná zpráva je 
v originálním znění dostupná na stránkách Ústavu spolu se souhrnnou publikací k průběhu 
hodnocení a s vyjádřeními ředitele Ústavu a vedoucích jednotlivých výzkumných oddělení. 
Publikace je rovněž součástí této výroční zprávy jako Příloha 9.13 na stránce 69.

Přes značnou složitost a organizační a časovou náročnost nezávislého mezinárodního Hod-
nocení výzkumné a  odborné činnosti Ústavu se jej podařilo, až na některé komplikace, 
úspěšně dokončit podle pravidel. Shromážděné výsledky z I. fáze byly poskytnuty jednot-
livým badatelkám a badatelům, kteří díky tomu získali inspirativní zpětnou vazbu pro svou 
další odbornou činnost. Především výsledky II. fáze pak využije vedení Ústavu ve spolupráci 
s Vědeckou radou a Radou Ústavu k návrhu žádoucích organizačních změn a manažerských 
rozhodnutí, které povedou k dalšímu zkvalitňování odborné činnosti Ústavu. V  roce 2020 
došlo také na základě doporučení Oborové komise k reorganizaci Odboru výzkumu a vzdě-
lávání, v rámci které vznikla čtyři nová oddělení:

- Oddělení výzkumu represe 1938–1989; 
- Oddělení výzkumu odboje a odporu 1938–1989; 
- Oddělení výzkumu politického a společenského vývoje 1938–1989; 
- Oddělení vzdělávání.

2
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Kromě toho byly pokynem ředitele zavedeny pracovní sku-
piny, které mají za cíl podpořit vznik prostředí, v němž bude 
kvalita výsledků práce jednotlivých badatelů a  badatelek 
více podporována spoluprací s ostatními kolegy a kolegyně-
mi. Během roku 2020 také probíhaly intenzivní interní deba-
ty nad podobou nového řádu řízení odborné činnosti, který 
má hned několik cílů: definovat odborné činnosti v Ústavu 
z hlediska jejich charakteru a nároků na kvalitu, dále stanovit 
kariérní perspektivy odborných pracovníků a připravit pod-
mínky motivující k dalšímu profesnímu rozvoji a v neposled-
ní řadě také vytvořit transparentní prostředí z hlediska řízení 
jednotlivých odborných činností a systému hodnocení od-
borných pracovníků.

2.2 Výzkumná činnost

Nejdůležitější událostí z  hlediska odborné činnosti Ústavu 
v roce 2020 bylo dokončení Hodnocení výzkumné a odbor-
né činnosti v  letech 2008 až 2018. V návaznosti na něj pak 
v pravidelných a četných poradách vedení Odboru výzkumu 
a vzdělávání (vedoucí oddělení, ředitelka odboru a náměs-
tek ředitele ÚSTR) vzniklo několik návrhů na úpravu výzkum-
né činnosti. Všechny změny se zároveň projednávají s pra-
covníky Odboru výzkumu a  vzdělávání, Vědeckou radou 
a následně s Radou ÚSTR.

2.3 Výzkumné projekty

V  roce 2020 pracovali badatelé Ústavu na 45 výzkumných 
projektech. Začalo se pracovat na 2 nových projektech („Čes-
ké vyrovnávání se komunistickou minulostí: dějiny, paměť 
a historická metodologie“, „Underground a Charta 77“) a 11 
projektů bylo uzavřeno dokončením hlavního výstupu [„Pro-
měny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992“, „Dě-
jiny státobezpečnostních složek v letech 1953–1968“, „Revize 
politických procesů a soudní rehabilitace jejich obětí v ko-
munistickém Československu“, „Varšavská smlouva: dezinte-
grace a rozpad (1985–1991)“, „Edice dokumentů k odbojové 
organizaci Petiční výbor Věrni zůstaneme“, „Nové sakrální 
stavby římskokatolické církve v českých zemích 1968-1989“, 
„Ukrajinská povstalecká armáda na území Československa“, 
„Vybrané kapitoly z moderních československých dějin po-
hledem pamětníků II. (1948–1989)“, „Opening up Historia-
na“, „Rulers and Ruled in Poland and Czechoslovakia (1945–
1968): Practical and Methodological Challenges in the 
Historicization of a Complex Relationship“ a „The Experience 
of State Socialism Reimagined“]. Jeden projekt byl ukončen 
po dohodě s jeho řešiteli: „Politický proces s Rudolfem Slán-
ským a spol. – analýza, kontext, komparace“. Jeden projekt 
byl po dohodě ukončen a nahrazen novým projektem, který 
lépe odpovídá stavu výzkumu, konkrétně projekt „Under-
ground 1960–1989“ byl nahrazen projektem „Underground 

a Charta 77“. Jeden projekt byl pozastaven kvůli dlouhodo-
bému vytížení jeho řešitelů v jiných projektech: „Kurýři a pře-
vaděči v  letech 1948–1955“. Jeden projekt byl pozastaven 
z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou: „Šlechta v kon-
frontaci s totalitními režimy (1938–1989)“.

Výzkumné projekty lze podle schválené Koncepce dlouho-
dobého vědeckého zaměření na projekty rozdělit do čtyř 
skupin:

1. Represe v  období nacistické okupace a  diktatury 
KSČ, kam patří zejména projekty zkoumající represivní apa-
ráty, ať to jsou „Dějiny státobezpečnostních složek“ pro ob-
dobí komunistické diktatury nebo „Nacistický bezpečnostní 
aparát a  SS v  protektorátu Čechy a  Morava II“ pro období 
německé okupace.

2. Rezistence zahrnuje projekty mapující například odboj 
(„Český kurýr. Edice ilegálního časopisu“), dále opozici v kul-
tuře („Underground a Charta 77“), opozici v dělnických vrst- 
vách společnosti („Vývoj kultury protestu průmyslového děl-
nictva v  Českých zemích v  letech 1945–1969“) nebo také 
v církvi („Tajné fakulty a jejich vliv na život katolické církve“).

3. Proměny společnosti v  období nacistické okupa-
ce a diktatury KSČ je okruh, který se zaměřuje na projek-
ty směřující k  lepšímu poznání společnosti, mimo jiné na 
příkladu různých společenských skupin [např. „Hnutí 1968 
v Československu a Západním Německu: komparativní ana-
lýza“ nebo „Šlechta v konfrontaci s totalitními režimy (1938–
1989)“]. Cestou k poznání proměny společnosti je i výzkum 
výrazných životních osudů v podobě biografií, jako např. Jo-
sefa Plojhara nebo Františka Kriegla.

4. Vzdělávací projekty zahrnují projekty jako „Dějiny 1938–
1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém“, či „Histo-
ryLab: využití technologií k  rozvoji historické gramotnosti“. 
Projekty Oddělení vzdělávání jsou z velké části financovány 
z externích zdrojů.

Podrobný přehled projektů je k dispozici na webo-
vých stránkách ÚSTR: www.ustrcr.cz/typ-projektu/
vyzkumne-a-dokumentacni-projekty.

2.4 Projekty s externím 
financováním

Obdobně jako v předešlých letech byl Ústav pro studium to-
talitních režimů i  v  roce 2020 aktivní při podávání nových 
žádostí o podporu výzkumných, popularizačních či vzdělá-
vacích projektů z externích zdrojů. Celkem bylo do veřejných 
soutěží či výběrových řízení podáno 13 návrhů projektů. 

https://www.ustrcr.cz/typ-projektu/vyzkumne-a-dokumentacni-projekty/
https://www.ustrcr.cz/typ-projektu/vyzkumne-a-dokumentacni-projekty/
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Ještě v roce 2020 pak 4 nové projektové žádosti v soutěžích 
obstály a byla jim schválena finanční podpora, ve dvou pří-
padech se dokonce jednalo o podporu ze zahraničních zdro-
jů. Celkem tyto nové projekty do budoucna přispějí k posíle-
ní rozpočtu Ústavu částkou více než půl milionu Kč.

V roce 2020 byla taktéž zahájena realizace 5 projektů pod-
pořených v rámci výběrových řízení a veřejných soutěží, vy-
hlášených většinou v předešlém roce. Tyto projekty přinesly 
v roce 2020 do rozpočtu ÚSTR částku 2,5 milionu Kč.

Zároveň v roce 2020 úspěšně probíhala realizace 7 projektů, 
podpořených v rámci veřejných soutěží v uplynulých letech, 
díky nimž byl rozpočet Ústavu v témže roce posílen o téměř 
7 milionů Kč.

Vzhledem k dlouhodobému nárůstu agendy spojené s ad-
ministrací nově připravovaných i  běžících projektů byla 
projektová agenda v roce 2020 spravována třemi specializo-
vanými pracovníky, přičemž náklady na pracovní místo jed-
noho z těchto pracovníků byly výlučně hrazeny z grantových 
prostředků.

2.5 Publikace vydané ÚSTR

ÚSTR disponuje nakladatelstvím, které je zaměřeno na pub-
likování výsledků vlastní činnosti zejména v odborných kni-
hách, ale i  v  časopisech. Tato činnost spadá pod Oddělení 
publikací a nových médií Odboru produkčního.

Periodické publikace Ústavu jsou revue Paměť a dějiny, vydá-
vaná čtyřikrát ročně a určená zejména širší veřejnosti, a od-
borný časopis Securitas Imperii, zařazený na seznam recenzo-
vaných periodik. Paměť a dějiny letos širší veřejnosti nabídly 
témata věnovaná výročí konce 2. světové války, aktivitám 
podzemní církve, nebo exotičtější problematice vazeb Čes-
koslovenska na africké státy a jejich politiku. Securitas Imperii 
pak v průběhu roku procházel proměnou, která má časopis 
připravit na přijetí do prestižních mezinárodních časopisec-
kých databází – pokračovalo vydávání části obsahu v ang- 
ličtině, redakční rada časopisu byla posílena o zahraniční od-
borníky a odbornice a v následujícím roce jej čeká také změ-
na vizuální podoby a webových stránek.

Na poli knižních publikací pokračovala spolupráce s prestiž-
ními českými nakladatelstvími a  institucemi  – v  roce 2020 
ÚSTR vydal odborné tituly s Nakladatelstvím Lidové noviny, 
nakladatelstvími Karolinum, Academia, CDK, s Ústavem dě-
jin umění AV ČR, v. v. i. a dalšími. Celkově bylo v roce 2020 
vydáno 31 nových titulů.

Knižní produkci ÚSTR běžně prezentuje na knižních vele-
trzích a  dalších akcích. Vzhledem k  epidemii Covid-19 ale 
byla většina větších akcí tohoto typu zrušena. Informace 

o  publikacích ÚSTR tak mohli zájemci získávat primárně 
z webu ústavu, sociálních sítí, tiskových zpráv a mediálních 
výstupů zaměstnanců ústavu.

Mezi významné počiny v  publikační činnosti patří vydání 
dvou publikací. Vydáním dvou knih, Třetí odboj v didaktické 
perspektivě a  Jak vystavujeme soudobé dějiny, byla dokon-
čena trilogie „Dějiny v  diskusi“, která byla zahájena v  roce 
2018 vydáním publikace Podoby československé normalizace. 
Všechny tyto svazky kombinují výsledky dlouhodobých vý-
zkumů autorů z Oddělení vzdělávání Ústavu, přinášejí klíčo-
vé zahraniční odborné texty a vstupují do přímého dialogu 
s širší odbornou obcí. Důležitou publikací roku 2020 nepo-
chybně také je kniha Jana Synka Mám klid ve svém svědomí. 
Milada Horáková ve střetu s komunistickým režimem. Cenným 
příspěvkem k výzkumu nacistické okupace Českých zemí je 
publikace Jana Vajskebra a Petra Kaňáka Kariéry ve službách 
nacismu, jež vyšla v koedici s Nakladatelstvím Lidové noviny. 
Stejně tak je významná monografie založená na dlouhém 
výzkumu Jaroslava Pažouta a Tomáše Bursíka Třídní (ne)spra-
vedlnost analyzující fungování komunistické justice.

Více informací o publikacích vydaných v roce 2020 
viz Příloha 9.1 na stránce 49.

2.6 Konference a workshopy 
pořádané ÚSTR

Z celkové činnosti ÚSTR se epidemie Covid-19 nejvíce dotkla 
plánovaných konferencí a  odborných workshopů, z  nichž 
byla uspořádána jediná akce, a to druhý ročník mezinárodní 
konference „Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování mi-
nulosti“. Tuto konferenci se i při zachování původně sestave-
ného programu podařilo uskutečnit online, a to velmi úspěš-
ně – jak z hlediska obsahu, tak sledovanosti. Z plánovaných 
konferencí a  workshopů bylo odloženo konání konference 
v  Českých Budějovicích o  československých dějinách (pů-
vodně 27. a  28.  května), konference o  projektu Poslední 
adresa (původně 21. a  22.  května, namísto konference se 
uskutečnilo mezinárodní online pracovní setkání bez účas-
ti veřejnosti), konference o  undergroundu v  Českosloven-
sku v  letech 1981–1989 (původně 29.  října), workshopů 
„Crossing the Iron Curtain before 1989“ (září 2020), celoden-
ního semináře o kolaboraci kněží nebo pokračování konfe-
rence „Film a propaganda“. Většina těchto akcí pro odbornou 
veřejnost bude nahrazena v roce 2021.

Odborné fórum „Dějiny ve veřejném prostoru II“, které jsme 
pořádali společně s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, 
Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., Filozofickou fakultou Uni-
verzity J. E. Purkyně a  Pedagogickou fakultou UK, se mělo 
původně konat ve dnech 22. a 23. října, ale kvůli opatřením 
proti šíření koronaviru jsme program upravili a uzpůsobili jej 



14
online prostředí. Fórum se tedy uskutečnilo jako série 8 pa-
nelů (22. a 23. října, 12. a 13. listopadu, 3. a 4. prosince a 10. 
a 11. prosince) po maximálně hodině a půl vysílání včetně 
diskuze od října do prosince, a to na platformě Zoom s vy-
síláním na YouTube kanále Ústavu, kde jej mohl sledo-
vat každý nejen živě, ale i ze záznamu. Na web jsme upravili 
i  plánovanou posterovou sekci, v  níž se představilo 10 vý-
zkumných nebo popularizačních projektů. Zachovali jsme 
i mezinárodní formát, na konferenci vystoupili dva hosté ze 
zahraničí  – akademička a  kurátorka muzea polských Židů 
POLIN Barbara Kirshenblatt -Gimblett a historik a didaktik Ro-
bert Stradling. Na konferenci vystoupilo 36 přednášejících, 
konferenční panely živě sledovalo celkem 590 diváků a ke dni 
31. prosince 2020 má konference dohromady 4 413 zhlédnu-
tí. Záznamy konferenčních panelů, podrobnosti o  příspěv-
cích a náhledy posterů jsou k dispozici na webu konference 
www.forumdvp.cz

2.7 Naplňování zákona 
č. 262/2011 Sb., 
o účastnících odboje 
a odporu proti komunismu

Na realizaci této agendy se ÚSTR podílí již od počátků na-
plňování příslušného zákona v roce 2012. Oddělení agendy 
zákona č. 262/2011 po většinu roku 2020 tvořili tři odborní 
pracovníci, kteří vypracovali pro Ministerstvo obrany a Etic-
kou komisi ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti 
komunismu celkem pět odborných stanovisek, týkajících se 
konkrétních žadatelů. Na konci roku pak byla další tři sta-
noviska ve stadiu rozpracování, na vyhotovení čekalo deset 
žádostí Ministerstva obrany a dvě žádosti Etické komise. His-
torici z Oddělení agendy zákona o třetím odboji se dále po-
díleli na zpracování studií a  odborné redakci odevzdaných 
textů v  rámci projektu „Dokumentace popravených z  po-
litických důvodů (1948–1989)“ a  na badatelském projektu 
„Organizace Světlana“. V  průběhu roku byla také s  oporou 
v jednom z dřívějších odborných stanovisek publikována již 
zmiňovaná monografie Mám klid ve svém svědomí pojedná-
vající o protikomunistické činnosti Milady Horákové.

Statistický přehled vyřizování žádostí za období 
od 1. 1. do 31. 12. 2020

Přijaté žádosti z Ministerstva obrany celkem 1

Stanoviska zpracovaná a odeslaná celkem 5

Stanoviska vypracovaná k žádostem z roku 2017 1

Stanoviska vypracovaná k žádostem z roku 2018 4

Stanoviska ve schvalovacím řízení 0

Stanoviska rozpracovaná u referentů 2

Žádosti čekající na zpracování 10

Přijaté žádosti z Etické komise ČR celkem 1

Stanoviska zpracovaná a odeslaná 0

Stanoviska rozpracovaná u referentů 1

Žádosti čekající na zpracování 2

Tabulka srovnání s rokem 2019

2019 2020

Přijaté žádosti z Ministerstva obrany 
celkem

10 1

Stanoviska zpracovaná a odeslaná 6 5

Stanoviska rozpracovaná u referentů 3 2

Stanoviska ve schvalovacím řízení 0 0

Stanoviska čekající na zpracování 13 10

2019 2020

Přijaté žádosti z Etické komise ČR 
celkem

1 1

Stanoviska zpracovaná a odeslaná 
celkem

0 0

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8y3LNGWcj830vwfeFVM-eIAjo1OPhLjp
http://www.forumdvp.cz
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Prezentace publikací  
o československé komunistické 
justici, festival Mene Tekel

Vydali jsme knihu Jana Synka  
o Miladě Horákové Mám klid ve 
svém svědomí



16



17Vzdělávací činnost

Vzdělávání i v roce 2020 představovalo jednu z klíčových činností Ústavu, zvláště poté, co 
byla na základě vládních nařízení zrušena prezenční výuka na školách a zavedena výuka 
distanční a zvýšila se tak poptávka po materiálech pro výuku doma i po online vzdělávání 
učitelů a učitelek. Oddělení vzdělávání se zaměřuje na tři hlavní oblasti činnosti:

1. poskytuje podporu učitelům dějepisu a příbuzných předmětů, zejména v podobě se-
minářů a vzdělávacích kurzů, které byly v  roce 2020 uspořádány převážně v online for-
mě a doplněny navíc o pravidelné konzultace aktuálních problémů spojených s distanční 
výukou;

2. vytváří vzdělávací materiály pro využití ve školách, ale i v neformálním a občanském 
vzdělávání;

3. věnuje se výzkumu v oblasti didaktiky dějepisu a paměťové kultury.

Všechny oblasti vzdělávací činnosti byly v roce 2020 silně ovlivněny pandemickou situací 
v ČR i v zahraničí. Přestože byl dopad na mnohé aktivity, zejména domácí a zahraniční 
odborné konference a výstavy, negativní, vzdělávací působení ÚSTR nepolevilo a v někte-
rých oblastech zažilo nebývalou expanzi. Díky předchozím zkušenostem s online provo-
zem (zejména díky mezinárodním projektům), převaze elektronických pomůcek v port-
foliu ÚSTR, díky rozsáhlé síti spolupracujících učitelů a efektivní spolupráci na propagaci 
a produkci uvnitř Ústavu bylo možné adaptovat podporu učitelů a provoz pomůcek na 
situaci distanční a hybridní výuky.

Již v březnu 2020 byla zahájena série webinářů pro učitele a tzv. kabinetů D21 (otevřený 
konzultační prostor pro učitele) a byly vytvořeny vzorové pomůcky pro online výuku včet-
ně návrhu kriteriálního hodnocení výkonů žáků (lekce pro distanční výuku). Podmínky 
distanční výuky se především během jarních měsíců 2020 projevily i ve zvýšeném zájmu 
o web www.dejepis21.cz, spravovaný Oddělením vzdělávání, a zvýšila se i sledovanost 
facebookového profilu („Dějepis v 21. století“). I v případě aplikace pro práci s historický-
mi prameny (vyvíjené ve spolupráci s  partnerskými institucemi) HistoryLab.cz pak po-
ptávka po elektronických cvičeních výrazně přesáhla dosavadní objem: od uzavření škol 
dne 11. března do konce roku byl HistoryLab využit nejméně ve 30 000 „žáko -hodinách”. 
Mimořádné jarní nasazení, jež přesahovalo kapacity stávajícího týmu, bylo v letních mě-
sících stabilizováno rozšířenou podporou Technologické agentury ČR, určenou pro pro-
jekty, které se zaměřily na zmírnění následků pandemie. Navýšené prostředky byly a na 
počátku roku 2021 budou využity zejména na posílení technického řešení, konsolidaci 
„learning management system“ a zvýšení kapacity pro výrazně vytíženější helpdesk.

V oblasti výzkumu byla vydáním dvou knih, Třetí odboj v didaktické perspektivě a Jak vy-
stavujeme soudobé dějiny, dokončena trilogie „Dějiny v diskusi“, která byla zahájena v roce 
2018 vydáním publikace Podoby československé normalizace. Všechny tyto svazky kombi-
nují výsledky dlouhodobých výzkumů autorů Oddělení vzdělávání, přinášejí klíčové za-
hraniční odborné texty a vstupují do přímého dialogu s širší odbornou obcí. Významným 
publikačním úspěchem je též vydání dvou odborných článků v prestižním australském 
oborovém časopise Historical Encounters.
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Mezi nejvýznamnější výstupy vůči širší veřejnosti je třeba 
za rok 2020 počítat výstavu „ReporTvář Julia Fučíka“. Výsta-
va, která stejně jako následně vydaný katalog vznikla ve 
spolupráci s Národním muzeem, zaznamenala ohlas v ce-
lém spektru periodik včetně deníků, divácký zájem byl bo-
hužel přerušen uzávěrou expozic v říjnu.

