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Řád pro studium, nahlížení a využívání sbírky orální historie  
„Rozhovory s pamětníky“ Židovského muzea v Praze 

 
 

I. 

Tento řád upravuje podmínky pro studium, nahlížení a využívání sbírky orální historie 
„Rozhovory s pamětníky“ Židovského muzea v Praze (dále jen „sbírka rozhovorů“). Pro účely 
tohoto řádu tvoří sbírku rozhovorů autorizované přepisy rozhovorů. 

 
II. 

Správcem sbírky rozhovorů je odborný pracovník – správce sbírky orální historie „Rozhovory 

s pamětníky“ (dále jen „správce“). 

 
III. 

Hlavním posláním sbírky rozhovorů je shromažďovat a zpřístupňovat osobní příběhy 

pamětníků šoa i jejich potomků a uchovat jejich autentická svědectví pro budoucí generace. 

Cílem projektu je dokumentovat osudy Židů v době 2. světové války i jejich životy po válce 

a podávat osobní svědectví o realitě a praktikách totalitarismu. Sbírka rozhovorů slouží 

pro vědecké, badatelské a studijní účely, a to včetně vypracování vysokoškolských prací, 

odborných monografií, vědeckých studií a odborných článků. Sbírka rozhovorů je spravována 

v souladu s Etickým kodexem pro realizaci projektu sbírky orální historie „Rozhovory 

s pamětníky“ (viz Příloha č. 1 tohoto řádu), který stanovuje základní etické principy a pravidla 

orálně historického výzkumu. 

 

IV. 

Sbírka rozhovorů obsahuje citlivé informace, a proto nevzniká právo do ní bez doloženého 

hodnověrného cíle a tématu studia nahlížet a využívat ji. Účel nahlížení do sbírky nesmí být 

v rozporu se základními etickými pravidly (viz odstavec IX.). 

 

V. 

Studium sbírky rozhovorů je primárně určeno badatelům se zajištěnou institucionální 
podporou (viz odstavec VI.) Badatelům bez institucionální podpory (viz odstavec VII.) 
je umožněno studium sbírky rozhovorů ve výjimečných případech na základě písemného 
povolení vedoucího Odboru archivů.  

 
VI. 

Pro účely tohoto řádu se badatelem se zajištěnou institucionální podporou rozumí fyzická 
osoba z akademické či vědecké obce, vědecký či pedagogický pracovník, zaměstnanec 
výzkumného ústavu, univerzity či paměťové instituce (muzea, archivu, knihovny, galerie), 
vysokoškolský či středoškolský student. Badatel se zajištěnou institucionální podporou 
je povinen prokázat institucionální podporu na základě vyplněného registračního listu 
(viz Příloha č. 2 tohoto řádu) opatřeného razítkem instituce, pro kterou téma zpracovává. 
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VII. 

Pro účely tohoto řádu se badatelem bez institucionální podpory rozumí každá fyzická osoba, 
která neprokáže institucionální podporu. Správce sbírky může badatelům bez institucionální 
podpory umožnit studium, nahlížení a využívání sbírky rozhovorů pouze na základě písemného 
souhlasu vedoucího Odboru archivů. Správce sbírky rozhovorů si vyhrazuje v souladu 
s ustanoveními tohoto Řádu právo žádost o nahlížení zamítnout. 

 
VIII. 

Správce je oprávněn odmítnout nahlížení a využívání sbírky, pokud by byly porušeny (či pokud 
by hrozilo porušení) smluvních povinností Židovského muzea v Praze vyplývajících z dohod 
uzavřených s narátory (poskytovateli rozhovorů). Badatelům bude odmítnut přístup ke sbírce 
rozhovorů, pokud správce sbírky zjistí, že nejsou dodržena etická pravidla anebo hrozí jejich 
porušení (viz Příloha č. 1: Etický kodex pro realizaci projektu sbírky orální historie „Rozhovory 
s pamětníky“ a dále odstavec IX. a X.). 

 
IX. 

