Kartón: Výskum, šetrenia, ankety. Politický a volebný systém 1968 (Šimovček dar).
Obálka Budapeštiansky kanál, dar od dr. Fabiana:
Záznam. (hore uvedené Prísne tajné). Pracovník veľvyslanectva SSSR v Budapešti ma
informoval o tom, ako veľvyslanectvo SSSR hodnotí postoj predstaviteľov MSRS, vlády
MĽR, ako i širokej verejnosti k situácii, ktorá sa vytvorila obsadením ČSSR vojskami štátov
Varšavskej zmluvy; Súčasťou dokumentu je tiež opis vyjadrenia Norberta Siklósiho,
generálneho tajomníka Zväzu maďarských novinárov a člena predsedníctva Medzinárodnej
organizácie novinárov o postoji predstaviteľov Maďarska na stiahnutie cudzích vojsk z ČSSR.
4 s. Zapísal: Chabada, Budapešť 18.9.1968.
Záznam (hore uvedené Prísne tajné!). Dňa 20.9. ma informoval pracovník
veľvyslanectva ZÚ ZSSR v Budapešti. Dátum vyhotovenia 20.9.1968. Zapísal: Chabada, 2 s.
Bod 1. Očakávania 5 štátov VZ, že po invázii dôjde k roztržke vo vedení KSČ sa nenaplnila;
Bod 2: Venuje sa samotnej polarizácii; Bod 3: Stručná úvaha, ako riešiť podľa predstaviteľov
Maďarska odsun vojsk. Celkovo má tento bod ďalšie tri časti. 2 s.
Materiál bez názvu. Rozoberá možnú taktiku dogmatických ľavičiarskych síl, ako
vyvolať rozkol vo vedení KSČ. Podpísaný Chabada 6.11.1968. 2 s.
Po osobnom oznámení prameňa k uvedeným informáciám s. veľvyslancovi činím
tento záznam. (Hore uvedené Prísne tajné!). Dátum vyhotovenia 13.12.1968, 2s.
Uvádzajú sa tri body. V prvom je stručný opis rozhovoru kultúrneho pridelenca Horvátha
s Lukácsom Györgyom a poznámky k nemu od pisateľa správy. Bod dva obsahuje postoj
Maďarska k invázii do ČSSR. V bode 3 je informácia, že na Ministerstve zahraničných vecí
Nemeckej demokratickej republiky existuje zvláštna komisia na sledovanie kultúrnoideologickej oblasti v Maďarsku.
Informoval som. V dokumente sa uvádza postoj verejnosti a straníkov v ČSSR
k invázii VZ. V Maďarsku zaznamenali sympatie a informovali o demonštráciách proti
politike MSRS v Egri, Ózde atď. Hodnotenie situácie a postoj maďarských súdruhov
v správach Veľvyslanectva ZSSR v Budapešti. 4 s.
Súčasťou materiálu je správa o pobyte Delegácie Sväzu maď. spisovateľov v ČSSR
a návšteva Katuševa (tajomník ÚV KSSZ) v Prahe. Celkovo 1 s.
Záznam z rozhovorov 28.1.1969. V správe sa nachádzajú informácie Veľvyslanectva ZSSR,
ako vnímajú maďarskí novinári ČSSR. 1 s.
Záznam z 23.1.1969. V prvom bode nachádzame správu o čom plánuje rokovať vo februári
ÚV MSRS. V druhom bode sa oceňuje nekompromisný postoj Zväzu čs. novinárov, a to
odmietnutie ísť v januári 1969 do ZSSR. V treťom bode je informácia o nervozite
u predstaviteľov Maďarska, že sa nerieši situácia po 21. auguste 1968. V štvrtom bode
informátor uvádza, že na TO MZV MĽR rokoval o voľbe do vedenia Medzinárodného klubu
novinárov. Bez podpisu.
Materiál bez názvu, 2 s., bez dátumu a podpisu. Dokument má 21 bodov, stručné
informácie o situácii v ČSSR.
Výskum, šetrenia, ankety. Politický a volebný systém 1968 (Šimovček dar).
