Zpráva o innosti Archivu Mendelovy univerzity v Brn
za rok 2009
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. Vedoucí odboru a sou asn sekretariátu rektora je PhDr. Ta jana
Šabartová.
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 navrhl lh tu
k revizi odstran ní nedostatk do 1. 4. 2009.
Dne 1. 7. 2008 vybrala Rada pro rozvojové programy MZLU projekt Klimatizace
univerzitního archivu mezi projekty navržené MŠMT ke schválení pro rok 2009 a jeho
hlavním ešitelem byla ustanovena kvestorka MZLU v Brn JUDr. V ra Sedlá ová.
S ohledem na realizaci tohoto projektu 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 pr b hu kv tna 2009 byly provedeny stavební úpravy v depozitá i a koncem
kv tna byla klimatizace odevzdána do užívání archivu. Zkušební provoz byl ukon en
v srpnu 2009. V sou asné dob zainteresované firmy a stavební odd lení MZLU
sledují upravený tepelný a vlhkostní režim. Nam ené hodnoty teploty a vlhkosti
odpovídají poslední 2 m síce stanoveným parametr m, stále však dochází
k výkyv m vlhkosti vzduchu. Z tohoto d vodu prozatím nelze zahájit jejich t ím sí ní
m ení pro pot eby akreditace.

Prostorová kapacita a stavebn -technické zajišt ní

Archiv je situován do suterénu nového objektu specializovaných výukových prostor
(pavilon Q).
Prostorové zajišt ní archivu v zásad respektuje podmínky stanovené zákonem,
avšak nam ené hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu v depozitá i sice 2 m síce
odpovídají požadovaným normám, avšak vlhkost kolísá.
Celková prostorová kapacita univerzitního archivu iní 428, 3 m² (bez chodby a WC).
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Podle § 51 zákona . 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové služb mají vysoké školy možnost z izovat
specializované archivy, které mohou jako archivy p sobit pouze v p ípad ud lení akreditace. Kolegium rektora
na svém zasedání dne 7. 12. 2004 vyslovilo souhlas se z ízením specializovaného archivu MZLU.

Personální obsazení

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.).
Výkon odborných archivn historických inností je dlouhodob znemož ován
asovou náro ností, nár stem a komplikovaností správní agendy, rozší ením
výp j ní agendy související s p ebíráním vysokoškolských kvalifika ních prací a nov
vy izovanou agendou odškod ování poslucha vylou ených z politických d vod .
Rozší ení nápln práce archivu jeho zapojením do PR agend (v tší podíl na
publika ní innosti MZLU), zvýšení zájmu o retrospektivní rešerše a historickosprávní informace jsou p í inami žádosti archivu o p isystemizování st edoškolského
místa s úvazkem minimáln 6 hodin denn .
Z d vodu naléhavé pot eby zpracování archivních celk pro agendu odškod ování
pracovala jako brigádnice poslucha ka Filosofické fakulty Masarykovy univerzity
v Brn Bc. Hana Seichterová na dobu od 8. 7. 2009 do 30. 11. 2009.

Objemová kapacita

K 31. 12. 2009 archiv spravuje 1 337,02 b žných metr
sbírek a dokument p evzatých.