Oddělení bylo aktivní ve výzkumné činnosti. Výsledky kon-
ference „Dějiny ve veřejném prostoru I. Česká společnost 
a historická výročí“ z roku 2018 byly základem pro zvláštní 
číslo odborného časopisu Marginalia Historica. Pracovníci 
Oddělení vzdělávání aktivně přispěli jak z obsahového, tak 
organizačního hlediska k  letošní edici konference „Dějiny 
ve veřejném prostoru IIc, z  něhož se i  přes online formu 
stala významná konferenční událost.

V  oblasti mezinárodní spolupráce byl úspěšně uzavřen 
projekt „Opening up Historiana“, ve kterém pod vedením 
organizace Euroclio mohli pracovníci ÚSTR zúročit své zku-
šenosti s  využitím digitálních technologií pro vzdělávání 
historickými prameny.

3.1 Vzdělávací semináře 
pořádané ÚSTR

V roce 2020 jsme uspořádali 5 prezenčních seminářů. Zruše-
né semináře a workshopy se ale podařilo plně nahradit on-
line aktivitami – pravidelnými konzultacemi přes hromadná 
online setkání, vícedenními distančními semináři a  přede-
vším webináři na YouTube kanále Oddělení vzdělávání.

Kabinety D21

V  pravidelných časech byly vypisovány konzultace s  lekto-
ry Oddělení vzdělávání  – nejprve jednou, posléze dvakrát 
týdně ve dvou paralelních skupinách po maximálně osmi 
osobách. Celkem se od března do poloviny května, kdy byly 
Kabinety pro nižší zájem způsobeným částečnou obnovou 
výuky zrušeny, přihlásilo k účasti 68 učitelek a učitelů.

Distanční semináře

Vícedenní online kurzy s povinnou registrací zájemců sezna-
movaly účastníky v několika lekcích s digitální aplikací His-
toryLab. Kurz začínal úvodním setkáním formou videokon-
ference, pokračoval samostatnou prací učitelů s  jejich žáky 
a studenty a končil závěrečným setkáním a evaluací. Lektoři 
byli navíc k dispozici při pravidelných konzultacích. Celkem 
se uskutečnilo 1 jednodenní online setkání a 3 distanční se-
mináře, z toho dva byly pro velký zájem rozděleny do dvou 
paralelních kurzů.

Webináře

Formát seminářů nahradily hodinové webináře – uzpůsobe-
né distanční formě a reagující na aktuální poptávku učitelů 
a učitelek, kteří byli vzhledem k okolnostem nuceni hledat 
nové formy, ale i  obsahy pro výuku. Webináře byly určeny 
pro větší množství posluchačů než běžné prezenční semi-
náře. Interakce s posluchači byla během živého vysílání na 
platformě YouTube zastoupena zodpovídáním otázek z cha-
tu. Webináře byly převážně věnovány využití aplikace His-
toryLab.cz, nechyběly ale ani tematické semináře (např. „Jak 
učit o normalizaci“ nebo „Rok 1989 ve výuce“). V roce 2020 
proběhlo celkem 11 webinářů, které jsou nadále k dispozi-
ci na YouTube kanále Oddělení vzdělávání. Živě je sledovalo 
celkem 715 diváků, celkový počet zhlédnutí ke dni 31. pro-
since 2020 je 7 486.

Ústav v  roce 2020 uspořádal celkem 21 vzdělávacích akcí, 
z toho 11 webinářů, 5 prezenčních seminářů, 4 distanční semi-
náře a 1 letní školu. Přehled akcí včetně údajů o počtu účastní-
ků či sledujících přinášíme v Příloze 9.2  na stránce 51.

3.2 Letní škola pro učitele

Nejvýraznější aktivitou Oddělení vzdělávání a pro veřejnost 
v  roce 2020 byla tradiční letní škola pro učitele dějepisu 
a společenských věd, která se konala již po jedenácté. Letoš-
ním tématem byly různé perspektivy v dějinách. Letní škola 
„Nahlížet dějiny. Jak porozumět lidem, kteří žili v  minulos-
ti“ proběhla ve dnech 27. a 28. srpna v Centru současného 
umění DOX a zúčastnilo se jí 114 učitelů a učitelek z celé re-
publiky. Ohlédnutí za dvěma dny přednášek a workshopů je 
k dispozici na YouTube kanále ÚSTR.

3.3 Vzdělávací materiály

Pro online výuku byly v roce 2020 uzpůsobeny některé nově 
tvořené pomůcky, jako tomu bylo v případě vzorových cviče-
ní s využitím materiálů připravených na portálu dejepis21.cz 
či u metodického plakátu „Jak vytvořit vlastní lekci”. V jiných 
případech byl upraven způsob prezentace, jako u dvojí sady 
nových cvičení v  prostředí Historylab představených pro-
střednictvím webinářů.

Na web dejepis21.cz („Dějepis v 21. století“) přibylo od za-
čátku března do konce roku 2020 celkem 7 lekcí na různá 
témata ze soudobých československých dějin. Lekce vždy 
obsahují stručnou metodiku pro učitele, odkazy na materi-
ály z našich dostupných aplikací, pracovní list pro žáky a ná-
vrh kritérií pro hodnocení. Webová stránka Distanční výuka 
má za rok 2020 celkem 5 726 návštěv od 3 929 unikátních 
návštěvníků.
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Další online pomůcky, zejména čtyři sady pramenů a e -aktivit 
k dějinám komunistického Československa na portálu Histo-
riana, mezinárodní výstup v podobě čtyř vícejazyčných lekcí 
představujících různé aspekty životů v komunistických reži-
mech (Modul „Pathways Socialism Realised“ – lekce v ang- 
ličtině, češtině/slovenštině, bosenštině a  bulharštině), ino-
vovaná a doplněná mapa usmrcených na československých 
státních hranicích či aplikace „Obrazy příslušníků SNB“ bu-
dou systematičtěji využívány zejména v následujících letech.

Příprava učebnice pro 9. třídu ZŠ, na níž pracujeme s vítězem 
výběrového řízení z roku 2018 – plzeňským nakladatelstvím 
Fraus, přešla do fáze pilotování delších tematických celků  
na vybraných školách. Několik vzorových kapitol bylo též vy-
užito na letní škole.

3.4 Stáže

Stáž v  Oddělení vzdělávání absolvovala studentka Studia 
nových médií FF UK Lada Čápová, a  to nejprve v  prezen- 
ční formě, později především prostřednictvím online úkolů 
a komunikace. Konzultace poskytli pracovníci oddělení též 
řadě domácích i zahraničních výzkumníků (FF UK, PedF UK, 
FF MU, UC Berkeley ad.).

V  roce 2020 byla dohodnuta a  schválena stáž významné 
americké muzeoložky dr. Alexandry Lord financovaná Full-
brightovou komisí, která se uskuteční v období leden až kvě-
ten 2021. Přítomnost Alexandry Lord bude velkým přínosem 
pro aktivity v oblasti výzkumu muzeí.

Stáž v rámci výzkumných oddělení absolvovali dva studen-
ti z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni – Ka-
rolína Krátká a Tomáš Pilař. Zapojili se do interního projektu 
„Čechoslováci v Gulagu“, v rámci něhož přepisovali nahrávky 
a zpracovávali databázi.

Online seminář pro vyučující dějepisu

Workshopy v rámci letní školy pro učitele, Centrum 
současného umění DOX, foto Dorota Velek
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Účastníci a účastnice letní 
školy v roce 2020, Centrum 
současného umění DOX,  
foto Dorota Velek
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Organizační a lektorský tým 
letní školy 2020, Centrum 
současného umění DOX,  
foto Dorota Velek

Letní škola pro učitelky a 
učitele dějepisu 2020, Centrum 
současného umění DOX,  
foto Dorota Velek
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23Popularizační činnost

Omezené možnosti k popularizačním aktivitám se v rámci možností podařilo nahradit 
online aktivitami.

Knihy ke stažení

Speciální aktivitou v období nouzového stavu bylo zpřístupňování vybraných publikací 
ÚSTR na web, odkud si je zájemci a zájemkyně mohli zdarma stáhnout. Na facebooko-
vém profilu Ústavu se tato aktivita setkala s dobrým ohlasem.

Celkem jsme čtenářům dali k dispozici 18 publikací, 3 čísla časopisu Paměť a dějiny, 2 čísla 
časopisu Securitas imperii a 1 katalog k výstavě Případ Světlana. Souběžně s webem jsme 
o „knihách online” informovali na sociálních sítích Facebook, Instagram a od 18. června 
nově také na Twitteru. Zvýšení aktivit na našich sociálních platformách se projevilo v ná-
růstu sledovanosti všech profilů – viz Podkapitola 4.4 na stránce 24.

Podcasty

Od června 2020 jsme také přistoupili k přípravě podcastů dostupných na platformách 
Spotify a Soundcloud. Podcasty mají přispívat k popularizaci našich výstupů, zejména 
publikačních. Za rok 2020 jsme natočili a publikovali 4 podcasty.

Poslední adresa

V  loňském roce pokračoval také projekt „Poslední adresa“, který uctívá památku obětí 
komunistického režimu umísťováním pamětních tabulek na místo jejich posledního 
bydliště před zatčením. V roce 2020 jsme projektem připomněli 70. výročí dvou velkých 
politických procesů – „Milada Horáková a  spol.“ a „Veselý a  spol“. Dne 17. června byly 
v  Jihlavě umístěny tabulky na paměť popravených v  jednom z největších politických 
procesů na Moravě „Veselý a spol.“ a 26. června přibyla další tabulka v Praze na domě, 
kde byl zatčen Záviš Kalandra, později popravený v procesu s Miladou Horákovou.

4
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4.1 Programová rada

Také v  roce 2020 se pravidelně scházela Programová rada, 
kterou zřídil ředitel ÚSTR jako svůj poradní orgán ke kon-
cepčnímu vedení, koordinaci a vyhodnocování činnosti, jíž 
se Ústav primárně obrací k širší veřejnosti, včetně širší odbor-
né veřejnosti. Programová rada se kromě letních prázdnin 
sešla osobně či prostřednictvím videokonference v podstatě 
každý měsíc. Konání hlavních akcí v příštím roce, stejně jako 
přesunutí některých původně letošních akcí, projednala Pro-
gramová rada zejména na svém květnovém a  červnovém 
zasedání. Reflexe proběhlých akcí pro veřejnost byla letos 
premiérově zanesena do nové interní on      -line aplikace a pro-
jednána také ústně na prosincové schůzi rady.

4.2 Výstavy

Realizace výstav v roce 2020 byla velmi silně zasažena ome-
zeními týkajícími se pandemie Covid-19, jelikož většina vý-
stav je určena do interiérů – muzeí, zámků, ale také škol – 
které byly po velkou část roku uzavřené.

Přesto se však povedlo uvést dvě nové výstavy: „Nebe bylo 
plné hvězd“ a „Otazníky nad naší svobodou“. Obě byly po své 
premiéře ještě reprízovány. Oddělení vzdělávání připravilo 
novou výstavu „ReporTvář Julia Fučíka“. Výstava, která stejně 
jako následně vydaný katalog vznikla ve spolupráci s Národ-
ním muzeem, zaznamenala ohlas v celém spektru periodik 
včetně deníků, divácký zájem byl bohužel přerušen uzávě-
rou expozic v říjnu.

V  průběhu celého roku 2020 mělo být v  několika němec-
kých městech ve spolupráci s Deutsche Bahn uskutečněno 
několik uvedení dvojjazyčné výstavy „Cesta za svobodou“, 
která byla připravena na podzim 2019 společně s  němec-
kým velvyslanectvím. Bohužel kvůli situaci byla výstava uve-
dena pouze v  prostorách železničních nádraží v  Chemnitz 
a v Drážďanech.

Pokračovalo také reprízování ostatních výstav v českých re-
gionech. V roce 2020 bylo uvedeno 10 starších výstav na 17 
místech včetně základních a středních škol, 16 uvedení těch-
to výstav jsme museli zrušit nebo odložit.

Podrobný přehled uspořádaných výstav včetně anotací viz 
Příloha 9.3  na stránce 55.

Statistka výstav V Česku V zahraničí Celkem

Počet nových výstav 3 0 3

Počet uvedení nových výstav 5 0 5

Počet uvedení výstav zhotovených v předchozích letech 16 2 18*

Počet uvedení všech výstav v průběhu roku 2020 celkem 20 2 22

*Kvůli pandemii Covid-19 bylo zrušeno nebo přesunuto na 
jiný termín dalších 16 repríz výstav.

4.3 Semináře, diskuze 
a přednášky

Ačkoliv rok 2020 nelze z hlediska množství akcí pro veřejnost 
považovat za úspěšný, podařilo se uspořádat nebo se podí-
let na pořádání 10 akcí, z  toho 6 proběhlo za přítomnosti 
diváků a 4 online v podzimním období. Online akce probí-
haly prostřednictvím platformy Zoom, 1 cizojazyčná před-
náška byla pro registrované, 3 prezentace knih byly vysílány 
na YouTube kanále Ústavu.

Videozáznamy z uspořádaných akcí jsou k dispozici na na-
šem webu v sekci Záznamy minulých akcí, akce vysílané živě 
je možné zpětně zhlédnout na YouTube kanále.

Přehled akcí pro veřejnost pořádaných ÚSTR viz Příloha 9.4 
na stránce 57.

4.4 Sociální média

V průběhu roku 2020 jsme zavedli nový systém správy a plá-
nování obsahu napříč všemi platformami sociálních médií 
tak, aby bylo poměrově zastoupeno informování o všech ak-
tivitách Ústavu. Od června 2020 jsme spustili profil na Twit- 
teru. Na správě všech profilů spolupracuje širší tým pracov-
níků Ústavu. V  důsledku epidemické situace v  ČR se zvýšil 
důraz na využívání sociálních médií pro prezentaci činnosti 
Ústavu. Velkou odezvu na sociálních sítích měly například 
životopisné medailony lidí, kteří byli v prvních poválečných 
dnech v květnu 1945 zavlečeni do Sovětského svazu. Série 
medailonků tak předcházela spuštění webu Čechoslováci 
v Gulagu věnovaného stejnojmennému projektu dokumen-
tace politických represí vůči krajanům v  Sovětském svazu. 
Vzhledem k přesunu říjnové konference „Dějiny ve veřejném 
prostoru II. Vystavování minulosti“ do online podoby byl vý-
znamně využit náš kanál na YouTube, jehož počet odběrate-
lů se díky této aktivitě zvýšil o více než 30 %.
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Profil
Zveřejněno příspěvků 
(a událostí)

Počet lajků 
k 31. 12. 2020

Nárůst lajků oproti 
roku 2019

FB Profil ÚSTR 313 (32) 11 244 1 062

FB Profil D21 202 (15) 2 968 557

Profil Počet zveřejněných příspěvků Počet sledujících k 31. 12. 2020

Instagram 149 902

Profil Počet zveřejněných příspěvků Počet sledujících k 31. 12. 2020

Twitter 156 (včetně retweetů) 261

Profil Počet zveřejněných příspěvků Počet sledujících k 31. 12. 2020

YouTube 25 1 390

4.5 Pamětnický digitální archiv 
„Paměť národa“

Statistiky portálu „Paměť národa“ za rok 2020 
(údaje k 6. lednu 2021):

- Počet pamětníků v databázi: 11 691 – 
 roční nárůst o 1 214 pamětníků. 
- Počet publikovaných svědectví pamětníků: 5 979 – 
 roční nárůst o 883 tj. za den přibydou na portálu  
 „Paměť národa“ průměrně více než dva nově  
 publikované medailony. 
- Počet registrovaných badatelů: 12 031 – z toho 2 079 
 nových badatelů, na „Paměť národa“ se tedy přihlásí 
 v průměru 6 nových badatelů denně. 
- Počet fotografií v databázi: 89 415 – roční nárůst o 12 538, 
 na „Paměti národa“ denně přibyde 34 nových fotografií. 
- Počet klipů v databázi (audio i video): 39 669 – 
 roční nárůst o 5 423, tj. 15 nových klipů denně.

Z uvedených statistik vyplývá, že i v roce ovlivněném pande-
mií portál „Paměť národa“ (společný projekt ÚSTR, Českého 
rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum, z. ú.) fungoval 
coby platforma umožňující uchovat, zpřístupnit a  publiko-
vat stále větší počet pamětnických vzpomínek svědků his-
torie 20. století. Počet nově publikovaných pamětnických 
medailonů za uplynulý rok (883) je pak nejvyšší za dvanáct 
let fungování portálu. Rostoucí zájem laické i odborné ve-
řejnosti o  příběhy z „Paměti národa“ pak dokládá setrvalý 
nárůst nově zaregistrovaných badatelů, kteří se po registraci 
mohou seznámit s celými záznamy pamětnických výpovědí 
a uloženými dokumenty (2 079 nových badatelů je nejvyšší 
roční přírůstek). V roce 2020 došlo k určitému útlumu natá-
čení, ale tento „výpadek“ byl nahrazen publikováním někte-
rých dříve nezpracovaných nahrávek, a to jak z archivu Post 
Bellum, tak ze sbírek dalších partnerů (například kolekce 

výpovědí válečných veteránů badatele Josefa Nitry, nahráv-
ky pořízené rámci soutěže pro veřejnost „Příběhy 20. století“ 
z let 2013–2017 a další).

Uplynulý rok logicky přinesl úbytek veřejných prezentací 
spojených s „Pamětí národa“, řada aktivit se přenesla do on-
line prostoru, ať už to byly desítky nových článků publikova-
ných v rámci Magazínu Paměti národa, virtuální prezentace 
nebo vzdělávací aktivity. Podařilo se uspořádat desátý ročník 
udílení „Cen Paměti národa“, které bylo odvysíláno 17. listo-
padu z  tentokrát prázdného pražského Národního divadla 
Českou televizi a slovenskou RTVS.

V  době pandemie pak operativně vzniklo „Centrum po-
moci Paměti národa“ – namísto natáčení příběhů tak spo-
lupracovníci „Paměti národa“ především v  jarním období 
v době vrcholící první vlny nabízeli tisícům již zaznamena-
ných pamětníků aktivně zprostředkování zdravotní a sociální 
výpomoci.

Zahraniční spolupráce Paměti národa

Dle trojstranné smlouvy uzavřené v  roce 2008 mezi ÚSTR, 
Post Bellum a Českým rozhlasem je Ústav garantem mezi-
národní spolupráce „Paměti národa“. Níže předkládáme pře-
hled nejdůležitějších projektů s mezinárodním dosahem:

- „Paměť kubánského národa 2020“ – nástroj pro 
 transformaci kubánské společnosti ke skutečné svobodě; 
- „Paměť běloruského národa“; 
- „Paměť Ukrajiny“ – pilotní projekt; 
- „Odsunuté děti“; 
- „Odsunutá Paměť Šumavy“(„Das vertriebene 
 Gedächtnis des Böhmerwaldes“); 
- komiks Odsunuté děti; 
- „W -Child: Growing up in war/ Growing up in Totality“; 
- „Paměť jsme my“ – připomínka holocaustu skrze dětské 
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 divadelní představení; 
- výstava „Nejsme tu sami“ se představila v česko -saském 
 pohraničí; 
- výstava „Není noci tak tmavé”.

4.6 Knihovna Jána Langoše

Knihovna Jána Langoše je zaměřena na budování a zpřístup-
ňování specializovaného fondu se zacílením na studium to-
talitních režimů, především komunistického a nacistického, 
na území Československa, resp. protektorátu Čechy a  Mo-
rava, a  jejich souvislostí v  celosvětovém kontextu. Knihov-
ní katalog v  současnosti obsahuje 12 843 bibliografických 
záznamů, jež v celkovém počtu obsahují 15 735 exemplářů 
knižních titulů a čísel časopisů.

V roce 2020 přibylo do fondu celkem 399 nových exemplářů. 
Zakoupeno bylo 321 nových titulů, významná část nových 
přírůstků byla pořízena díky probíhajícím grantům pracovní-
ků ÚSTR. 52 titulů získal ÚSTR výměnou s domácími i zahra-
ničními partnerskými institucemi a  26 titulů dostal darem. 
Počet registrovaných čtenářů byl v tomto roce 148 a knihov-
nou bylo zapůjčeno 2 002 (139 nových výpůjček) knih a pe-
riodik. Meziknihovní výpůjční služba činila 28 knih.

Pracovník knihovny se také podílí na indexaci a  dodávání 
elektronických kopií článků z časopisů Paměť a dějiny a Se-
curitas Imperii do databází CEEOL a EBSCO. V roce 2020 byly 
do databáze CEEOL přidány i  dostupné elektronické knihy 
z  vydavatelství ÚSTR, čímž se staly snáze dostupné široké 
čtenářské obci po celém světě.