Materiál týkajúci sa Juhoslávie v nemeckom jazyku. Má niekoľko častí. Pri každej
časti uvedené Angaben über Jugoslawien a na konci uvedený zdroj. Dezember 1966
„Medjunarodna politika“ – Beograd, Postfach 413.
II/1 Die Geselischaftspolitische Ordung. 3 s.
II/2 Das Versammlungssystem. 3 s.
II/3 Die Gesellschaftliche und Arbeiterverwaltung. 3 s.
II/4 Die Gesellschaftspolitischen organisationen. 4 s.
II/5 Die Jugendorganisationen. 3 s.

Nástin ideových zásad čs. strany socialistické. In: Svobodné slovo, neděle 14. dubna
1968. s. 3.
univ. prof. dr. Bedřich Rattinger. K problematice voleb do zastupitelských sborů
v ČSSR. Praha duben 1968, 160 s.
Ústav pro politické vědy při ÚV KSČ Praha 1, Hybernská 7. Výtah z mezinárodního
desetinného třídění hesla VOLBY pro účely dokumentace a analýzu článků čs. tisku,
literatury, monitorů ČSTK o článcích zahraničního tisku, záznamů pařadů čs. televize
a rozhlasu, týkajících se československých voleb a jejich příprav. Tým pro modelování
a výzkum čs. volební soustavy. Zpracovali: dr. D. Šmejc, Vlad. Pek. Duben 1968, 4 s.
Ústav pro politické vědy při ÚV KSČ, Praha. Předběžná zpráva o hodnocení výsledků
čtenářské ankety časopisu Průboj z 13. května 1968. Dne 2. července 1968. Zpracoval: Dr.
Drahoš Šmeje, 39 s.
Opis předběžné zprávy o výsledcích ankety Rudého práva. Tendence názorového
rozdělení mezi nečleny KSČ, členy KSČ a vedoucími funkcionáři KSČ. 27. května 1968.
Ústav pro politické vědy při ÚV KSČ, 28 s. Zprávu vypracoval: dr. J. Hudeček, ÚPV ÚV
KSČ.
Tým pro modelování a výzkum čs. volební soustavy při Ústavu pro politické vědy –
Praha 1, Hybernská 7. Materiál č. ........ Zprávy o výsledcích reprezentativního šetŕení postojů
obyvatel severočeského kraje k politickému systému a volební soustavě. (Předvýzkum pro
celostátní šetření). Praha – Ústí nad Labem, červen 1968. Pouze pro vnitřní potřebu
pracovního týmu, nezveřejňovat data a výsledky! 23 s. Šetření projektovala a zhodnotila
pracovní skupina týmu ve složení: Jaroslav Zíma, dr. Drahoš Šmejc, dr. František Hořejš.
Ing. Halouska Miloš, CSc. Profesionální tříkomorový parlamentní systém. (Studijný
materiál). Praha, července 1968, 36 s. Na strane 35 dopísané 31.VII.68.
Ivan Průša: Souhrn názorů uveřejnených v periodickém tisku k problematice voleb, 6
s., červenec 1968.
Externí výzkumný tým Ústředního výboru Národní fronty, Praha, Škrétova ul.
Hodnocení výsledků předvýzkumu názorů občanů v českých zemích k problematice
politického systému, Národní fronty a voleb v ČSSR. (Nekorigovaná a neoponovaná zpráva
z předvýzkumu). Červenec 1968. Zprávu zpracoval dr. Drahoš Šmejc ve spolupráci s dr. Jiřím
Hudečkem, Jaroslavem Zímou a Ludmilou Žaloudkovou, 88 s.
Pracovní skupina pro výzkum a modelování volebního systému při Ústavu pro
politické vědy ÚV KSČ. Praha 1, Hybernská 7. Výsledky empirických šetření k politickému
a volebnímu systému. Zpracoval: Zíma Jaroslav. Určeno pro potřebu pracovního týmu pro
výzkum a modelování povolebního systému. Praha 6. srpna 1968, 23 s. V Praze dne 9. srpna
1968, Jaroslav Zíma – uvedené na strane 23.
Diskussionsgrudlage zur Vorbereitung des 20. Parteitags und Entwurf eines Statuts der
KPÖ. Beschlossen auf der Plenartagung des Zentralkomitees der KPÖ am 22. Oktober 1968,
20 s.
