MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

Výroční zpráva o činnosti Archivu MZLU v Brně za rok 2003
(Materiál pro zasedání kolegia rektora MZLU v Brně dne 4. 11. 2003)

Předkládá: JUDr. Věra Sedlářová, kvestorka MZLU v Brně
Zpracovala: PhDr. Alena Mikovcová, Archiv MZLU v Brně
V Brně dne 30. 10. 2003

Archiv Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Všeobecné informace
Archiv MZLU v Brně (dále jen archiv) byl zřízen rozhodnutím rektora č. 2/1995 v roce 1995
jako pracoviště s celoškolskou působností. Archiv je součástí celostátní sítě archivů ČR a byl mu
přiznán charakter podnikového archivu. Představuje unikátní soubor historické dokumentace od
založení Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1919 (dnes Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně) až do současnosti.
Zaměstnanci
Archiv je součástí organizačně–správního odboru rektorátu (vedoucí odboru je PhDr. Taťjana
Šabartová) a personálně je od 1. 9. 1992 obsazen jednou pracovnicí s vysokoškolským
vzděláním (PhDr. Alena Mikovcová). Funkce není kumulována, pracovnice je zařazena jako
HTP v 9. platové třídě.
Prostorová kapacita archivu
Kancelář archivu (budova A)
Depozitáře (objekty věž, skleníky, Pisárky)
Pořádací místnost (objekt věž)
Místnost na skart (objekt věž)
Celkem

16,00 m²
208,30 m²
16,70 m²
3,00 m²
224,00 m²

Objemová kapacita archivu
(uložení archiválií)
Kancelář archivu
Depozitáře a pořádací místnosti v objektu věže
Depozitáře v objektu staré skleníky
Depozitáře v areálu MZLU v Pisárkách
Celkem

9, 00 bm
375, 56 bm
380, 50 bm
275, 80 bm
1041, 19 bm

Všechny prostory, vyjma depozitáře v Pisárkách, jsou již naplněny. Prostorové zajištění archivu
není vyhovující a stav archivních depozitářů neodpovídá stanoveným parametrům a normám,
kladeným na péči o archiválie a na práci s archivním materiálem. Archiv nemá vlastní badatelnu
(studovnu).

Odborná náplň archivu
1) Odborný dohled na vedení spisové služby, metodická pomoc při skartačním řízení a
přejímání archiválií do archivu.
2) Odborné zpracování archiválií a sbírek vzniklých z činnosti všech pracovišť univerzity, jejích
fakult a ústavů, významných osobností a organizací na ní působících.
3) Budování archivně informačního systému.
4) Správa dílčí knihovny archivu.
5) Archivní služby univerzitním pracovištím a žadatelům mimo univerzitu pro:
2

 výzkumné, pedagogické, kulturní a osvětové účely,
 správní činnost,
 propagaci a prezentaci univerzity.
6) Výzkum historického vývoje univerzity, jejích fakult a ústavů, jednotlivých vědních oborů a
života a díla významných osobností.
Ad 1) Spisová služba, skartační řízení a přejímání archiválií do archivu:
V roce 2002 byl vydán Spisový a skartační řád MZLU v Brně, jehož součástí je abecední typový
skartační rejstřík a spisový plán (Směrnice č. 2/2002 č.j. 136/2002 z 18. 1. 2002). Norma je
přístupná na www stránkách (http://www.mendelu.cz/rektorat/spisovy_a_skartacni_rad.doc.).
Kontrolním a metodickým orgánem příslušným pro archiv univerzity a pověřeným současně
dohledem nad vyřazováním (skartací) písemností je na základě zákona o archivnictví Moravský
zemský archiv v Brně.
S ohledem na prostorové kapacity archivu se ročně přebírají po ukončení skartačního řízení
archiválie z cca 15 pracovišť. V roce 2003 byla celostátně nařízena generální inventura všech
archivních fondů a sbírek. S ohledem na vyčerpané prostorové kapacity archivu a na mimořádný
úkol byl v 2. pololetí 2003 přísun archiválií do archivu minimalizován.
Přehled přírůstků archiválií v letech 1993 - 2003
(dle kategorizace evidenčních archivních jednotek)
Rok

písemnosti z let

knihy

balíky

pořadače

kartony

jednotliviny

celkem evid. a. j.

