Dotazník
Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2008 a hlavní dosažené výsledky
I. Textová část

Název pracoviště: MASARYKŮV ÚSTAV A ARCHIV AKADEMIE VĚD ČR, V. V. I.
Zkratka pracoviště: MÚA

IČ: 67985921

1. Vědecká (hlavní) činnost pracoviště a uplatnění jejích výsledků
1a)

stručná charakteristika vědecké (hlavní) činnosti pracoviště

Česky:
A- Útvar Archiv
Archiv AV ČR je akreditovaným specializovaným archivem podle archivního zákona a v souladu s normou i v roce 2008 kontinuálně
působil při dohledu na výkon spisové sluţby v Akademii věd ČR (13 dohlídek), při výběru archiválií ve skartačním i mimo skartační řízení
(20 řízení; k 31. 12. 2008 bylo přejato 17 přírůstků o rozsahu 28,55 běţných metrů), při vedení evidence Národního archivního dědictví,
při odborné rešeršní a konzultační činnosti a při péči o archiválie. V souladu s výzkumným záměrem se pracovníci dále věnovali
zpracování fondů předchůdců ČSAV, fondů vědeckých společností a ústavů ČSAV bez nástupce v AV ČR a osobních fondů (12
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inventářů, 2 prozatímní inventární seznamy a 6 soupisů). Při nahlíţení v badatelně Archivu uskutečnilo 113 badatelů (z toho 12
zahraničních) 638 badatelských návštěv se zájmem jak o archiválie AAV, tak ÚTGM. Mimořádným počinem bylo spuštění databáze
Digitální průvodce Archivu AV ČR na webových stránkách ústavu, který online poskytuje informace o všech fondech a sbírkách a
zpřístupňuje většinu existujících archivních pomůcek. V návaznosti na spuštění Průvodce byla personálně a funkčně posílena badatelna
a u fondů a sbírek zaveden kurátorský systém. Ve spolupráci s Archiwum PAU i PAN byla uspořádána výstava Mezi Krakovem a Prahou.
V rámci Týdne vědy a techniky byla připravena rozsáhlá výstava v prostorách Národního divadla Od řas k jádru – vědy o živé a neživé
přírodě na půdě Akademie věd; pracovníci popularizují činnost ústavu rovněţ v médiích. Uspořádané výstavy byly přeneseny na webové
stránky. V dalším výzkumu se Archiv soustřeďuje na dějiny vědeckých institucí a ţivot a dílo vědeckých osobností a rovněţ na vybrané
problémy moderních českých dějin. Tato orientace byla posílena ustavením Oddělení dějin AV ČR. Kodikologické oddělení pokračovalo
ve vytváření Generálního katalogu rukopisů na území ČR a rukopisných bohemik v zahraničí (včetně přípravy databáze) a v práci na
Průvodci po rukopisných fondech. Pokročilo skenování katalogů vydaných v minulosti péčí Komise pro soupis a studium rukopisů a jejich
vloţení na ústavní webové stránky. Vyšel 35. svazek Studií o rukopisech (transformovaných na recenzované periodikum s redakční
radou) a zásadní publikace (zejm. viz citace č. 2). Pracovníci útvaru se aktivně zúčastnili řady konferencí a publikovali odborné studie. V
Archivu byly řešeno 5 grantových projektů a řada pracovníků uspěla se svými projekty v letošním kole soutěţe.
B. Útvar Masarykův ústav
V roce 2008 se věnoval i nadále v souladu s výzkumným záměrem otázce identit, zejména národních. Tento problém řešili pracovníci
MSÚ v řadě dílčích projektů a úkolů, a to jak v rámci domácí badatelské komunity, tak ve spolupráci se zahraničím. Konkrétními výsledky
mapujícími jednotlivé dílčí oblasti problematiky byly např. publikace č. 1 a 3 (viz oddíl 6). Mezinárodní spolupráce i spolupráce s ostatními
akademickými ústavy a VŠ měla své výstupy v reprezentativní mezinárodní konferenci 1918: Model komplexního transformačního
procesu? a v mezinárodní konferenci Muži října, jeţ našly ohlas nejen u odborné, ale i u širší veřejnosti. Pokračovaly práce na
rozsáhlých edičních řadách a monotematických sbornících, uspořádány byly další pravidelné semináře Na pozvání Masarykova ústavu.
Pracovníci útvaru jsou mimořádně aktivní při řešení grantových úkolů, z nichţ řada byla v letošním roce završena samostatnými
publikacemi (viz citace č. 4, 5, 6, 7). Také pro příští období získal ústav nové granty. Pracovníci útvaru se podíleli na přípravě 3
odborných výstav spojených se vznikem ČSR. Velmi patrná byla v tomto roce činnost popularizační, jmenovitě četná vystoupení
v pořadu ČT historie.cs. Veřejnosti byla on-line zpřístupněna bibliografie prací T. G. M., pokračovala digitalizace některých periodik
(Čas). Oddělení archivu pokračovalo v pracích s fondy a sbírkami doplňujícími pozůstalost E. Beneše. Jeho pracovníci se rovněţ zapojují
do základního výzkumu, o čemţ svědčí účast na 2 grantových projektech a zásadní příspěvek k teorii archivní vědy a ediční praxe (viz
citace č. 9). Pokračovalo doplňování databází Centrální katalog korespondence a Digitální fotoarchiv (zahájena digitalizace fotografií z
fondu Ústav T. G. Masaryka).
MÚA AV ČR, v. v. i. je akreditovaným školicím pracovištěm doktorského programu a spolupracuje v tomto směru s Univerzitou
Palackého v Olomouci.