Oponentský posudek ke zprávě o demoskopickém šetření k problematice politického
systému Národní fronty a volební soustavy ČSSR, s. 6. Praha, 10.3.1969. Doc. dr. René
Rohan, CSc., v.r.
Posudek „Předběžné zprávy o demoskopickém šetření k problematice politického
systému, Národní fronty a volební soustavy v ČSSR“ a dalších připojených zpráv, s. 5.
V Praze dne 12. března 1969. Vladimír Kalivoda, prom. filosof, v. r., Ústav pro výzkum
veřejného mínění ČSAV, Jilská 1, Praha 1.
Posudek oponenta na Výzkum politického systému Národní fronty a vztahu občanů
k volbám, s. 5. 17. března 1969, Ing. František Zich, CSc.
Oponentský posudek na práci dr. J. Hudečka a dr. D. Šmejce „Předběžná zpráva
o demoskopickém šetření o problematice politického systému Národní fronty a volební

soustavy“. 3 s. V Praze 18. března 1969, Dr. Miroslav Nárta, v.r. kandidát sociologických věd,
Praha 6 – Vokovice, Kladenská 557.
Vnitrostranická informace 4. O postupu orgánů ÚV KSČ do 31. července 1969. Pro
stranický aktiv vydala redakce vnitrostraníckého zpravodajství ÚPOS Ústředního výboru
KSČ, březen 1969, 27 s.
Ústav politických vied pri ÚV KSS v Bratislave. Aktuálne problémy výskumu
postavenia a úloh Komunistickej strany v našej spoločnosti z hľadiska dlhodobého
programovania strany. (Materiál bol vypracovaný pre ÚV KSČS). Autor: Doc. Dr. Ladislav
Tomášek, CSc. Ústav polit. vied pri ÚV KSS, 86 s. Na strane 85 uvedené: Bratislava
17.7.1969, Dr. Ladislav Tomášek, CSc.
Politická organizácia (politický systém) Slovenskej socialistickej republiky v rámci
československej socialistickej federácie. Predbežný návrh výskumu. Vypracoval Doc. Juraj
Zvara, v Bratislave, 25.8.1969.
Tézy ÚV KSSZ k 100. výročiu narodenia V. I. Lenina. 6. január 1970. Príloha Pravdy.
Johannes Heinrich von Heiseler, Josef Schleifstein: Lenin o Trockém. Příloha
k Tvorbě č. 6/1970, 16 s., přeložil Lubomír Valenta
Dr. F. Bílek: Parlamentní volby v předmnichovské republice, 6. s., bez datovania.
Doc. Dr. Ján Gronský, CSc: Poznámky k některým rysům volební soustavy
Jugoslávie. 13 s., bez datovania.
Dr. Alexander Škrach: Britský volební systém. Nad názvom uvedené meno, s. 1-9. Na
stranách 9 – 13 je rozpracovaný Australský způsob hlasování, „australský lístek“, bez
datovania.
Doc. Dr. Ján Gronský, CSc., Dr. Alexander Škrach. Teze návrhu zásad volebního
systému do nejvyšších zastupitelských sborů, 29 s., bez datovania.
Prof. JUDr. Bedřich Rattinger, vedoucí týmu pro výzkum čsl. volební soustavy. Ústav
politických věd při ÚV KSČ. Úvahy o volbách do nejvyšších zastupitelských sborů a náměty
na jejich provádění v přístím období. Materiál končí stranou 25, bez datovania.
Spor o ekonomický model v hospodárskych reformách socialistických krajín. 23 s.
Ing. Mikuláš Kočiščák, CSC, samostatný vedecký pracovník ÚPV pri ÚV KSS, bez
datovania.
Problematika politického systému. (Návrh výběrové bibliografické neanotované
rešerše, obsahující odkazy na dostupnou literaturu), 12 s.
Dr. F. Bílek: Politická praxe při výběru kandidátů na funkci poslance Národního
shromáždění v předmnichovské republice. (Zaznamenáno podle informací získaných od
poslanců předmnichovského parlamentu) – uvedené na druhej strane. 2 s., bez datovania.
Pracovní návrh programu Československé strany lidové, 8 s., bez datovania.

