Výroční zpráva
Archivu Českého vysokého učení technického v Praze
za rok 2018

Sídlo archivu:

Zikova 2, 166 36 Praha 6- Dejvice, korespondenční adresa:
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

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: PhDr. Kamila Mádrová, Ph.D. (1,0)
Odborní pracovníci (VŠ):

PhDr. Eva Boháčová (1,0), archivářka
PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D. (0,3), archivářka
Mgr. Květa Fremrová (1,0), koordinátorka spisové služby
Rektorátu ČVUT, metodička spisové služby na ČVUT
Mgr. Kristýna Janečková (1,0), archivářka
Mgr. Edita Jiříková (RD)
Mgr. Michaela Karpíšková (1,0) (do 30. 9. 2018),
administrativa
Tereza Kulhánková (1,0) (od 1. 11. 2018), administrativa
Mgr. Vít Šmerha (1,0), archivář
Mgr. Magdalena Tayerlová (0,15), archivářka

Ostatní pracovníci):
(uklízečka, domovník)

Kamila Karásková (0,5), úklid
Alois Černý (0,5), správce objektu Evaň

Členství v odborných organizacích:
členství v České archivní společnosti (Boháčová, Fremrová, Janečková, Mádrová,
Šmerha, Tayerlová)
členství v redakční radě časopisu Práce z dějin akademie věd (Mádrová)
členství ve Společnosti pro dějiny věd a techniky (Tayerlová)

II. Celkové množství uložených archiválií
1. Základní údaje:
Počet fondů a sbírek ...................................................................................................
Počet běžných metrů (bm) archiválií celkem ...................................................

123
1983,74

2. Stupeň zpracovanosti archivních souborů
Nezpracováno (%) …………………………….....................................................................
79,78
Zpracováno (%)…………………………………………................................................................... 20,21
z toho inventarizováno (%).…………………................................................................

7,51

3. Archivní pomůcky celkem.............................. ...................................................................86*
* Další evidenční pomůcky, které zatím neodpovídají definici prozatímních inventárních 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)..................................................... 168,31 bm
Počet protokolů o výběru v rámci skartačního řízení ................................................... 15
Původci:
Fakulta stavební
Fakulta strojní
Fakulta architektury
Výpočetní a informační centrum
Správa účelových zařízení
Fakulta biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechnická
Rektorát

Počet bm povolených zničit ...................................................................................... 110 bm
Počet správních řízení................................................................................ žádné neproběhlo
2. Výběr archiválií v mimoskartačním řízení:
Cihelka Aleš, Ing. (studijní dokumentace) …………………………………………………………… 0,4 bm

3. Zpřístupňování archiválií:
Průběžně pokračovaly pořádací práce ve fondech:
Kloknerův ústav
Fakulta stavební
Fakulta elektrotechnická
Fakulta architektury
Rektorát
Cihelka Aleš
Drábek Karel
Puluj Ivan
4. Využívání archiválií:
1. Badatelna:
počet návštěv v badatelně celkem: …………………………………………………………………. 131
počet badatelů celkem: ……………………………………………………………………………………..
71
počet zapůjčených archiválií:…………………………………………………………………………….
0
z toho: k úředním (Rektorátu)…………………………………………..
0
2. Vyžádané rešerše
vyžádané rešerše celkem: ………………………………………………………………………………… 579
z toho: zpracování rešerší týkající se studia, věd. výchovy, zaměstnání
…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………... 570
zpracování rešerší historických, biografických-jednotlivci, ČVUT)…..103
zpracování rešerší k žádostem podle (zák. 262/2011Sb.)………..………… 0
3. Ostatní vyžádané služby: skeny, elektrogr. kopie archiválií ……………….. fol. 46
Nejvyužívanější fondy/témata:
personálie a osobní fondy: Fr. Běhounek, S. Bechyně, V. Bezdíček, A. Engel, Fr. Faltus, T.
Ježdík, Fr. Klokner, Jan Koula, T. Petřík, Fr. Wald; personálie pro VUT Brno (publikace
s medailony vyučujících)
ostatní: Kloknerův ústav; studenti, absolventi, disertace (genealogické účely); dějiny
ČVUT a jednotlivých fakult; dějiny Německé vysoké školy technické; Česká matice
technická
Zaměření nahlížení:
vědecké - 43 osob
genealogické – 11 osob
soukromé a zájmové vzdělávání – 2 osoby
výstavní – 3 osoby
publicistické – 8 osob
úřední účely – 4 osoby

