
Výroční zpráva 

Archivu Českého vysokého učení technického v Praze 

za rok 2016 

 

Sídlo archivu:  Zikova 4, 166 36 Praha 6- Dejvice  

Telefon:  224353551 (vedoucí archivu) 

Email:   archiv@cvut.cz 

Zřizovatel:  České vysoké učení technické v Praze- Rektorát 

Akreditace:  akreditace podle § 61 zákona č.499/2004 Sb. ze dne 23. 9. 2008 

  

I. Personální stav 

Vedoucí archivu: Mgr. Magdalena Tayerlová 

Odborní pracovníci (VŠ): prac. úvazky celkem (1,0)………….6 (-1,0 od VI/15  mateřská a 

rodičovská dovolená)  

(PhDr. Eva Boháčová, Mgr. Edita Jiříková, Mgr. Kamila Mádrová, Ph.D., Mgr. Vít Šmerha)                                                                                                

(Mgr. Jaroslava Milerová )                                              (0,5)………… 1                          

Ostatní pracovníci):  prac. úvazky celkem (0,5) …........ 2                                                                                                                                                                   

(uklízečka, domovník) 

 

II. Celkové množství uložených archiválií  

    1. Základní údaje:  

        Počet fondů a sbírek  ...................................................................................................      117  

        Počet běžných metrů (bm) archiválií celkem ...................................................        1833, 62 

    2. Stupeň  zpracovanosti  archivních souborů  

         Nezpracováno (%) …………………………….....................................................................            78, 22       

         Zpracováno   (%)…………………………………………...................................................................    21,77      

            z toho inventarizováno (%).…………………................................................................         8,12   

     3.  Archivní pomůcky celkem..............................  ...................................................................82*         

       * Další evidenční pomůcky, které  zatím neodpovídají definici manipulačních 

seznamů, ale plně umožňují zpřístupnění příslušných archivních fondů, budou 

postupně upraveny ve smyslu platné definice a převedeny do el. podoby.       

 

 III. Výběr, zpracování a využívání archiválií   

     1. Výběr archiválií ve skartačním řízení: 



         Počet vybraných a převzatých archiválií (bm)..............................................................  97, 7  

         Počet protokolů o výběru v rámci skartačního řízení ................................................... 7, 0 

         Původci:  

             Fakulta elektrotechnická  1997 - 2000          

             Fakulta stavební                     1991 - 2006 

             Fakulta dopravní                     1993 - 2004 

             Rektorát                                    1981 - 1989 

             Masarykovy koleje                  1924 -1925  

   

          Počet bm povolených zničit ............................................................................................... 12, 4            

          Počet správních řízení................................................................................ žádné neproběhlo 

       2. Výběr archiválií v mimoskartačním řízení: 

           Sbírka medailí, b. d.                                                                                                                      

1ks 

       3. Zpřístupňování archiválií: 

           Průběžně pokračovaly pořádací práce ve fondech: 

            

             Výzkumný a zkušební ústav hmot a konstrukcí stavebních,1921-1952 

             Fakulta stavební, děkanát, 1960-1989 

             Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, děkanát, 1955-1989  

             Fakulta architektury, děkanát 1976 – 1992  

             Rektorát, 1920-1960 

             Fakulta elektrotechnická (1969-)      

      4. Využívání archiválií : 

           

1. Badatelna: počet návštěv v badatelně celkem : …………………………………………         140 

                                    počet badatelů celkem: ……………………………………………                                  56 

                                                                    z toho:   cizinců:   ………………………………………………               8      

                                    počet zapůjčených archiválií:……………………………………………                           0 

                                                     z toho:  k úředním (rektorátu)………………………………………               2 

           