Pracovník knihovny, stejně jako v uplynulých letech, zajišťuje 
kontrolu a transfer dat získaných zpracováním výstupů z vě-
decké činnosti zaměstnanců ÚSTR do RIV.

Vzhledem k rekonstrukci budovy, kde sídlila i knihovna, jsou 
čtenářské služby omezeny. Kvůli chybějícímu zázemí není 
možné poskytnout výpůjčky veřejnosti. Pro umístění celé-
ho fondu knihovny se podařilo zajistit depozitář v Jenštejně 
patřící Knihovně Akademie věd ČR, v. v. i. Díky tomu zůstal 
výpůjční servis zaměstnancům ÚSTR a ABS zachován.

Z důvodu omezených služeb samotné Knihovny Jána Lan-
goše se pracovníci knihovny podílejí na retrokatalogizaci 
fondu knihovny ABS. V rámci retrokatalogizace byla do kon-
ce roku 2020 zpracována část časopiseckého fondu. V plánu 
je zpracovat historický fond knihovny ABS.

4.7 Ceny ÚSTR Za svobodu, 
demokracii a lidská práva

Cenu ÚSTR v letošním roce obdrželo pět osobností z Česka 
i zahraničí a jedna organizace. O udělení cen jako vždy roz-
hodovalo poradní kolegium jmenované ředitelem ÚSTR, se 
zastoupením zaměstnanců ÚSTR i ABS a externistů.

V  roce 2020 nebylo možné uspořádat tradiční slavnostní 
předání v prostorách Senátu, které se původně mělo konat 
v listopadu. Náhradní ceremoniál, při němž laureáti a laure-
átky obdrží pamětní medaili, plánujeme na rok 2021, jakmile 
to situace dovolí. Životopisné medailony oceněných jsme 
prezentovali na sociálních sítích.

V první kategorii získaly „Cenu za statečné občanské posto-
je v době nacistické okupace a komunistické diktatury“ tyto 
osobnosti:

Mária Didiová (*1932) 
Navzdory režimu i rasovým předsudkům.

Narozena v  Pružině na Slovensku. Manželka spisovatele 
Ľudovíta Didiho. Již v  mládí se vzepřela rasovým předsud-
kům ovládajícím tehdejší československou společnost. Kvů-
li manželovi se rozešla se svou rodinou, které se příčil jeho 
romský původ.

Pracovala jako učitelka, během prověrek v  roce 1969 přišla 
i s manželem o zaměstnání kvůli odmítnutí intervence vojsk 
Varšavské smlouvy a  posrpnového vývoje. Oba pak prožili 
období tzv. normalizace v dělnických profesích. V roce 1980 
pak připojili své podpisy pod Chartu 77 a  stali se jedněmi 
z několika desítek slovenských signatářů.

Karel Charlie Soukup (*1951)
Undergroundový písničkář a poustevník.

Narodil se v Praze. Vyučil se strojním zámečníkem. Proslavil 
se svými provokativními a sarkastickými protirežimními tex-
ty, kvůli kterým byl několikrát zadržen a vyšetřován. V roce 
1976 strávil půl roku ve vazbě. O rok později spolu s manžel-
kou Marií podepsali Chartu 77. V roce 1980 byl odsouzen ke 
12 měsícům vězení.

Na jaře 1982 byl v rámci akce StB „Asanace“ donucen i s rodi-
nou odejít do exilu. Útočiště našel v Alsasku ve Francii, kde na 
venkovské usedlosti pořádal setkání československých exu-
lantů, tzv. setkání u Charlieho. Na konci 80. let přesídlil do 
Austrálie, kde se uchýlil k  poustevnickému způsobu života 
v australské přírodě.
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Český emigrant poslancem Bundestagu i Evropského 
parlamentu.

Narodil se ve Velkých Losinách. Z Československa emigroval 
po srpnu 1968 do NSR, kde se zapojil do exilové práce ve 
spolku Cesty 68. V  exilu se živil jako elektromontér, spolu-
pracoval s  časopisem Gewerkschafter (Odborář) a  působil 
jako vydavatel německé mutace časopisu Listy. Na sklonku 
70. let vystudoval politologii na univerzitě ve Frankfurtu nad 
Mohanem. Aktivně se účastnil německého emancipačního 
a  demokratizačního hnutí, které navazovalo na student-
skou revoltu konce 60. let. Patřil mezi první poslance ně-
mecké strany Die Grünen, s níž byl v  roce 1983 zvolen do 
Bundestagu. Později byl za Bündnis 90/Die Grünen zvolen 
europoslancem.

Ve druhé kategorii se laureátem „Ceny za mimořádný přínos 
k reflexi novodobých dějin“ stala organizace:

Centrum KARTA 
Největší samizdatový archiv ve službách tolerance 
a demokracie.

Nadace Karta vznikla původně jako kolektiv sdružený kolem 
stejnojmenného samizdatového magazínu, který začal vy-
cházet ve Varšavě v  době výjimečného stavu vyhlášeného 
v  letech 1981 až 1983. Editoři magazínu založili roku 1987 
nezávislý Východní archiv shromažďující dokumenty, svě-
dectví a  další neoficiální prameny k  polským dějinám po 
roce 1939. V  roce 1991 se obě organizace sloučily. Cílem 
nově vzniklého Centra KARTA se stala „propagace a posilo-
vání tolerance a demokracie“.

V  současnosti KARTA vydává literaturu i  periodika, pořádá 
výstavy, přednášky a další osvětové akce. V roce 2005 Cent-
rum KARTA iniciovalo ve Varšavě vznik Domu setkávání s his-
torií se stálou multimediální výstavou Tváře totalitarismu. 
Patří mezi významné propagátory dějin 20. století v Polsku. 
Východní archiv spravuje nejrozsáhlejší fond samizdatové li-
teratury na světě.

Ve třetí kategorii byli „Cenou za následováníhodné počiny 
při hájení principů demokracie, svobody a  lidských práv“ 
oceněni:

Nathan Law (*1993) 
Studentský aktivista proti čínské komunistické diktatuře.

Pochází z Šen -čenu v provincii Kuang -Tung v Číně. Studoval 
na Lingnanské univerzitě v Hongkongu, kde rovněž působil 
jako předseda studentské unie. V roce 2014 na sebe upozor-
nil jako jeden ze studentských vůdců tzv. deštníkového hnu-
tí, které vzniklo na protest proti zásahům čínského režimu 
do voleb v Hongkongu. V roce 2016 byl zvolen poslancem 
Hongkongské legislativní rady, a  ve svých 23 letech se tak 
stal nejmladším poslancem Hongkongu. V  roce 2017 byl 
spolu s dalšími dvěma vůdci demokratického hnutí uvězněn. 
Všichni tři byli v roce 2018 navrženi na Nobelovu cenu za mír.

V průběhu roku 2020 přesídlil do Londýna, odkud se anga-
žuje ve prospěch hongkongského demokratického hnutí 
a obhajoby lidských práv v Hongkongu, Tibetu a Sin -ťiangu.

Gulnara Tasimovna Bekirova (*1968) 
Historička v zápase o emancipaci Krymských Tatarů.

Krymskotatarská historička, spisovatelka a  členka meziná-
rodního PEN klubu. Narodila se v Melitopolu v tehdejší Ukra-
jinské sovětské socialistické republice. Přednášela historii na 
Krymské technicko -pedagogické univerzitě, v  současnosti 
pracuje jako redaktorka krymskotatarské televize ATR.

Publikuje články a knihy o mezietnických vztazích deporto-
vaných Krymských Tatarů a  jejich osudech pod sovětskou, 
ukrajinskou a  ruskou vládou. Angažuje se v hnutí za dodr-
žování občanských práv na Krymu a  v  boji za emancipaci 
tatarského etnika.

Pamětní medaile pro laureáty  
a laureátky Cen ÚSTR
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Výstava ReporTvář Julia Fučíka, 
Národní památník na Vítkově, 
Praha

Výstava ReporTvář Julia Fučíka, 
Národní památník na Vítkově, 
Praha

Vernisáž výstavy Nebe bylo plné 
hvězd, klášter Želiv
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Komponovaný večer Obrazy 
doby po sametu, Kasárna 
Karlín, Praha

Výstava Otazníky nad naší 
svobodou, nám. Václava Havla 
v Praze

Vernisáž výstavy Nebe bylo 
plné hvězd, klášter Želiv
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5.1 Digitalizace

V roce 2020 se oddělení digitalizace Ústavu věnovalo zejména systematické digitalizaci ve 
spolupráci s Archivem bezpečnostních složek.

V průběhu roku pokračovala systematická digitalizace Správy vyšetřování StB – vyšetřova-
cích spisů (V) a současně výpomoc ABS s paginací těchto archiválií. Byl dokončen převod do 
digitální podoby Kartotéky příslušníků německých bezpečnostních složek Abwehr, Gestapo 
a  Sicherheitsdienst a  Kartotéky spolupracovníků německých bezpečnostních složek Ab- 
wehr a Gestapo. Proběhla digitalizace registračních protokolů fondu Hlavní správy vojenské 
kontrarozvědky SNB – svazky (VKR) a jednacích protokolů fondu Správy Kontrarozvědky pro 
boj proti vnitřnímu nepříteli (AKR). Pro potřeby vytváření soupisu cizineckých spisů z fondu 
Správy pasů a víz Sboru národní bezpečnosti byly do digitální podoby převedeny vytříděné 
lístkové indexy k příslušným cizineckým spisům. Dále probíhala digitalizace svitkových filmů 
ve správě ABS.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 obnovilo oddělení digitalizace Ústavu spolupráci s Národním 
muzeem. V návaznosti na již dříve provedenou digitalizaci fondu monitoringu médií, poří-
zeného pro potřeby českého a slovenského vysílání Rádia Svobodná Evropa, začala příprava 
a převod do elektronické podoby fondu Rádia Svobodná Evropa, Politické bloky. Jedná se 
o pořad „Události a názory“ vysílaný Svobodnou Evropou mezi lety 1976–1994. Dle smlouvy 
o spolupráci proběhla digitalizace svazků z fondu knihovny Památníku Lidice.

Omezená možnost spolupráce s externími subjekty vedla k neplánovaným výpadkům v pře-
bírání a předávání archiválií k digitalizaci. Dalším faktorem byl větší podíl archiválií s vyššími 
nároky na technologii zpracování.

Ve spolupráci s Archivem Bezpečnostní služby Ukrajiny (HDA SBU) a Státní archivní služ-
bou Ukrajiny bylo v roce 2020 zdigitalizováno přes 350 000 stran dokumentů (celkem 4 430 
spisů) NKVD/KGB vztahujících se k československé historii (zejména k problematice sověti-
zace Podkarpatské Rusi po roce 1945, politických represí krajanů na území Ukrajinské SSR 
a uprchlíků před nacismem odsouzených do Gulagu.

5



32

Přehled ostatní paginace ÚSTR v roce 2020

Název archivního 
fondu

Značka 
fondu

Počet 
opaginovaných 

stran

Počet 
inventárních 

jednotek
Úkon Typ předlohy Pracoviště

Správa vyšetřování StB – 
vyšetřovací spisy

V 32 498 815
paginace 

dokumentů
papír ÚSTR -Braník

SOUČET  32 498    

Přehled digitalizace ÚSTR za rok 2020

Název archivního 
fondu

Značka 
fondu

Počet 
elektronických 

souborů

Počet 
inventárních 

jednotek

Účel 
digitalizace

Typ předlohy Pracoviště

Správa vyšetřování 
StB – vyšetřovací spisy

V 32 498 815
systematická 
digitalizace

papír ÚSTR -Braník

Hlavní správa vojen-
ské kontrarozvědky 
SNB – svazky

VKR 4 859 1
systematická 
digitalizace

papír ÚSTR -Braník

Kartotéka spolupra-
covníků německých 
bezpečnostních složek 
Abwehr a Gestapo slo-
žek Abwehr a Gestapo

21 292 1
systematická 
digitalizace

papír ÚSTR -Braník

Kartotéka příslušníků 
německých bezpeč-
nostních složek Abwehr 
a Gestapo

32 206 1
systematická 
digitalizace

papír ÚSTR -Braník

Lístkové indexy k fondu 
Správa pasů a víz SNB

16 302 1
systematická 
digitalizace

papír ÚSTR -Braník

Správa Kontrarozvědky 
pro boj proti vnitřnímu 
nepříteli

AKR 13 280 75
systematická 
digitalizace

negativ ÚSTR -Braník

Hlavní správa rozvědky 
SNB

I.S – svazky 2 032 1
systematická 
digitalizace

negativ ÚSTR -Braník

Stíhání nacistických 
válečných zločinců

325 2 073 1
systematická 
digitalizace

papír ÚSTR -Braník

Knihovna Památníku 
Lidice

1 564 ÚSTR -Braník

Rádio Svobodná 
Evropa, Politické bloky 
(Události a názory)

RFE 28 843
systematická 
digitalizace

papír ÚSTR -Braník

Dokumenty NKVD/KGB 
vztahujících se k čs. 
historii

350 000 4 430
digitalizace 

vybraných spisů
papír

Archiv SBU 
Lvov, DAZO 

Užhorod

SOUČET 504 949 5 326    
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5.2 Informatika

Investiční rozpočet na IT byl omezen, zejména kvůli vyjed-
návání o prostředcích na rekonstrukcí sídla. Pořizovalo se jen 
vybavení z ostatních běžných výdajů, jako je například ná-
kup nových firewallů pro serverovnu. Mimo to se pořizovaly 
pracovní stanice pro zaměstnance, a prodlužovaly smlouvy 
o podporách.

V roce 2020 proti původnímu plánu činností dostaly prioritu 
projekty umožňující/zpříjemňující vzdálenou práci a  pod-
pora vzdálených uživatelů. Byl zprovozněn vzdálený přístup 
pro zaměstnance ÚSTR a ABS do Národní digitální knihovny. 
Byla zprovozněna vlastní videokonferenční platforma. Byl 
pořízen a  zprovozněn HW pro videokonference. Byl zpro-
vozněn vlastní interní cloud pro bezpečné sdílení souborů. 
Pracovalo se na elektronizaci oběhu dokumentů. V interním 
systému EMIL byla zprovozněna nová aplikace pro plánování 
a  realizaci akcí ÚSTR a  na základě požadavků byla přepra-
cována aplikace pro správu a  schvalování pracovních cest. 
Začalo být velmi rozšířené používání VPN, s čímž souviselo 
dokoupení 2FA tokenů. VPN musela být upravena, aby lépe 
vyhovovala novým potřebám a  umožnila vzdálenou pod-
poru zařízení mimo interní síť. Byl zprovozněn automatický 
systém pro správu hesel u „local admin“ účtů. Byl zprovoz-
něn program Microsoft Teams pro podporu práce redakční-
ho týmu Securitas Imperii (cloudová platforma) a v testova-
cí verzi byl zprovozněn redakční systém časopisu Securitas 
Imperii (vlastní vývoj). Byly nakoupeny licence (předplatné) 
různých služeb (např. Zoom). IT tým poskytoval podporu při 
různých online konferencích a vznikly (byly upraveny) různé 
weby pro tyto účely.

Proběhla kontrola webových stránek ÚSTR, zda jsou uzpů-
sobené pro zrakově postižené, a neodhalila žádná závažná 
pochybení.

Ke konci roku bylo realizováno školení kybernetické bezpeč-
nosti NÚKIB pro zaměstnance ÚSTR.

Náročnější projekty IT byly odsunuty na rok 2021, pokud to 
rozpočet umožní.

Údaje o využití webových stránek za rok 2020

S novým webem se začala používat nová statistika přístupů: 
místo původní služby Awstats se od poloviny roku 2016 po-
užívá služba Google Analytics. Ta vykazuje celkově nižší čísla 
návštěvnosti, neboť se více filtrují přístupy robotů, výsledek 
je však přesnější. Čísla pro rok 2020 jsou následující:

Údaje o využití stránek www.ustrcr.cz 
za rok 2020

Počet stránek v systému 2 086

Počet aktualit v systému 1 301

Počet jazykových verzí 2

Celkový počet návštěv 237 568

Zobrazení stránek 602 395

Počet stránek na návštěvu 2,54

Počet nových stránek v systému 96

Počet nových aktualit 51

Údaje o využití stránek www.abscr.cz 
za rok 2020

Počet stránek v systému 294

Počet aktualit v systému 354

Počet jazykových verzí 2

Celkový počet návštěv 170 711

Zobrazení stránek 528 463

Počet stránek na návštěvu 3,09

Počet nových stránek v systému 29

Počet nových aktualit 12
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Rok 2020 se nedá srovnat s ničím, co Archiv bezpečnostních složek ve své poměrně krát-
ké historii zažil. Není třeba zdůrazňovat, že situace a  opatření zasáhly více nebo méně 
všechny oblasti činnosti. Přesto se podařilo významnou část stanovených úkolů splnit. 
I v tomto roce jsme se museli vyrovnat se snížením počtu systemizovaných míst. Dá se 
předpokládat, že obrovský rozpočtový deficit, který nás v tomto a bezpochyby i příštím 
roce čeká, si vybere svou daň a do budoucna bude trend snižování zaměstnanců ve státní 
správě pokračovat.

Zejména první nouzový stav na jaře 2020 se promítl do fungování ABS velmi výrazně. 
Zaměstnanci byli rozděleni do tří skupin. Na pracoviště i nadále chodili ti, kteří chtěli nebo 
museli zabezpečovat agendy. Část zaměstnanců pracovala z  domova, podmínkou byl 
buď vzdálený přístup do sítě, nebo přidělení takových činností, k  nimž nebyl vzdálený 
přístup nutný. Tito zaměstnanci díky vzdálenému přístupu buď vykonávali stejnou práci, 
jako v zaměstnání (tj. odpovídali na žádosti, pořádali digitalizované fondy), popř. vykoná-
vali jiné činnosti – doplňovali databáze, pracovali na odborných článcích atd. Zaměstnan-
ci z rizikových skupin nebo ti, kteří nemohli pracovat z domova, byli na tzv. překážkách 
na straně zaměstnavatele. Pokrok zaznamenala obzvláště oblast zpracování archivních 
souborů a přepis a kontrola archivních pomůcek. Badatelé budou mít brzy možnost sami 
ocenit výsledky této práce v nové verzi eBadatelny (aplikace pro dálkový přístup k digita-
lizovaným archiváliím a archivním pomůckám).

Z  pochopitelných důvodů byl po většinu roku zastaven nebo výrazně omezen provoz 
našich badatelen. Přesto nebyl rozdíl v  počtu badatelů, kteří nás navštívili, oproti roku 
2019 zas tak propastný – snížil se o méně než třetinu. Na badatele navíc čeká příjemná 
novinka – možnost nahrávání digitalizovaných archiválií na USB flash disky. Došlo bohu-
žel ke zpomalení digitalizace (o cca 30 %), a v menší míře i přípravy – doufáme, že v roce 
2021 se tempo opět dostane na předchozí úroveň. Naopak překvapivě stejný zůstal počet 
vyřízených žádostí, představující stále ještě gros naší činnosti. Stejně jako ostatní instituce 
jsme museli zrušit každoroční oblíbený Den otevřených dveří, ve velmi omezené míře 
se uskutečnily exkurze (což mrzelo nejen ty, kteří se jich měli zúčastnit, ale také kolegy 
archiváře, kteří považují edukaci za důležitou součást své práce). V závěru roku vyšlo další 
číslo Sborníku Archivu bezpečnostních složek, do něhož tentokrát svými články, zprávami 
a recenzemi přispěla celá řada zaměstnanců Archivu. Uvidíme, co přinese rok 2021. Rádi 
bychom věřili, že bude líp a všechny činnosti ABS budou obnoveny v plném rozsahu, prv-
ní měsíce tomu ale zatím nenasvědčují.

6
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6.1 Administrativní činnosti

Personální situace Archivu

K 31. 12. 2020 pracovalo v Archivu 155 zaměstnanců, z toho 
40 na zkrácený pracovní úvwazek. Z  celkového počtu 146 
rozpočtovaných míst je 81 míst služebních a 65 míst pracov-
ních. Faktický stav včetně genderové statistiky ukazuje ná-
sledující tabulka:

Přehled počtu systemizovaných míst ABS

Rok 2020

Limit systemizovaných míst 146

Skutečně obsazená místa (včet-
ně zaměstnanců dělících se 
o jedno systemizované místo)

155

Zaměstnanci – služební zákon 72

Zaměstnanci – zákoník práce 83

Genderová statistika

Zaměstnanci – muži 65

Zaměstnanci – ženy 90

Přepočtený stav zaměstnanců k  31.  12.  2020 byl 135,77, 
průměrný přepočtený počet státních zaměstnanců byl 68,6 
a průměrný přepočtený počet zaměstnanců 67,17.