2

Anglicky: A) Archive Section: The ASCR Archive is an accredited specialised archive under the Archive Act; in compliance with this
regulation it continued its involvement throughout 2008 in supervising the performance of the document service at the ASCR (with 13
inspections), in selecting archive material within and outside document destruction procedures (20 procedures, as of 31.12.2008, 17
acquisitions measuring 28,55 running metres had been accepted), in maintaining records at the National Archive Heritage, in specialist
research and consultation activities and care of archive material. In line with the research plan, staff were also involved in processing
CSAS predecessor fonds, as well as those belonging to learned societies and CSAS institutes without successors within the ASCR and
personal fonds (twelve inventories, two temporary inventory lists and six catalogues). During supervision at the Archive research room,
113 researchers (12 of whom were foreign) made 638 research visits with an interest both in AAS and TGMI archive material. One
exceptional achievement was the launch of the ASCR Archive Digital Guide database on the institute's website, supplying online
information on all fonds and collections and providing access to most existing archive finding aids. In connection with the launch of the
Guide, the research room received additional functional and personnel support, while a curatorial system was introduced for the fonds
and collections. An exhibition entitled Between Krakow and Prague was organized in collaboration with the PAU and PAN Archiwum. As
part of Science and Technology Week, an extensive exhibition was arranged at the National Theatre entitled From Algae to the Atom –
life and non-life sciences at the Academy of Sciences; staff are also engaged in popularizing the institute's activities in the media. These
exhibitions were subsequently transferred to the website. In ongoing research the Archive is focusing on the history of research institutes
and the life and work of famous scientists, as well as particular issues surrounding modern Czech history. This orientation was bolstered
by the establishment of the ASCR History Department. The Codicology Department continued to create its General Catalogue of
Manuscripts in the Czech Republic and Manuscript Bohemica from Abroad (including database preparations), as well as work on the
Manuscript Fonds Guide. Scanning continued on catalogues published in the past by the Committee for the Cataloguing and Study of
Manuscripts as did their inclusion on the institute's website. The 35th volume of Manuscript Studies (transformed into a reviewed
periodical with an editorial board) came out with other basic publications (particularly quotation nr. 2). Section staff took an active part in a
number of conferences and published specialist studies. Five grant-aided projects were dealt with at the Archive and a number of staff
members succeeded with their projects in this year's competition round.
B) Masaryk Institute Section: in line with its research plan, it continued to focus in 2008 on the question of identities, particularly
national identities. This issue was dealt with by Masaryk Institute Section staff in a number of separate projects and tasks, both within the
framework of the domestic research community and in foreign collaboration. Specific results mapping out the individual areas of the issue
included the publications nr. 1 and 3 (see the section 6). International collaboration and collaboration with other academic institutes and
universities resulted in the representative international conference: 1918: A Model Comprehensive Transformation Process? and in the
international conference Men of October, which won acclaim both among specialists and the broader public. Work also continued on
extensive series and single-subject collections, while other regular seminars were arranged upon the invitation of the Masaryk Institute.
Section staff members are especially active in dealing with grant tasks, a number of which were concluded this year by independent
publications (see nr. 4, 5, 6 and 7 in the section 6). The institute also obtained new grants for the forthcoming period. Section staff took
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part in the preparations for three specialist exhibitions associated with the establishment of Czechoslovakia. Popularization activities
were much in evidence this year, with several presentations in the Czech Television Historie.cs series. A bibliography of the works of T.
G. Masaryk was made available online to the public and digitization work continued on several periodicals (Čas). The Archive
Department continued its work with fonds and collections to supplement the personal papers of E. Beneš. Its staff were also engaged in
basic research, as is borne out by their participation in two grant projects and their basic contribution to the theory of archive studies and
editorial work (see quotation nr. 9). Work continued on the Central Correspondence Catalogue and the Digital Photoarchive database
(with digitization starting on photographs from the T. G. Masaryk Institute fonds).