2. Vyžádané rešerše: vyžádané rešerše celkem: …………………………………………………..    

560 

                                   z toho:  zpracování  rešerší týkající se studia, věd. výchovy,              

                                   zaměstnání…………………………………………………………………………………………      501                                                

                                   zpracování rešerší historických, biografických-jednotlivci, ČVUT)…    57  

                                   zpracování rešerší k žádostem podle zák.262/2011Sb. ………..…………    2   

         3. Ostatní vyžádané služby: skeny, elektrogr. kopie archiválií ……………………….   fol.135  

         4. Zápůjčky: archiválií k účelům oslav 310 let ČVUT …………………………………………………    4                                                             

    IV. Odborné aktivity archivu  



        1. Publikační činnost:  

           Mádrová, K.: Hledá se zdravý, energický inženýr, PT, 1, 2016, str. 30-31                                                                       

           Tayerlová, M., Profesory byli odborníci z praxe (výuka mostního stavitelství  

                                      na ČVUT, PT, 2, 2016, str. 30-31 

           Šmerha, V., Prvenství patří Křižíkovi, PT, 5, 2016, str. 30-31 

           Boháčová, E., Výuka architektury na pražské technice, PT,4,2016, str. 30-31 

           Mádrová, K., Nutno podati žádost … (Stipendia, nadace a podpory na pražských  

                                    vysokých školách technických), PT, 5, 2016, str. 28-29 

           Tayerlová, M., Slavnostní oběd i studentský večírek, PT, 6, 2016, str. 30-31(oslavy     

                                      výročí v historii školy) 

       2. Výstavní činnost: 

            Výstava pořádaná v rámci Mezinárodního dne archivů na téma                                                  

            „ Jak se v minulosti připomínaly významné události a jubilea ČVUT                                                     

            (komentovaná)  

 

 

       3. Účast na konferencích, odborných seminářích, školeních apod. (výběr) : 

            Konference Věda a technika v českých zemích v 60. letech 20. století         

            (NTM,AVČR,SDVT) 
             Konference „Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě“, 30. 11. -1. 12. 2016, NA 

            Konference „Obraz Karla IV. v moderní době“, Senát Parlamentu ČR + HÚ AV ČR,  

            13. 9. 2016 

             Konference „ Nová cesta pořádání archiválií-software Elza, NA, 9. 11. 2016 

             Konference „ Věda překonává hranice?“ Mezinárodní vědecké konference, 

sjezdy a kongresy ve 20. a 21. století, (příspěvek K. Mádrová, Studenti a profesoři    

             ČVUT při jednání i ve společenském zázemí mezinárodních sjezdů 1918-1938), 

             MÚA, 24. - 25. 11.2016 

             Konference“ České, slovenské a československé dějiny 20. století“ (XI).UHK 30. - 

             31. 11. 2016 

 

             Školení „Úvod do práce s programem PevA“ 

             Seminář „Zpracování složitých a rozsáhlých osobních a rodinných archivů se  

             zřetelem k fondu Zdeněk Nejedlý“, 25. 10. 2016, MÚA 

 

             Exkurze studentů FEL do A ČVUT (seminář Elner/Josefovičová, Efmertová)-     

             příprava, odb.výklad 

 

        4. Spolupráce s archivy, sekcí specializovaných archivů 

              Valná hromada ČAS, NA, 19. 3. 2016                                                                                               

Exkurze skupiny specializovaných archivů ČAS do Archivu DIAMO, Příbram, 3. 11. 

2016. 

 

     I V. Stav a ochrana archiválií 

        1. Fyzický stav archiválií  

            V roce 2016 nedošlo k žádným změnám, které by v negativním smyslu ovlivnily  

            podmínky uložení, a tím fyzický stav archiválií, ani ke konkrétním skutečnostem,  



            které by zapříčinily poškození archiválií. 

     

      V. Konzervace a restaurování archiválií 

          Archiv ani jeho zřizovatel ČVUT neprovozuje vlastní konzervátorskou dílnu. V 

roce  

          2016 nebyly zadány žádné konzervátorské nebo restaurátorské práce.  

     

      VI. Knihovna 

       1. Stav (včetně periodik).......................................................................................   10 900 kniž.j.   

           Přírůstek:  nákup ……………………………………………………………………………………….            20 knih 

                                UK, zpracované (dar)……………………………………………………………….            80 knih 

                                Ing. Brázdil, nezprac., (dar)………………………………………………….                89 knih 

                                Doc. Jettmar, nezprac. (dar)       ……………………………………………….……… 56 knih 

       2. Katalogizace  

           Počet dnů věnovaných katalogizaci – systém Aleph  .......................................  80 dnů 

           Počet jednotek zpracovaných systémem Aleph celkem……………………….         280 kn.j. 

     

       3. Využívání knihovny  

           zaměstnanci archivu.................................................................................................... 180  výp. 

           badatelé (mimo příruční knihovnu badatelny)....................................... 22 čten./67kn.j.                         

     

 

 

 

 

V Praze dne 30. 1. 2017 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Tayerlová  

 

 