Právní činnost

Soudní spory

V roce 2020 bylo vedeno několik soudních sporů. Ve všech 
případech byl ABS žalovaným. Jedním z  nich bylo řízení 
u příslušného obvodního soudu o ochranu osobnosti; žalo-
ba byla podána již v roce 2013. Žalobce požadoval omluvu 
za zadržování a zpřístupnění soukromých dokumentů, ulo-
žení povinnosti zákazu zveřejňování/zpřístupnění archiválií 
veřejnosti po dobu života žalobce a  zároveň žádal vydání 
archiválií. Soud v samostatném řízení zamítl požadavek ža-
lobce na omluvu, odvolací soud toto rozhodnutí potvrdil 
a  rozhodnutí nabylo právní moci. Ve věci zákazu zveřejňo-
vání/zpřístupnění archiválií veřejnosti soud rovněž žalobu 
zamítl. Ve věci vydání archiválií soud vyhověl žalobci pou-
ze částečně. Rozsudek byl vynesen v  listopadu roku 2020 
a na místě bylo zřejmé, že se jak žalobce, tak žalovaný, tedy 
Archiv bezpečnostních složek, odvolají. Znamená to, že 
tento soudní spor bude pokračovat i  v  následujícím roce. 
Každoročním evergreenem jsou žaloby o  ochranu osob-
nosti  – neoprávněnost evidence ve svazcích bývalé StB. 
Žadatelé se často obracejí přímo na ABS, ovšem vždy jsou 

informováni, že nejprve je nutno podat žalobu proti Minis-
terstvu vnitra. Po obdržení pravomocného rozsudku soudu 
o neoprávněnosti evidence Archiv provádí výmaz z vyhleda-
vače na svých webových stránkách. V roce 2020 byly tímto 
způsobem ukončeny 4 soudní spory.

Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jedná-
ní ve služebním úřadu

Archiv bezpečnostních složek v  roce 2015 v  souladu s  na-
řízením vlády č. 145/2015 Sb., o  opatřeních souvisejících 
s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jedná-
ní ve služebním úřadu, určil prošetřovatele a zřídil oznamo-
vací e -mailovou adresu pro příjem oznámení v elektronické 
podobě i schránku pro příjem oznámení v listinné podobě, 
umístěnou v budově Archivu bezpečnostních složek na ad-
rese Na Struze 3, Praha 1. V roce 2020 nebylo podáno žádné 
oznámení.

Vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.

V  roce 2020 obdržel Archiv bezpečnostních složek celkem 
6 žádostí o  informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o  svo-
bodném přístupu k informacím. Z toho byly 4 odloženy a 2 
částečně odmítnuty. Předmětem odložených žádostí byly 
informace, jejichž poskytnutí se řídí zvláštním zákonem, tj. 
zákonem č. 499/2004 Sb. – žadatelé se zajímali o informace 
obsažené v archiváliích. O správném postupu byli žadatelé 
vždy poučeni. Dvě částečně odmítnuté žádosti se pak vzta-
hovaly k problematice digitalizace a e -badatelny.

Kontroly, audit, ochrana osobních údajů

Externí kontroly

V Archivu bezpečnostních složek byla zahájena kontrola Mi-
nisterstva financí, jejímž předmětem je hospodaření s veřej-
nými prostředky v  roce 2019. Kontrola nebyla v  roce 2020 
dokončena.

Dále proběhla kontrola Pražské správy sociálního zabezpe-
čení se zaměřením na kontrolu plnění povinností zaměstna-
vatele v  nemocenském pojištění, v  důchodovém pojištění 
a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěv-
ku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), a to 
za období od 1. 5. 2016 do konce posledního zúčtovaného 
období přede dnem provedení kontroly. Kontrolní protokol 
nebyl v roce 2020 Archivu předán.
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Interní audit

V ABS je zaveden a udržován vnitřní kontrolní systém v sou-
ladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zahr-
nuje řídící kontrolu a interní audit. V roce 2020 byl v Archivu 
proveden jeden finanční audit a jeden komplexní audit vý-
konu. Součástí každého prováděného auditu je vždy hod-
nocení rizik a vyhodnocení nastavení a fungování vnitřního 
kontrolního systému v auditované oblasti. Závěrečná zpráva 
interního auditu ABS za rok 2020 vyhodnotila plnění stano-
vených úkolů v  oblasti interního auditu a  doporučení ulo-
žených ředitelkou ABS. Činnost interního auditu se zaměřila 
i na oblast metodickou, poradenskou a konzultační.

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů ABS postupuje v  souladu 
s platnými právními předpisy Evropské unie a České repub-
liky a v souladu se svými vnitřními předpisy. V rámci agendy 
pověřence pro ochranu osobních údajů byla v roce 2020 vy-
řízena dvě podání subjektů údajů.

6.2 Odborná archivní činnost

Přejímky a delimitace archiválií 
a archivních souborů

Archiv bezpečnostních složek spravoval k 31. 12. 2020 celkem 
754 archivních souborů o celkové metráži 20 223,53 bm.

Skartační řízení a vnější akvizice a delimitace

Akvizice ABS se během roku omezily na postupné přebírá-
ní archiválií z  provenience bývalé I. správy SNB (rozvědky) 
v  souvislosti s  přehodnocováním stupně utajení Úřadem 
pro zahraniční styky a informace o rozsahu 12,3 bm. V rám-
ci skartačního řízení bylo převzato od součástí Ministerstva 
vnitra (MV) 3. oddělením Archivu dalších 120 balíků. Národní 
archiv předal Archivu sbírku dokumentů k Chartě 77 v roz-
sahu 16 kartonů. V  závěru roku 2020 byly rovněž převzaty 
filmové archiválie uložené v úřadu pro zahraniční styky a in-
formace a  malé množství archiválií uložených na Odboru 
archivní správy a spisové služby MV, ovšem do konce roku 
nebyla dokončena kontrola, takže tato akvizice bude vyká-
zána až za rok 2021. Celkově převzal ABS 38 kartonů a 136 
balíků písemností o metráži 19,3 bm. Vypracováno bylo 11 
skartačních protokolů.

ABS během roku vrátil Vojenskému zpravodajství mikrofišo-
vé archiválie v rozsahu 0,27 bm, které byly v minulosti pře-
dány nad rámec rozsahu vymezeného rozhodným datem 
15. 2. 1990.

Vnitřní delimitace a stěhování

Během roku 2020 neprobíhaly žádné významnější přesuny 
archiválií mezi jednotlivými odděleními Archivu.

Zpracování a zpřístupňování archiválií 
a archivních souborů

Epidemická situace postihla na rozdíl od jiných činností ABS 
oblast zpracování archiválií jen mírně. Koncem roku byla do-
končena nová verze pořádacího softwaru ELZA, na jejímž 
vývoji se podílí mj. i Odbor archivní správy a spisové služby 
MV spolu se státními oblastními archivy. Vylepšená verze by 
měla umožnit tiskovou publikaci archivních pomůcek.

Zpracování, pořádání a inventarizace archiválií

Byla dokončena revize fondu 425 (Židovské organizace  – 
zrevidováno posledních 148 kartonů), díky čemuž je možné 
tento fond začít připravovat pro publikaci v eBadatelně. Po-
kračovala revize fondu 134 (Německé soudy v Protektorátu 
Čechy a Morava – zrevidováno 80 kartonů) a tzv. cizineckých 
spisů z fondu Správa pasů a víz (230 kartonů). Kontinuálně 
probíhaly také práce na průzkumu fondů Vysoká škola SNB, 
Správa Sboru nápravné výchovy  – Odbor vnitřní ochrany 
a Sbírka návrhů a rozhodnutí skartačních komisí. Dokončeny 
byly kontroly inventářů regionálních útvarů StB a části fon-
dů MV ČSR pro budoucí publikaci v eBadatelně. Rovněž bylo 
ukončeno zpracování fondu Vojenského učiliště Pohraniční 
a vnitřní stráže Bruntál (11,26 bm – 101 kartonů).

V aplikaci ELZA byly zpracovány fondy Oddělení StB Prostějov, 
Třebíč, Uherské Hradiště, Brno -venkov a Městské správy SNB 
Brno (celkem zpracováno 10,08 bm – 84 kartonů), další část 
přírůstku k fondu KS SNB Hradec Králové (18,45 bm – 134 kar-
tonů) a sbírka Zvláštní agenturní svazky (celkem 27 kartonů). 
Zahájeno bylo pořádání sbírky Zvláštní operativní svazky.

Rozvoj databázových vyhledávacích nástrojů ABS

Během roku byly přepsány zbývající soupisy k  fondům tzv. 
Studijního ústavu (cca 50 500 záznamů), které je možné začít 
postupně revidovat. Z  prací zahájených v  minulých letech 
pokračovalo vytváření záznamů z  dohledaných protokolů 
vyšetřovacích spisů (10 000 záznamů), z fondu 425 (970 zá-
znamů), z fondu 134 (2 400 záznamů). V rámci průzkumu tzv. 
cizineckých spisů z fondu Správa pasů a víz a přepisu docho-
vaných kartoték bylo vytěženo přes 42 000 záznamů z karet 
a přes 49 000 záznamů přímo z archiválií. Při práci na soupisu 
kmenových listů příslušníků KS SNB Jihomoravského kraje 
bylo vytvořeno 4 386 záznamů, při zpracování přírůstků per-
sonálií 4 386 záznamů. Lustrační databáze ABS byly rozšířeny 
o zhruba 15 000 záznamů.

Celkový přehled o zpracování archiválií a rozvoji evidencí po-
dává Příloha 9.5 na stránce 58.
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Využívání archiválií, služby badatelům 
a úřední činnost

Během roku byly badatelny ABS v důsledku protiepidemic-
kých opatření několikrát zcela uzavřeny nebo v nich byl vý-
razně omezen provoz, a  tato situace trvá doposud. Počet 
badatelských dnů je omezen a badatelé se bohužel musí ke 
studiu dopředu objednávat, aby bylo možno udržet stano-
vený počet osob v badatelnách. Počet badatelských návštěv 
i badatelů se snížil zhruba o jednu třetinu. Díky velkému na-
sazení zaměstnanců na badatelnách se dařilo provoz udržo-
vat v maximálním povoleném rozsahu i přes nevyhnutelná 
dočasná personální oslabení v důsledku epidemie.

Provoz badatelen

V roce 2020 navštívilo badatelny (Struha, Kanice a služební 
v budově Braník) celkem 1 103 badatelů, kteří vykonali 2 107 
badatelských návštěv. Předloženo jim bylo 17 508 signatur. 
Bohužel se kvůli personálním, technickým i  administrativ-
ním problémům opozdilo zprovoznění funkce nahrávání 
digitálních reprodukcí na vlastní USB flash disky, které se na-
konec podařilo nasadit do produkce v úplném závěru roku.

Provoz eBadatelny

Během roku 2020 navštívilo eBadatelnu 842 badatelů, 
z nichž bylo 443 nově zaregistrováno. Badatelé si prostudo-
vali 32 384 inventárních jednotek. V aplikaci je publikováno 
5 532 120 skenů a 47 inventářů se 76 941 záznamy.

Během roku bylo největší úsilí při dalším rozvoji eBadatel-
ny věnováno vylepšování technického řešení a  propojení 
aplikace s dalšími vyvinutými moduly do jednotného řeše-
ní pořizování, správy a zpřístupňování digitálních reproduk-
cí archiválií, pracovně nazvaného „SODA“ (viz podkapitola 
„Spolupráce s Ústavem“). Z tohoto důvodu nebyla stávající 
verze eBadatelny již doplňována.

Paralelně s touto činností započaly rozsáhlé úpravy struktu-
ry a  pojmenování dosud pořízených digitálních reproduk-
cí s  cílem odstranit nekonzistence, duplicity a  další chyby 
v uložení, které se hojně vyskytují v reprodukcích vzniklých 
v období 2008–2011. Jde o náročnou činnost s velkým po-
dílem ruční práce, která je však pro hromadné nahrávání 
a zpřístupňování digitálních reprodukcí nezbytná. Ke konci 
roku byly ukončeny práce na částech fondů KR (Svazky kon-
trarozvědného rozpracování), TS (Svazky tajných spolupra-
covníků), ZA (Zvláštní agenturní svazky), ZO (Zvláštní ope-
rativní svazky), a digitalizované části fondů A 2 (Sekretariát 
FMV), A 6 (Organizační a vnitřní správa FMV), A 8 (Inspek-
ce MV ČSSR). Velmi náročná je úprava uložení svazků býv. 
I. správy SNB, která stále pokračuje. Je nutné zdůraznit, že 
ABS nemá dostatečné kapacity na komplexní kontrolu úpl-
nosti starší digitalizace, která zvláště u papírových předloh I. 

správy a dříve digitalizovaných vyšetřovacích spisů bude tr-
vat velmi dlouho. V mnoha případech bude pravděpodobně 
časově úspornější namísto kontroly a oprav předlohy znovu 
naskenovat.

Na tuto činnost následně navazuje u doposud nepublikova-
ných částí uvedených fondů příprava na zpřístupnění pro-
střednictvím výše popsané aplikace SODA (kontrola popis-
ných metadat a v případě potřeby ošetření některých skenů, 
jejichž zpřístupnění brání platná legislativa). Díky výše zmí-
něným přípravám bude po celkovém zprovoznění aplikace 
v I. pololetí roku 2021 možné rychle doplnit několik hotových 
a  pro publikaci připravených fondů. Dokončena je příprava 
další části svazků KR, TS, fondy ZA, A 2/5, A 2/7, A 6/1, A 6/5, 
velmi pokročila rovněž příprava fondu Hlavní správy VB (H 1).

Přehled o činnosti badatelen a eBadatelny udává  
Příloha 9.6 na stránce 60.

Úřední činnost a zpracování badatelských žádostí

Množství vyřizovaných žádostí zůstalo i přes nepříznivé vněj-
ší podmínky překvapivě stejně vysoké jako v roce 2019. Bě-
hem roku odeslal ABS celkem 2 622 odpovědí (v roce 2019 
jich bylo 2 640) na badatelské žádosti. Bylo zpracováno  
472 anotací pro NBÚ, 92 žádostí agendy státního občanství, 
22 žádostí agendy řidičských průkazů. Archiv vyřídil také cel-
kem 412 žádostí o ztotožnění bývalých příslušníků SNB. Sou-
hrnný přehled úřední činnosti a zpracování žádostí poskytu-
je Příloha 9.7 na stránce 61, přehled lustrační agendy 
je uveden v Příloze 9.8 na stránce 62.

Agenda zákona č. 262/2011 Sb.

Počet obdržených žádostí k vypracování odborných stanovi-
sek v roce 2020 mírně poklesl, ovšem s ohledem na okolnos-
ti nelze prozatím říci, zda se jedná o setrvalý trend. Při zpra-
cování stanovisek jsou upřednostněna ta, která se vztahují 
k doposud žijícím osobám; daří se je zpracovat v horizontu 
jednoho až tří měsíců. Velký objem agendy zřejmě už trvale 
zabírá vyřizování žádostí podávaných především občanský-
mi sdruženími na zemřelé osoby, které je z důvodu mnohdy 
značného množství dochovaných archiválií časové náročné.

V  roce 2020 ABS v evidoval měsíčně průměrně 11 nových 
žádostí o spolupráci ve věci agendy tohoto zákona a celkově 
bylo na Ministerstvo obrany odesláno 189 stanovisek.

Celkový souhrn této agendy zákona č. 262/2011 Sb. za rok 
2020 podává Příloha 9.9 na stránce 63.

Ochrana archiválií a digitalizace

Agenda digitalizace archiválií byla v roce 2020 jednou z nej-
postiženějších epidemickou situací především proto, že na 
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samotném skenování spolupracuje vždy několik pracovníků, 
jejichž současná přítomnost na jednom pracovišti nebyla dle 
opatření vlády žádoucí. Tím došlo k výraznému snížení efek-
tivity práce. Za daných podmínek byla zcela upřednostněna 
digitalizace pro potřeby úřední činnosti Archivu, především 
pro vyřizování agendy zákona č. 262/2011 Sb. a upozaděna 
systematická digitalizace. O něco lepší byla situace v oblasti 
kontroly staré digitalizace a přípravy archiválií, kterou mohli 
archiváři vykonávat částečně individuálně. V  průběhu roku 
byl vytvořen nemalý převis připravených archiválií, které se 
nepodařilo zdigitalizovat. V  rámci obnovy techniky došlo 
k  zakoupení dalšího knižního skeneru typu Zeutschel OS 
16 000 a  revitalizaci mikrofišového skeneru Zeutschel OM 
1 500.

Ochrana archiválií

Výměna archivních obalů byla provedena u 1 465 poškoze-
ných kartonů. Restaurátoři kromě běžných činností (měření 
hodnot pH, monitoring klimatických podmínek v  depozi-
tářích, konzultace a proškolování zaměstnanců při přípravě 
na digitalizaci, provádění stěrů kvůli preventivní ochraně ar-
chiválií před mikrobiologickým napadením) vypracovali dva 
posudky na zapůjčované archiválie.

Odborná restaurátorská a konzervátorská činnost

Většina restaurátorských kapacit je dlouhodobě využita na 
ambulantní opravy archiválií před digitalizací nebo odky-
selením (ošetřeno 121 archiválií) a  digitalizaci velkoformá-
tových předloh, která je rovněž často spojena s nezbytnými 
zásahy (nafoceno 232 předloh). Komplexní restaurátorské 
zásahy byly provedeny u 10 archiválií včetně 2 svazků vyšet-
řovacího spisu V-6301 MV „Akce Střed“.

Technologií Neschen bylo ošetřeno 62 968 listů archiválií. 
Výrazně vetší množství archiválií, než je běžné, bylo ošetře-
no technologií Bookkeeper (37 894 listů), především kvůli 
specifickým předlohám archiválií, jež nebyly pro technologii 
Neschen vhodné. Přípravu na odkyselení v roce 2020 zabez-
pečovalo 3. oddělení ABS, které přichystalo 85 kartonů.

Příprava archiválií na digitalizaci

K  systematické digitalizaci bylo připraveno 2 708 inventár-
ních jednotek/signatur (224 kartonů), 1 kartotéka a  2 576 
samostatných negativů. V  rámci průběžných kontrol bylo 
redigitalizováno cca 150 inventárních jednotek. Mimo sys-
tematickou digitalizaci bylo připraveno 387 inventárních 
jednotek.

Digitalizace archiválií a její kontrola

V  roce 2020 bylo na všech pracovištích digitalizace včet-
ně Ústavu pořízeno 478 353 souborů (skenů)  – z  toho na 

pracovišti Ústavu 124 542 – celkem 3 681 inventárních jed-
notek (signatur). Dokončena byla digitalizace části fondů 
Hlavního velitelství VB (H 2-3, H 2-4), Kartotéky osobních 
fotografií a skenovatelných mikrografických předloh ulože-
ných ve fondu 325 (Správa vyšetřování Státní bezpečnosti – 
Stíhání nacistických válečných zločinců). U  zbývající malé 
části předloh fondu 325, kterou nelze skenovat technickými 
prostředky Ústavu nebo Archivu, bude nutné využít exter-
ních služeb. Externí dodavatel také zajišťuje digitalizaci filmů, 
kterých bylo do elektronické podoby převedeno 147. Pokra-
čovala digitalizace a redigitalizace fondů Zvláštní vyšetřovací 
spisy (ZV), Vyšetřovací spisy České Budějovice, fondu X. sprá-
vy SNB a opravy fondu 310. Odložena byla digitalizace fondů 
náměstků MV (A 7, A 9) a Sekretariátu FMV (A 2/10). V rámci 
kontroly digitalizace bylo zrevidováno 262 inventárních jed-
notek archiválií.

Přehled úkonů souvisejících s digitalizací je uveden  
v Příloze 9.10 na stránce 64.

Vědecká, publikační a prezentační činnost

Veškeré tradiční prezentační činnosti ABS byly v  roce 2020 
paralyzovány epidemií. Nekonal se ani Den otevřených dve-
ří, ani plánovaná akce k 17. listopadu. Exkurze byly od března 
až do konce roku z velké části zrušeny.

Publikační činnost a účast na konferencích

V  pořadí osmnácté číslo Sborníku Archivu bezpečnostních 
složek obsahuje tentokrát nadprůměrné množství příspěvků 
zaměstnanců Archivu. Přehled všech publikačních počinů 
pracovníků ABS podává Příloze 9.11 na stránce 67, se-
znam účastníků konferencí s názvy jejich příspěvků je uve-
den v Příloze 9.12 na stránce 68.

Spolupráce na výstavách

Pandemie a s ní spojená opatření se pochopitelně promítla 
i do počtu výstav, jejichž těžiště se v roce 2020 přeneslo do 
virtuálního prostoru. Přesto Archiv zapůjčil i  jeden originál, 
a to na výstavu „Mezi povinností a svědomím (Bezpečnostní 
složky na jižním Plzeňsku v období Protektorátu Čechy a Mo-
rava)“ v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích. Šlo o předmět – 
odznak udělovaný za zranění během aktivní vojenské služby, 
později i zraněným civilistům od roku 1918 do roku 1945.

