Zpráva o innosti Archivu Mendelovy univerzity v Brn

Všeobecné informace

Archiv Mendelovy univerzity v Brn byl z ízen rozhodnutím rektora . 2/95 v roce
1995 jako podnikový archiv s celoškolskou p sobností v rámci Organiza n
správního odboru rektorátu. Archiv je od 1. 7. 2007 sou ástí Odboru vn jších vztah
rektorátu a od 1. 3. 2010 sou ástí Kanclé ství univerzity.
Archiv p edstavuje unikátní soubor historické dokumentace od založení Vysoké školy
zem d lské v Brn v roce 1919 až do sou asnosti Mendelovy univerzity v Brn .

Akreditace archivu
Dne 24. 9. 2007 podal archiv žádost o akreditaci, která je podmínkou pro získání
statutu specializovaného archivu.1 Ve dnech 18.-19. 2. 2008 probíhalo v univerzitním
archivu akredita ní ízení. Akredita ní komise Odboru archivní správy a spisové
služby Ministerstvo vnitra (MV) R rozhodla na základ zjišt ných údaj p erušit
akredita ní ízení archivu z d vodu nevyhovujících hodnot mikroklimatu v jeho
depozitá i a nebezpe í následného nevratného poškození uložených archiválií.
Odbor archivní správy a spisové služby MV R zaslal dne 18. 3. 2008 rozhodnutí o
p erušení akredita ního ízení do doby, než bude tento stav napraven a stanovil do
1. 4. 2009 lh tu k revizi odstran ní nedostatk .
S ohledem na realizaci rozvojového projektu „Klimatizace univerzitního archivu“
požádal rektor MZLU v Brn Odbor archivní správy a spisové služby MV R dne 26.
1. 2009 o prodloužení jednoro ního odkladu ke spln ní podmínek akreditace archivu.
Žádost byla dne 10. 2. 2009 zamítnuta a bylo doporu eno po ukon ení projektu a po
minimáln t ím sí ním m ení a zaznamenávání hodnot mikroklimatu v depozitá i
znovu požádat o ud lení akreditace.
V kv tnu 2009 byla klimatizace odevzdána do užívání archivu a byl zahájen zkušební
provoz, p i kterém se zjistilo stálé kolísání hodnot teploty a vlhkosti. V pr b hu roku
2010 zainteresované firmy a stavební odd lení univerzity upravovaly tepelný a
vlhkostní režim v archivním depozitá i tak, aby odpovídal požadovaným parametr m.
Od íjna 2010 jsou parametry v norm . T ím sí ní m ení pro pot eby akreditace
vykazuje uspokojivé hodnoty. Po posouzení stavu klimatizace Moravským zemským
archivem zamýšlí Mendelova univerzita v Brn podat Odboru archivní správy a
spisové služby Ministerstva vnitra R žádost o ud lení akreditace.

Prostorová kapacita a stavebn -technické zajišt ní
Archiv je situován do suterénu nového objektu specializovaných výukových prostor
(pavilon Q). Prostorové zajišt ní archivu respektuje podmínky stanovené zákonem.
Celková prostorová kapacita univerzitního archivu iní 428, 3 m² (bez chodby a WC).
V souvislosti s nár stem množství absolvent univerzity v posledních letech se
zvýšily i po ty záv re ných kvalifika ních prací (bakalá ské, diplomové, diserta ní a
záv re né práce) p edávaných do archivu. V d sledku tohoto trendu je prostorová
rezerva archivu tém vy erpána.
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Kolegium rektora na svém zasedání dne 7. 12. 2004 vyslovilo souhlas se z ízením specializovaného
archivu MZLU.

1

V návaznosti na tento stav byla v b eznu 2010 Komisí rektora pro dislokaci
projednávána žádost o p id lení místností pro Archiv vysokoškolských kvalifika ních
prací v budov K (bývalá Spo itelní akademie II). Požadavek nebyl akceptován
z d vodu zatím nejasné koncepce dalšího využití objektu K pro pot eby univerzity.
Požadavek byl uplatn n opakovan , v sou asné dob je ve stavu projednávání.