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

1921 - 1990
1946 - 1991
1965 - 1994
1929 - 1996
1924 - 1995
1920 - 1996
1936 - 1999
1925 - 1999
1951 - 2000
1952 - 2002
1930 - 2003

94
58
20
1
4
384
3945
5863
8
32
28

416
113
183
166
854
567
120
108
58
135
50

5
5
113
27
0
21
54
508
7
4
30

4
174
31
44
0
3
78
0
157
1
33

51
237
132
94
76
83
66
1
51
57
30

570
587
479
332
934
1 058
4 263
6 480
281
232
171

1993- 2003

1921 - 2003

10 440

2 770

774

525

878

15 387

Ad 2) Odborné zpracování archivních fondů a sbírek
Byla provedena generální revize původních archivních celků, podle provenience byly archiválie
restrukturalizovány v jednotlivé archivní fondy, fondové skupiny a sbírky a byla zavedena
celostátně závazná evidence Jednotného archivního fondu, kompatibilní v rámci ČR. Archiválie
jsou inventarizovány klasickými inventárními soupisy a katalogy, části fondů byly
inventarizovány pomocí databází v programu Access. Univerzitní archiv spravuje celkem 33
archivních fondů a sbírek.
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Struktura archivu k 30. 10. 2003
Č.

název fondu

1.

Vysoká škola zemědělská v Brně- 1.manipulace :
Hospodářský odbor, Lesnický odbor,
Rektorát
Spolek posluchačů zemědělského inženýrství
v Brně
Spolek posluchačů lesního inženýrství v Brně
Spolek učitelů vysokoškolských v Brně, lesnický
odbor na Vysoké škole zemědělské
Spolek asistentů českých vysokých škol
brněnských, sekce zemědělsko- lesnická
Žabčický školní závod zemědělský
Školní lesní statek „Masarykův les“ Adamov
Hašova základina
Masarykova základina
JUDr.František Mojžíš, pozůstalost
Prof. Dr .Ing. Josef Pelíšek,DrSc. Pozůstalost
Prof. RNDr. František Khün,CSc., pozůstalost
Prof. Dr. Ing. Dalibor Povolný, DrSc., pozůstalost
Prof. Dr. Ing. Josef Opletal, dr.h.c., pozůstalost
Prof. Dr. Ing. Alois Zlatník, DrSc., pozůstalost
Prof. Dr. Ing. František Chmelař, pozůstalost
Prof. Dr. Ing. Rudolf Haša,dr.h.c. pozůstalost
Prof. RNDr.Ing.Octavianus Farský, pozůstalost
Prof.PhDr. Tomáš Čep, pozůstalost
Prof.Ing. Hugo Beyer, pozůstalost
Sbírka tisků, výročních publikací
Sbírka fotografií
Sbírka diplomů a vyznamenání
Sbírka plaket a medailí
Sbírka map a plánů
Sbírka studentských časopisů
Národopisný soubor VŠZ v Brně „Javorina“
Výstřižková služba
Celoškolský výbor KSČ Vysoké školy zemědělské
v Brně
Celoškolský výbor SSM Vysoké školy zemědělské
v Brně
Celoškolský výbor ROH Vysoké školy
zemědělské v Brně
Vysoká škola zemědělská v Brně, 2.manipulace :
Agronomická fakulta
Lesnická a dřevařská fakulta
Provozně ekonomická fakulta
Zahradnická fakulta
Rektorát
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
v Brně

1919–1950
(1954)

56,10

Inventář, databáze

1920 – 1939

0,36

1919 – 1949
1920 – 1939

0,12
0,12

Inventář,
databáze
Uspořádáno
Uspořádáno

1920 – 1939

0, 12

Uspořádáno

1921 – 1951
1922 – 1950
1930 – 1939
1925 – 1936
1934 – 1951
1928 – 1974
1956 – 1994
1951 – 1996
1924
1941 - 1970
1891 – 1969
1920 – 1965
1888 – 1968
1939 – 1948
2002
1929 – 1999
1919 – 2000
1929 - 1972
1959 - 1989
1958 - 1967
1950 – 2001
1952 – 1993
1978 – 2002
1951 – 1989