Archiválie spravované ABS byly užity v řadě publikací, tele-
vizních pořadů, novinových článků, v rámci přednášek, stu-
dijních materiálů, na různých akcích atd. Z  významnějších 
počinů jmenujme cyklus „Zakázaný Bůh“, vysílaný Českou 
televizí.
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6.3 Spolupráce Archivu 

bezpečnostních složek 
s dalšími institucemi

Spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů

Rok 2020 byl věnován dokončení vývoje všech potřebných 
modulů jednotného řešení elektronické správy, pořizování 
a  zpřístupňování digitálních reprodukcí archiválií (pracov-
ní název SODA). Během roku byl otestován a nasazen nej-
komplikovanější modul, umožňující hromadné nahrávání 
hotových popisných metadat, hromadný import digitálních 
reprodukcí a jejich export do eBadatelny. Po úspěšném pr-
votním testování byla doposud samostatná aplikace eBada-
telna zapojena do systému jako závěrečný výstupní modul. 
Na konci roku byla aplikace testována v ostrém provozu. Po 
vyladění chyb se počítá s jejím nasazením do veřejného pro-
vozu během 1. pololetí 2021. Díky této aplikaci bude možno 
výrazně urychlit zveřejňování přepsaných archivních pomů-
cek, stejně jako digitálních reprodukcí těch fondů, jejichž di-
gitalizace je dokončena a zkontrolována. V  rámci testování 
jsou již některé fondy v této aplikaci připravovány pro publi-
kaci. Pro revize a úpravy struktury a pojmenování uložených 
digitálních reprodukcí byla vyvinuta aplikace zefektivňující 
tuto kontrolní činnost. Pracovníci IT Ústavu byli také význam-
ně nápomocni při konečných úpravách a nápravě chyb, zjiš-
těných kontrolami ve stávajícím úložišti.

Spolupráce s ostatními domácími institucemi

Šíření nemoci Covid-19 bylo příčinou přerušení spolupráce 
s  organizací Post Bellum při přípravě exkurzí pro základní 
školy zapojené do projektu „Příběhy našich sousedů“. Do té 
doby bylo uspořádáno pro tento projekt celkem 9 exkurzí.

Ředitelka ABS se jako členka hodnotící komise projektu Ge-
nerace 00, organizovaného Muzeem komunismu, zúčastnila 
posuzování prací studentských kolektivů na téma „Totalitní 
stát“.

Archiv se zapojil do přípravy reprezentativní publikace, kte-
rou o  svých dějinách připravuje Ministerstvo vnitra. Půjde 
hlavně o  fotografickou publikaci, rozdělenou dle jednotli-
vých časových období. Na knize spolupracují různé archivy 
(zejména Národní archiv ČR) i Muzeum Policie ČR.

Zahraniční spolupráce

Dne 4. února 2020 byla v Praze za přítomnosti ministra za-
hraničních věcí Tomáše Petříčka a  jeho ukrajinského pro-
tějšku Vadyma Prystajka podepsána smlouva o  spolupráci 
mezi Archivem bezpečnostních složek, Ústavem pro stu-
dium totalitních režimů a  Státní archivní službou Ukrajiny. 
Smlouvou se instituce zavazují ke vzájemné spolupráci při 

oboustranném zajištění přístupu k archivním dokumentům 
či společném výzkumu.

Česká republika byla v roce 2020 předsedajícím členem sítě 
archivů spravujících archiválie bezpečnostních složek z dob 
komunismu (European Network of Official Authorities in 
Charge of the Secret Police Files). S předsednictvím je spo-
jeno pořádání pravidelné výroční konference, která musela 
být ze zřejmých důvodů nejprve odložena a poté zrušena. 
Nakonec, po domluvě s  ostatními členy sítě, byla zvolena 
forma on      -line konference, která se uskutečnila až počátkem 
roku 2021.
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43Rekonstrukce sídla ÚSTR

V roce 2020 ÚSTR pokračoval s přípravou rekonstrukce svého sídla. Na základě žádosti poda-
né v říjnu roku 2019 vydal v květnu roku 2020 Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 3 
souhlas se změnou stavby před dokončení (tzn. de facto stavební povolení). Následně byly 
zahájeny práce na dalším stupni dokumentace  – na dokumentaci pro provedení stavby 
a dokumentaci pro výběrové řízení. Tato dokumentace byla Ústavu předána zhotovitelem 
v souladu s uzavřenou smlouvou. Pro zahájení stavby zbývá mimo jiné:

- zajistit finanční krytí stavby; 
- vysoutěžit dodavatele právních služeb pro organizaci výběrového řízení; 
- uspořádat výběrové řízení a vybrat zhotovitele stavby; 
- vysoutěžit technický dozor investora pro dozorování stavby; 
- zpracovat provozní řád nového sídla; 
- zorganizovat návrh infosystému  
 a zamluvit dodávku energií do rekonstruovaného objektu.

Na stávající zakonzervované budově byly pracovníky Ústavu prováděny periodické kontroly 
a dílčí opravy. V průběhu roku byly zjištěny a odstraněny závady na přívodním silnoproudém 
kabelu, krycích lešenářských sítích, osvětlení apod. Pro zajištění maximální bezpečnosti za-
městnanců Ústavu a okolí stavby bylo v prosinci na objektu provedeno znalecké posouzení 
stavu jeho nosných a  kompletačních konstrukcí. Během místního šetření nebyly zjištěny 
poruchy naznačující statické narušení nosné konstrukce objektu. Vlivem pokračujícího pů-
sobení povětrnostních vlivů nicméně dochází k postupné degradaci dílčích konstrukcí, jako 
jsou podhledy, oplechování apod. Pro zajištění bezpečnosti budou muset být tyto konstruk-
ce v blízké době v rámci udržovacích prací odstraněny.
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45Hospodaření kapitoly 355

Hospodaření kapitoly 355, složené ze dvou organizačních složek, a to Ústavu pro studium 
totalitních režimů a  Archivu bezpečnostních složek, je předmětem samostatné obsáhlé 
zprávy, takzvaného Návrhu závěrečného účtu státního rozpočtu – kapitoly 355. Ten bude 
řádně zaslán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a Ministerstvu financí a následně zveřej-
něn na webových stránkách Ústavu.

Pokud se týká hospodaření kapitoly státního rozpočtu Ústavu pro studium totalitních reži-
mů, příjmy rozpočtové kapitoly byly v roce 2020 ve výši 3 394 660,53 Kč. Tuto částku tvořily 
z podstatné části (2 291 181, 57 Kč) především příjmy z poskytování služeb a výrobků, pro-
deje publikací veřejnosti, sankčních poplatků a odprodeje nepotřebného majetku. Druhou 
část příjmů Ústavu tvořily neinvestiční transfery přijaté z EU ve výši 1 103 478, 96 Kč.

Výdaje souvisely v  roce 2020 s  úkoly uloženými kapitole 355 zákony č. 181/2007 Sb. 
a 262/2011 Sb., ekonomická stránka hospodaření byla Ústavu a Archivu určena zákonem 
o státním rozpočtu.

Celkové výdaje kapitoly 355 činily 208 223 037,53 Kč. Z  toho výdaje vedené v  systému 
EDS/ SMVS byly ve výši 9 148 637,27 Kč a osobní výdaje ve výši 116 343 745 Kč.

V oblasti investičních akcí pokračoval Ústav především na investiční akci Rekonstrukce sídla 
ÚSTR v ulici Siwiecova. V roce 2020 pokračoval Ústav v práci na grantových projektech, a to 
jak nových, tak stávajících, které do rozpočtu Ústavu přinášejí ročně významné prostředky 
nad rámec prostředků přidělených Ústavu ze státního rozpočtu. Základem je řešení výzkum-
ných projektů přidělených Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a Mini-
sterstvem kultury.

Přehled výdajú ÚSTR

Osobní 84 921 770 Kč

Investiční 6 623 540 Kč

Ostatní běžné

• Kancelář ředitele 870 210 Kč

• Odbor provozu a digitalizace 20 758 133 Kč

• Odbor výzkumu a vzděláván 3 861 687 Kč

• Odbor produkční 4 478 502 Kč

Celkem 121 513 842 Kč

8
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8.1 Externí kontroly

V  roce 2020 byla v ÚSTR zahájena kontrola Ministerstva fi-
nancí, jejímž předmětem je hospodaření s  veřejnými pro-
středky v  letech 2018–2019. Kontrola nebyla v  roce 2020 
dokončena, jiné externí kontroly nebyly v ÚSTR provedeny.

8.2 Interní audit

V ÚSTR i ABS je zaveden a udržován vnitřní kontrolní systém 
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
a zahrnuje řídící kontrolu a  interní audit. Tyto činnosti jsou 
upraveny vnitřními předpisy. V  ÚSTR je to Řád o  vnitřním 
kontrolním systému a Statut interního auditu, v ABS jsou to 
služební předpisy stejného zaměření.

Činnost interního auditu v  obou institucích se řídí střed-
nědobým a  ročním plánem činnosti, který je schvalován 
ředitelem Ústavu, resp. ředitelkou Archivu. V  roce 2020 byl 
v  ÚSTR proveden jeden komplexní audit výkonu a  jeden 
audit finanční, stejně jako v  ABS. Součástí každého prová-
děného auditu je vždy hodnocení rizik a  vyhodnocení na-
stavení a fungování vnitřního kontrolního systému v audito-
vané oblasti. Závěrečné zprávy o  činnosti interního auditu 
v  ÚSTR i  ABS za rok 2020 vyhodnotily plnění stanovených 
úkolů v oblasti interního auditu a plnění doporučení ulože-
ných ředitelem Ústavu a ředitelkou Archivu. Činnost interní-
ho auditu se ve velké míře zaměřila i na oblast metodickou, 
poradenskou a konzultační.

8.3 Řízení rizik

Řízení rizik je součástí systému vnitřní kontroly, který je od-
vozován ze zákona o finanční kontrole a příslušných prová-
děcích předpisů Ministerstva financí. ÚSTR zavedl systém ří-
zení rizik v roce 2018, kdy byla vydána směrnice Řízení rizik. 
Posláním směrnice je, aby instituce předjímala možné pro-
blémy a s předstihem na ně reagovala přijímáním systémo-
vých opatření. Z dlouhodobého hlediska má tento způsob 
řízení zvýšit stabilitu instituce.

Rizika ÚSTR byla rozdělena do osmi hlavních skupin: rizika 
řízení, reputační a politická; rizika právní a personální; rizika 
operační a provozní; ekonomická a finanční; rizika v oblasti 
vědy a výzkumu; rizika v oblasti produkční; rizika IT a rizika 
GDPR. V roce 2019 byl sestaven první katalog rizik, rizika byla 
vyhodnocena a  uspořádána podle závažnosti a  byly zpra-
covány karty rizik, kde jsou jednotlivá rizika podrobně po-
psána včetně návrhu opatření na jejich eliminaci, časového 
harmonogramu jejich zavádění a příslušných odpovědností. 
Aktualizace katalogu rizik i revize přijatých opatření probíhají 
pravidelně.

V  Archivu je systém řízení rizik nastaven již od roku 2015, 
hodnocení rizik a příležitostí probíhá pravidelně, zhruba ve 
dvouletých intervalech. Celý proces upravuje služební před-
pis Řízení rizik (z roku 2018), který definuje systém řízení rizik 
v archivu a dělí je do šesti základních skupin: rizika pláno-
vání, řízení, kompetence; právní a  bezpečnostní; provozní, 
operační; rizika finanční; IT a GDPR.

8.4 Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů ÚSTR i ABS postupují v soula-
du s platnými právními předpisy Evropské unie a České re-
publiky a v souladu se svými vnitřními předpisy. S účinností 
od 25. května 2018 jmenoval ÚSTR stejně jako ABS pověřen-
ce pro ochranu osobních údajů. V  rámci této agendy byla 
v roce 2020 vyřízena dvě podání v ÚSTR a dvě v ABS. Školení 
zaměstnanců v obou institucích v oblasti ochrany a zpraco-
vání osobních údajů probíhají pravidelně.
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49Přílohy

9. 1. Přehled vydaných publikací

Podrobnější informace k vydaným publikacím jsou k dispozici na webových stránkách ÚSTR 
www.ustrcr.cz/publikace

Periodické publikace

1.–4. Paměť a dějiny 1–4/2020 – historická revue.

5.–6. Securitas Imperii I–II/2020 – odborný časopis.

Neperiodické publikace

7. PINKAS, Jaroslav (ed.): Třetí odboj v didaktické perspektivě. ÚSTR, Nakladatelství Lidové no-
viny, Praha 2020, 1. vydání, brož., 224 s., ISBN 978-80-7422-594-9 (ÚSTR), 978-80-87912-96-
6 (NLN).

8. VENTURA, Candida: Můj rozchod s komunismem. ÚSTR, Praha 2020, 1. vydání, brož., 248 s., 
ISBN 978-80-88292-61-6.

9. SVOBODA, Libor – PETRÁŠ, Jiří (eds.): Znormalizováno. Československo v letech 1978–1985. 
ÚSTR, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Praha – České Budějovice 2020, 1. vydá-
ní, brož., 392 s., ISBN 978-80-88292-75-3 (ÚSTR), ISBN 978-80-7646-011-9 (JU).

10. SEDLÁK, Petr (ed.): Filmové obrazy příslušníků SNB. ÚSTR, Praha 2020, vzdělávací webová 
aplikace. ISBN 978-80-88292-68-5.

11. KUDRNA, Ladislav – STÁREK, František: Kniha v barvě krve. ÚSTR, Academia 2020, 1. vy-
dání, brož., 732 s., ISBN 978-80-88292-69-2 (ÚSTR), ISBN 978-80-200-3207-2 (Academia).

12. JAREŠ, Jakub – PÝCHA, Čeněk – SIXTA, Václav. Jak vystavujeme soudobé dějiny. Muzeum 
v diskuzi. ÚSTR, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, 1. vydání, brož., 260 s., ISBN 978-
80-88292-67-8 (ÚSTR), 978-80-7422-768-4 (NLN).

13. VAJSKEBR, Jan – KAŇÁK, Petr. Kariéry ve službách nacismu. ÚSTR, Nakladatelství Lidové 
noviny, Praha 2020, 1. vydání, váz., 396 s., ISBN 978-80-88292-59-3 (ÚSTR), ISBN 978-80-
7422-711-0 (NLN).

14. Katalog publikací, podzim 2020, brož., 88 s.

15. DOLEŽALOVÁ, Markéta (ed.): Katolická církev v Československu ve 20 století. Kardinál Josef 
Beran a jeho doba. ÚSTR, Katolický týdeník, Praha 2020, 1. vydání, váz., 488 s., ISBN 978-80-
88292-64-7 (ÚSTR), ISBN 978-80-86615-61-5 (Katolický týdeník).

16. SYNEK, Jan: Mám klid ve svém svědomí. Milada Horáková ve střetu s komunistickým reži-
mem. ÚSTR, Praha 2020, 1. vydání, váz., 196 s., ISBN 978-80-88292-65-4.

17. Marginalia Historica 10, 2/2019, 1. vydání, brož., 244 s., ISSN 1804-5367 (spolupráce 
s PeDF UK na vydání tematického čísla sborníku).

9

http://www.ustrcr.cz/publikace
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18. BURSÍK, Tomáš  – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Třídní (ne)
spravedlnost. ÚSTR, Praha 2020, 1. vydání, váz., 392 s., ISBN 
978-80-88292-60-9.

19. KLŮC, Jiří: Josef Müller – Příběh čs. židovského vojáka druhé 
světové války. ÚSTR, Svět křídel, Praha 2020. 1. vydání, váz., 
160 s., ISBN 978-80-88292-70-8 (ÚSTR), ISBN 978-80-7573-
027-5 (Svět křídel).

20. VYBÍRALOVÁ, Eva  – TĚTHALOVÁ, Markéta: „Christliche 
Rache“. Hilfen sudetendeutscher Christen für die katholische 
Kirche in der kommunistischen Tschechoslowakei / „Křesťan-
ská pomsta“. Pomoc sudetoněmeckých křesťanů katolické 
církvi v  komunistickém Československu. ÚSTR, Ackermann-
-Gemeinde, Praha  – München 2020, 1. vydání, brož., 136 
s., ISBN 978-80-88292-62-3 (ÚSTR), 978-3-924019-16-7 
(Ackermann -Gemeinde).

21. VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): Nebe bylo plné hvězd. Po-
kus o likvidaci řeholního života v Československu. ÚSTR, Praha 
2020, 1. vydání, brož., 200 s., ISBN 978-80-88292-63-0.

22. JEZERNIK, Božidar: Goli otok  – Titův gulag. ÚSTR, Vol-
vox Globator, Praha 2020, 1. vydání, váz., 412 s., ISBN 978-
80-7511-505-8 (Volvox Globator), ISBN 978-80-88292-44-9 
(ÚSTR), ISBN 978-80-7511-506-5 (Volvox Globator, EPUB), 
ISBN 978-80-88292-47-0 (ÚSTR, EPUB), ISBN 978-80-7511-
507-2 (Volvox Globator, PDF), ISBN 978-80-88292-46-3 
(ÚSTR, PDF).

23. DEMETZ, Peter: Diktátoři v  kině. Lenin, Mussolini, Hitler, 
Goebbels, Stalin. ÚSTR, CDK, Praha  – Brno 2020.  1. vydání, 
váz., 236 s., ISBN 978-80-7325-508-4 (CDK), ISBN 978-80-
88292-73-9 (ÚSTR).

24. PALOUŠ, Martin (ed.): Přítomnost minulosti (Eseje o  pa-
měti, konfliktu a usmíření). ÚSTR, Post bellum, Praha 2020, 1. 
vydání, brož., 216 s., ISBN 978-80-88292-76-0 (ÚSTR), ISBN 
978-80-907404-6-4 (Post Bellum).

25. LEVORA, Vladimír: Ze stalinských gulagů do českosloven-
ského vojska. Galerie Klatovy/Klenová, ÚSTR, Klatovy 2020, 1. 
vydání, brož., 319 s., ISBN 978-80-88288-14-5 (Galerie Klato-
vy/Klenová), ISBN 978-80-88292-56-2 (ÚSTR). Publikace je 
součástí trojdílného alba Vladimír Levora 1920–1999.

26. Královo Pole Františka Kressy. Normalizační Brno VII. Mo-
ravské zemské muzeum, AMERFO, ÚSTR, Brno 2020, 1. vydá-
ní, brož., 384 str. ISBN 978-80-88292-66-1 (ÚSTR), ISBN 978-
80-7028-533-6 (MZM).

27. SIXTA, Václav a  kol.: Edukace soudobých dějin v  muzeu. 
ÚSTR, MZM Brno, 2020. ISBN 978-80-88292-81-4.

28. PINKAS, Jaroslav: Jak vzpomínáme na normalizaci. ÚSTR, 
Karolinum, Praha 2020. 1. vydání, brož., 238 s., ISBN 978-80-
88292-77-7 (ÚSTR), ISBN 978-80-246-4831-6 (Karolinum), 
ISBN 978-80-88292-82-1 (ÚSTR, PDF), ISBN 978-80-246-
4832-3 (Karolinum, PDF).

29. BÁRTA, Milan (ed.): Člověk v soukolí StB. ÚSTR, Praha 2020, 
1. vydání, váz., 320 s., ISBN 978-80-88292-72-2.

30. ČINÁTL, Kamil a  kol.: Dějepisný sešit: Fučík. ÚSTR, Praha 
2020. ISBN 978-80-88292-79-1.

31. SKLENÁŘ, Michal – UHLÍKOVÁ, Kristina – VLNAS, Vít (eds.): 
Josef Cibulka (1886–1968): kněz, pedagog a historik umění ve 
20. století. ÚSTR, AV ČR v. v. i. a KTF UK, Praha 2020, 1. vydání, 
brož., 362 s., ISBN 978-80-88292-80-7 (ÚSTR), ISBN 978-80-
88283-50-8 (ÚDU AV ČR), ISBN 978-80-87922-29-3 (KTF).

Neperiodické publikace – 
dotisky a nová vydání

VODIČKOVÁ, Stanislava (ed): I zvíře mělo více útrpnosti než člo-
věk. Paměti patera Františka Štveráka, vězně nacistického a ko-
munistického režimu. ÚSTR, CDK, Praha 2020, dotisk 1. vydání 
z r. 2013, váz., 415 s., ISBN 978-80-88292-74-6 (ÚSTR), ISBN 
978-80-7325-504-6 (CDK)

VODIČKOVÁ, Stanislava: Uzavírám vás do svého srdce: Živo-
topis Josefa kardinála Berana. ÚSTR, Katolický týdeník, Praha 
2020, váz., 400 s., ISBN 978-80-7325-452-0.

Neperiodické publikace – 
podpořené (bez ISBN ÚSTR)

JŮN, Libor – KABŮRKOVÁ, Markéta – MAJTENYI, David (eds.): 
ReporTvář Julia Fučíka / Notes and Faces od Julius Fučík. Národ-
ní muzeum, ÚSTR, Praha 2020, 1. vydání, brož., 144 s., ISBN 
978-80-7036-650-9 (Národní muzeum).