1b)
1
Pořadové
číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

výčet nejdůležitějších výsledků vědecké (hlavní) činnosti a jejich aplikací
2
Výsledek

Koldinská, M. – Šedivý, I.: Válka a armáda v českých dějinách
Petr, S.: Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně
Masaryk, T. G.: Válka a revoluce II
Broklová, E. – Tomeš, J. – Pehr, M.: Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první
československé republiky
Vašek, R.: Prezident Beneš v letech 1935–1938
Rychlík, J. (ed): Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé [do r. 1918]
Hájek, J. – Hájková, D. – Kolář, F. – Lacina, V. – Maršálek, Z. – Šedivý, I.: Moc, vliv a autorita v procesu vzniku
a utváření meziválečné ČSR (1918–1921)
Kaleta, P. (ed.): Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století
Šťovíček, I.: Ediční teorie a metodika
Studie o rukopisech XXXVI, 2005–2006
Kunštát, M.: 'Sudetendeutsche' Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät der ehemaligen Deutschen
Universität in Prag
Šedivý, I.: La mémorie de la Grande Guerre et la société tchèque
Janko, J.: Im Herzen der böhmischen Naturwissenschaft. Goethe und die Seinigen
Doubek V.: 28. říjen v československé státotvorné tradici a jeho role ve veřejném mínění
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3
Číslo citace
výstupu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
18
13
11

1
Pořadové
číslo

2
Výsledek

Velek, L.: Úvod. Projekt česko-německého národnostního vyrovnání v Čechách v letech 1890–1915 a jeho
geneze
Pehr, M.: T. G. Masaryk a politický katolicizmus v době první republiky
Rychlík, J.: Obdobie před Slovenským národným povstaním v správach chorvátskeho vyslanca v Bratislave
Tomeš, J.: Biografický slovník českých zemí. Tradice a výhledy české biografické encyklopedistiky
Hoffmannová, J., Livingstone Porter a Univerzita Karlova

15
16
17
18
19
1c)

3
Číslo citace
výstupu

19
16
17
15
12

anotace vybraných výsledků z bodu 1b)

Pořadové číslo anotace: 1
Název česky: Válka a armáda v českých dějinách
Název anglicky: War and the Army in Czech History
Popis výsledku česky: Základním východiskem monografické práce je otázka, jaké místo zaujímala válka a armáda od přelomu
středověku a novověku do současnosti v českých dějinách, autoři se přitom soustřeďují především na dějiny české společnosti ve sféře
sociální a kulturní. Obecně platná teze, ţe vojenství a válka jsou pevně ukotveny ve struktuře společnosti, je doloţena v různě
zaměřených analýzách konkrétního případu českých dějin v dlouhém časovém rozpětí.
Popis výsledku anglicky: The basic starting point for this monograph is the question of the position taken within Czech history by war and
the army from the end of the Middle Ages and the beginning of the Modern Age to the present day, with the authors concentrating
primarily on the social and cultural spheres within the history of Czech society. The generally applicable thesis that war and military
affairs are closely tied in with the structure of society is supported in analyses with various focuses of the specific case of Czech history
over a broad timescale.
Citace výstupu: 1
Kontaktní osoba (jméno, telefon, e-mail): Ivan Šedivý, 286 010 112, sedivy@mua.cas.cz

Pořadové číslo anotace: 2
Název česky: Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně.
Název anglicky: The library manuscript catalogue at St James Parish Church in Brno
5

Popis výsledku česky: Knihovna při kostele sv. Jakuba v Brně je naší nejvýznamnější dochovanou historickou farní knihovnou. Obsahuje
127 středověkých rukopisů. Téměř polovinu tvoří liturgické rukopisy, mezi zbývajícími je zastoupena homiletika, biblistika, hagiografie,
kanonické právo, filosofie a patristika. Katalog poskytuje odborné veřejnosti kritický popis rukopisů zpřístupňující tuto důleţitou památku
našeho kulturního dědictví k následnému vyuţití pro další vědeckou práci.
Popis výsledku anglicky: The St James Church Library in Brno is the most important preserved historical parish library in this country,
housing 127 medieval manuscripts. Almost one half is made up of liturgical manuscripts, with homiletics, biblistics, hagiography, canon
law, philosophy and patristics represented among the surviving documents. The catalogue provides the specialist public with a critical
description of manuscripts providing access to this important Czech cultural heritage site for use among researchers in future.
Citace výstupu: 2
Kontaktní osoba (jméno, telefon, e-mail): Stanislav Petr, 234 612 215, petr@mua.cas.cz
Pořadové číslo anotace: 3
Název česky: Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první československé republiky
Název anglicky: Agrarians, National Democracy and the People's Party in the latter half of the First Czechoslovak Republic
Popis výsledku česky: Kol. monografie analyzuje, jak se v politice tří významných československých meziválečných stran - agrární,
národně demokratické a lidové – odrazila mezinárodní i domácí situace třicátých let 20. století, charakterizovaná světovou hospodářskou
krizí, nástupem autoritativních reţimů v řadě evropských států i krizí demokracie. Podrobně si všímá různých návrhů na reformu
demokratického politického systému v Československu, vzešlých ze sledovaných stran v uvedeném období, a na pramenném materiálu
dokazuje, ţe ani jedna z těchto stran jako celek nepřekročila demokratické pozice.
Popis výsledku anglicky: This collective monograph analyses how the international situation during the 1930s, characterized by the global
economic crisis, the rise of authoritarian regimes in a number of European states and the crisis of democracy, was reflected in the politics
of three prominent interwar Czechoslovak parties – the Agrarian, the National Democratic and the People's parties. Detailed attention is
paid to various proposals for the reform of the democratic political system in Czechoslovakia made by the parties under review during this
period, with the source material demonstrating that none of these parties as an integral whole moved beyond democratic positions.
Citace výstupu: 4
Kontaktní osoba (jméno, telefon, e-mail): Michal Pehr, 222 828 206, pehr@mua.cas.cz
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1d)
1
Číslo

nejvýznamnější popularizační aktivity pracoviště
2
Název akce

1

28. říjen : proměny
jednoho výročí

2

Mezi Krakovem a
Prahou

3

Na cestě k
samostatnosti

4

Od řas k jádru. Vědy o
ţivé a neţivé přírodě.

