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1) Obecné informace 
Sídlo: Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1   

Zřizovatel: Univerzita Karlova 

ÚDAUK je vysokoškolským ústavem Univerzity Karlovy. 

Akreditace podle zákona č. 499/2004 Sb.: Archiv byl akreditován ze zákona. ÚDAUK splnil ke dni  

19. prosinec 2014 podmínky dle § 61 zákona č. 499/2004 Sb. 

udauk@ruk.cuni.cz  

tel.: 224491463 

www.udauk.cuni.cz 

https://www.facebook.com/udauk/ 

 

2) Personální podmínky archivu 
Vedení ÚDAUK  

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.              ředitel 

Mgr. Petr Cajthaml                                       vedoucí  Archivu UK  

PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.     vedoucí Ústavu dějin UK  

 

Sekretariát ÚDAUK 

Martina Chroňáková  

Pracovníci Ústavu dějin UK 

PhDr. Marek Brčák, Ph.D.             

PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D. 

Mgr. Martina Kocbek Gajšt          knihovna (mateřská dovolená) 

Terezie Pacíková           knihovna (od 1. 2. 2020; úvazek 0,75) 

Mgr. Jana Ratajová, Ph.D.                  

PhDr. Milada Sekyrková, CSc.             (úvazek 0,75)         

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 

PhDr. Jiřina Urbanová          knihovna (úvazek 0,8) 

http://www.udauk.cuni.cz/
https://www.facebook.com/udauk/
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PhDr. Lenka Vašková          (od 6. 3. 2020 mateřská dovolená) 

 

Pracovníci Archivu UK 

Tomáš Burda  

Mgr. Petr Cajthaml 

Mgr. Roman Elner                                 (úvazek 0,75) 

Alena Homolková          badatelna 

PhDr. Jiří Přenosil 

Mgr. Eliška Pavlásková, Ph.D.  

Mgr. Petr Pribilinec  

Mgr. Marek Suk  

Mgr. Michal Továrek  

PhDr. Zdeněk Vašek, Ph.D.                   

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.       (úvazek 0,5) 

Není-li uvedeno jinak, jde o zaměstnance na plný úvazek.  

 

3) Celkové množství uložených archiválií  
 

208 archivních fondů a sbírek (z toho 206 v přímé péči instituce a 2 uložené v instituci na základě 

smlouvy o uložení)  

 

počet běžných metrů – 8 971,23  bm 

nezpracováno – 7 189,51 bm 

zpracováno – 1 781,72 bm 

inventarizováno – 495,32 bm 

celkem pomůcek – 115  

(stav k 31. 1. 2021) 
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4) Výběr, zpracování a využívání archiválií 

4.1) Výběr ve skartačním řízení 

 

Původce Počet 

protokolů 

Množství 

posouzených 

dokumentů v 

bm 

Množství 

vyřazených 

dokumentů v 

bm 

Převzato v bm 

1. lékařská fakulta UK 2 1,42 1,42 0 

Fakulta humanitních 

studií UK 

1 39,3 31,1 8,2 

Fakulta sociálních věd 

UK 

1 16 16 0 

Fakulta tělesné 

výchovy a sportu UK 

3 10,69 1,35 9,34 

Filozofická fakulta UK 5 61,25 27,7 33,55 

Katolická teologická 

fakulta UK 

1 8,35 0,1 8,25 

Knihovna 

společenských věd 

TGM 

1 0,12 0 0,12 

Koleje a Menzy UK 3 55,58 55,58 0 

Lékařská fakulta UK v 

Plzni 

2 20,9 15,4 5,5 

Lékařská fakulta UK v 

Hradci Králové 

1 20 8 12 

Pedagogická fakulta 

UK 

3 46,36 9,13 37,23 

Právnická fakulta UK 1 19,32 18,55 0,77 

Přírodovědecká fakulta 

UK 

1 90,48 72,28 18,2 

Správa budov a 

zařízení UK 

1 1 1 0 
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Ústav jazykové a 

odborné přípravy UK 

4 61,7 15,3 46,4 

Celkem 30 452,47 272,91 179,56 

  

 

4.2) Výběr mimo skartační řízení  
 

 

 