VODIČKOVÁ, Stanislava: Un cardinal indésirable. Biographie 
de S. Em. Josef Beran (1888–1969). Les éditions du Cerf, Paříž 
2020, 1. vydání, brož., 192 s., ISBN 978-2-204-13283-1 (Les 
éditions du Cerf ).
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9.2 Přehled seminářů a workshopů pro učitele

DATUM NÁZEV OBSAH MÍSTO KONÁNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ
POČET 
ÚČASTNÍKŮ*

14. 2. 2020
HistoryLab – práce 
s prameny v historic-
kém vzdělávání

Seminář s podtitulem Vidět ději-
ny seznámil účastníky s aplikací 
HistoryLab, která funguje jako 
digitální dílna pro práci s historic-
kou fotografií.

ZŠ Vratislavova, 
Praha

Petr Sedlák 13

26. 2. 2020
HistoryLab – práce 
s prameny v historic-
kém vzdělávání

Seminář pro učitele o využití 
aplikace HistoryLab.

Anglické gymnázi-
um Pardubice

Petr Sedlák 13

28. 2. 2020
Soudobé dějiny ve 
škole: divadlo, paměť 
a minulost

Seminář pro učitele uspořáda-
ný ve spolupráci s Jihočeským 
divadlem v Českých Budějovicích 
se věnoval zapojení divadelních 
představení do výuky.

Jihočeské diva-
dlo v Českých 
Budějovicích

Tereza Arndt, 
Václav Sixta

15

20. 3. 2020
HistoryLab – pro-
střední pro distanční 
vzdělávání

Hodinový webinář o využití apli-
kace HistoryLab v distanční výu-
ce s praktickými ukázkami a mož-
ností diskuze v chatu na YouTube 
kanále Oddělení vzdělávání.

Online, YouTube 
kanál Oddělení 
vzdělávání

Kamil Činátl
190 živě,  
2 296 zhlédnutí

1. 4. 2020
Využití filmu v dis-
tanční výuce dějepisu

Webinář o využití filmových uká-
zek v distanční výuce dějepisu 
z webu Dějepis v 21. století.

Online, YouTube 
kanál Oddělení 
vzdělávání

Jaroslav Pinkas
143 živě,  
2 525 zhlédnutí

8. 4. 2020

HistoryLab – jak 
hodnotit výkony žáků 
při práci s historickými 
prameny

Webinář o hodnocení žákovské 
práce a poskytování zpětné vaz-
by během online výuky.

Online, YouTube 
kanál Oddělení 
vzdělávání

Jaroslav Najbert
69 živě,  
467 zhlédnutí

17. 4. 2020
Jak na soudobé dějiny 
v distanční výuce?

Webinář se zaměřil na vybraná 
klíčová témata z českosloven-
ských dějin a na způsob jejich 
zprostředkování žákům v ome-
zeném čase a prostoru online 
výuky.

Online, YouTube 
kanál Oddělení 
vzdělávání

Václav Sixta
62 živě,  
637 zhlédnutí

24. 4. 2020
HistoryLab – nové lek-
ce pro online výuku 
dějepisu

Ve webináři jsme představili nová 
cvičení v aplikaci HistoryLab, kte-
rá se osvědčila během distanční 
výuky.

Online, YouTube 
kanál Oddělení 
vzdělávání

Kamil Činátl
64 živě,  
541 zhlédnutí
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DATUM NÁZEV OBSAH MÍSTO KONÁNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

POČET 
ÚČASTNÍKŮ*

6. 5. 2020
Rok 1989 jako téma 
pro badatelskou 
výuku

V hodinovém webináři se lek-
toři zaměřili na to, jaké otázky 
a souvislosti spojovat s děním 
roku 1989 a jeho důsledky pro 
československé občany. Předsta-
vili jsme také vhodné materiály, 
které se dají využít i během výuky 
z domova.

Online, YouTube 
kanál Oddělení 
vzdělávání

Václav Sixta, 
Vojtěch Ripka

41 živě,  
330 zhlédnutí

15. 5.– 
5. 6. 2020

HistoryLab – práce 
s prameny v historic-
kém vzdělávání

Distanční seminář, který v ně-
kolika lekcích seznámí účastní-
ky s digitální dílnou pro práci 
s prameny (HistoryLab). Pro velký 
zájem byl kurz rozdělen do dvou 
paralelních kurzů Kurz začí-
ná online úvodním setkáním, 
pokračuje samostatnou prací 
s žáky, končí závěrečnou evaluací 
a lektoři jsou navíc k dispozici při 
konzultacích.

Online

Kamil Činátl, 
Jaroslav Najbert, 
Michal Kurz, 
Václav Sixta

11

22. 5. 2020 Jak učit o normalizaci?

Webinář se zaměřil na proble-
matiku výuky témat, která jsou 
„stále živá“, která jsou obsažena 
v rodinné paměti, ale jsou i čas-
tými náměty populárních filmů 
a seriálů.

Online, YouTube 
kanál Oddělení 
vzdělávání

Jaroslav Pinkas
30 živě,  
256 zhlédnutí

2. 6. 2020
HistoryLab – nové lek-
ce pro online výuku 
dějepisu II

Jaroslav Najbert představil 
druhou várku nových cvičení 
v digitální aplikaci HistoryLab, 
připravených pro distanční výuku 
dějepisu.

Online, YouTube 
kanál Oddělení 
vzdělávání

Jaroslav Najbert
20 živě,  
132 zhlédnutí

12. 6. 2020 Posíleni krizí!?
Setkání učitelů na téma „co si 
jako učitelé odnášíme z distanční 
výuky“.

Litomyšl Petr Sedlák 20

27. 8.–  
28. 8. 2020

Nahlížet dějiny. Jak 
porozumět lidem, kte-
ří žili v minulosti?

Program 11. ročníku letní školy 
pro učitele dějepisu a spole-
čenských věd nabídl praktické 
návody, jak ve výuce vysvětlit 
a zohlednit různé historické per-
spektivy a jak jejich kontroverzní 
potenciál využít k rozvoji historic-
kého myšlení žákyň a žáků.

Centrum součas-
ného umění DOX, 
Praha

Oddělení vzdě-
lávání a hosté

114
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DATUM NÁZEV OBSAH MÍSTO KONÁNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

POČET 
ÚČASTNÍKŮ*

15. 9.– 
2. 10. 2020

HistoryLab distančně

Distanční seminář, který v ně-
kolika lekcích seznámí účastní-
ky s digitální dílnou pro práci 
s prameny (HistoryLab). Kurz 
začíná online úvodním setkáním, 
pokračuje samostatnou prací 
s žáky, končí závěrečnou evaluací 
a lektoři jsou navíc k dispozici při 
konzultacích.

Online
Kamil Činátl, 
Jaroslav Najbert

8

21. 9. 2020
Badatelská výuka 
v muzeu

Workshop pro učitele a muzejní 
pedagogy se zaměřil na uplatně-
ní přístupů tzv. badatelsky orien-
tované výuky v prostorách výstav 
a stálých expozic. Pro workshop 
jsme využili prostředí souběžně 
probíhající výstavy o Juliu Fučíko-
vi ReporTvář Julia Fučíka.

Národní památník 
na Vítkově

Čeněk Pýcha, 
Bohumil 
Melichar

12

1. 10. 2020
Co nového 
v HistoryLabu?

Aplikace HistoryLab se mnoha 
učitelům a učitelkám osvědčila 
během jara 2020 jako vhodný 
nástroj pro distanční výuku. 
HistoryLab je ale vhodný i pro 
běžné vyučování, případně lze na 
cvičeních postavit i kombinované 
formy výuky. Webinář představil 
nová cvičení a práci s nimi.

Online, YouTube 
kanál Oddělení 
vzdělávání

Čeněk Pýcha, 
Václav Sixta

15 živě, 
116 zhlédnutí

9. 10. 2020 Slyšet dějiny

Webinář ve spolupráci s Českým 
rozhlasem o způsobech, jak 
pracovat se zvukovými materiály 
v aplikaci HistoryLab.

Online, YouTube 
kanál Oddělení 
vzdělávání

Josef Řídký
70 živě, 
102 zhlédnutí

20. 11.– 
10. 12. 2020

HistoryLab distančně

Distanční seminář, který v něko-
lika lekcích seznámuje účast-
níky s digitální dílnou pro práci 
s prameny (HistoryLab). Pro velký 
zájem proběhl kurz paralelně ve 
dvou skupinách. Kurz začíná onli-
ne úvodním setkáním, pokračuje 
samostatnou prací s žáky, končí 
závěrečnou evaluací a lektoři jsou 
navíc k dispozici při konzultacích.

Online

Kamil Činátl, 
Petr Sedlák, 
Josef Řídký, 
Václav Sixta

19
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DATUM NÁZEV OBSAH MÍSTO KONÁNÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

POČET 
ÚČASTNÍKŮ*

26. 11. 2020
Kdo má mít jedničku 
z dějepisu?

Online setkání učitelů dějepisu 
v rámci iniciativy profesního 
vzdělávání „Učit dějepis jinak“, 
které na bázi volné spolupráce 
organizuje od podzimu 2018 
Oddělení vzdělávání ÚSTR a me-
todický kabinet moderních dějin 
MAPII -ORP Litomyšl.

Online Petr Sedlák 15

27. 11. 2020
Třetí odboj v didaktic-
ké perspektivě

Ve webináři jsme se zabývali vý-
ukou témat, která vyvolávají kon-
troverze, a nabídli jsme možnosti, 
jak k nim spolu s žáky a studenty 
přistupovat kriticky a zároveň 
s respektem.

Online, YouTube 
kanál Oddělení 
vzdělávání

Jaroslav Pinkas, 
Vojtěch Ripka, 
Adéla Gjuričová, 
Klára Pinerová

11 živě, 
84 zhlédnutí

 
*U webinářů uvádíme počet diváků živého vysílání a celkový počet zhlédnutí videa na YouTube kanále Oddělení vzdělávání  
ke dni 31. prosince 2020. 
 



559.3 Přehled uspořádaných výstav

DATUM A MÍSTO 
KONÁNÍ

NÁZEV OBSAH
TVŮRCI / GARANTI 
ZA ÚSTR

SPOLUPOŘADATELÉ

16. 11. 2019 – 5. 1. 2020 
Nový Jičín;

1. 2.–13. 3. 
Univerzita Olomouc;

4. 7.–31. 8. 
Pevnost poznání 
Olomouc;

1. 9.–16. 9. 
ZUŠ Žerotínova Olomouc;

22. 9.–27. 9. 
Slovanské gymnázium 
v Olomouci;

1. 10.–17. 10. 
ZŠ Heyrovského 
v Olomouci

Václav Havel – 
Politika a svědomí

Na dvaceti šesti panelech najde 
návštěvník slavné i méně zná-
mé myšlenky z Havlových textů 
či veřejných projevů. Citáty 
doprovázejí fotografie: čistě ha-
vlovské i aktualizační, které mají 
podtrhnout naléhavost výzev.

Jan Hron, 
Jan Vondryska

Česká centra, senátor 
L. Kantor

4. 9.–1. 11. 
Muzeum Vyškovska 
ve Vyškově

Rozkulačeno! 
Půlstoletí per-
zekuce selského 
stavu – putovní 
verze

Multimediální výstava mimo 
jiné odráží skutečnost, že za-
tímco nacisté české zeměděl-
ství pragmaticky využívali, ale 
přitom ho ponechali v chodu 
a dohlíželi na jeho stálou pro-
dukci, komunisté byli mnohem 
revolučnější. Ideologie pro ně 
znamenala víc než fungující 
hospodářství.

Jaroslav Rokoský, 
Jan Vondryska

Asociace soukromé-
ho zemědělství ČR, 
Muzeum Vyškovska

10. 1.–30. 12. 
Svatá Hora u Příbrami

Ještě jsme ve vál-
ce (česká verze)

Výstava zpracovávající vzpo-
mínky dvanácti pamětníků 
vychází ze stejnojmenné ko-
miksové knihy.

Jan Vondryska Post Bellum

1. 2.–26. 2. 
Slaný, Knihovna Václava 
Štěcha;

1. 12.–28. 2. 
ZŠ Žďár nad Sázavou

Nemohli jsme 
mlčet. Lidé Charty 
77 – putovní 
verze

Výstava věnovaná osobnostem 
Charty 77 – využívá unikátní 
historické materiály, mluvčí 
Charty 77 zachycené na foto-
grafiích ze sledovacích akcí StB.

Milan Bárta, 
Ondřej Matějka, 
Jan Vondryska

ABS, Knihovna Václa-
va Štěcha

24. 2.–6. 3. 
Praha, festival Mene Tekel;

7. 3.–26. 4. 
Lány, 
Muzeum T. G. Masaryka 
v Lánech;

14. 9.–1. 11. 
Brno, Bunkr 10-Z

TGM to nikdy ne-
bude mít lehké

Výstava vznikla v rámci oslav 
stého založení Československa. 
Představuje osobnost T. G. Ma-
saryka jako vzdělaného a vlaste-
neckého člověka, který stanul 
v čele národa a snažil se svým 
chováním a prací formovat 
nově vzniklou československou 
společnost jak z hlediska české 
otázky, tak v mezinárodním 
kontextu.

Zdeněk Hazdra

Městská část Praha 
8, Umění bez bariér, 
Muzeum T. G. Masary-
ka v Lánech



56

DATUM A MÍSTO 
KONÁNÍ

NÁZEV OBSAH
TVŮRCI / GARANTI 
ZA ÚSTR

SPOLUPOŘADATELÉ

10. 3.–30. 4. 
Litoměřice, Státní oblastní 
archiv Litoměřice

Počátky teroru

Výstava mapuje nasazení ně-
meckých policejních složek při 
rozbití Československa v roce 
1938 a 1939, které představova-
lo prolog k operacím v období 
druhé světové války.

Jan Vajskebr, 
Jan Vondryska

Státní oblastní archiv 
Litoměřice

14. 2.–13. 5. 
Chemnitz, Deutsche Bahn;

1. 9.–30. 9. 
Drážďany, Deutsche Bahn

Cesta je volná  
(exteriérová 
verze)

Výstava se věnuje událostem 
koncem léta a začátku podzimu 
roku 1989, kdy přes velvysla-
nectví západního Německa 
prchaly tisíce lidí z NDR na dru-
hou stranu železné opony.

Tomáš Malínek, 
Blanka Mouralová, 
Tomáš Vilímek, 
Jan Vondryska

ABS, Velvyslanectví 
SRN v Praze, Archiv 
časopisů Ústavu pro 
českou literaturu, 
Bundeskanzleramt, 
Der Budnesbeauftra-
gte für die Unterl-
agen des Staatssi-
cherheitsdienstes 
der ehemaligen DDR, 
ČTK, Deutsche Presse 
Agentur, Antonín 
Nový, Deutsche Bahn

17. 9.–21. 10. 
Havlíčkův Brod, klub OKO

Studentská revo-
luce 1989

Výstava se zaměřuje na pád 
komunistické diktatury pohle-
dem studentů – na to, proč se 
studenti stali jednou z klíčových 
skupin, které přispěly k pádu re-
žimu, jaké problémy tato první 
fáze revoluce obnášela. V druhé 
části se věnuje postupné insti-
tucionalizaci výsledků revoluce 
v podobě přerodu parlamentu, 
prvních svobodných voleb a vy-
jednávání o vládách.

Blanka Mouralová, 
Václav Sixta, 
Jan Vondryska

17. 9.–8. 10. 
Brno, kostel sv. Jakuba

Diktatura vs 
naděje

Výstava mapuje šíři a nástroje 
perzekuce církve totalitním 
režimem v Československu 
a způsoby, jak církev těmto 
tlakům čelila.

Stanislava  
Vodičková, 
Jan Vondryska

9. 8.–31. 10. 
klášter Želiv

Nebe bylo plné 
hvězd

Výstava připomíná 70. výročí 
nechvalně proslulých akcí „K“ 
a „Ř“ – komunistického pokusu 
zastavit život řeholních spole-
čenství na našem území.

Stanislava  
Vodičková 

4. 6.–25. 6. 
Praha, náměstí V. Havla;

15. 9.–31. 10. 
Nymburk;

1. 11.–23. 11. 
Vysoké Mýto

Otazníky nad naší 
svobodou

Třináct známých osobností 
promlouvá na téma svoboda – 
mnohdy nečekaně, kriticky 
nebo provokativně.

Jan Hron, 
Václav Tollar, 
Jan Vondryska,

Národní divadlo,  
Město Nymburk, 
Město Vysoké Mýto
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9.4 Přehled popularizačních přednášek a seminářů pro veřejnost

DATUM NÁZEV OBSAH MÍSTO KONÁNÍ ÚČASTNÍCI

6. 2. 2020

Prezentace knihy Křes-
ťanský zápas o českou 
věc – Působení opata 
Opaska a organizace 
Opus Bonum v čs. exilu

Prezentace knihy ve spolupráci 
s Nakladatelstvím Argo a Knihovnou 
Václava Havla.

Knihovna Václava 
Havla, Praha

Petr Placák a hosté

18. 2. 2020 Obrazy doby po Sametu

Komponovaný večer věnovaný zob-
razení 90. let ve filmu spojený s disku-
zí a filmovou projekcí filmu Městečko 
Jana Krause.

Kasárna Karlín
Jaroslav Pinkas, Kamil 
Činátl, Veronika Pehe, 
Jindřiška Bláhová

25. 2. 2020

Prezentace knihy Živé 
pochodně v sovětském 
bloku. Politicky motivova-
né případy sebeupalování 
1966–1989.

Ve spolupráci s Národním muzeem 
jsme představili knihu Petra Blažka 
Živé pochodně v sovětském bloku 
a zároveň publikaci o památníku Jana 
Palacha ve Všetatech.

Národní muzeum
Petr Blažek, Petr Pla-
cák, Olga Sommerová

28. 2. 2020

Prezentace Lexikonu 
nejvyšších představitelů 
československé justice 
a prokuratury v letech 
1948–1989

Prezentace již v roce 2019 vydaného 
Lexikonu nejvyšších představitelů čes-
koslovenské justice spojená s diskuzí 
o československé justici 50. let. Večer 
se konal v rámci každoročního festi-
valu Mene Tekel.

Knihovna Václava 
Havla

Jaroslav Pažout, Adam 
Zítek, Jan Blažek, 
Ivana Bláhová, Tereza 
Blažková

25. 6. 2020
Prezentace knihy Mám 
klid ve svém svědomí

Prezentace knihy proběhla na akci 
k uctění památky Milady Horákové 
v Senátu Parlamentu ČR, která se ko-
nala pod záštitou místopředsedkyně 
Senátu PČR Miluše Horské.

Senát PČR
Jan Synek, Zdeněk 
Hazdra, Miluše Hor-
ská, Pavel Ryjáček

27. 8. 2020 Dějiny, na kterých záleží
Diskuze o mimoevropských kulturách 
v české paměti v rámci letní školy pro 
učitele dějepisu Nahlížet dějiny.

Centrum součas-
ného umění DOX

Karina Hoření, Marké-
ta Křížová, Filip Herza, 
Václav Sixta, Čeněk 
Pýcha

9. 11. 2020

Leben unter deutscher 
Besatzung in zweitem 
Weltkrieg. Von außer 
Kraft gesetzten Routi-
nen, neuen Chancen 
und Gesellschaften unter 
Stress

Online přednáška profesorky Tatjany 
Tönsmeyer o dějinách každoden-
nosti v období druhé světové války. 
Proběhla v německém jazyce bez 
tlumočení ve spolupráci s Collegiem 
Carolinem a Německým historickým 
ústavem ve Varšavě.

Online Tatjana Tönsmeyer

24. 11. 2020
Třetí odboj v didaktické 
perspektivě

Online prezentace knihy o proti-
komunistickém odboji. V diskuzi 
vystoupili Adéla Gjuričová z ÚSD AV 
ČR, Klára Pinerová, Jaroslav Pinkas 
a Vojtěch Ripka z ÚSTR.

Online, YouTube 
kanál ÚSTR

Jaroslav Pinkas, Voj-
těch Ripka, Adéla Gju-
ričová, Klára Pinerová

3. 12. 2020
Prezentace katalogu 
ReporTvář Julia Fučíka

Prezentace katalogu ke stejnojmenné 
výstavě, která byla k vidění v Národ-
ním památníku na Vítkově. Prezentaci 
jsme uspořádali online ve spolupráci 
s Národním muzeem.

Online, YouTube 
kanál ÚSTR

Bohumil Melichar, 
Tereza Arndt, Pavel 
Janáček, Libor Jůn

8. 12. 2020
Prezentace knihy Jak 
vystavujeme soudobé 
dějiny

Online prezentace publikace z cyklu 
Dějiny v diskuzi proběhla v rámci do-
provodného programu ke konferenci 
„Dějiny ve veřejném prostoru II.“

Online, YouTube 
kanál ÚSTR

Jakub Jareš, Václav 
Sixta, Čeněk Pýcha, 
Kamil Činátl, Dušan 
Buran, Nina Wančová
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9.5 Přehled o zpracování archiválií a rozvoj evidencí

ZPRACOVÁVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ ARCHIVNÍCH SOUBORŮ

Oddělení Popis Termín
Celkový 
rozsah

Hotovo 
2020

Plánovaný 
rozsah 
zpracování

Vyhodnocení/poznámka

1. 
oddělení

Tvorba archivní pomůcky pro sbírku Zvláštní 
agenturní svazky (NAD 31) v programu Elza.