5

Dny otevřených dveří

3
Popis aktivity

Výstava doprovázela mezinárodní konferenci 1918: Model
komplexního transformačního procesu?. Představila proměny
oslav zakladatelského data Československé republiky
v průběhu relativně dlouhého období od uzákonění 28. října
jako státního svátku v roce 1919 do roku 1988. Výstava
vznikala ve spolupráci Masarykova ústavu a Archivu AV ČR,
v. v. i., s Národním muzeem v Praze a Společností Jana
Masaryka.
Výstava byla určena širší veřejnosti, byla připravena ve
spolupráci s Ústavem dějin a Archivem UK a archivy PAU a
PAN v Krakově. Zachycovala kontakty výtznamných českých a
polských orientalistů B. Hrozného, T. Kowalského a J. Rypky.
Výstava byla věnována vzniku samostatného Československa,
který sledovala především na základě významných dobových
dokumentů z let 1914–1920. Poprvé se tak veřejnosti představil
originál Pittsburské dohody. Výstava byla určena široké
veřejnosti, zejm. školám.
Výstava proběhla v rámci Týdne vědy a techniky a představila
rozvoj vědních oborů v oblasti ţivé a neţivé přírody na půdě AV
ČR. Byla věnována odborné i širší veřejnosti.
Dny otevřených dveří se konaly v rámci Týdne vědy a
techniky AV ČR. Archiv navštívilo na 80 zájemců, včetně
studentů historie FF UK a gymnázia v Hradci Králové.
Připravena byla výstavka jak z dokumentace Archivu Akademie
věd ČR, tak z fondů Ústavu T. G. Masaryka. Pro studenty
gymnázia byl připraven výklad o metodice historické práce a
tematickém zaměření v obou částech pracoviště a
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5
Pořádající
instituce

6
Datum a místo konání

MÚA

8. 4. – 25. 4. 2008,
Foyer AV ČR,
Národní 3, Praha 1

MÚA

29. 9. – 10. 11. 2008,
Foyer AV ČR,
Národní 3, Praha 1

Senát PČR

24. 9. – 23. 11.
2008, Výstavní síň
Senátu Parlamentu
ČR, Valdštejnské
nám. 17/4, Praha 1
29. 10. – 9. 11. 2008,
Národní divadlo,
Ostrovní 1, Praha 1
6. – 7. 11. 2008,
Archiv AV ČR,
Gabčíkova 10, Praha
8

MÚA
MÚA

1
Číslo

2
Název akce

6

Neţ zadáte:
www.mua.cas.cz

7

Vystoupení v médiích

8

Přednášky pro širší
veřejnost

3
Popis aktivity

o archivnictví.
Prezentace byla zaměřena na ústavy a prezídium AV ČR, dále
na odbornou archivní a historickou veřejnost. Představila
významné projekty MÚA (spisy T. G. M, ediční řady, grantové
projekty, nové oddělení útvaru Archiv AV aj.) a informačních
zdroje zpřístupňované veřejnosti (bibliografie T.G.M., Digitální
průvodce Archivu AV aj.). Prezentace se zúčastnilo 92 zájemců
z akademických i neakademických institucí.
Pracovníci obou útvarů vystoupili celkem ve 28 televizních a 19
rozhlasových pořadech, zejména u příleţitosti osmičkových
výročí, např. 2krát v Historickém magazínu a 11krát v pořadu
historie.cs v ČT a v řadě pořadů ČRo i SRo; pracovníci ústavu
rovněţ pravidelně publikují v denním tisku (LN, Mf Dnes aj.) a
na internetových portálech.
Pracovníci ústavu pronesli celkem 26 přednášek pořádaných
muzei, spolky, obecně prospěšnými společnostmi, obecními
úřady apod.
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5
Pořádající
instituce

MÚA

ČT, TV Nova,
TV Prima, Z1,
ČRo, ČRo 2,
ČRo
Leonardo,
Slovenský
rozhlas aj.
Masarykova
společnost,
Společnost E.
Beneše,
Společnost
bratří Čapků,
PEN klub,
Národní
muzeum
v Praze,
Muzeum
Českého
krasu
v Berouně, aj.

6
Datum a místo konání

27. 11. 2008, AV ČR,
Národní 3, 110 Praha
1, místnost č. 205

1e)
1
Číslo

domácí a zahraniční ocenění zaměstnanců pracoviště
2
Jméno oceněného

prom.hist. Ivan Šťovíček, CSc.