0,48
0,12
0,36
0,25
0,12
20,30
17,32
0,48
0,12
0,11
2,04
0,36
9,59
0,12
0,05
0,12
0,96
3,90
3,66
3,00
0,48
0,70
2,46
8,90

Uspořádáno
Uspořádáno
Uspořádáno
Uspořádáno
Uspořádáno
Inventář
Inventář
Inventární soupis
Uspořádáno
Uspořádáno
Inventář
Uspořádáno
Uspořádáno
Uspořádáno
Uspořádáno
Uspořádáno
Inventář
Neuspořádáno
Neuspořádáno
Neuspořádáno
Uspořádáno
Inventář
Uspořádáno
Inventář

1971 – 1989

0,12

Uspořádáno

1970 – 1989

1,44

Uspořádáno

1950 – 1995

921,72

Uspořádáno,
inventář,
databáze

1995 – 2003

4,50

Uspořádáno,
inventář

Celkem

1919 – 2003

1041,19

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

časový rozsah

rozsah
v bm

způsob
zpracování

Archivní fondy a fondové skupiny jsou opatřeny 59 inventárními soupisy, katalogy nebo
rejstříky. Seznam archivních fondů a sbírek se standardizovaným popisem bude po dokončení
generální inventury uveřejněn na www stránkách univerzity.
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Ad 3) Budování archivně informačního systému
Inventární pomůcky jsou vedeny v klasické podobě s perspektivou jejich převedení do
elektronického prostředí.
Byla zřízena tzv. galerie osobností, soustřeďující informace o životě a díle významných
pracovníků univerzity, jako podklad zamýšleného biografického slovníku MZLU v Brně.
Převedení těchto údajů a vybraných archivních fondů a fondových skupin do databáze
v programu Access je pro nedostatečnou personální kapacitu v počáteční etapě. Knihovní fond
diplomových prací je zpřístupněn v elektronické podobě ve stejné databázi.
Ad 4) Dílčí knihovna archivu
Archiv spravuje 131 knihovních jednotek. Další budování knihovny a poskytování příslušných
služeb předpokládá potřebné prostorové zajištění, včetně prostor pro vybudování dnes zatím
neexistující studovny.
Přehled o dílčí archivní knihovně v letech 1993 - 2002
Rok

knih.jednotky
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Celkem

výpůjčky

rešerše

návštěvy

kopie

88
99
102
104
109
113
117
121
123
131

5
20
13
51
75
30
42
50
40
89

3
4
5
8
75
38
14
43
22
13

1
4
5
3
7
7
10
6
5
9

0
17
13
80
130
105
70
87
156
713

131

392

225

57

1371

Ad 5) Archivní služby
Archivní služby jsou poskytovány posluchačů a univerzitním pracovištím a žadatelům mimo
univerzitu pro výzkumné, pedagogické, kulturní a osvětové účely:
5.1 Zápůjční služba, nahlížení do archiválií, retrospektivní rešerše
Zápůjční služba je prezenční a pro neexistenci badatelny se realizuje v prostorách Informačního
centra ÚVIS MZLU (zejména diplomové práce a objemné archiválie). Ostatní požadavky jsou
realizovány formou rešerší a poskytováním již vyhledaných xerokopií z archivních materiálů.
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Přehled rešerší a zápůjček v letech 1993 - 2003
Rok

Rešerše

zápůjčky

1993

29

9

1994

25

7

1995

28

2

1996

37

9

1997

39

6

1998

52

66

1999

36

73

2000

43

22

2001

33

69

2002

64

292

2003/30.10.