12/2020
27 
kartonů

10 
kartonů

17 
kartonů

Dokončeno.

Průzkum sbírky Sbírka návrhů a rozhodnu-
tí skartačních komisí (NAD 241) – tvorba 
metodiky zpracování dalších krajů, vypraco-
vání interní pomůcky části fondů skartační 
komise – SK -ČB.

12/2020
42 
kartonů

0 kartonů 4 kartony
Zpracováno 13 kartonů. Ve 
spolupráci s 3. oddělením.

Tvorba archivní pomůcky pro sbírku Zvláštní 
operativní svazky (NAD 32) v programu Elza.

12/2020
57 
kartonů

0 kartonů
10 
kartonů

 

2. 
oddělení

Průzkum fondu VŠ SNB – část spisový materi-
ál (NAD 760).

12/2020
200 
kartonů

0 kartonů
100 
kartonů

 

Průzkum fondu Správa pasů a víz FMV – část 
cizinecké spisy (NAD 719).

12/2020
cca 1800 
kartonů

100 
kartonů

cca 400 
kartonů

Zpracováno 320 kartonů.

Průzkum a příprava kompletní revize a roz-
šíření prozatímního inventárního soupisu 
fondu 425, příprava elektronické archivní 
pomůcky.

12/2020
cca 467 
kartonů

339 
kartonů

148 
kartonů

Revize dokončena. Zpraco-
váno 148 kartonů. Soupis 
připraven ke korektuře, 
fond pro export do eBada-
telny. Po revizi celkem 487 
kartonů.

Průzkum a kompletní revize a rozšíření pro-
zatímního inventárního soupisu fondu 134, 
příprava elektronické archivní pomůcky.

12/2020
cca 567 
kartonů

175 
kartonů

40 
kartonů

Zpracováno 80 kartonů.

3. 
oddělení

Vytvoření manipulačních seznamů k fondům 
O -StB Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, 
Brno -venkov a MS SNB Brno.

12/2020 8,40 bm 0 bm 8,40 bm
Po zpracování 10,08 bm/84 
kartonů.

Pořádání fondu a vytvoření archivní pomůcky 
k fondu Vojenské učiliště Pohraniční a Vnitřní 
stráže Bruntál (NAD 87).

12/2020 11,5 bm 0 bm 11,5 bm
Po zpracování 11,26 
bm/101 kartonů.

Pořádání fondu KS SNB Hradec Králové - do-
datek (útvary krajské správy).

12/2020 19 bm 0 bm 19 bm
Po zpracování 18,45 
bm/134 kartonů.

Revize a příprava archivních pomůcek (fondy 
B) pro zveřejnění v eBadatelně.

12/2010
14 fondů 
(inventářů)

8 fondů 
(inven-
táře)

6 fondů 
(inventáře)

Kontrola ukončena.

Revize a příprava archivních pomůcek (fondy 
E 1, E 2 - internační tábory, TNP, vězeňství) 
pro zveřejnění v eBadatelně.

12/2020
2 fondy 
(inventáře)

0
2 fondy 
(inventáře)

Kontrola ukončena.

4. 
oddělení

Prvotní archivní průzkum fondu Správa Sboru 
nápravné výchovy – odbor vnitřní ochrany 
(NAD 759).

12/2020
688 
kartonů

5 kartonů
20 
kartonů

Zpracováno 5 kartonů.

Zpracovávání podkladů pro archivní pomůc-
ku – MTH (materiály trvalé hodnoty) I. správy 
MV (část fondu NAD 595 – I. správa SNB – 
operativní svazky).

12/2020
cca 520 
kartonů

267 
kartonů

25 
kartonů

Zpracováno 27 kartonů.
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ROZVOJ DATABÁZOVÝCH VYHLEDÁVACÍCH NÁSTROJŮ

Oddělení Popis Termín
Dosavadní 
rozsah

Rozsah 
zpracování

Počet vytvoře-
ných záznamů

Vyhodnocení/
poznámka

1. oddělení

Příprava digitalizovaných archiválií 
pro publikaci v eBadatelně – svazky 
KR/TS – svazky doposud podléhající 
zákonu č. 107/2002 Sb.

12/2010 2 500 svazků
cca 1 000 
svazků

 
Ukončeno, 
připraveno pro 
publikaci.

2. oddělení

Zpracování jmenné evidence fondu 
425.

12/2020
339 kartonů 
z cca 467 
kartonů

120 
kartonů

970 záznamů
Zpracováno  
148 kartonů.

Zpracování jmenné evidence fondu 
134.

12/2020
175 kartonů 
z cca 567 
kartonů

40 kartonů
2 400 
záznamů

Zpracováno  
80 kartonů.

Průzkum fondu Správa pasů a víz 
FMV – část cizinecké spisy (NAD 
719) – vytvoření databázového 
soupisu.

12/2020
cca 1 800 
kartonů

500 
kartonů

49 000 
záznamů

Zpracováno  
320 kartonů.

Přepis dochovaných částí kartotéky 
cizineckých spisů fondu Správa pasů 
a víz FMV.

nový úkol
cca 54 000 
karet

0
cca 42 000 
záznamů

Zpracováno cca 
42 000 karet.

3. oddělení

Kontrola předávacích seznamů s fak-
tickou existencí OEK + operativních 
příloh I. správy SNB (předaných ÚZSI 
v r. 2007–2008).

12/2020 3,12 bm 3,12 bm  
Kontrola 
ukončena.

Soupis kmenových listů příslušníků 
KS SNB JmK, kteří ukončili službu 
v 50.–80. letech 20. stol.

12/2020
45 ze 123 
kartonů

50 kartonů
4 386 
záznamů

Zpracováno  
50 kartonů.

Provedení oprav přepisu nezpracova-
ných OEK příslušníků MV z přírůstků.

nový úkol
cca 12–
15 000 karet

0
4 521 
záznamů

Ve spolupráci 
s 6. odd.

Vypracování seznamu PS příslušníků 
MV narozených z neuspořádaných 
materiálů Správy kádrů z 50.–60. let.

nový úkol 1,44 bm 0 165 záznamů Dokončeno.

6. oddělení

Přepisy inventářů – fondy tzv. Studij-
ního ústavu.

průběžně
cca 20 knih 
a soupisů

20 knih 
a soupisů

50 500 
záznamů

Přepisy 
dokončeny.

Přepisy dohledaných starých archiv-
ních protokolů vyšetřovacích spisů 
a další dohledané protokoly.

12/2020 9 z 30 knih 7 knih
cca 10 000 
záznamů

Přepsáno 6 knih.

Doplňování současných databázo-
vých vyhledávacích systému ABS.

průběžně zpráva o výsledku Doplněno cca 15 000 záznamů.
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ČINNOST BADATELEN

Oddělení
Počet 
badatelů

Badatelské 
návštěvy

Počet připravených 
inventárních jednotek/ 
signatur

Počet předložených 
inventárních jednotek/ 
signatur

Z toho 
digitalizovaných

Vydaných 
CD + DVD

1. oddělení 24 62 691 733 79 12

2. oddělení 882 1 720 19 577 13 798 6 479 802

3. oddělení 197 325 3 203 2 977 1 009 93

CELKEM 1 103 2 107 23 471 17 508 7 567 907

eBADATELNA

Nově zaregistro-
vaní badatelé

Počet ba-
datelských 
přístupů

Počet prohlíže-
ných inventárních 
jednotek 

Počet vlože-
ných inventár-
ních jednotek

Celkový počet 
inventárních 
jednotek

Počet nově 
zpřístupněných 
skenů

Počet zpřístup-
něných skenů

443 842 32 384 0 76 941 0 5 532 120



619.7 Přehled vyřizovaných úředních i badatelských žádostí

ÚŘEDNÍ ČINNOST

Oddělení Popis Počet žádostí
Vyřízených anotací/ 
stanovisek

Počet osob

1. oddělení
Vyřizování badatelských žádostí dle zákona č. 499/2004 Sb. 
a zákona č. 107/2002 Sb. a zvláštních zákonů; vyřizování 
úředních žádostí.

1 274    

2. oddělení

Vyřizování badatelských žádostí dle zákona č. 499/2004 Sb. 
a zvláštních zákonů; vyřizování úředních žádostí.

572    

Vyřizování úředních žádostí agendy zákona č. 255/1946 Sb. 
a č. 357/2005 Sb.

  5  

Vyřizování agendy státního občanství. 92   484

3. oddělení

Vyřizování badatelských a úředních požadavků podle záko-
na č. 499/2004 Sb. a dalších zvláštních zákonů.

503    

Vyřizování agendy řidičských průkazů. 22    

Vyřizování agendy ztotožňování bývalých příslušníků SNB 
v OEK a PS.

84   412

4. oddělení

Vyřizování badatelských žádostí dle zákona č. 499/2004 Sb. 
a zákona č. 107/2002 Sb. a zvláštních zákonů; vyřizování 
úředních žádostí.

273    

Vyřizování agendy NBÚ a zpracovávání anotací. 164 472 627



62 9.8 Přehled činnosti evidenčního pracoviště (tzv. lustrační agenda)

AGENDA LUSTRAČNÍ

6. oddělení

Vyhledávání v da-
tabázích Archivu 
bezpečnostních 
složek v rámci vyři-
zování požadavků 
státních úřadů 
dle příslušných 
právních předpisů 
(zákony 
č. 181/2007 Sb., 
č. 499/2004 Sb., 
č. 140/1996 Sb., 
č. 412/2005 Sb., 
č. 451/1991 Sb., 
č. 279/1992 Sb.).

Měsíc

Počty úředních žádostí

NBÚ
MV – 
bezp. 
odbor

ÚZSI ÚDV
MO – 
vojenské 
zprav.

Policie 
ČR

BIS
Vězeňská 
služba

Ostatní Celkem

celkem 197 70 53 60 17 2 43 0 173 615

Měsíc

Počty lustrovaných jmen - úřední žádosti

NBÚ
MV – 
bezp. 
odbor

ÚZSI ÚDV
MO – 
vojenské 
zprav.

Policie 
ČR

BIS
Vězeňská 
služba

Ostatní Celkem

celkem 2 307 1 898 1 283 112 132 4 57 0 719 6 512

Vyhledávání pro 
agendu 262

Měsíc Počet žádostí
Počet pro-
věřovaných 
osob

 

 

 

celkem 146 268

Vyhledávání pro 
badatele

Měsíc Počet žádostí
Počet pro-
věřovaných 
osob

celkem 1 821 6 800

2. oddělení

Vyhledávání 
v kartotékách 2. 
oddělení – počet 
lustrovaných jmen.

Měsíc
Badatelské 
žádosti

Agenda 262

celkem 8 653 362



639.9 Přehled vyřizování agendy v rámci zákona č. 262/2011 Sb. 73 v ABS

CELKOVÝ PŘEHLED AGENDY 262

4. oddělení

Měsíc Odesláno Odborných stanovisek Ministerstvu obrany
Zaevidováno nových žádostí  
(1. 1. 2020 − 31. 12. 2020) 

Leden 13 13

Únor 12 52

Březen 13 8

Duben 14 7

Květen 17 4

Červen 20 2

Červenec 11 0

Srpen 9 3

Září 13 15

Říjen 8 10

Listopad 34 6

Prosinec 25 5

Celkem 189 125



64 9.10 Přehled úkonů souvisejících s digitalizací

DIGITALIZACE - PŘÍPRAVA A KONTROLA

Oddělení Popis Termín Fond (část fondu)

Plán kartonů/ 
inventárních 
jednotek/ 
běžných 
metrů

Připraveno 
kartonů/ 
inventárních 
jednotek

Poznámky k průběhu

1. 
oddělení

Zajišťování přípravy archivá-
lií určených k systematické 
digitalizaci.

12/2020
fond V -ČB, 
včetně kontrol 
a redigitalizace

50 k. 57 k. / 676 i. j.  

Zajišťování ostatních průběž-
ných požadavků na digitalizaci 
archiválií.

průběžně dle potřeby   126 i. j.  

Kontrola digitalizace v elek-
tronickém úložišti – archiválie 
připravované pro úřední žádosti, 
případně redigitalizace.

12/2020 fond ZV (NAD 33) 50 k. 50 k. / 25 i. j.  

průběžně dle potřeby   89 i. j.  

2. 
oddělení

Zajišťování přípravy archivá-
lií určených k systematické 
digitalizaci.

12/2020 fond 325
6 k. a filmové 
archiválie

8 k. / 13 i. j.

Připraveny veškeré 
archiválie s výjimkou 
vnitřními prostředky 
technicky nerealizova-
telných formátů.

12/2020 fond A 2/10 10 k. 10 k. / 515 i. j.  

12/2020 fond A36 100 k. 50 k./ 186 i. j. Redigitalizace fondu.

12/2020 filmové materiály
dle časových 
možností

147 filmů
Filmy digitalizo-
vány externím 
dodavatelem.

12/2020
sbírka negativů 
muzea SNB

cca 3 000 ks 2 576 kusů  

Zajišťování ostatních průběž-
ných požadavků na digitalizaci 
archiválií.

Průběžně dle potřeby   176 i. j.  

Kontrola digitalizace v elektro-
nickém úložišti – kontrola úpl-
nosti staré digitalizace v souvis-
losti s dálkovým zpřístupněním, 
případná redigitalizace.

průběž-
ně dle 
časových 
možností

dle potřeby   80 k.
Velkoformáty a jed-
notliviny fondu 310.
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DIGITALIZACE - PŘÍPRAVA A KONTROLA

Oddělení Popis Termín
Fond (část 
fondu)

Plán kartonů/ 
inventárních 
jednotek/ 
běžných 
metrů

Připraveno 
kartonů/ 
inventárních 
jednotek

Poznámky 
k průběhu

3. 
oddělení

Zajišťování přípravy archiválií ur-
čených k systematické digitalizaci.

12/2020 fond H 2-4 3 k. 3 k. / 6 i. j.  

12/2020 fond H 2-1 (II.) 36 k. 35 k. / 168 i. j.  

12/2020 fond A 9 29 k. 29 k. /492 i. j.  

12/2020 fond A 7
29 k. + 
kartotéka

29 k. / 638 i. j. 
+ kartotéka

 

12/2020
fond pers. 
spisů

dle potřeby 56 spisů  

Zajišťování ostatních průběž-
ných požadavků na digitalizaci 
archiválií.

Průběžně dle potřeby   11 i. j.  

Kontrola staré digitalizace v elek-
tronickém úložišti.

Průběžně dle potřeby   34 spisů  

4. 
oddělení

Zajišťování přípravy archiválií ur-
čených k systematické digitalizaci.

12/2020

MTH I. S 30 k. 3 k. / 7 i. j.  

ZS/GŠ 10 k. 0 k.
Digitalizace 
odložena.

Zajišťování ostatních průběž-
ných požadavků na digitalizaci 
archiválií.

Průběžně dle potřeby   74 i. j.  

Kontrola staré digitalizace v elek-
tronickém úložišti.

Průběžně dle potřeby   148 i. j.
Ve spolupráci 
s 2. oddělením.
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DIGITALIZACE

  Popis Fond (část fondu)

Plán kartonů/ 
inventárních 
jednotek/ 
běžných 
metrů

Digitalizováno 
inventárních 
jednotek

Počet 
skenů

Poznámky k průběhu

5. oddělení

Systematická digitali-
zace archiválií.

fond V -ČB 50 k. 909 35 733
Zpracováno 57 kartonů – 
část ÚSTR.

MTH I.S 30 k. 18 4 987 Zpracovány 3 kartony.

fond ZV 30 k. 69 9 986  

fond A 2/10 10 k. 0 0 Digitalizace odložena.

fond 310 118 k. 1 122 4 693
Zpracováno 80 kartonů.  
Pouze výběrová redigitaliza-
ce velkoformátů.

fond 325
6 k. a filmové 
archiválie

13 18 506  

sbírka Kartotéka 
osobních fotografií

4 kartonové 
krabice

  7 460 Digitalizace dokončena.

A 36 100 k. 204 24 920
Redigitalizace. Zpracováno 
50 kartonů – část ÚSTR.

Muzeum Policie 
ČR

cca 3 000 
kusů

  2 576 Digitalizuje 2. oddělení.

fond A 6/2 57 k. 224 46 837
Zpracováno 57 kartonů – 
část ÚSTR.

fondy H 2-3 54 k. 621 20 439
Zpracováno 54 kartonů a 56 
knih - digitalizace ukončena.

fondy H 2-4 3 k. 6 2 160 Digitalizace ukončena.

fondy H 2-1 (II.) 36 k. 117 15 044 Zpracováno 21 kartonů.

fond A 7
29 k. + karto-
téka (4,3 bm)

9 389 Digitalizace odložena.

fond A 9 29 k. 11 1 556 Digitalizace odložena.

fond pers. spisů dle potřeby 57 12 390  

Digitalizace velkofor-
mátových a speci-
fických archiválií pro 
úřední a badatelské 
potřeby.

      232  

Digitalizace archiválií 
pro úřední a badatel-
ské potřeby, přede-
vším pak pro potřeby 
agendy zákona č. 
262/2011 Sb.

    301 270 445  

Celkem     3681 478 353  

z toho USTR     896 124 542  



679.11 Publikační činnost zaměstnanců ABS

PUBLIKAČNÍ ČINNOST A RECENZE

BURSÍK, Tomáš – PTÁČNÍKOVÁ, Světlana: Agenda zákona č. 262/11 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu,  
v Archivu bezpečnostních složek v letech 2011–2020. Sborník ABS, 2020, č. 18, s. 451–455.

BURSÍK, Tomáš: JUDr. Jiří Solnař – kariéra a pád soudce Státního soudu. In: BURSÍK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav (eds.) –  
PORTMANN, Kateřina – VILÍMEK, Tomáš: Třídní (ne)spravedlnost. Proměny politicky motivované trestněprávní perzekuce v Česko-
slovensku v letech 1948–1989. ÚSTR, Praha 2020, s. 93–123.

HEMZA, Tomáš: Politická biografie komunistického funkcionáře Vítězslava Fuchse (1915–1993). Sborník ABS, 2020, 18,  
s. 297–324.

HEMZA, Tomáš: Rozhodující síla strany. Aparát ÚV KSČ v éře Antonína Novotného (1953–1967). Filozofická fakulta UK,  
Praha 2019.

HOŠEK, Eduard: Vojenské výzvědné zpravodajství v první polovině 50. let 20. století. Sborník ABS, 2020, č. 18, s. 327–358.

HRENYOVÁ, Beáta: Návrat pod dohled Státní bezpečnosti. Úvod do problematiky reemigrace v letech 1968–1989.  
Sborník ABS, 2020, č. 18, s. 211–228.

LEHNERT, Jiří: Nečasová, Denisa: Obrazy nepřítele v Československu 1948–1956. Praha: NLN, 2020. Sborník ABS, 2020, č. 18,  
s. 459–462.

MIKULKA, Jiří: Nechtěl se vzdát pušky… Osudy interbrigadisty a účastníka čs. Zahraničního odboje za 2. světové války Michala 
Durkaje. In: BINAR, Aleš a kol.: Ozbrojené síly a československý stát. Univerzita obrany Brno, Brno 2020.

ONDRÁK, Vlastimil: Zpráva z konference „Ukrajinci a jejich sousedé v průběhu dějin: politika, ekonomika, náboženství, kultura 
a každodennost“. Sborník ABS, 2020, č. 18, s. 440–443.

PREPSL, František: František Hieke -Stoj. Voják tělem i duší. Sborník ABS, 2020, č. 18, s. 273–296.

SLAVÍK, Tomáš: Mezinárodní konference „Rok 1989 a ochrana státní hranice. Bezpečnostní poměry v pohraničí v 80. letech“. 
Sborník ABS, 2020, č. 18, s. 437–439.

SLAVÍK, Tomáš: Sonda do problematiky přechodů státní hranice v úseku 15. brigády Pohraniční stráže České Budějovice na 
sklonku 80. let 20. století. In: Rok 1989 a ochrana státní hranice. Bezpečnostní poměry v pohraničí v 80. letech. Technické muzeum 
v Brně, Brno 2021.

VÁLEK, Jiří: Železná opona 1948–1989. Výstava k 30. výročí pádu železné opony. Sborník ABS, 2020, č. 18, s. 433–436.

VANĚK, Pavel: Pokusy o přechod státní hranice v úseku 4. brigády Pohraniční stráže Znojmo v roce 1989. In: Rok 1989  
a ochrana státní hranice. Bezpečnostní poměry v pohraničí v 80. letech. Technické muzeum v Brně, Brno 2021.

VANĚK, Pavel: Konference policejních historiků. Sborník ABS, 2020, č. 18, s. 444–448.

VÁLEK, Jiří: Englund Terje B.: Špion, který přišel pozdě. Československá rozvědka v Norsku. Praha: Nakladatelství Prostor, 2018. 
Sborník ABS, 2020, č. 18, s. 463–465.

VAŇOUS, Jaroslav: Pinerová, Klára (Ed.): Jáchymov – jeviště bouřlivého století; Praha. ÚSTR. 2018. Sborník ABS, 2020, č. 18,  
s. 466–468.

