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Ve druhé polovinČ 20. století se spektrum nových
vČdeckých výdobytkĤ rozšíĜilo o poþítaþe, které
pak nejpozdČji od devadesátých let zahájily své
vítČzné tažení svČtem, takže si bez nich svĤj život
ani nedovedeme pĜedstavit. KromČ Ĝady jiných
sfér poþítaþe zcela ovládly i práci s texty þi dokumenty všeho druhu, aĢ již budeme mít na mysli
produkty Forrestem Gumpem proslavené „ovocnáĜské firmy“ nebo jiné. Bez elektronických textĤ
a dokumentĤ se dnes již neobejde snad žádný úĜad
a nČkteré dokumenty už existují jen virtuálnČ.

Studenti archivnictví na exkurzi ve Státním okresním
archivu v JindĜichovČ Hradci
foto archiv studentĤ archivnictví FF JU

Tento vývoj je vČtšinou vítán a dále pokraþuje,
pĜesto existuje minimálnČ jeden obor, pro který
to pĜedstavuje nemalé problémy – archivnictví.
Prastaré písemnosti, dochované v evropském prostĜedí vČtšinou na pergamenu þi papíru (jen výjimeþnČ na papyru nebo – zejména v Rusku – napĜ.
na bĜezové kĤĜe), sice vyžadují speciální podmínky pro své uchování, aby byly uchránČny pĜed
rĤznými nepĜíznivými vlivy (vlhkost, hlodavci,
apod.) þi katastrofami (oheĖ, voda) a mohly být
badatelsky využívány pro nejrĤznČjší úþely, ale
s pomocí speciálních znalostí, pĜedevším starých
písem a jazykĤ, lze snadno pĜeþíst i texty staré
dva tisíce let, v pĜípadČ papyru nebo hlinČných
destiþek dokonce i starší. I v minulosti sice docházelo ke „zmČnám nosiþĤ“ a zpĤsobĤ záznamu
– kĜehký papyrus vystĜídal v evropském prostĜedí
nejprve odolnČjší, ovšem dražší pergamen, na který byly v dobČ po zaþátku letopoþtu pĜepisovány
nejrĤznČjší texty a který byl s pĜíchodem druhého
tisíciletí postupnČ vystĜídáván levnČjším papírem,
v polovinČ 15. století se objevil knihtisk, v 19.
století psací stroje a ve 20. století rĤzné rozmnožovací techniky, zmČny konce druhého a poþátku
tĜetího tisíciletí jsou však mnohem závažnČjší.
I když se v posledních letech bouĜlivČ rozvíjí digitalizace, která je z ochranných dĤvodĤ uplatĖo-

vána i na starý materiál, nebude to znamenat jeho
zánik a o bohatství uložené v archivech se bude
tĜeba nadále starat, rozumČt mu a umČt ho využívat. Vedle toho však vzniká velké množství nových, elektronických dokumentĤ, zejména úĜedních, ale i individuálních, které bude postupnČ
tĜeba rovnČž archivovat – a zde právČ vzniká problém. Staþí si uvČdomit, že již za dobu posledních
dvaceti let se vystĜídalo nemalé množství rĤzných
typĤ poþítaþĤ, textových editorĤ a jiných produktĤ, které se velice rychle obmČĖují - programátoĜi a informatici, zamČĜující se na jejich vývoj,
se však obvykle nijak vážnČ nezabývali tím, jak
výsledné produkty zachovat i do budoucna. Tyto
otázky se zaþínají Ĝešit až v posledních letech,
i když informace, že v souþasné dobČ je problém
„dlouhodobé archivace“ vyĜešen „už na pČt let“,
patĜí do kategorie cimrmanovských odborných
vtipĤ, které vzbuzují úsmČv i na zahraniþních setkáních, protože z pĜedchozího textu je zĜejmé, že
v archivnictví se v pĜípadČ dlouhodobé archivace
jedná nikoli o pČt, ba ani padesát, ale aspoĖ pČt
set let...
Na nČkdy i vyslovené otázky, k þemu že to mĤže
být dobré, lze kromČ odkazu na historické zkoumání - jakkoli by se nČkomu mohlo zdát podružné
nebo snad dokonce „nebezpeþné“ (staþí pĜipomenut bonmot, že archivy jsou pomstou žurnalistĤ
vĤþi politikĤm) - snadno odpovČdČt poukázáním
napĜ. na nutnost pĜedložit podklady k vyplácení
dĤchodu, která bude þekat tĜeba dnešní studenty
a maturanty právČ za nČkolik desítek let, o podkladech k soudním jednáním, dČdickým Ĝízením
apod. nemluvČ. V poslední dobČ navíc informatika pĜidČlala archivnictví další vrásku s elektronickým podpisem, který podle evropské legislativy nahrazuje rukou psaný podpis. Elektronický
podpis je skvČlý nástroj v pĜípadČ elektronického bankovnictví, kdy z tepla domova mĤžeme
do banky posílat podepsané platební pĜíkazy. Jenže elektronickým podpisem mĤžeme podepisovat
i dokumenty, které se v budoucnu budou vybírat
k archivaci. A tady již postup, kdy se dokument
u pĤvodce udržuje v elektronické formČ a v pĜípadČ výbČru do archivu se vytiskne, není do budoucna udržitelný, protože se tím elektronický
podpis ztrácí. Navíc dnes vytváĜené elektronické podpisy jsou platné nejvýše jeden rok a aby
byly platné déle, je tĜeba je ošetĜovat pomocí tzv.
þasových razítek („konzervovat v þase“). Tato
konzervace vyžaduje specifické znalosti z informatiky. Od budoucích archiváĜĤ tak zĜejmČ bude
vyžadována nejenom znalost starých dokumentĤ, ale i elektronických podpisĤ a nejrĤznČjších
typĤ þasových razítek. V souþasné dobČ se sice
pĜipravuje vznik Národního digitálního archivu,
k Ĝešení daných problémĤ je ale nezbytnČ tĜeba,
aby se spojily dva obory, které ovšem – Ĝeþeno
„poþítaþovou mluvou“ – nejsou pĜíliš kompatibil-
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ní. Nejde pĜitom zdaleka jen o to, že archivnictví
je zamČĜeno pĜevážnČ do minulosti a informatika
do budoucnosti; jedná se o obory, které vyžadují
i zcela rozdílné znalosti a vČtšinou i „nastavení“
a uvažování, takže ne vždy bývá snadné nalézt pĜi
Ĝešení rĤzných otázek i spoleþnou Ĝeþ. Lidé, kteĜí rozumČjí obČma oborĤm, jsou v souþasné dobČ
spíše ojedinČlí. Vzhledem k pĜedpokládanému
vývoji a budoucím požadavkĤm praxe bylo rozhodnuto umožnit na Jihoþeské universitČ pĜípravu
specialistĤ orientujících se v obou oborech, a to
jejich kombinací v dvouoborovém bakaláĜském
studiu, které by mČlo být poprvé realizováno
od akademického roku 2010/2011.