Původce nebo vlastník Počet 
protokolů 

Množství 
posouzených 
dokumentů v 
bm 

Množství 
vyřazených 
dokumentů v 
bm 

Množství 
převzatých 
dokumentů v  bm 

Fakulta sociálních 
věd UK 

1 0,10 0 0,10 

Filozofická fakulta 
UK 

1 0,11 0 0,11 

Lékařská fakulta UK 1 0,07 0 0,07 

Matematicko-
fyzikální fakulta UK 

1 0,29 0 0,29 

Přírodovědecká 
fakulta UK 

1 0,10 0 0,10 

Rektorát UK 1 0,01 0 0,01 

Vysoká škola 
ruského jazyka a 
literatury 

1 0,01 0 0,01 

Frankenberger 
Zdeněk 

1 0,11 0 0,11 

Hejdánek Ladislav 1 2,9 0 2,9 

Petráň Josef 1 2,65 0 2,65 

Celkem 10 6,35 0 6,35 
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(za období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020) 
 
 

 

4.3) Dohled nad spisovou službou a příprava na archivaci digitálních dokumentů 

Pracovníci ÚDAUK v roce 2020 realizovali několik desítek spisových prohlídek. Zaměstnanci Archivu UK 

jsou členy pracovní skupiny rektora UK pro implementaci celouniverzitního systému elektronické 

spisové služby na UK, účastnili se jednání s dodavatelem systému elektronické spisové služby o dalším 

rozvoji a implementaci na fakultách a dalších součástech UK.  

V návaznosti na záměr funkčního řešení, který schválilo vedení UK v roce 2017, byl realizován vývoj 

Archivního informačního systému Univerzity Karlovy, software, který zabezpečí výběr, příjem, správu, 

evidenci, zpracování a zpřístupnění archiválií bez ohledu na jejich fyzickou formu a jehož součástí bude 

také úložiště digitálních archiválií. V květnu 2019 byla podepsána smlouva s vybraným dodavatelem 

(Inqool a.s. ve spolupráci s Lightcomp v.o.s.) a v následujícím období probíhal vývoj. Vývoj byl zpožděn 

koronavirovou situací a opožděnou implementací celostátních informačních systémů, s nimiž bude AIS 

komunikovat. Finální prototyp byl převzat v závěru roku 2020 a poté, co epidemiologická situace 

umožní podrobné zaškolení archivářů, bude nasazen do ostrého provozu.  

V roce 2020 byl v rámci veřejné zakázky pořízen a zprovozněn hardware, na němž bude Archivní 

informační systém provozován. 

Archivní informační systém bude v dalších letech dále rozvíjen, zejména v oblasti rozvoje funkcionalit 

pro dlouhodobou (LTP) ochranu digitálních dat, jedním z cílů bude i vybudování druhého digitálního 

úložiště v lokalitě Hradec Králové či Plzeň. Střednědobým cílem je příprava na akreditaci AUK jako 

digitálního archivu (archivu oprávněného dle § 60a zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 

službě v platném znění k ukládání archiválií v digitální podobě). 

4.4) Zpracování archiválií 

Ke zpracování archiválií je používán software ELZA, v současné době jsou v tomto software 
zpracovávány archivní soubory Zkušební komise pro učitelství na středních školách Univerzity Karlovy, 
Dokumentační sbírka, Audio-video dokumentace, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (část 

fondu Fakultní organizace KSČ) a Ladislav Hejdánek. Software ELZA bude implementován do 
vznikajícího Archivního informačního systému UK, starší pomůcky zpracované v aplikaci BACH a 
textových editorech budou do software ELZA v budoucnu konvertovány. 
 

V roce 2020 pokračovala digitalizace archiválií týkajících se studentů pražských univerzit z období 

1882–1945. V roce 2020 pokračovala digitalizace rozsáhlého fondu Zkušební komise pro učitelství na 

středních školách Univerzity Karlovy, z tohoto fondu bylo v roce 2020 digitalizováno cca 41 tisíc stran, 

které jsou následně zpracovávány v databázi a připravovány pro zveřejnění. Ke zveřejnění první části 

tohoto rozsáhlého fondu dojde na konci prvního čtvrtletí 2021. V roce 2020 byla zahájena digitalizace 

dalšího archivního fondu – Filozofická fakulta UK, konkrétně katalogů posluchačů, bylo zdigitalizováno 

49 svazků (cca 10 tisíc stran), které jsou průběžné zpracovávány v databázi.  
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Digitalizované archiválie jsou zpracovávány a zpřístupňovány pomocí webové aplikace vyvinuté 

Ústavem výpočetní techniky UK ve spolupráci s Archivem Univerzity Karlovy (digitální kopie jsou 

opatřovány popisnými metadaty a indexovány). V roce 2020 pokračovala digitalizace VHS a VHS-C 

videokazety z fondu Audio-video dokumentace (celkem 51 videokazet), výsledné záznamy jsou dále 

zpracovávány a jednotlivá audiovizuální díla jsou archivně popisována v software ELZA.  