VÁVRA, Josef: Než se svatí pohnuli. Sonda do zákulisí příprav přesunu mosteckého kostela Nanebevzetí Panny Marie, část 1. 
Sborník ABS, 2020, č. 18, s. 155–209.



68 9.12 Účast zaměstnanců ABS na odborných konferencích

AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH

Mgr. Vlastimil Ondrák: Aktivní účast na konferenci „Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, 
kultura i życie codzienne“ (19.–21. 9. 2020, Přemyšl) s příspěvkem Nasazení vojáků Ukrajinské haličské armády proti maďar-
ským jednotkám na Slovensku roku 1919: realita, nebo mýtus?

Ing., Mgr. Pavel Vaněk, PhD.: Aktivní účast na 15. konferenci policejních historiků (17.–19. 9. 2020, Praha)  
s příspěvkem Učitelský sbor Vojensko -politického učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže Koloděje.

Mgr. Jaroslav Vaňous: Aktivní účast na workshopu COHA – České asociace orální historie (3.–5. 6. 2020, Praha) s příspěvkem: 
Archiv BStU a praxe zpřístupňování archiválií bezpečnostních složek bývalé NDR.



9.13 Souhrnná zpráva z Hodnocení výzkumné  
 a odborné činnosti Ústavu za léta 2008–2018
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slovo ředitele ústavu

Ve vedení Ústavu dlouhodobě usilujeme o zvy
šování jeho vědecké úrovně a  konkurence
schopnosti ve srovnání s ostatními obdobnými 
výzkumnými pracovišti. I  proto jsme přistou
pili k  mezinárodnímu hodnocení výzkumné 
a  odborné činnosti ÚSTR za roky 2008–2018, 
a  to na základě standardů používaných při 
hodnocení v rámci Akademie věd ČR. Jednalo 
se o  organizačně mimořádně náročný proces, 
který zaměstnával pracovníky Ústavu po dru
hou polovinu roku 2018 a téměř celý rok 2019. 
Jsem velmi rád, že se v  rámci hodnocení pro
kázalo, že se Ústav za poslední roky etabloval 
jako významná instituce zabývající se obdobím 
nacistické okupace a  komunistické diktatury 
a obhájil tak své místo v rámci odborné komu
nity. Úspěchy, kterých bylo v Ústavu dosaženo, 
jsou výsledkem profesionální práce a intenziv
ního nasazení badatelů, a především jejich kri
tického a odpovědného přístupu k vlastní prá
ci. Jsem přesvědčen, že dosažená badatelská 
úroveň a profesionální přístup všech pracovišť 
poskytují stabilní základ pro další rozvoj vý
zkumu na půdě Ústavu pro studium totalitních 
režimů.

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.
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slovo předsedy koordinační rady

Cílem Hodnocení výzkumné a odborné činnos
ti Ústavu bylo získat informace jak pro jeho 
vedení, tak pro vedoucí jednotlivých výzkum
ných oddělení Odboru výzkumu a  vzdělávání 
i  samotné badatele. Z hlediska vedení Ústavu 
jsme díky profesionální práci členů Oborového 
panelu pro I. fázi a Oborové komise pro II. fázi 
hodnocení získali podněty pro další směřování 
Ústavu a zkvalitňování jeho strategického říze
ní výzkumné a odborné činnosti. Obdrželi jsme 
také informace o tom, jak si Ústav stojí se svou 
činností v rámci české i mezinárodní odborné 
komunity. Významným aspektem hodnocení 
bylo zprostředkování nezávislé zpětné vazby 
pro fungování jednotlivých oddělení a  přede
vším výstupů jednotlivých badatelů.

Principy Hodnocení výzkumné a  odborné 
činnosti jsme převzali z  AV ČR a  přizpůsobili 
jsme je podmínkám Ústavu. Rád bych podě
koval předsedkyni Akademie věd, prof. RNDr. 
Evě Zažímalové, CSc., která nám byla velmi ná
pomocna s  implementací principů hodnocení 
a poskytla nám užitečné rady. Přes důkladnou 
přípravu, na níž se kromě vedení Ústavu podí
leli členové Rady Ústavu, Vědecké rady Ústavu, 
jednotliví badatelé i  zaměstnanci Kanceláře 
Ústavu, byla organizace hodnocení a koordina
ce celého průběhu mimořádně náročná. Přes
to se nám podařilo profesionálně obsadit jak 
Oborový panel, tak Oborovou komisi a zorga
nizovat dohromady pět jejich setkání. Členové 
Oborového panelu v  rámci I. fáze hodnocení 
shromáždili více než 90 zahraničních hodnoti
telek a hodnotitelů, kteří se odborně zabývají 
českými a československými dějinami 20. sto
letí, a nepřímo se tím potvrdilo, že zájem o té
mata Ústavu dalece přesahuje českou odbor
nou komunitu.

Za Koordinační radu chci také poděkovat 
za intenzivní spolupráci s  Vědeckou radou. 
Ta činila všechna klíčová rozhodnutí a má na 
přípravě, průběhu i uzavření evaluace výrazný 
podíl. Vědecká rada tak sehrála klíčovou roli 
garanta odborné úrovně Ústavu. 

Mgr. Ondřej Matějka

hodnocení výzkumné 
a odborné činnosti

Jedním z důležitých úkolů Ústavu je postupně 
zvyšovat kvalitu výzkumné a odborné činnosti. 
Rada Ústavu pro studium totalitních režimů se 
proto deset let od jeho založení rozhodla při
kročit k evaluaci jeho výzkumné činnosti. Vy
cházela přitom z toho, že dle zákona č. 181/2007 
Sb. má Ústav zkoumat a  nestranně hodnotit 
dobu nesvobody a  období komunistické to
talitní moci. Zároveň je od roku 2014 zapsán 
v  seznamu výzkumných organizací Rady pro 
výzkum, vývoj a  inovace. Jedním ze způsobů, 
jak podpořit trvale rostoucí kvalitu výzkumné 
a odborné činnosti Ústavu a tím pomoci napl
ňování jeho zákonného poslání, je zajistit její 
nezávislé hodnocení.

 

Cílem tohoto hodnocení bylo definovat refe
renční rámec odborné činnosti Ústavu, a to pro 
současnost i pro budoucnost, a tím také vyme
zit jeho identitu jakožto výzkumné instituce. 
Ústav se má ve svých snahách o reflexi české 
zkušenosti s  diktaturou opírat o  špičkový vě
decký výzkum, který je konkurenceschopný 
v národním i mezinárodním měřítku.
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metodologie hodnocení

Jako nejvhodnější byl vybrán model evaluace, 
který v letech 2015 a 2016 provedla Akademie 
věd ČR. Ten sice nelze – vzhledem k částečně 
odlišným podmínkám  – beze zbytku kopíro
vat, nicméně je možné převzít jeho základní 
principy. Hlavní výhodou tohoto přístupu je, že 
z hodnocení vzešly údaje porovnatelné s údaji 
historických ústavů Akademie věd. Díky tomu 
si mohlo vedení vytvořit jasný obraz o úrovni 
ÚSTR na poli zkoumání historie.

Nezanedbatelnou výhodou převzetí modelu 
evaluace bylo také to, že je vyzkoušený, a  tu
díž zvládnutelný, že lze čerpat z množství zku
šeností a  také navázat na respekt, který tato 
evaluace u domácí i zahraniční odborné veřej
nosti má. Základní principy evaluace prove
dené Akademií věd ČR jsou veřejně dostupné 
a s  jejich využitím vyslovilo vedení Akademie 
věd ČR souhlas.

v čem se evaluace ústr odchylo-
vala od hodnocení provedeného 
akademií věd čr:
1. Hodnocení ÚSTR zahrnovalo desetileté, ni
koli pětileté období. Je však smysluplné, aby 
další evaluace proběhla po pěti letech. Kratší 
interval umožňuje lépe sledovat dopady kon
krétních opatření na kvalitu vědeckých výstu
pů a  díky tomu bude možné rychleji zavádět 
a rozvíjet ta opatření, která se z hlediska růstu 
odborné kvality ukážou jako úspěšná.

2. Pracovalo se odlišně s konceptem „vědecké
ho týmu“. V realitě ÚSTR je pouze menší část 
vědeckých pracovníků zapojena do skutečných 
týmů v tom smyslu, že určitá skupina badatelů 
přispívá ke společnému odbornému výsledku. 
Velká část jich pracuje, jak je u  historiků ob
vyklé, samostatně. Hodnocené výstupy se tedy 
předkládaly za tým pouze v případě, kdy sku
tečně výstup vznikl na základě spolupráce více 
badatelek a badatelů. U pracovníků působících 
samostatně (kterých je většina) byly předklá
dány výsledky za ně samotné.

3. Z hlediska porovnatelnosti evaluace prove
dené v Ústavu a v historických ústavech Aka
demie věd ČR je důležité, že v prvním kole hod
nocení, kdy se hodnotily jednotlivé výsledky, 
vznikl porovnatelný profil výsledků za ÚSTR 
jako celek. Dále vznikly výsledky jednotlivých 
oddělení, respektive menších týmů a  posléze 
jednotlivých pracovníků ÚSTR.

4. Z kombinace důvodů obsažených v bodech  
1 a 2 plyne, že jsme do hodnocení zařadili rov
něž ty pracovníky, kteří v ÚSTR už nepracují, 
ale působili v něm alespoň jeden rok. Výsledek 
evaluace celého ÚSTR za dlouhé období by to
tiž bez zahrnutí jejich výsledků byl zkreslující.

5. Z bodů 1 a 2 rovněž vyplývá, že ve dvou ohle
dech byl upraven klíč pro výběr výsledků před
kládaných k  hodnocení. Počet výsledků před
ložených za jednotlivé pracovníky k hodnocení 
vycházel z  kombinace výše jejich pracovního 
úvazku a délky působení v ÚSTR.

6. Na rozdíl od hodnocení provedeného Akade
mií věd ČR byly do hodnocení ÚSTR zahrnuty 
také výstupy vzdělávací činnosti, jako napří
klad metodiky pro učitele, vzdělávací aplikace 
či další vzdělávací materiály. Ty byly posuzová
ny z hlediska odborné didaktiky a pedagogiky, 
a proto byl v panelu i Oborové komisi vždy za
stoupen odborník na tuto oblast.
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Množství výstupů dle data vzniku

organizace hodnocení

Řízením příprav hodnocení a  koordinací ce
lého procesu byla pověřena Kancelář Ústavu. 
Dohled nad průběhem zajišťovala Koordinační 
rada vedená jejím předsedou Mgr. Ondřejem 
Matějkou, jejími členy byli dále dva zástupci 
Vědecké rady Ústavu, prof. Dr. Libora Oates
Indruchová a  prof. Dr. Pavel Kolář. Hodno
cení bylo rozděleno do dvou fází, v  rámci  
I. fáze proběhlo hodnocení odborných výstu
pů jednotlivých badatelek a badatelů či týmů. 
V II. fázi se posuzovalo řízení, viditelnost a ži
votaschopnost Ústavu jako celku. Podklady pro 
hodnocení byly vkládány do on   line systému, 
který byl pro potřeby hodnocení naprogramo
ván interním programátorem Ústavu. Období 
pro vkládání výstupů v rámci I. fáze bylo stano
veno na dobu mezi únorem a červencem 2018, 
následovala kontrola výstupů a všech potřeb
ných údajů. Pro II. fázi hodnocení se data sbíra
la v období od února do dubna 2019.

Pro hodnocení v  rámci I. fáze jmenovala 
Vědecká rada panel složený z  pěti renomova
ných zahraničních odbornic a odborníků, z vět
šiny znalých českého jazyka. Panel ve složení  

Dr. Sirkka Ahonen, Dr. Christiane Brenner,  
Dr. Benjamin Frommer (předseda), Dr. Jens 
Gieseke a  Dr. Piotr Majewski koordinoval 
mezinárodní peer review hodnocení celkem  
127 výstupů za prvních deset let činnosti Ústa
vu. I. fáze hodnocení probíhala v rámci uzavře
ného on   line systému od listopadu 2018 a byla 
dokončena v dubnu 2019 vypracováním závě
rečné zprávy. Ke každému výsledku celkem  
93 hodnotitelů ze 14 zemí přiřadilo známku na 
stupnici 1–5 a  také slovní hodnocení daného 
výstupu. Hodnoceno bylo 69 článků a kapitol 
v odborných knihách, 47 odborných monogra
fií a 11 výukových aplikací. Výstupy předložené 
do I. fáze hodnocení představují přibližně čtvr
tinu odborné produkce Ústavu za posuzované 
období.

Z  hodnocených výstupů byl 17 výstupům  
(13 %) přidělen kvalitativní stupeň 1, 31 výstu
pům stupeň 2 (24 %), 53 výstupům stupeň 3  
(42 %), 25 výstupům stupeň 4 (20 %) a 1 výstupu 
stupeň 5 (1 %). Výsledky jednotlivých výstupů 
se následně staly spolu se závěrečnou zprávou 
jedním z podkladů pro II. fázi hodnocení.
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kritéria hodnocení pro i. fázi

Známka 1 – kvalita odpovídající světové úrovni ve 
smyslu originality, významu a nároků

Známka 2 – kvalita, která je mezinárodně excelentní 
ve smyslu originality, významu a nároků, ale která nedo
sahuje nejvyšších standardů excelence

Známka 3 – kvalita, která odpovídá mezinárodní úrov
ni ve smyslu originality, významu a nároků

Známka 4 – kvalita, která odpovídá národní úrovni ve 
smyslu originality, významu a nároků

Známka 5 – kvalita, která nedosahuje národně uzná
vaného standardu, nebo práce, jež se míjejí s definicí 
výzkumu pro účely tohoto posuzování

II. fáze hodnocení byla zahájena v  dubnu 
2019 a  v  jejím rámci měla mezinárodní obo
rová komise za úkol vypracovat celkové hod
nocení výzkumné a  odborné činnosti Ústavu. 
Komise ve složení prof. Martin Schulze Wessel 
(předseda), prof. Jaroslav Miller (místopředse
da), doc. Viliam Kratochvíl, Dr. Piotr Majewski,  
Dr. Adéla Gjuričová, Dr. Aviezer Tucker, Dr. Jörg 
Skriebeleit se sešla na dvou zasedáních, a sice 
24. dubna 2019 a 29. května 2019. V mezidobí 
mezi oběma zasedáními ovšem došlo k  tomu, 
že A. Tucker zaslal svůj návrh závěrečné zprá
vy kromě kolegů z komise také managementu 
Ústavu a jednomu členovi Rady ÚSTR. Tím byla 
narušena věrohodnost procesu hodnocení, 
protože ti, kdo měli být hodnoceni, získali pří
stup k interním informacím z hodnocení, čímž 

mohl být celý proces nežádoucím způsobem 
ovlivněn. Na druhém zasedání komise vyvolala 
tato situace konflikt mezi A. Tuckerem a ostat
ními členy komise. Předseda komise se poslé
ze, v souladu s principy hodnocení, obrátil na 
Koordinační radu pro hodnocení s otázkou, jak 
spornou záležitost vyřešit. Koordinační rada 
se po úvaze v  zájmu zachování věrohodnosti  
II. fáze hodnocení rozhodla navrhnout Vědec
ké radě odvolání celé komise a jmenování nové 
Oborové komise. Vědecká rada 27. června 2019 
hlasováním jednomyslně rozhodla o  odvolání 
komise. Konflikt v komisi se stal do jisté míry 
veřejný tím, že A. Tucker publikoval svou verzi 
zprávy a další komentáře, vůči čemuž se ohra
dili ostatní členové komise vlastním stanovis
kem. Po odvolání původní komise Koordinač
ní rada oslovila nové členy, kteří byli posléze 
6.  září  2019 jmenováni po hlasování Vědecké 
rady. Nová komise ve složení prof. Padraic 
Kenney (předseda), Dr. Adam Hudek (místo
předseda), prof. Thomas Lindenberger, Dr. hab. 
Anna Ziębińska Witek, Dr. Machteld Venken, 
Dr. Michal Kopeček a Dr. Sirkka Ahonen se se
šla na jednání 20. listopadu 2019.

Před zahájením II. fáze hodnocení byli jed
notliví členové podrobně seznámeni s  pravi
dly hodnocení. Úkolem komise pro II. fázi bylo 
zhodnotit čtyři výzkumná oddělení Odboru 
výzkumu a vzdělávání a celkově odbornou čin
nost Ústavu. Ke zhodnocení dostali členové 
komise podrobnou dokumentaci před prezen 
ční návštěvou posuzovaného pracoviště a také 
měli možnost vyžádat si dodatečně další ma
teriály. Oborová komise této možnosti využi
la a dodatečně poslala prostřednictvím svého 
předsedy doplňující dotazy. Hlavními kritérii 
hodnocení v rámci II. fáze byla kvalita výsled
ků, společenská relevance, vzdělávací činnost 
a  postavení Ústavu v  mezinárodním i  národ
ním kontextu. Dalšími kritérii, podle nichž 
měla Oborová komise posuzovat jak jednotli
vá oddělení, tak Ústav jako celek, byla vitalita,  
udržitelnost a perspektiva dalšího směřování, 
ale také grantová aktivita a manažerské řízení.
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Výsledek svého hodnocení odevzdala Oboro
vá komise v podobě závěrečné zprávy 13.  led
na 2020. Následně s ní byli seznámeni ředitel 
Ústavu, ředitelka Odboru výzkumu a vzdělává
ní a jednotliví vedoucí oddělení, kteří měli mož
nost předložit do 14. února 2020 své námitky. 
Ty následně posoudila Koordinační rada, která 
většinu námitek shledala jako opodstatněných 
a  požádala Oborovou komisi o  případné pře 
hodnocení závěrečné zprávy. Komise v  někte
rých ohledech svou zprávu přehodnotila a pro
střednictvím svého předsedy předala 24.  úno
ra  2020 finální podobu závěrečné zprávy, jež 
je v originálním znění dostupná na stránkách 
Ústavu. K závěrečným zprávám z I. i  II. fáze je 
také na stránkách Ústavu uveřejněno stanovis
ko vedoucích oddělení a ředitele Ústavu. 

V souladu s pravidly hodnocení se pro zajiště
ní transparentnosti a férovosti zúčastnili práce 
Oborového panelu a Oborové komise jako pozo
rovatelé zástupci zadavatele. Ředitelem Ústavu 
byli jmenováni dva pozorovatelé, kteří se účast
nili všech jednání komisí i prezenčních návštěv 
pracovišť, ale nezasahovali do formulace závě
rů II. fáze hodnocení. Mohli se vyjadřovat pou
ze k organizačním záležitostem a k dodržování 
pravidel. Chyběli pouze na závěrečném jednání, 
na němž byly formulovány závěry hodnocení. 
Nezasahovali do průběhu hodnocení, odpovída
li na dotazy členů komise a byli oprávněni před

sedovi komise a  Koordinační radě předkládat 
námitky k průběhu hodnocení. 

kritéria hodnocení pro ii. fázi

● Kvalita výsledků a podíl pracoviště na jejich 
získání (na základě hodnocení výstupů v I. fázi 
a popisu významu výsledků jejich předklada 
teli).

● Společenská (sociální, ekonomická a  kul
turní) relevance, vzdělávací činnost, popu
larizační a  vydavatelská činnost, služby vý
zkumu (knihovny, databáze, sbírky, správa 
infrastruktur atd.).

● Zapojení studentů do výzkumu.
● Postavení v  mezinárodním i  národním kon

textu, vědecká reputace a viditelnost v me
zinárodním měřítku, schopnost přitáhnout 
zahraniční výzkumné pracovníky, postavení 
v národním kontextu (srovnání s  jinými po
dobně zaměřenými institucemi v ČR).

● Vitalita, udržitelnost a perspektiva, finanční 
aspekty (struktura zdrojů, srovnání s výstu
py, efektivita výzkumu), manažerské řízení 
(organizační struktura, způsob nabírání pra
covníků, kariérní postup), lidské zdroje (vě
ková struktura, kvalifikační struktura, mobi
lita), grantová a projektová aktivita.

● Strategie a záměry do budoucna.

Státní příslušnost hodnotitelů výstupů
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Hodnotící zprávy z I. a II. fáze hodnocení byly 
14. května projednány na zasedání Rady Ústavu 
a 19. května na jednání Vědecké rady Ústavu.

závěr

Přes značnou složitost a organizační a časovou 
náročnost nezávislého mezinárodního Hodno
cení výzkumné a odborné činnosti Ústavu se jej 
podařilo, až na některé komplikace, úspěšně 
dokončit podle pravidel a téměř dle harmono

gramu. Celkové náklady na hodnocení dosáhly 
částky 1,89 milionu korun za necelé dva roky 
trvání. Shromážděné výsledky z I. fáze byly po
skytnuty jednotlivým badatelkám a badatelům 
a ti díky tomu získali inspirativní zpětnou vaz
bu pro svoji další odbornou činnost. Především 
výsledky II. fáze slouží vedení Ústavu ve spolu
práci s Vědeckou radou a Radou Ústavu, jež na 
jejich základě učiní žádoucí organizační změny 
a manažerská rozhodnutí, která povedou k dal
šímu zkvalitňování jeho odborné činnosti.
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