45

85

1993-2003

431

610

Každoročně jsou vyhledávány a zpracovávány informace o životě a díle významných osobností
VŠZ v Brně (MZLU v Brně) a poskytovány žadatelům z univerzity i mimo ni.
Přehled časově i badatelsky náročných rešerší
1993 – Akce 17. listopad 1939 na VŠZ v Brně (pro SBP)
1994 – Veterinární lékaři na VŠZ v Brně (pro VŠV v Brně)
Doc. E. Reich a zemědělské vyučování na VŠZ v Brně (pro diplomantku)
Slovenští absolventi VŠZ v Brně v letech 1919 – 1939 (pro MU v Brně)
Insignie a medaile na VŠZ v Brně (pro výstavu brněnských vysokých škol)
1995 – Vývoj ústavu chovu hospodářských zvířat na AF MZLU v Brně (pro AF)
Podíl prof. E. Babáka na založení VŠZ v Brně (pro MU v Brně)
TGM na VŠZ v Brně (pro MU v Brně a AV ČT)
Vývoj školních podniků na VŠZ v Brně (pro MZLU v Brně)
1996 – Vývoj ústavu pěstování a šlechtění rostlin AF MZLU v Brně (pro AF)
Zakládací listina na VŠZ v Brně (pro MZLU v Brně)
Vědecký film na VŠZ, dílo prof. Calábka (pro habilitaci na MU v Brně)
Čestný soud na VŠZ v roce 1945 (pro MU v Brně)
1967 – Geneze Zahradnické fakulty 1919 – 1990 (pro oslavy ZF)
Studentské hnutí na VŠZ v Brně v letech 1988 – 1990 (pro AV ČR)
Ruská a krajinská emigrace na VŠZ v Brně v letech 1919 – 1939 (pro AV ČR)
1998 – Tauferovy koleje, geneze vývoje (pro MZLU v Brně)
Vývoj oboru včelařství (pro AF)
Vývoj ústavu lesnické ekonomiky LDF MZLU v Brně (pro www LDF)
Geneze budování Arboreta v Křtinách a v Brně (pro LDF)
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1999 – Vývoj ústavu botaniky a fyziologie rostlin AF MZLU v Brně (pro AF)
Vývoj oboru drůbežnictví (pro AF)
Tauferův přínos k budování VŠZ v Brně (pro AF)
Zřizování vysokých škol v Brně v letech 1918 – 1919 (pro MU v Brně)
Geneze fakult, celoškolských pracovišť, studijních oborů (pro výstavu, pro ročenku
MZLU v Brně)
2000 – Právní původ sbírek na VŠZ v Brně (pro MŠMT ČR)
Geneze ústavu geologie a pedologie LDF MZLU v Brně (pro diplomanta)
Vědecký film v Brně (pro AV ČR)
Geneze fakult, celoškolských pracovišť, studijních oborů MZLU v Brně (pro www)
2001– Rockefelerova nadace a VŠZ v Brně (pro AV ČR)
Americké zdroje vědeckých publikací pro VŠZ v Brně (pro AV ČR)
Vývoj Školního statku Žabčice za okupace (pro AF)
Vývoj Školního statku Žabčice po válce (pro AF)
Geneze ústavu ochrany lesů a myslivosti LDF MZLU v Brně (pro LDF)
Geneze ústavu a výuky lesní těžby (pro diplomantku)
Výuka zemědělské technologie na VŠZ v Brně (pro AV ČR)
Geneze fakult, celoškolských pracovišť, studijních oborů MZLU v Brně (pro www)
2002– Idea jednotné školy a doc. Kříženecký (pro grant MU v Brně)
Vývoj oboru a ústavu krajinné ekologie AF MZLU v Brně (pro AF)
Vývoj oboru a ústavu zoologie AF MZLU v Brně (pro AF a LDF)
Historie včelínů, pamětní deska prof. Soudkovi (pro AF)
Provenience sbírek zoologického ústavu VŠZ v Brně (pro AV ČR)
Vznik knihovny zahradnické katedry v Lednici (pro ZF)
Mendel známý a neznámý, mj. Mendel bankéřem (pro PEF)
Zahrady v Olomučanech (pro diplomantku)
Vývoj ústavu a oboru fyziologie živočichů na VŠZ v Brně 1919 – 1990 (pro SDVT)
Knižní a archivní prameny pro obory ovocnictví, květinářství a vinařství (pro ZF)
Prověrky nestraníků na vysokých školách v roce 1970 (pro grant MU v Brně)
Vývoj studentského hnutí v šedesátých letech 20. století (pro diplomanta, doktoranda UK
v Praze)
Vývoj ústavu a oboru pícninářství AF MZLU v Brně (pro AF)
Vývoj výuky ergonomie na VŠZ v Brně (pro diplomantku)
Geneze fakult, celoškolských pracovišť, studijních oborů MZLU v Brně (pro www)
2003– Vývoj vědeckých ústavů na vysokých školách po roce 1956 (pro grant MU v Brně)
Vývoj rektorátních kateder na VŠZ v Brně (pro grant MU v Brně)
Ukrajinští studenti na VŠZ v Brně 1919 – 1939 (pro doktorandku AV ČR)
Prof. Calábek, život a dílo (výstava MZLU v Brně)
Vývoj ústavu a oboru agrochemie a výživy rostlin AF MZLU v Brně (pro www AF)
Výuka oboru technologie potravin, hygieny a výživy na VŠZ v Brně (pro AV ČR)
Úsovské sbírky na VŠZ v Brně (pro diplomanta)
Xylotéky na VŠZ v Brně (pro diplomanta)
Vývoj brněnských vysokých škol za protektorátu (pro AV ČR)
Mendelův ústav pro genetiku v Brně (pro AV ČR)
Historie LDF MZLU v Brně (pro LDF)
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5.2 Správní činnost
Průběžně jsou žadatelům vystavovány duplikáty náhradních dokladů, potvrzení o studiu, výpisy
vykonaných zkoušek z jednotlivých předmětů, výpisy charakteristik jednotlivých předmětů,
vyjádření k odborné způsobilosti, podklady k potvrzení o zaměstnání a potvrzení o studijních
pobytech. Úkony jsou zpoplatňovány podle každoročně aktualizované směrnice o stanovení
poplatků spojených se studiem a stanovení výše úhrad za poskytnuté služby studentům a
některým dalším osobám (pro rok 2003 viz rozhodnutí rektora č. 17/2003).
Přehled správní činnosti 1993 - 2003
rok