Personální podmínky
Vedoucí Kanclé ství je kanclé ka PhDr. Ta jana Šabartová.
Personáln je archiv obsazen 2 pracovnicemi s vysokoškolským vzd láním
v p íslušném oboru (od 1. 9. 1992 PhDr. Alena Mikovcová, od 1. 10. 2004 Mgr. Eva
Škamradová, DIS.).
Vzhledem k permanentnímu nár stu a náro nosti odborných inností by bylo t eba
navýšit po et pracovník v archivu minimáln o jedno st edoškolské místo.

Odborná innost
1.

Nápl innosti
a) koncepce v oblasti archivnictví a spisové služby na MENDELU
b) koncepce, metodika, metodologie a vývoj elektronické spisové služby na
MENDELU
c) dohled na vedení spisové služby a na p edarchivní pé i, metodická pomoc
všem sou ástem MENDELU
d) výb r archiválií ve skarta ním ízení a v mimoskarta ním ízení (dary,
delimitace)
e) evidence archiválií v PEv
f) odborné zpracování archiválií a zajiš ování jejich pé e
g) vytvá ení archivn -informa ního systému elektronickou formou
h) poskytování archivních služeb univerzitním pracovištím a dalším žadatel m
(potvrzení, výpisy, opisy, kopie, rešerše)
i) poskytování badatelských služeb (nahlížení do archiválií)
j) v decká a publika ní innost, zam ená na historii univerzity, jejích v dních
obor , života a díla významných osobností
k) zpracování odborných a populárn -v deckých text k propagaci a prezentaci
univerzity
l) správa specializované knihovny
m) zhodnocení fyzického stavu archiválií a jejich výb r pro konservaci a
restauraci
n) inventura archiválií vyhlášená ministerstvem vnitra
o) další odborné archivní úkoly organizované nad ízeným státním oblastním
archivem
p) další úkoly zadávané vedením univerzity.

