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Archiv Masarykovy univerzity patří mezi nejvýznamnější vysokoškolské archivy. Je integrální součás-
tí sítě archivů České republiky, do níž je zařazen jako archiv zvláštního významu. Jeho posláním je 
ukládat, zpracovávat, zpřístupňovat a odborně využívat archivní prameny vzniklé z činnosti univerzi-
ty, fakult a dalších organizačních složek univerzity. Do sběrného okruhu archivu patří i písemné po-
zůstalosti významných osobností univerzity a písemná dokumentace vědeckých spolků a společností a 
stavovských spolků a společenských organizací, jejichž činnost souvisela, případně souvisí 
s Masarykovou univerzitou. 

Mezi nejvýznamnější přírůstky archivu v roce 2002 patří rozsáhlé soubory studijních spisů Pedagogic-
ké a Právnické fakulty, spisy profesorského a habilitačního řízení Pedagogické fakulty a diplomové a 
rigorózní práce téže fakulty. Z rektorátu byly převzaty především spisy útvarů pro výzkum a vývoj, 
právního a personálního a zápisy ze zasedání Akademického senátu MU do roku 1919. 

V rámci mimoskartačního řízení byly v loňském roce do archivu získány osobní fondy profesorů Pří-
rodovědecké fakulty Stanislava Obra a Josefa Sekaniny a výrazně byly doplněny fondy profesorů Lé-
kařské fakulty Vladislava Kruty a Karla Žlábka. V současné době je v archivu uloženo 183 archivních 
fondů a sbírek o celkovém rozsahu 1800 b. m. 

Na začátku roku 2002 provedla Archivní správa MV ČR v archivu hloubkovou kontrolu, která byla 
zaměřena na stav uložení a evidence archiválií a na prostorové a bezpečnostní zajištění archivu. Kont-
rola konstatovala dobrou úroveň zpracování, evidence a uložení archiválií i jejich bezpečnostní zajiš-
tění. Výhrady však měla ke kvalitě depozitářů a především k jejich nedostatečné kapacitě, což by moh-
lo ohrozit novou akreditaci archivu podle připravovaného archivního zákona v roce 2004. 

Pořádací činnost archivu byla i nadále zaměřena na zpracování studijních spisů, jež byly nově převzaty 
do archivu. Potřeba jejich urychleného zpřístupnění je vyvolána rostoucím počtem žádostí o výpisy 
studijních plánů a zkoušek, druhopisů diplomů a vysvědčení, jejichž vyřizování tvoří podstatnou část 
správních rešerší archivu. 

Výzkumná práce archivářů v oblasti dějin univerzity i nadále vycházela z grantového úkolu GA ČR 
Dějiny univerzitního školství na Moravě v letech 1945 – 1990. Dokončen byl průzkum pramenů a 
podstatná část textu kapitol publikace, na níž se podílejí také pracovníci archivu a katedry historie 
olomoucké univerzity. Kromě tohoto stěžejního úkolu se pracovníci archivu podílejí i na přípravě 
podkladů pro digitalizaci fotografií (grantový úkol ÚVT), na tvorbě webových stránek věnovaných 
historii univerzity a na připravované encyklopedii osobností města Brna (ve spolupráci s Muzeem 
města Brna). 

V uplynulém roce v archivu probíhaly pod vedením archivářů odborné praxe posluchačů archivnictví 
FF a studentů Střední knihovnické školy v Brně. Ředitel archivu se externě podílel na výuce archivnic-
tví na Ústavu PVH a archivního studia FF a zasedal v tamní komisi pro SZZ oborů archivnictví a po-
mocné vědy historické. Pracovníci archivu působili jako konzultanti a oponenti diplomových prací 
posluchačů archivnictví a historie MU a UP, které byly zpracovávány v univerzitním archivu. 

V rámci svého členství ve Vědecké archivní radě ministra vnitra ČR se ředitel archivu účastnil přípra-
vy nového archivního zákona. 

V roce 2002 navštívilo badatelnu celkem 57 odborných badatelů z řad studentů a pedagogů fakulty a 
vědeckých institucí z celé republiky. 