potvrzení
o studiu

duplikáty
diplomů,vysvědčení

výpisy zkoušek, charakteristik
předmětů, ověření způsobilosti

celkem

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003/30.10.

25
13
20
32
19
51
74
73
95
93
62

6
7
5
6
8
13
17
24
28
21
22

1
2
0
0
0
1
8
7
4
14
22

32
22
25
38
27
65
99
104
127
128
106

1993- 2003

557

157

59

773

5.3 Propagace a prezentace univerzity
K prezentaci a propagaci MZLU v Brně byla vypracována libreta pro výstavy insignií a
archiválií brněnských vysokých škol (1994, 1995, 1999).
V období oslav výročí vzniku univerzity byla veškerá pracovní kapacita archivu věnována
zpracování podkladů pro ročenky univerzity (1994 VŠZ v Brně, 1999 MZLU v Brně).
Archiv je rovněž tvůrcem libreta i výtvarného provedení nástěnných panelů na chodbě rektorátu
(1999, 2002).
V roce 2000 byla péčí archivu zřízena www stránka, která je součástí adresáře České archivní
společnosti (http://www.mendelu.cz/archiv/). Dále archiv zpracoval a doplňuje na www
stránkách univerzity stránku Galerie rektorů a realizoval vlastní projekt Kalendárium MZLU
v Brně v datech a obrazech (http://www.mendelu.cz/archiv/kalendarium/ ), které populární
formou zpřístupňuje jak posluchačům, tak i široké veřejnosti historii univerzity.
Jako členka Společnosti pro dějiny vědy a techniky se Dr. Mikovcová zapojuje do propagace
MZLU v Brně například formou diskusního příspěvku „Vývoj oboru fyziologie domácích zvířat
na Vysoké škole zemědělské v Brně“ v diskusním fóru na téma „Existuje brněnská fyziologická
škola ?“, 2002).