Výkon odborných, archivních a archivn historických inností je dlouhodob
znemož ován asovou náro ností, nár stem a komplikovaností správní agendy
(torzovitost a neexistence pr kazných dokument ). Další p ekážkou archivních
inností je rozší ení výp j ní agendy související s kontinuálním p ebíráním
vysokoškolských kvalifika ních prací. Nar stá pot eba odborného zpracování
monotematických archivních fondových skupin (studijní spisy) pro pot eby
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administrativn správních inností. Navíc se archiv zabývá nov vy izovanou
agendou odškod ování poslucha
vylou ených z politických d vod . V pr b hu
celého roku 2010 byla odborná archivní innost paralyzována spoluprací na vývoji
aplikace Univerzitního informa ního systému (UIS) Elektronický podací deník a
elektronická spisová služba a jeho uvedením do zkušebního provozu. Na základ
výše uvedených skute ností nezbyla asová rezerva na zpracování archivního
materiálu, na vedení p íslušných evidencí v PEv a na vypracování skarta ního
návrhu.
2.
Spisová služba, p edarchivní a archivní pé e
V souvislosti se zavád ním elektronické spisové služby archiv ešil v roce 2010 adu
koncep ních a metodických problém :
- oponentura a metodická spolupráce p i vývoji aplikace Univerzitního informa ního
systému Elektronický podací deník a spisová služba (ESpS)
- modelování struktury spisových uzl a rolí jejich správc pro provoz elektronické
spisové služby (vypracování Rozhodnutí rektora o zavedení elektronické spisové
služby)
- tvorba workflow a aplikace metodických zásad a postup elektronické spisové
služby (vypracování Pr vodce spisovou službou; Spisový a skarta ní plán; Seznam
dokument , které se neevidují íslem jednacím; Zásady práce s písemnými
dokumenty)
- po ádání školení týkající se legislativních zásad spisové služby a jejich aplikace
v podmínkách univerzity
- odborný dohled nad zkušebním provozem elektronické spisové služby v etn
ešení problém vyplývajících z jejího zavád ní
- hodnocení zkušebního provozu ESpS na univerzit
Dále archiv inicioval projednávání revitalizace a konverze soubor projektu Evidence
student a výsledku studia (STUDENT) z let 1983-2001 pro pot eby správní agendy
archivu.
3.
Skarta ní ízení
O skartaci se p ihlásilo 26 pracoviš . Ve skarta ním ízení bylo do 31. 12. 2010
p evzato celkem 257,38 bm archiválií.
V mimoskarta ním ízení bylo p edáno 5 osobních fond .
4.
Odborné zpracování a evidence archivních fond a sbírek
Univerzitní archiv spravuje k 31. 12. 2010 celkem 131 archivních fond a sbírek
evidovaných v PEv , tj. 1 595,49 b žných metr (bm), z nichž 675,59 bm je
zpracovaných. Ke zpracovaným fond m bylo vyhotoveno 95 archivních pom cek.
Archiválie jsou zpracovány klasickými prozatímními inventárními soupisy a katalogy.
ásti fond jsou inventarizovány elektronickou formou (databáze ACCESS,
tabulkový editor EXCEL). Celkem bylo v roce 2010 zpracováno 81,12 bm archivního
materiálu (796 karton ).
5.
Vytvá ení archivn eviden ního systému
Odbor archivní správy a spisové služby zap j il v roce 2008 univerzitnímu archivu
k užívání až do ud lení akreditace celostátní databázi PEvA. Od roku 2009 archiv
používá a samostatn spravuje tuto specializovanou databázi národního archivního
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bohatství a aktualizuje údaje v ní uložené. Tyto údaje jsou zve ejn ny na
http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/univerzitni_archiv/archivni_fondy_a_sbirky.
Archiv pr b žn aktualizuje a dopl uje eviden ní listy NAD a vede evidenci
archivních pom cek.
6.
Díl í knihovna archivu
Archiv spravuje 268 revidovaných knihovních jednotek. P íru ní knihovna archivu je
spojena s konferen ní místností a je dle možností dopl ována novými knihami i
periodiky.
7.
Využívání archiválií
Archiválie jsou využívány pro pot eby poslucha , univerzitních pracoviš a žadatele
mimo univerzitu k výzkumným, pedagogickým, kulturním a osv tovým ú el m.
a) správní innost
Potvrzení, výpisy, duplikáty
Žadatel m jsou vystavovány duplikáty náhradních doklad , potvrzení o studiu, výpisy
zkoušek (vykonané zkoušky z jednotlivých p edm t - transkripty), opisy sylab ,
ov ení vzd lání a nabytí vysokoškolského titulu. Úkony jsou zpoplat ovány podle
každoro n aktualizovaného rozhodnutí rektora o stanovení poplatk spojených se
studiem a výše úhrad za poskytnuté služby student m a n kterým dalším osobám.
Do 31. 12. 2010 bylo vydáno celkem 127 výpis , opis a potvrzení pro správní ú ely.
Potvrzení pro ú ely odškodn ní
Dne 1. srpna 2009 nabylo ú innosti Na ízení vlády .122/2009 Sb. o odškodn ní
student vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických
d vod znemožn no dokon it studium na vysoké škole. V tšina žadatel o
odškodn ní si nepodala žádost o studijní rehabilitaci na VŠZ v letech 1990 – 1992 ve
smyslu zákona . 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích. Archiv je proto nucen
rekonstruovat pr b h jejich studia na VŠZ a dohledávat informace z prvotních
dokument univerzitního archivu a využívat dokumenty dodané žadateli. Vydávání
potvrzení komplikuje nezbytnost konzultovat z právního hlediska sporné p ípady
s vedoucí personálního a sociálního odd lení.
Do 31. 12. 2010 bylo vystaveno celkem 20 potvrzení pro ú ely odškodn ní. Agenda
odškodn ní vylou ených poslucha bude vy izována do 31. 12. 2011.
b) záp j ní služba, nahlížení do archiválií
Záp j ní služba v badateln archivu je pro studenty a externí badatele prezen ní.
Archiv k 31. 12. 2010 vyhledal 106 vysokoškolských kvalifika ních prací, 52
eviden ních jednotek dokument z archivních fond .
Záp j ní služba záv re ných kvalifika ních prací je komplikována nutností dodržovat
sou asn autorský zákon, vysokoškolský zákon a archivní zákon a nezavedení
licen ních smluv na univerzit .
c) retrospektivní rešerše
Do 31. 12. 2010 bylo provedeno 53 rešerší, z nichž nejvýznamn jší byly:
Heuristika k biografiím (prof. J. Dušek, Dr. E. Hachler, prof. J. Tyle ek, prof. C.
Ku era)
Historie výuky lesnictví se zam ením na technické disciplíny
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Geneze katedry hospodá ské úpravy lesa
Lesnický kurs 1929
Exkurzní pr vodce grygovským revírem
K historii Vysoké školy veterinární v Brn (období 2. sv tové války)
8.
Publika ní innost
PhDr. Alena Mikovcová
Pro grant eské rady pro ob ti nacismu projekt . 42004 „Zmizelé elity: V dci a
intelektuálové z eských zemí jako ob ti nacistického režimu (1939-1945)“ byly
vypracovány medailony o život zahynulých u itel vysokých škol: prof. K. Hora, doc.
G. Gellner, doc. O. Frankerberger, doc. V. Rosický, doc. V. Beneš, doc. J. Mrkos,
doc. W. Traub (Ústav soudobých d jin AV R).
Ú ast na XIV. seminá i restaurátor a historik , Brno 2009 s p ednáškou
„Restaurování návrhu památník Lesnického Slavína z fondu Archivu MZLU v Brn
(úprava textu do sborníku ve spolupráci s Bohumilem Šime kem – restaurátorská
ást).
Ú ast na konferenci „Možnosti a meze výzkumu d jin vysokého školství po roce
1945“, Hradec Králové s p ednáškou „Kapitoly z povále ných d jin VŠZ v Brn “ (text
do sborníku Východo eské listy historické v tisku).
9.
lenství ve v deckých organizacích
PhDr. Alena Mikovcová je lenkou Sdružení historik (Historický klub), Spole nosti
pro d jiny v dy a techniky a eské archivní spole nosti.
Mgr. Eva Škamradová je lenkou eské archivní spole nosti.
10.
Propagace a prezentace univerzity, fakult, archivu
Archiv zabezpe uje aktualizaci údaj www archivu v redak ním systému UIS v etn
elektronického pr vodce po archivních fondech a sbírkách.
http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/univerzitni_archiv