(bm) archivních fond

a

Odborná innost
1.
Nápl innosti
a) koncepce v oblasti archivnictví a spisové služby na MZLU
b) dohled na vedení spisové služby a na p edarchivní pé i, metodická pomoc
všem sou ástem MZLU
c) výb r archiválií ve skarta ním ízení a mimo n j (dary, delimitace)
d) evidence archiválií v rámci Národního archivního d dictví R
e) odborné zpracování archiválií a zajiš ování jejich pé e
f)
vytvá ení archivn -informa ního systému elektronickou formou
g) poskytování archivních služeb univerzitním pracovištím a dalším žadatel m
(potvrzení, výpisy, opisy, kopie, rešerše)
h) poskytování badatelských služeb (nahlížení do archiválií)
i)
v decká a publika ní innost, zam ená na historii univerzity, jejích v dních
obor , života a díla významných osobností
j)
zpracování odborných a populárn -v deckých text k propagaci a prezentaci
univerzity
k) správa specializované knihovny
l)
zhodnocení fyzického stavu archiválií a jejich výb r pro konservaci a restauraci
m) inventura archiválií vyhlášená ministerstvem vnitra
n) další odborné archivní úkoly organizované nad ízeným státním oblastním
archivem
o) další úkoly zadávané vedením univerzity.
2.
Spisová služba, p edarchivní a archivní pé e
V souvislosti s p edarchivní pé í archiv ešil v roce 2009 adu koncep ních a
metodických problém :
oponentura modulu Univerzitního informa ního systému Elektronický podací
deník a spisová služba
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vypracování analýzy sou asného stavu a návrh na ešení e-spisové služby
(ERMS) na MZLU v Brn
vypracování zadání projektu e-spisové služby vyvíjené Ústavem pro informa ní
systém Mendelovy univerzity v Brn
posuzování problematiky skartace a ukládání zdravotní dokumentace
nestátních zdravotnických za ízení v návaznosti na ukon ení innosti sou asného
závodního léka e na MZLU v Brn a otázka oprávn nosti p edání jeho dokumentace
univerzitnímu archivu
oponentura návrhu sm rnice o archivaci projekt ze strukturálních fond EU
zhodnocení stavu ukládání a zve ej ování vysokoškolských kvalifika ních prací
(diplomové, diserta ní, rigorózní) a habilita ních prací na MZLU
vytvo ení pracovních postup a metodiky a vytypování fondových skupin p i
vy izování agendy odškodn ní vylou ených student dle 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
3.
Skarta ní ízení
O skartaci p ihlásilo 16 pracoviš a 2 fyzické osoby.
Ve skarta ním ízení bylo do 31. 12. 2009 p evzato celkem 58, 02 bm archiválií.
4.
Odborné zpracování a evidence archivních fond a sbírek
Univerzitní archiv spravuje celkem 133 archivních fond a sbírek evidovaných
v listech NAD (národní archivní d dictví) a vede základní evidenci archiválií, které
jsou evidovány v Po íta ové evidenci archiválií R (PEvA). Odbor archivní správy a
spisové služby MV R zap j il univerzitnímu archivu k užívání až do ud lení
akreditace celostátní databázi PEvA. Od roku 2009 archiv používá a samostatn
spravuje tuto specializovanou databázi a aktualizuje údaje v ní uložené. Tyto údaje
jsou zve ejn ny rovn ž na www archivu.
V souvislosti se stavebními úpravami v depozitá i archivu byly archivní fondy op t
p emíst ny a restrukturalizovány. Archiválie jsou zpracovány klasickými prozatímními
inventárními soupisy a katalogy. ásti fond jsou inventarizovány elektronickou
formou (databáze ACCESS, tabulkový editor EXCEL). Celkem bylo v roce 2009
zpracováno 4,68 bm archivního materiálu (39 karton ). P ednostn byly zpracovány
pro ú ely odškodn ní vylou ených student další fondové skupiny archiválií
zahrnující kádrové spisy a dokumenty rehabilita ních komisí. Zpracování dokument
bylo podvázáno další neodkladnou inností související s oslavami 90. výro í MZLU a
omezeno stavebními a p ípravnými pracemi v depozitá i.
5.
Díl í knihovna archivu
V pr b hu srpna a zá í 2009 byla provedena revize knihovního fondu díl í knihovny
archivu. Archiv spravuje 258 revidovaných knihovních jednotek. P íru ní knihovna
archivu je spojena s konferen ní místností a je dle možností dopl ována novými
knihami i periodiky.
6.
Archivní služby
a) správní innost
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
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studiem a výše úhrad za poskytnuté služby student m a n kterým dalším osobám.
Do 31. 12. 2009 bylo vydáno celkem 144 výpis , opis a potvrzení pro správní ú ely.
Správní agenda je komplikována nedohledatelností a neexistencí pr kazných
doklad pot ebných k potvrzování studia, k výpis m známek a vyhotovování
stejnopis diplom a vysv d ení. Tato situace asov zat žuje archiv korespondencí
a jednáním se žadateli. Nar stá po et žádostí bývalých student , jejichž
dokumentace není zachována, protože studijní agenda v dob jejich studia byla
p evedena do souboru program STUDENT 1983-2002. O revitalizaci a rekonstrukci
informací z programu STUDENT byl požádán Ústav pro informa ní systém
Mendelovy univerzity v Brn .
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.
Do 31. 12. 2009 bylo vystaveno celkem 23 potvrzení pro ú ely odškodn ní. Agenda
odškodn ní vylou ených poslucha je a bude vy izována od 1. 8. 2009 do 31. 12.
2011.
b) záp j ní služba, nahlížení do archiválií
Záp j ní služba v badateln archivu je prezen ní. Archiv k 31. 12. 2009 navštívilo 78
badatel . Archiv vyhledal 86 vysokoškolských kvalifika ních prací, 74 eviden ních
jednotek dokument z archivních fond . Pro p ípravu výstavy k 90. výro í MZLU bylo
vyhledáno 505 fotografií, z ehož 286 bylo navrženo k použití.
Záp j ní služba je komplikována nutností dodržovat sou asn autorský zákon,
vysokoškolský a archivní zákon a nezavedením licen ních smluv na univerzit .
Archiv poskytuje mimo kopírování dokument rovn ž jejich skenování (zejména
fotografií).
c) retrospektivní rešerše
Do 31. 12. 2009 bylo provedeno 58 rešerší, z nichž nejvýznamn jší byly:
Vývoj školního lesního podniku ve K tinách
Urna s prstí z hrobu Josefa Ressla
Život a dílo doc. Ing. arch. Miloše Lamla
Vývoj studia meliorací na vysokých školách zem d lských
P ehled vyznamenání a dalších estných titul na VŠZ 1928–1991
Zahrani ní absolventi a aspiranti LDF 1971–1994
Seznam absolvent d eva ských obor LDF 1995–2008
Prof. Dr. Ing. Leo Skatula – život a dílo
Dipl. Agr. Vratislav Stöhr, docent VŠT – život a dílo
Prof. Dr. Ing. Alois Tichý – život a dílo
Prof. MVDr. Josef Taufer – život a dílo
Moravská agrární spole nost v Brn
Mezníky v historii univerzity
P ehled d jin zem d lství v echách a na Morav
K 10. výro í úmrtí Ing. Josefa Luxe 1990–1999
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Ud lování titul kandidát v d
Zm na názvu VŠZ v Brn
Prof. RNDr. Ing. Alois Zlatník – život a dílo
Prof. Dr. Ing. Boris Kostomarov
Ov ování studijních dokument poslucha PEF se zkrácenou dobou studia
Po et absolvent postgraduálního studia pedagogických v d 1964–1997
Archivní služby jsou poskytovány poslucha m a univerzitním pracovištím a
žadatel m mimo univerzitu pro výzkumné, pedagogické, kulturní a osv tové ú ely.
7.
Edi ní innost
Archiv do dubna 2009 spolupracoval s Prof. Dr. Ing. Miroslavem Vyskotem, DrSc.,
emeritním rektorem VŠZ v Brn na p íprav vydání jeho pam tí a sbírky básní
(Xenie).
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. H. Bluma,
prof. H. Ditze, prof. T. Vacka, prof. J. Be ky, doc. A. Prokeše (Ústav soudobých d jin
AV R).
Ú ast v autorském kolektivu podílejícím se na vydání tematické publikace J. Neruda
a kol. „Vysokoškolské statky MZLU v Brn “, Brno 2009.
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
(p íprava 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 “
(p íprava textu do sborníku).
lenství ve v deckých organizacích
9.
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
Pro pot eby výstavy k 90. výro í založení MZLU v Brn (MENDELU, škola jako lusk),
která se konala v Technickém muzeu v Brn v dob od ervna do íjna 2009, bylo
vypracováno libreto, proveden výb r písemných i fotografických dokument na
jednotlivé výstavní panely. Vybrané dokumenty byly naskenovány, opat eny popisky
a soust ed ny do v cných celk podle organiza ní struktury univerzity. Dále byly
vytipovány trojrozm rné p edm ty z jednotlivých pracoviš univerzity, které m ly být
umíst ny ve vitrínách i v prostoru výstavní místnosti. Byla po ízena jejich
fotodokumentace s popisy, zjišt ny jejich rozm ry a navržena jejich dispozice ve
výstavním prostoru. Pro panely i pro listova ky prezentující MZLU v Brn (VŠZ
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v Brn ), jednotlivé fakulty, školní statky a n která celoškolská pracovišt
vypracovány texty zp ístup ující jejich historii i sou asnost.

