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Charakteristika

Pracoviště se zaměřuje na výzkum českých, českoslo venských 
a světových dějin po roce 1945. V současné do bě se soustře-
ďuje na výzkum komunistického období čes koslovenských 
dějin a na historii československého de mokratického exilu 
po roce 1948. Se studiem dějin exi lu je spojeno shromažďová-
ní pozůstalostí významných exilových pracovníků, doku mentů 
z provenience exilo vých organizací a exilových tiskovin.

Organizační členění

Brněnská pobočka je součástí Ústavu pro soudobé dějiny AV 
ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 1, Vlašská 9.

Projekty, granty

Pracovníci pobočky se podílejí na úkolech, které vyplývají 
z těžiště výzkumu mateřského ústavu: z komplexně pojatého 
mnohovrstevného bádání o soudobých dějinách, včetně dějin 
společnosti, dějin každodennosti, dějin idejí, hospodářských 
dějin a dějin mezinárodních vztahů. Konkrétně jsou zapojeni 
do projektu Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 
1938 – 1948, který je pro léta 2013-2017 podporován Gran-
tovou agenturou ČR (GA13-10279S), a pokračují v řešení 
otázek, vyplývajících z nedávno skončeného projektu Komu-
nistická strana Československa a bolševismus, který v letech 
2008 – 2012 rovněž podporovala Gran tová agentura ČR 
(GA409/08/1621). Pracovníci pobočky se také podílejí na pro-
jektu Dějiny města Brna, který koordinuje Filozofická fakulta 
Masarykovy univerzity v Brně.

Mezinárodní spolupráce

Pobočka spolupracuje s Americkým fondem pro pomoc Česko-
slovensku. V červenci 2004 se samostatným blokem o neka-
pitulantských postojích obyvatel Brna na přelomu 60. a 70. 
let 20. sto letí podílela na světovém kongresu Společnosti pro 
vědy a umění v Olomouci. V současné době je zapojena rov-
něž do ETZ Projekt Stories – Příběhy na hranici/Geschichte 
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an der Grenze (Projekt z programu Cíl 3: European Territorial 
Co-operation Austria – Czech Republic 2007-2013, Europe-
an Regional Development Fund, realizováno v letech 2009 
– 2012). Pracovníci brněnské pobočky Ústavu pro soudobé 
dějiny se podíleli na mezinárodním semináři Die Tschecho-
slowakei und Österreich 1933/1938 – 1948/1949, kona-
ném 26. 4. 2012 v Praze, příspěvkem Wilde Vertreibungen“ 
an der tschechisch-österreichischen Grenze 1945 (Beispiel 
der Umsiedlungsaktion der Partisanenabteilung unter dem 
Kommando Oberst Hobza) a na 5. česko – rakouských dnech 
historiků 7. 12. 2012 v Raabs an der Thaya (Rakousko), kde 
přednesli příspěvek Hraniční pásmo v Československu a jeho 
vliv na hospodářský vývoj a proměnu kulturní krajiny v okolí 
česko-rakouské hranice.

Spolupráce s vysokými školami

Zaměstnanci pobočky přednášejí na Filozofické fakultě a Fa-
kultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Služby veřejnosti

V současné době zejména vysokoškolským studentům slou-
ží odborná knihovna a přednášková míst nost. Zájemcům 
o studium je k dispozici rovněž sbírka dokumentů, vztahují-
cích se k dějinám československého demokratického exilu 
po roce 1948.Pracoviště spolupracuje s Centrem pro studium 
demokra cie a kultury v Brně (CDK); společně uspořádaly 6. 
září 2004 v Brně konferenci Sovětská okupace Českosloven-
ska a její obě ti, 18. dubna 2005 konferenci věnovanou 60. 
výročí konce druhé světové války a další přednáškové akce 
a semináře. 