Zám ry archivu v roce 2011
a) p ípravy na akreditaci ve ejného specializovaného archivu na MENDELU
b) pr b žná aktualizace karet NAD, pr b žná aktualizace evidence archivních
pom cek, založení evidence vn jších zm n, založení evidence vnit ních
zm n, založení evidence lokace
c) elektronická spisová služba (ESpS) - stanovení ú edního charakteru
dokument , soupis všech samostatných evidencí na univerzit , p ipomínky k
tvorb koncepce ESpS na MENDELU a k užívání zaru eného elektronického
podpisu
d) do azení p ír stk a dodatk k jednotlivým archivním soubor m a jejich
ástem, t íd ní a m ení úbytk
e) p íprava skarta ního ízení archivních soubor rektorátu, celoškolských
pracoviš a dalších sou ástí univerzity
f) novelizace prozatímního spisového a skarta ního ádu a plánu MENDELU
g) dokon ení zpracování studijních spis PEF
h) dokon ení zpracování kádrových spis PEF
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i) zpracování eviden ních list poslucha PEF, AF
j) p ebírání a zpracování dalších diserta ních a habilita ních prací z úst ední
knihovny
k) zpracování asov a objemov náro ných rešerší podle zadání jednotlivých
sou ástí univerzity a jednotlivých badatel
l) dohlídka ve spisovnách fakult
m) dislokace a delimitace archivu VŠKP

Zpracovaly: PhDr. Alena Mikovcová, Mgr. Eva Škamradová
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