byly

V souvislosti s oslavami 90letého výro í MZLU v Brn archiv p ipravil texty pro
publikaci Akademická obec 1999–2009 (Kalendárium 1919–2009, Akademi tí
funkcioná i MZLU v Brn 1999–2009, Akademi tí funkcioná i fakult 1999–2009,
Profeso i a docenti MZLU v Brn 1999–2009 v etn dopl k a oprav, estní dokto i
MZLU v Brn 1999–2009, Absolventi MZLU v Brn 1998 v etn dopl k a oprav z let
p edchozích).
Pro pot eby propagace univerzity na webových stránkách byly vybrány, oskenovány
historické i sou asné fotografie, se azeny v návaznosti na organiza ní strukturu
MZLU a opat eny doprovodnými popisy.
Pro Institut celoživotního vzd lávání byla p ipravena p ednáška a prezentace
k založení Vysoké školy zem d lské v Brn (dosud nerealizováno).
U p íležitosti oslavy 20. výro í listopadových událostí v roce 1989, kterou po ádá
Studentská komora Akademického senátu MZLU v Brn dne 17. 11. 2009
v Technickém muzeu v Brn , byla p ednesena p ednáška s prezentací na téma
„Sametová“ revoluce 1989 a VŠZ v Brn .
Vytvo ení www archivu podle nového redak ního systému v etn
pr vodce po archivních fondech a sbírkách.
http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/univerzitni_archiv

elektronického

11.
Zám ry archivu v roce 2010
a) p íprava na akreditaci ve ejného specializovaného archivu na MZLU
b) zpracování typologie ú edních dokument
pro novelizaci spisového a
skarta ního ádu a plánu MZLU
c) spolupráce na vývoji projektu e-spisové služby s Ústavem pro informa ní
systém Mendelovy univerzity v Brn
d) zhodnocení zkušebního provozu e-spisové služby v podmínkách univerzity
(povinn od 1. 7. 2010)
e) konzultace projektu revitalizace a rekonstrukce informací z programu STUDENT
s Ústavem pro informa ní systém
f)
aktualizace evidence archivních fond a sbírek v po íta ové evidenci národního
archivního d dictví (PEvA)
g) dokon ení zpracování studijních spis PEF
h) dokon ení zpracování kádrových spis PEF
i)
p evzetí spisového materiálu z d kanátu LDF, dohlídka v registratu e
j)
p ebírání dalších diplomových, diserta ní a habilita ních prací z úst ední
knihovny
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