Studium oboru Archivnictví je zamČĜeno nejen
na výuku teoretických znalostí z oblasti historie,
pomocných vČd historických a archivnictví, soustĜedČných pĜedevším na období 16. - 20. století,
ale zejména na pĜedávání praktických dovedností
potĜebných pro evidenci, zpracování a zpĜístupĖování archivního materiálu ranČ novovČké, novovČké a moderní provenience a pĜi organizování
práce v archivech. Absolvent oboru získá znalosti
z oboru archivnictví, pomocných vČd historických a historie a také potĜebné znalosti jazykové.

Ve výuce jazykĤ si studenti osvojí i základy
historické nČmþiny a historické þeštiny a znalost latiny v rozsahu potĜebném pro porozumČní
obsahu archiválií. Výuka odborných pĜedmČtĤ
probíhá ve spolupráci s odborníky z praxe, pĜiþemž je možné využívat pĜedevším bohatství jihoþeských archivĤ, zejména Státního oblastního
archivu v TĜeboni a jeho poboþek a vzhledem
k blízkosti fakultČ pĜedevším Státního okresního
archivu v ýeských BudČjovicích. Významné je to
zvláštČ pĜi realizaci dvou archivních praxí, které
studenti povinnČ absolvují po prvním a druhém
roþníku. TĜíleté bakaláĜské studium je zakonþeno jednak obhajobou bakaláĜské práce, jednak
zkouškou z archivnictví, z dČjin správy a diplomatiky a z historie. Jako bakaláĜskou práci je
možno odevzdat zpracovanou archivní pomĤcku
(inventáĜ, katalog nebo výbČrový katalog k urþitému tématu), další možností je odborné zpĜístupnČní dosud nevyužívaného a nezpracovaného
pramene formou edice, pĜípadnČ dílþí historické
téma zpracované z archivních materiálĤ, jejichž
odborný popis, klasifikace, kritika a zpĜístupnČní
bude nosnou souþástí práce. Zpracovat lze i nČjaké teoretické þi praktické téma z pomocných vČd
historických þi archivnictví.
Absolventi dvouoborového studia Archivnictví
- Informatika budou navíc pĜipraveni samostatnČ
pracovat jak v oblasti archivnictví, tak i v oblasti
informatiky. Je tak velice nepravdČpodobné, že by
takto vzdČlaní absolventi nenašli uplatnČní v praxi.
Studiu informatiky je vČnován samostatný pĜíspČvek na s. 25-27.

Co se týþe archivnictví, jsou studenti seznamováni s organizací archivĤ v ýeské republice a s archivní legislativou, osvojují si znalost
jednotlivých etap zpracování a zpĜístupĖování
archivního materiálu a také prakticky poĜádají
archivní materiál a poĜizují archivní pomĤcky.
Osvojují si také základy ediþní práce a dovednost
využívat výpoþetní techniku v archivech, souþástí
studia jsou pĜednášky týkající se péþe o archiválie
a jejich ochrany, spisové služby a skartaþního Ĝízení. Zvláštní pozornost je vČnována jednotlivým
pomocným vČdám historickým, pĜedevším novovČké paleografii a diplomatice, ale i ostatním, a to
s pĜihlédnutím k potĜebám archivní praxe.
Z oboru historie si studenti osvojují znalost historické faktografie od stĜedovČku až do dvacátého
století a schopnost její interpretace, stejnČ jako
znalost metod historikovy práce. Zvláštní pozornost a rozsah patĜí dČjinám správy.
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