IV. Odborné aktivity archivu
1. Publikační činnost:
Janečková, K. – Mádrová, K..: 28. říjen 1918: „všední“ schůze profesorského sboru,
Pražská technika, 1, 2018, s. 30-31
Šmerha, V.: Mimořádní inženýři, PT, 2, 2018, s. 30-31
Fremrová, K. – Mádrová, K. – Šmerha, V.: Papír je dobrý sluha, ale může být zlý
pán…, PT, 3, 2018, s. 30-31
Boháčová, E.: Pedagogové ČVUT ve vědě a praxi, PT, 4, 2018, s. 30-31
Dvořáčková, V..: Co po nás zbude, PT, 5, 2018, s. 30-31
Mádrová, K.: Balneologie v době Goethově, PT, 6, 2018, s. 30-31
Mádrová, K.: “One Cannot Always Just Sit at a Convention, We Are Human, after
All …” Student and Professors of the Czech Technical University at Conferences and in
the Social Environment of International Conventions in 1918–1938. In Dvořáčková V. –
Franc M., Science overcoming borders, Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2018, s. 101-122.
Šmerha, V.: Studium radiotechniky v Poděbradech. Okolnosti krátkodobé
existence Fakulty slaboproudé elektrotechniky ČVUT a její učitelé. In Karpíšek, J. –
Sturz, Z. – Bláhová, M.: České, slovenské a čsl. dějiny 20. století XII., Hradec Králové:
Gaudeamus, s. 259 – 275.
Šmerha, V. – hesla do Biografického slovníku českých zemí (HIU AV): Emanuel
Hájek, Josef Hassdenteufel, Otakar Hašek
Boháčová, E. – hesla do Biografického slovníku českých zemí (HIU AV): Čeněk
Hausmann, Ladislav Haňka, Stanislav Hanzl, Josef Hanuš
Recenze:
Mádrová, K.: Milena Josefovičová, Německá vysoká škola technická v Praze (1938–
1945). Struktura, správa, lidé, Práce z dějin Akademie věd 1/2018, s. 185-187.
Dvořáčková, V., Mádlová, V., Šoukal, J.: Věda pod Rokoskou: Dějiny Ústavu struktury
a mechaniky hornin AV ČR a jeho předchůdců, Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2018.
(recenzní posudek – Mádrová, K.)
4. Odborné a popularizační aktivity:
Den otevřených dveří v rámci mezinárodního dne archivů s workshopem, 7.- 8. 6.
2018
Den otevřených dveří v rámci oslav 28. října s workshopem, 11. 10. 2018
Přednáškový cyklus k oslavě výročí vzniku samostatného československého státu
na ČVUT v Praze, říjen až listopad 2018

5. Exkurze v Archivu ČVUT:
Studenti Fakulty elektrotechnické v rámci výuky předmětů „Historie“, „Historie
techniky“, „Historie techniky a ekonomiky“, „Historie vědy a techniky“ a „Hospodářské
dějiny 19. a 20. století“ a zahraničních studenti v rámci výměnných stáží garantovaných
Katedrou ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL (vyučující Prof. PhDr. Marcela
Efmertová, CSc, PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D.).
4. Účast na konferencích, odb. seminářích, školeních apod.:
Školení národního archivního portálu, vzdělávací modul: archivář- předarchivní
péče – základní úroveň (A1a), 15. 2. 2018 (Mádrová, Janečková)
Školení Audit spisové služby a systémů pro správu dokumentů, Institut pro
správu dokumentů, 22. 2. 2018 (Mádrová)
Školení Nařízení eIDAS – elektronická identifikace, elektronické dokumenty,
elektronické podpisy, elektronické doručování a elektronické právní jednání, Aliaves &
Co., a. s., 22. 3. 2018 (Fremrová, Janečková, Mádrová)
5. odborné kolokvium vysokoškolských archivů na téma „GDPR – ochrana
osobních údajů při výkonu spisové služby a elektronizace dokumentů ve vztahu
k spisové službě a skartačnímu řízení“, Brno, 10. – 11. 4. 2018 (Janečková, Mádrová)
Exkurze do vysokoškolských archivů – Archiv VUT, Archiv MUNI, 11. 6. 2018
(všichni pracovníci)
Školení spisové služby, Státní oblastní archiv v Praze, 7. 8. 2018 (Fremrová)
Konference „My i nasze archiwa – sytuacja archiwów i archiwistów w uczelniach
wyżsich“, Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich, Bydgoszcz, 13. – 14. 9. 2018 (Mádrová – aktivní účast, příspěvek:
Stan archiwów szkół wyższych w Republice Czeskiej)
Konference „Dokument nebo život“, Co po nás zbude, Národní archiv, 9. 10. 2018
(Boháčová, Fremrová)
Konference „Agrární/zemědělská osvěta a vzdělávání“, Národní zemědělské
muzeum, 8. – 9. 11. 2018 (Janečková – aktivní účast, příspěvek: Působení
zemědělského odboru pražské techniky pro agronomickou praxi v letech 1906–1939;
Šmerha)
Konference „Volební kultura v Praze (1918 – 2018)“, MÚ AV ČR, CEVRO Institut, 14.
– 15. 11. 2018 (Mádrová – aktivní účast, příspěvek: Volba rektorů pražské (poly)techniky
z pohledu utváření identity vysoké školy)
Konference „Made in Czechoslovakia. Invence ve službách československého
zahraničního obchodu a průmyslové výroby v letech 1918 – 1992“, Národní technické
muzeum, 28. - 30. 11. 2018 (Fremrová, Mádrová, Šmerha)