Sbírka rozhovorů obsahuje řadu citlivých informací. Z tohoto důvodu jsou badatelé povinni 
řídit se následujícími etickými pravidly:  

1.) Brát na vědomí mimořádnou závažnost a citlivost problematiky šoa a totalitarismu. 

2.) Studovat editované a autorizované přepisy rozhovorů s ohledem vůči narátorům. 

3.) Respektovat etické zásady vědecké a badatelské práce. 

4.) Dbát, aby nebyla způsobena újma narátorům, zejména ctít autorská a osobnostní 
práva. 

5.) V případě publikování svého výzkumu prezentovat výsledky v pravdivé a nezkreslené 
formě a zároveň zodpovídat za data, která publikují. 

6.) Důsledně citovat zdroje dle citační konvence uvedené v odstavci XIV. 

 

X. 

Badatelé jsou povinni vyplnit registrační list, dodržovat zásady prohlášení v registračním listu 
a respektovat pokyny správce sbírky rozhovorů. 

 
XI. 

Badatelé jsou povinni řídit se nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zákonem č. 110/2019 
Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
XII. 

Pro studijní účely a účely nahlížení jsou badatelům zpřístupňovány pouze editované 
a autorizované přepisy rozhovorů, pokud jsou k tomu narátorem určeny. Badatelé nemají 
právo seznamovat se s originálním zvukovým nebo audiovizuálním záznamem rozhovorů. 
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XIII. 

Badatelé smí použít informace získané ze sbírky rozhovorů pouze k účelu uvedenému 
v registračním listu. 

 
XIV. 

K případné publikaci vzpomínek nebo jejich částí badatelem, a to i v rámci jiného textu, 
je nezbytný předchozí souhlas Židovského muzea v Praze. Pokud badatelé využijí informace 
získané ze sbírky rozhovorů ve vědeckých či jiných pracích, jsou povinni citovat zdroj těchto 
informací dle následující konvence: 

Pro neanonymizovanou verzi se uvádí: ŽMP, sbírka Rozhovory s pamětníky, rozhovor číslo, 
jméno a příjmení, rok narození, datum natočení rozhovoru, strana editovaného 
a autorizovaného přepisu rozhovoru.  
(Neanonymizovaná verze): ŽMP, sbírka Rozhovory s pamětníky, rozhovor č. postwwII.0200, 
Rebecca Fried, nar. 1928, natočeno 26. února 2015, s. 2 

Pro anonymizovanou verzi se uvádí: ŽMP, sbírka Rozhovory s pamětníky, rozhovor číslo, 
pohlaví, rok narození, datum natočení rozhovoru, strana editovaného a autorizovaného 
přepisu rozhovoru. 
(Anonymizovaná verze): ŽMP, sbírka Rozhovory s pamětníky, rozhovor č. wwII. 620, muž, nar. 
1913, natočeno 4. února, s. 2 

 
XV. 

Sbírka rozhovorů není zapsána v evidenci Národního archivního dědictví, a proto editované 
a autorizované přepisy rozhovorů nejsou archiváliemi. Na sbírku se nevztahuje zákon 
č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 

 
XVI. 

Pokud by badatel publikoval práci, která by čerpala ze sbírky rozhovorů, je povinen poskytnout 
ŽMP jeden exemplář dané práce v podobě fyzického výtisku zaslaného nebo osobně 
doručeného na adresu Židovského muzea v Praze (U Staré školy 141/1, Josefov, 110 00 Praha 
1) a současně v elektronické verzi zaslané na email: shoahhistory@jewishmuseum.cz 

 
XVII. 

Správce sbírky si v případě porušení tohoto řádu či v případě uvedení nepravdivých informací 
v registračním listu vyhrazuje právo badateli, který se takového jednání dopustil, trvale 
zamezit přístup do sbírky rozhovorů. 
 
 V Praze dne 1. září 2019. 
 Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. 
  
 
Přílohy: 

Příloha č. 1: Etický kodex pro realizaci projektu sbírky orální historie „Rozhovory 
s pamětníky“ 

Příloha č. 2: Registrační list 

mailto:shoahhistory@jewishmuseum.cz
http://www.coh.usd.cas.cz/wp-content/uploads/badatelsky_list_ds_coh.doc