1

1f)

3
Druh a název ocenění

medaile Za zásluhy o
české archivnictví

4
Oceněná činnost

archivnictví

5
Ocenění udělil

Ministr vnitra ČR

další specifické informace o pracovišti

2. Vědecká a pedagogická spolupráce pracoviště s vysokými školami
2a)

1
Číslo

1

nejvýznamnější vědecké výsledky pracoviště vzniklé ve spolupráci s vysokými školami (kromě výsledků
uvedených v bodě 2 b)
2
Popis výsledku včetně uplatnění

3
Forma
spolupráce

Muţi října. Mezinárodní vědecká konference k výročí zaloţení Československa

smlouva

4
Spolupracující VŠ

Ústav českých
dějin FF UK

2b)
nejvýznamnější výsledky činnosti výzkumných center a dalších společných pracovišť AV ČR s vysokými
školami

9

5
Číslo
citace

Pořadové číslo:
Název společného pracoviště česky:
Název společného pracoviště anglicky:
Kategorie společného pracoviště:
Dosaţený výsledek:
Citace výstupu, příp. jiné uplatnění:

Pořadové číslo:
Název společného pracoviště česky:
Název společného pracoviště anglicky:
Kategorie společného pracoviště:
Dosaţený výsledek:
Citace výstupu, příp. jiné uplatnění:

Pořadové číslo:
Název společného pracoviště česky:
Název společného pracoviště anglicky:
Kategorie společného pracoviště:
Dosaţený výsledek:
Citace výstupu, příp. jiné uplatnění:

2c)

1
Číslo

spolupráce s vysokými školami na uskutečňování bakalářských, magisterských a doktorských studijních
programů
2
Bakalářský program

3
Spolupracující VŠ
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4
Přednášky

5
Cvičení

6
Vedení
prací

7
Učební
texty

8
Jiné

1
Číslo

2
Bakalářský program

3
Spolupracující VŠ

4
Přednášky

5
Cvičení

6
Vedení
prací

Historie

Univerzita Karlova v Praze,
Filozofická fakulta, Ústav českých
dějin
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda
v Trnavě, Filozofická fakulta /
Katedra historie
FSV UK
FSV UK - Universität Regensburg,
Bohemicum
FF UK, Ústav slavistických a
východoevropských studií
FF UK, Ústav politologie
Univerzita Hradec Králové,
Pedagogická fakulta, Katedra
českého jazyka a literatury
UK, FSV, Institut mezinárodních
studií
PedF UK, KDDD
VŠ Cevro Institut
VŠ Cevro Institut
FF Univerzita Hradec Králové,
Katedra PVH a archivnictví
Elektrotechnická fakulta ČVUT,
Katedra ekonomie, manaţerství a
humanitních věd

ano

ano

ano

Historie

Mezinárodní teritoriální studia
Česko-německá studia
Filologie - Středoevropská studia
Politologie
Jazyková a literární kultura
Mezinárodní teritoriální studia
Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Veřejná správa
Politologie
Archivnictví-historie
Elektrotechnika, energetika a
management
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ano

ano

ano
ano

ano
ano

ano

ano

ano
ano

ano
ano

ano

ano

ano

ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano

ano

ano
ano

7
Učební
texty

8
Jiné

1
Číslo

2
Magisterský program

3
Spolupracující VŠ

4
Přednášky

5
Cvičení

6
Vedení
prací

Historie

FF UK, Ústav českých dějin

ano

ano

ano

Česká politická historie
Středoevropské dějiny

FF UK, Ústav politologie
FF UK, Ústav slavistiky a
východoevropských studií
FSV UK, Institut mezinárodních
studií
FF UK, Ústav politologie
PedF UK, KDDD

ano
ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Německá a rakouská studia
Politologie
Učitelství VVP pro vysoké školy a
střední školy - Dějepis
Central European Studies
Historie

Evropská kulturní studia
Elektrotechnika, energetika a
management

1
Číslo

ÚJOP UK, CIEE Study Center
Univerzita Sv. Cyrila a Metoda
v Trnavě
Filozofická fakulta, Katedra historie
FF ZČU Plzeň
Elektrotechnická fakulta ČVUT,
Katedra ekonomie, manaţerství a
humanitních věd

2
Doktorský program

3
Spolupracující VŠ

České dějiny
Česká politická historie
Moderní dějiny
Mezinárodní teritoriální studia

FF UK, Ústav českých dějin
FF UK, Ústav politologie
FSV UK
FSV UK
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7
Učební
texty

8
Jiné

ano

ano

ano
ano

ano
ano

ano

4
Přednášky

5
Cvičení

ano

ano
ano

6
Vedení
prací

ano
ano
ano
ano

7
Učební
texty

8
Jiné

1
Číslo

2d)

2
Doktorský program

3
Spolupracující VŠ

Moderní dějiny

UK, PedF, KDDD

4
Přednášky

5
Cvičení

6
Vedení
prací

ano

ano

vzdělávání středoškolské mládeže

1
Číslo

2
Akce

3
Pořadatel/škola

4
Činnost

1

Postavení ţeny v české společnosti
19. století

Gymnázium
Minerva, Praha 10

přednáška

2

Ţeny lékařky na přelomu 19. a 20. století

Gymnázium Elišky
Krásnohorské,
Praha 4

přednáška

2

Svět ţen a svět muţů v dlouhém 19.
století

přednáška

4

Stravování a věda o výţivě v letech
1948-1989

5

Přípravné kursy ke studiu na VŠ

Akademické
gymnázium Jana
Keplera, Praha 1
Akademické
gymnázium Jana
Keplera, Praha 1
FSV UK, Institut
mezinárodních
studií a ZŠ
Lobkovicovo nám.,
Praha 3