Digitalizace byla realizována v rámci aktivit Institucionálního plánu UK, vedle zaměstnanců Archivu UK 

se na ní podílejí zaměstnanci Ústavu výpočetní techniky UK a studenti UK. Postup digitalizace byl 

významně ovlivněn epidemií COVID 19 a zrušením prezenční výuky na vysokých školách, z důvodu 

panujících epidemiologických opatření musel být omezen počet osob v digitalizační pracovišti ÚDAUK, 

část zapojených studentů díky omezením na kolejích ztratila možnost pobytu v Praze. 

4.5) Využívání archiválií 

 

Počet 

badatelů 

celkem 

Z toho 

cizinců 

Počet 

badatelských 

návštěv 

Počet správních 

řízení podle § 

38 odst. 2 

Počet rešerší 

pro úřední 

potřebu 

Počet rešerší pro 

soukromé účely 

149 12 336 0 521 49 

 

V roce 2020 bylo vyhotoveno 306 potvrzení o studiu, 7 potvrzení o zaměstnání, 179 opisů diplomů a 

dalších studijních dokladů a 29 ověření kvalifikace. Důležitou složku archivní činnosti tvořily i historické 

odborné rešerše. Zodpovězeno bylo 49 badatelských dotazů (mimo badatelské dotazy, které byly 

součástí žádostí o předložení archiválií v badatelně). V roce 2020 navštívilo studovnu Archivu UK 149 

badatelů, z toho 12 zahraničních (celkový počet návštěv: 336) a průběžně byly podávány ústní 

informace a odborné konzultace návštěvníkům badatelny AUK. Počet badatelů byl ovlivněn omezeními 

v souvislosti s COVID 19. V roce 2020 webové stránky s digitalizovanými archiváliemi navštívilo 3 877 

unikátních návštěvníků (celkem 7 506 unikátních návštěv), kteří si zobrazili celkem 55 939 stránek. V 

tomto počtu nejsou započítáni návštěvníci, kteří stránky okamžitě opustili.1 

 

4.6) Množství zhotovených kopií 

 

 

Název archivního souboru 

Počet políček 

bezpečnostního 

mikrofilmu 

Počet kusů 

bezpečnostních 

negativů 

Počet 

políček 

studijních 

kopií 

Počet 

digitálních 

kopií 

 

                                                             
1 Data služby Google analytics za období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020. 
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Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy 

   10 000 

Zkušební komise pro učitelství na 

středních školách Univerzity 

Karlovy 

   41 000 

Audio-video dokumentace    51 

Celkem    51 051 

 

 

5) Stav archiválií 
 

Z celkem 208 spravovaných archivních fondů a sbírek je 136 nepoškozených, u 42 nebyl fyzický stav 

zjištěn z důvodu nezpracovanosti, u 30 bylo zjištěno poškození. Z charakterů poškození převažuje 

křehký a lámavý papír, poškození trhlinami a přelomením a poškození prachem. Celkem je evidováno 

2038 poškozených evidenčních jednotek.  

V roce 2020 proběhlo restaurátorské konzervování dvou středověkých listin získaných v roce 2018 

(zakládací listiny UK vydané Klimentem VI. a notářského opisu této listiny). Konzervace proběhla na 

základě smlouvy v dílně Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu. Listiny byly 

vyrovnány, byla zafixována poškozená vosková pečeť notářského instrumentu a obě listiny byly 

odpovídajícím způsobem uloženy v archivních krabicích. 

Extrémní naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti, měřeno digitálním přístrojem Datalogger pro 

měření teploty a vlhkosti GAR 195: 

 

Místo 

měření 

Teplota (v 

°C) 

Datum 

měření 

teploty 

Vlhkost (v 

%) 

Datum 

měření 

vlhkosti 

Karolinum 

(2. patro) 

min. 15,9 

max. 26,2 

03. 12. 2020 

22. 08. 2020 

min. 35,5 

max. 49,3 

14. 04. 2020 

02. 11. 2020 

Karolinum 

(4. patro) 

min. 16,2 

max. 26,3 

06. 12. 2020 

21. 08. 2020 

min. 40,5 

max. 48,6 

12. 05. 2020 

31. 08. 2020 
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Karolinum 

(trezor, m. 1) 

min. 14,9 

max. 23,0 

25. 11. 2020 

22. 06. 2020 

min. 33,9 

max. 61,2 

01. 07. 2020 

11. 08. 2020 

Karolinum 

(trezor, m. 2) 

min. 15,8 

max. 20,3 

25. 01. 2020 

15. 08. 2020 

min. 36,4 

max. 60,5 

25. 03. 2020 

28. 06. 2020 

Lešetice 

(2. NP) 

min. 15,3 

max. 22,8 

01. 10. 2020 

14. 08. 2020 

min. 33,2 

max. 61,8 

01. 04. 2020 

12. 08. 2020 

Lešetice 

(3. NP) 

min. 15,1 

max. 24,4 

26. 03. 2020 

15. 08. 2020 

min. 35,5 

max. 61,6 

25. 03. 2020 

13. 06. 2020 

 