8

Ad 6) Výzkum historického vývoje univerzity, jejích fakult a ústavů, jednotlivých vědních
oborů a života a díla významných osobností
6.1 Vědecké konference, oponentní činnost
Kromě již zmíněných rešerší je průběžně prováděn historický výzkum. PhDr. Mikovcová se od
roku 1996 každoročně aktivně účastní konferencí pořádaných Akademií věd a Univerzitou
Karlovou a od roku 2000 konferencí pořádaných Výzkumným centrem pro dějiny vědy v Praze,
zaměřených na vývoj československé vědy ve 20. století. Dále pravidelně vystupuje s autorskými
referáty na mezinárodních vědeckých konferencích k dějinám zemědělství, které se každé dva
roky konají pod záštitou Historického ústavu AV ČR, Slováckého muzea a Zemědělského fóra
pro střední a jihovýchodní Evropu v Uherském Hradišti, a publikuje svoje původní studie
v konferenčních sbornících.
V letech 2001 a 2002 byla Dr. Mikovcová členkou oponentní rady grantového projektu LP
01032 „České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných a ovocných rostlin ve XX. století“ (v
rámci projektu Zpřístupňování výsledků výzkumu a vývoje české veřejnosti) na Zahradnické
fakultě MZLU v Lednici na Moravě. V letech 2001 – 2003 se podílela na oponovaní grantového
projektu Archivu Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci „Dějiny
univerzitního školství na Moravě v letech 1945 – 1990“. Připomínky k vývoji brněnských
vysokých škol poskytla rovněž kolegům na Přírodovědecké fakultě MU v Brně k dějinám
matematiky na německé technice v Brně a kolegům na Filozofické fakultě k otázkám budování
genetického ústavu v Brně.
6.2 Publikační činnost
1993: MIKOVCOVÁ, Alena: Akademické insignie, taláry a medaile VŠZ v Brně, Zpravodaj
VŠZ v Brně, září 1993, s.13- 14.
1994: MIKOVCOVÁ, Alena: Příspěvek k historicko-správnímu vývoji Vysoké školy
zemědělské v Brně v období , Časopis matice moravské, 2, Brno, 1994, s. 346 -61.
1996: MIKOVCOVÁ, Alena: K vývoji Vysoké školy zemědělské v Brně v době okupace,
Sborník z konference „České a slovenské zemědělství v letech 2. světové války“, Studie
Slováckého muzea 1/1996, Uherské Hradiště, 1996, s. 153-58.
1998 : MIKOVCOVÁ, Alena: Brněnská Vysoká škola zemědělská jako fungující organismus za
okupace, Sborník z konference „Věda v českých zemích za druhé světové války“, Práce z dějin
Akademie věd, série C 3, Praha, 1998, s. 53 -68.
1998: MIKOVCOVÁ, Alena: Přínos Vysoké školy zemědělské v Brně k poválečné obnově
zemědělství a lesnictví v letech 1945 - 1948, Sborník z konference „Zemědělství na rozcestí“,
Studie Slováckého muzea 3/1998, Uherské Hradiště, 1998, s.192-204.
1999 : MIKOVCOVÁ, Alena: Dvouletý plán zemědělského a lesnického výzkumnictví a vysoké
školy (1947-1948), Sborník z konference „Věda v Československu 1945 - 1953“, Praha, 1999,
s.459- 76.
2000: MIKOVCOVÁ, Alena: Spolkový život agrárních akademiků v době, Sborník z konference
„Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století“, Studie slováckého muzea 5/2000, s.265 275.
2000: MIKOVCOVÁ, Alena: Poznámky k problémům vědeckovýzkumné činnosti na vysokých
školách zemědělských ve vztahu k ČSAZV a ČSAV (1953 - 1963), Sborník z konference „Věda
v Československu v letech 1953 - 1963“, Práce z dějin vědy sv.1, Praha 2000, s. 73-87.
2000: MIKOVCOVÁ, Alena, Česko-polské styky v zemědělských vědách v době meziválečné,
Seminář k česko-polským vědeckým stykům v 19. a 20. století, Práce z dějin vědy, sv. 6. Praha
2003, text do sborníku v tisku.
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2001: MIKOVCOVÁ, Alena: Budování vědeckovýzkumné základny na vysokých školách
zemědělských v 2. polovině 60. let, Sborník z konference „Česká věda a Pražské jaro (1963 1970)“, Práce z dějin vědy, sv. 2, Praha 2001, s. 43 - 73.