3. Spolupráce pracoviště s dalšími institucemi a s podnikatelskou sférou
3a)

společné projekty výzkumu a vývoje

13

přednáška
přednášky

7
Učební
texty

8
Jiné

Pořadové číslo: 1
Název projektu /programu v češtině: Spisy T. G. Masaryka
Název projektu/programu v angličtině: Collected works of T. G. Masaryk
Poskytovatel:
Partnerská organizace: Ústav T. G. Masaryka, o.p.s.
Dosaţený výsledek: sv. 31: Válka a revoluce II
Uplatnění/Citace výstupu: badatelské / 3

Pořadové číslo: 2
Název projektu /programu v češtině: DVT - Dějiny vědy a techniky
Název projektu/programu v angličtině: DVT - History of Science and Technique
Poskytovatel: Rada vědeckých společností
Partnerská organizace: Společnost vědy a techniky
Dosaţený výsledek: časopis (periodicita 4krát ročně)
Uplatnění/Citace výstupu: badatelské

Pořadové číslo: 3
Název projektu /programu v češtině: 1918: Model komplexního transformačního procesu?
Název projektu/programu v angličtině: 1918: A Model Comprehensive Transformation Process?
Poskytovatel:
Partnerská organizace: Senát ČR, Goethe institut, Rakouské kulturní fórum, CEFRES, Masarykovo demokratické hnutí
Dosaţený výsledek: mezinárodní konference
Uplatnění/Citace výstupu: badatelské
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3b)

1
Číslo

výsledky výzkumu a vývoje pro ekonomickou sféru (případně dosažené ve spolupráci s touto sférou) na
základě hospodářských smluv
2
Zadavatel

3
Výsledek (anotace)

4
Uplatnění

Celkový počet získaných výsledků

3c)
1
Číslo

3d)
1
Číslo

nové firmy, které vznikly na základě výsledků činnosti pracoviště v oblasti aplikovaného výzkumu
2
Název firmy

3
Důvod založení

4
Kategorie firmy

5
Činnost firmy

odborné expertizy zpracované v písemné formě pro státní orgány, instituce a podnikatelské subjekty
2
Název

3
Příjemce/zadavatel

Celkový počet zpracovaných expertiz

15

4
Popis výsledku

4. Mezinárodní vědecká spolupráce pracoviště
4a)
1
Číslo

4b)

přehled mezinárodních projektů, které pracoviště řeší v rámci mezinárodních vědeckých programů
3
2
Název
Název
zastřešující
programu
organizace
česky/anglicky
(zkratka)

4

5

Název projektu
česky/anglicky

Koordinátor/řešitel
česky/anglicky

6
Spoluřešitel
/počet

nejvýznamnější vědecké výsledky pracoviště dosažené v rámci mezinárodní spolupráce

Pořadové číslo: 1
Název programu:
Název projektu: Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století
Koordinátor/řešitel (česky): doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. / MÚA AV ČR, v.v.i.
Koordinátor/řešitel (anglicky): doc. Petr Kaleta, Ph.D. / Masaryk Institute and Archives of ASCR
Význačný výsledek: sborník studií
Uplatnění/Citace: badatelské

Pořadové číslo: 2
Název programu:
Název projektu: Mezi Krakovem a Prahou
Koordinátor/řešitel (česky): Mgr. Hana Barvíková / MÚA AV ČR, v.v.i.
Koordinátor/řešitel (anglicky): Mgr. Hana Barvíková / Masaryk Institute and Archives of ASCR
Význačný výsledek: výstava – výsledek meziústavních dohod mezi MÚA a PAN a PAU v Krakově
16

7

8

Stát(y)

Aktivita

Uplatnění/Citace: popularizace

Pořadové číslo: 3
Název programu:
Název projektu: Vznik a formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století
Koordinátor/řešitel (česky): Prof. PhDr. Jan Rychlík, Dr.Sc. / MÚA AV ČR, v.v.i.
Koordinátor/řešitel (anglicky): Prof. PhDr. Jan Rychlík, Dr.Sc. / Masaryk Institute and Archives of ASCR
Význačný výsledek: mezinárodní konference – výsledek meziústavních dohod mezi MÚA a Ústavem balkánských studií Bulharské
akademie věd
Uplatnění/Citace: badatelské

4c)
1
Číslo

akce s mezinárodní účastí, které pracoviště organizovalo nebo v nich vystupovalo jako spolupořadatel
2
Název akce
v češtině

2

1918: Model komplexního
transformačního procesu?
Muţi října 1918

3

Vznik a formování moderních

1

3
Název akce
v angličtině

4
Hlavní pořadatel akce
česky/anglicky

5
Počet účastníků
celkem/z toho
z ciziny

1918: A Model Comprehensive MÚA
140 / 27
Transformation Process?
Men of the October 1918
Rovným podílem
96 / 5
všechny následující
instituce / equally
following institutions:
MÚA; HIU; Ústav
českých dějin FF UK; VŠ
CEVRO Institut; Úřad
vlády ČR (Office of the
Czech Government)
MÚA
42 / 5
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6
Významná prezentace