Setkání „Digitalizace kulturního dědictví“, EXON, s. r. o., Plzeň, 27. 11. 2018
(Mádrová)

5. Spolupráce s archivy, sekcí specializovaných archivů
Valná hromada ČAS, NA, 22. 3. 2018
Exkurze ČAS, 11. - 13. 10. 2018 (Třebíč, Brno, Rajhrad, Mikulov, Břeclav, Pavlov)
Exkurze sekce specializovaných archivů ČAS do Archivu Ministerstva
zahraničních věcí, 30. 10. 2018

IV. Spisová služba
Od 1. 1. 2018 přešla správa rektorátní spisovny pod Archiv ČVUT. Po archivní
prohlídce došlo k převzetí dokumentů a provedení jejich výběru. Současně byla přijata
pracovnice pro správu rektorátní spisovny a koordinaci spisové služby na Rektorátu
ČVUT Mgr. Květa Fremrová, která je zároveň metodičkou spisové služby na ČVUT.
Pracovníci Archivu ČVUT prováděli pravidelně akvizice na součástech ČVUT a
vedli metodické konzultace s pracovníky jejich spisoven v případě, že tyto součásti
určily zodpovědného pracovníka.
Vedoucí archivu Kamila Mádrová a metodička spisové služby Květa Fremrová
spolupracovaly s Rektorátem ČVUT a Výpočetním a informačním centrem ČVUT na
předpisech týkajících se spisové služby a ochrany osobních údajů na ČVUT.

V. Stav a ochrana archiválií
Archivní depoty v Praze jsou situovány v objektu Zikova 2 v majetku Vysoké školy
chemicko-technologické, kde je Archiv ČVUT v nájmu. V roce 2018 byl vybaven
provizorní prostor v suterénu budovy po bývalé spisovně FEL (místnosti B1-s147, B1s148, B1-s149) novými stacionárními regály od společnosti META, s. r. o. a staršími
regály po spisovně Rektorátu ČVUT (stacionárními a kompaktními). Do těchto prostor
byly umístěny fondy Fakulta stavební, Fakulta architektury, Fakulta jaderná a fyzikálně
inženýrská a spisovna Rektorátu ČVUT. Současně bylo jednáno s Kloknerovým ústavem
o výměně místnosti, která bude lépe vyhovovat manipulaci s archiváliemi (B1-s146).
Vzhledem k pravidelným přírůstkům je pro rok 2019 plánováno dovybavení místností
B1-s147, B1-s148, B1-s149 a sousedící místnosti B1-s146 novými stacionárními regály
s potřebnými rozměry a nosností (výška a nosnost regálu a buňky). V prosinci probíhala
v těchto prostorech výměna oken
Archivní fondy byly zceleny a nově lokalizovány, a to jak v pražském depotu, tak
v detašovaném depotu v Evani.
Prostory určené pro archiv dlouhodobě nedostačují vzhledem k objemu
přejímaného materiálu od všech součástí ČVUT. V roce 2018 zadal Rektorát ČVUT

vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci bývalé výtopny na Strahově na
specializovanou archivní budovu.

VI. Konzervace a restaurování archiválií
Archiv ani jeho zřizovatel ČVUT neprovozuje vlastní konzervátorskou dílnu. V
roce 2017 nebyly zadány žádné konzervátorské nebo restaurátorské práce. Byly
provedeny nejnutnější restaurátorské zásahy – očištění od prachu, přebalení do nových
kartonů, přelepení trhlin japonským papírem apod.

VII. Knihovna
1. Stav (včetně periodik)....................................................................................... 11 304 kniž.j.
Přírůstek: nákup ……………………………………………………………………… 16 knih, 33 ks periodik
2. Katalogizace
Navázána spolupráce s Ústřední knihovnou ČVUT, která bude pravidelně zadávat
knižní přírůstky do systému Aleph a zajistí objednávky periodik. V Archivu ČVUT bude
nadále doplňována papírová evidence (přírůstková kniha a kartotéka) a přidělovány
místní signatury.
3. Využívání knihovny
zaměstnanci archivu.................................................................................................... 200 výp.
badatelé (mimo příruční knihovnu badatelny)………………..30 čtenářů (jako doplnění
badatelské agendy)

V Praze dne 14 . 1. 2019

Zpracovala: Kamila Mádrová