2002: MIKOVCOVÁ, Alena: Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat a zvěrolékařství na
Vysoké školy zemědělské v Brně v letech 1919 - 1952, Abstrakta, 5. Mezinárodní sympozium k
dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny, Hradec Králové, 2001, s.70.
2002: MIKOVCOVÁ, Alena: Zemědělské družstevnictví a Vysoká škola zemědělská v Brně
(1919 - 1949), Sborník z konference „Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století“, Studie
slováckého muzea 7/2002, s. 177 - 188.
2002: MIKOVCOVÁ, Alena, Vysoká škola zemědělská v Brně v kontextu brněnského vysokého
školství na začátku normalizace, Konference „Věda v Československu v období normalizace
(1970 - 1975)“, Práce z dějin vědy, sv. 4, Praha 2002, 109 – 134.
2002: MIKOVCOVÁ, Alena, Zemědělské vysoké školství v letech 1867 - 1918, Konference
„ Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867 - 1918“,
Praha 2002, text do konferenčního sborníku v tisku.
2003: MIKOVCOVÁ, Alena, Fyziologie domácích zvířat na Vysoké školy zemědělské v Brně
v letech 1919 – 1939, Abstrakta, 6. Mezinárodní sympózium k dejinám vedy, medicíny, farmácie
a veterinárnej medicíny, Zborník prác, CD, Bratislava, 2003, 4s.
2003: MIKOVCOVÁ, Alena, Phenomenon Woman at the Faculties of Forestry in Czech
Countries in the 20th Century, Women Scholars and Institutions, Conference Programme and
Abstracts, p. 11, text do konferenčního sborníku v tisku.
2003: MIKOVCOVÁ, Alena, Ruští a ukrajinští vědci na Vysoké škole zemědělské v Brně,
příprava konferenčního příspěvku pro mezinárodní konferenci „Věda v exilu“, Praha 11. - 12.
listopadu 2003.
6.3 Vědecké projekty
Od roku 2000 je PhDr. Alena Mikovcová pracovnicí Výzkumného centra pro dějiny vědy,
společného pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v
Praze. Jako zástupkyně MZLU v Brně participuje na projektu výzkumu a vývoje č. LN00A041.
Závěr
Stav univerzitního archivu neodpovídá příslušným legislativním podmínkám. Současné
prostorové a personální vybavení archivu omezuje archivní služby a následně ohrožuje
předarchivní péči na univerzitě.
Připravovaný zákon o spisové službě a o archivnictví (nyní je projednáván v Parlamentu)
podmiňuje další existenci archivu jeho akreditací. V akreditačním řízení MZLU v Brně jako
zřizovatel univerzitního archivu bude muset prokázat, že archiv plní úkoly v oblastech archivní a
předarchivní péče, je umístěn ve vhodných prostorách, které zaručují účelné a bezpečné uložení
archiválií a jejich ochranu, je vybaven studijními prostorami pro nahlížení do archiválií a je
schopen zajistit péči o archiválie odborně školeným personálem.
K výše uvedeným skutečnostem je třeba uvést, že prostorová situace archivu bude vyřešena
v roce 2004, kdy všechna archivní pracoviště a depozitáře budou centralizovány, respektive
redislokovány do nového pavilonu specializovaných výukových prostor „Q“.
K oblasti personálního zajištění univerzitního archivu je však třeba konstatovat, že na základě
předložené zprávy o činnosti archivu a vzhledem k nárůstu a administrativní náročnosti zejména
správní agendy, která podvazuje další odbornou práci v archivu, a to především v oblasti
zpracování a využívání archivního materiálu, se jeví jako nezbytné posílit personálně
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organizačně – správní odbor rektorátu o jednu pracovní sílu se středoškolským vzděláním
(střední odborná škola knihovnická, vyšší odborná škola informačních a knihovnických služeb,
gymnázium) určenou pro pracoviště univerzitního archivu.
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