Významná
prezentace

1
Číslo

2
Název akce
v češtině

3
Název akce
v angličtině

4
Hlavní pořadatel akce
česky/anglicky

5
Počet účastníků
celkem/z toho
z ciziny

6
Významná prezentace

národů ve střední a východní
Evropě v 19. a 20. století

4d)
1
Číslo
1

výčet jmen nejvýznamnějších zahraničních vědců, kteří navštívili pracoviště AV ČR
2
Jméno vědce

3
Význačnost vědce a jeho obor

4
Mateřská instituce

5
Stát

Prof. Dr. Gertrude CeplKaufman

Významná historička se zaměřením na
kulturní dějiny

Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf,

Německo

2

Prof. Dr. Mark Cornwall

University of Southampton

3

Prof. Dr. Marina Dostal

Významný historik se zaměřením na
moderní dějiny
Významná historička se zaměřením na
dějiny emigrace

Velká
Británie
Ruská
federace

4

Prof. Dr. Agop Garabedian,
Dr.Cs.
Dr. Ewa Dziurzyńska

Významný historik

Ústav pro balkanistiku Bulharské
AV
Archiwum nauki PAN i PAU
Krakov

5

4e)
1
Číslo

1

Významná historička se zaměřením na
polsko-české vědecké kontakty

Institut slavjanověděnija RAV,
Moskva

Bulharsko
Polsko

aktuální meziústavní dvoustranné dohody
2
Spolupracující instituce
Ústav slavistiky Ruské akademie věd

3
Stát
Rusko

18

4
Oblast (téma) spolupráce
T. G. Masaryk a rozvoj literárních a kulturních vztahů mezi
oběma národy; kontakty T. G. M. s významnými osobnostmi

1
Číslo

2
Spolupracující instituce

3
Stát

2

Ústredný archív SAV

Slovensko

3

Archiv Polské akademie věd a Polské
akademie umění
Ústav balkánských studií Bulharské akademie
věd
Historický ústav AV ČR

Polsko

4
5

Bulharsko
ČR

4
Oblast (téma) spolupráce
ruské kultury, politiky a vědy
Srovnání pojetí vědeckých instituci v ČR a na Slovensku,
zastoupení Slovenska v ČSAV, výměnné pobyty
Česko-polské vědecké a kulturní kontakty v 19. a 20. století
Srovnání určujících faktorů formování národů ve střední Evropě a
na Balkánu
Spolupráce na edici Protokoly ze zasedání československých
exilových vlád 1940-1945

5. Seznam ilustrací
Oddíl: 1b)
Číslo řádku: 1
Název česky: Válka a armáda v českých dějinách
Název anglicky. War and the Army in Czech History
Popis česky: kniţní obálka
Popis anglicky: book cover
Označení ilustrace: obr_MUA_1b)_1

Oddíl: 1b)
Číslo řádku: 2
Název česky: Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně
Název anglicky. The library manuscript catalogue at St James Parish Church in Brno
Popis česky: kniţní obálka
Popis anglicky: book cover
Označení ilustrace: obr_MUA_1b)_2
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Oddíl:
1b) Číslo řádku: 3
Název česky: Masaryk, T. G.: Válka a revoluce II
Název anglicky: Masaryk, T. G.: War and Revolution II
Popis česky: kniţní obálka
Popis anglicky: book cover
Označení ilustrace: obr_MUA_1b)_3
Oddíl:
2a) Číslo řádku: 1
Název česky: Muţi října
Název anglicky: Men of October
Popis česky: zahájení mezinárodní konference
Popis anglicky: opening of the international conference
Označení ilustrace: obr_MUA_2a_1

Oddíl:
4c)
Číslo řádku: 1
Název česky: 1918: Model komplexního transformačního procesu?
Název anglicky: 1918: Model of the comprehensive transformation process?
Popis česky: zahájení mezinárodní konference v Senátu ČR (prof. V. Pačes, JUDr. P. Pithart)
Popis anglicky: opening of the international conference in Senate of Czech Republic (prof. V. Pačes, JUDr. P. Pithart)
Označení ilustrace: obr_MUA_4c)_1
Oddíl:
1d) Číslo řádku: 2
Název česky: Mezi Krakovem a Prahou
Název anglicky: Between Cracau and Prague
Popis česky: plakát výstavy
Popis anglicky: exhibition poster
Označení ilustrace: obr_MUA_1b)_3
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Oddíl:
1d) Číslo řádku: 5
Název česky: Dny otevřených dveří
Název anglicky: Archives opended for public
Popis česky: návštěvníci Archivu AV ČR
Popis anglicky: visitors of Archives of ASCR
Označení ilustrace: obr_MUA_1d)_5
Oddíl:
1d) Číslo řádku: 6
Název česky: neţ zadáte www.mua.cas.cz
Název anglicky: befor you enter www.mua.cas.cz
Popis česky: prezentace MÚA v Akademii věd
Popis anglicky: presentation of MÚA at the Academy of Sciences
Označení ilustrace: obr_MUA_1d)_6
6. Seznam citací k oddílu 1b), 2a) a 3b)
1. Koldinská, M. – Šedivý, I.: Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty. Praha: NLN, 2008, 580 s.
2. Petr, S.: Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně. Studie o rukopisech. Monographia XII. Praha: Masarykův
ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2007, XCIV + 587 s.
3. Masaryk, T. G.: Válka a revoluce II, Články – memoranda – přednášky – rozhovory 1917, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.
v. i., a Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., 2008, (Karel Pichlík a Zdenko Maršálek) 356 s.
4. Broklová, E. – Tomeš, J. – Pehr, M.: Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první československé republiky.
Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2008, 268 s.
5. Vašek, R.: Prezident Beneš v letech 1935–1938. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2008, 246 s.
6. Rychlík, J. (ed): Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé [do r. 1918]. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v.
i., 2008, 192 s.
7. Hájek, J. – Hájková, D. – Kolář, F. – Lacina, V. – Maršálek, Z. – Šedivý, I.: Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření
meziválečné ČSR (1918–1921). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2008. 197 s.
8. Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2008, 240 s.
9. Šťovíček, I.: Ediční teorie a metodika. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2008, 230 s.
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10. Studie o rukopisech XXXVI, 2005–2006. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. (ve spolupráci s Komisí pro soupis a studium
rukopisů), 2008, 392 s.
11. Doubek V.: 28. říjen v československé státotvorné tradici a jeho role ve veřejném mínění. In: Doubek, V., Kovtun, J., Pehr, M. ad.:
Křehké vítězství. 28. říjen v paměti Hradu. Proměny československé státnosti 1918–1948. Praha : Mladá fronta, 2008, s. 49-63.
12. Hoffmannová, J., Livingstone Porter a Univerzita Karlova. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis
(AUC-HUCP), 2008, 48, č. 1, s. 35-87.
13. Janko, J.: Im Herzen der böhmischen Naturwissenschaft. Goethe und die Seinigen. In: Pleštil, D. – Schad, W. (eds.),
Naturwissenschaft heute im Ansatz Goethes. Stuttgart – Berlin: J. Maer Verlag, 2008, s. 40–61.
14. Kunštát, M.:'Sudetendeutsche' Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät der ehemaligen Deutschen Universität in Prag . In:
Albrecht, S. – Malíř, J. – Melville, R. (ed.): Die „sudetendeutsche Geschichtsschreibung“ 1918-1960. Zur Vorgeschichte und Gründung
der Historischen Kommission der Sudetenländer (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 114). München: R. Oldenbourg
Verlag, 2007, s. 61–70.
15. Tomeš, J.: Biografický slovník českých zemí. Tradice a výhledy české biografické encyklopedistiky. Český časopis historický, 2008,
roč. 106, č. 4, s. 869–882.
16. Pehr, M.: T. G. Masaryk a politický katolicizmus v době první republiky. In Jozef Leikert a kol.: Politik s dušou filozofa. Miesto T.G.
Masaryka v česko-slovenských dejinách. Bratislava, Historický ústav SAV, 2008, s. 123−132
17. Rychlík, J.: Obdobie před Slovenským národným povstaním v správach chorvátskeho vyslanca v Bratislave. In: Historický časopis,
56, 2008, 2, s. 349–384.
18. Šedivý, I.: La mémorie de la Grande Guerre et la société tchèque. In: Les Tchèques et les Belges: une historie en miroir. Flock, S. –
Kocian, J. – Rubeš, J. – Tůma, O. (ed.) Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV Č R, v.v.i., – le Centre d´Étude tchėques, Université libre de
Bruxelles, 2008, s. 79–83.
19. Velek, L.: Úvod. Projekt česko-německého národnostního vyrovnání v Čechách v letech 1890–1915 a jeho geneze. In: Promarněná
šance I. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. Korespondence a protokoly 1911–1912.
Drašarová, E. – Horký, R. – Šouša, J. – Velek, L. Praha: Národní archiv 2008, s. 3–30.

7. Seznam titulů vydaných na pracovišti
Broklová, E. – Tomeš, J. – Pehr, M.: Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první československé republiky. 268 s.
ISBN 978-80-86495-47-7
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Dějiny – Teorie – Kritika. 2008, roč. 4, č. 1, 181 s. ISSN 1214-7249
Hájek, J. – Hájková, D. – Kolář, F. – Lacina, V. – Maršálek, Z. – Šedivý, I.: Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné
ČSR (1918–1921). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2008. 197 s., ISBN 978-80-86495-46-0
Kaleta, P. (ed): Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století. 240 s., ISBN 978-80-86495-50-7
Koldinská, M. – Šedivý, I.: Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty. 580 s. ISBN 978-80-7106-953-9
Petr, S.: Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně. XCIV + 587 s. ISSN 0585-569, ISBN 978-80-86404-23-3
Pichlík, K. – Maršálek, Z. (ed) – Masaryk, T. G.: Válka a revoluce II, Články – memoranda – přednášky – rozhovory 1917. 356 s. ISBN
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