6) Stav budov 
 

Stávající budovy (sídlo ÚDAUK v areálu Karolina a depozitář v Lešeticích) neodpovídají nárokům na 

moderní archivy, jejich kapacita pro ukládání archiválií je téměř vyčerpána (depozitáře v hlavní budově 

v Karolinu prakticky ze 100 %, depozitáře v Lešeticích z cca 90%).  

V průběhu roku 2020 pokračovala ve spolupráci s oddělením strategických investičních projektů 

příprava stavby nové budovy ÚDAUK, která bude realizována v Praze – Motole. Byla dokončena a 

příslušnými orgány schválena dokumentace pro stupeň územní řízení, v závěru roku 2020 byl 

zpracován a podán investiční záměr pro MŠMT. Vedoucí Archivu UK se pravidelně účastnil kontrolních 

dnů projektového výboru. 

 

7) Věda, spolupráce, publikace, pedagogická činnost 

 

7.1) Věda 

Pracovníci ÚDAUK jsou členy českých i mezinárodních vědeckých institucí a působí také v jejich 

vědeckých radách. V termínu 31. 8. – 3. 9. 2020 se za mimořádných podmínek daných 

epidemiologickou situací konala v Boloni 9. mezinárodní konference Evropské společnosti pro dějiny 

vědy, na jejíž organizaci se ÚDAUK podílel, mj. přípravou sekce S23 – Universities and Their Cities. 

Visual Traces of Universities and Scholars in University Cities across Eras. Pokračovaly intenzivní 

přípravy na mezinárodní kongres Division of History and Technology (DHST, součást International 

Union of History and Philosophy of Science and Technology), který se bude konat v Praze v roce 2021. 

Náročnost příprav zvyšovala nejistá epidemiologická situace. 
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ÚDAUK byl spolu s Ústavem dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty UK řešitelem programu 

rozvoje vědních oblastí na UK (PROGRES Q23: Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti). Tématem tohoto 

výzkumného projektu jsou dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti, v rámci projektu jsou připravovány 

Stručné dějiny UK a dílčí studie k dějinám UK, resp. medicíny a jednotlivých lékařských oborů. Proběhly 

první přípravy navazujícího projektu, který by měl začít v roce 2022. 

Během roku 2020 pokračovalo řešení projektu Grantové agentury ČR „Jaroslav Bidlo a Milada Paulová: 

zakladatelské osobnosti historické slavistiky v kontextu vývoje české vědy“ (GA ČR, č. 18-20451S, doba 

řešení 2018–2020), řešitel M. Ďurčanský, spoluřešitelka D. Brádlerová (Masarykův ústav a Archiv AV 

ČR). Do tisku byly připraveny příspěvky z mezinárodního workshopu „Vývoj historické slavistiky v 

geopolitických proměnách Střední Evropy v první polovině 20. století“. ÚDAUK byl prostřednictvím B. 

Zilynské a M. Ďurčanského zapojen do projektu Grantové agentury ČR „Universitas magistrorum. 

Profesoři pražské utrakvistické univerzity 1458–1622“ (GA ČR, č. 18-00408S). J. Ratajová se účastnila 

řešení projektu „Alois Musil a počátky orientalistiky v Československu (NAKI II DG20P02OVV006), jehož 

nositeli jsou Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Knihovna AV ČR a Památník národního písemnictví. 

Časově a administrativně náročné bylo sestavení podkladů pro interní hodnocení vědecké činnosti na 

UK, které se časově sbíhalo s hodnocením prováděným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Původně plánované návštěvy panelu zahraničních hodnotitelů musely být vzhledem k epidemiologické 

situaci nahrazeny pohovory probíhajícími online. 

 

 

(Spolu)organizované vědecké konference: 

9th International Conference of the European Society for the History of Science: „Visual, Material and 

Sensory Cultures of Science“, Bologna, 31. 8. – 3. 9. 2020 (zorganizována sekce BS23 – Universities and 

Their Cities. Visual Traces of Universities and Scholars in University Cities across Eras, hlavní organizátor 

M. Sekyrková, v rámci sekce přednesen příspěvek University of Prague outside Prague) 

Zdeněk Kalista mezi historiografií a literaturou (u příležitosti 120. výročí narození Zdeňka Kalisty), 

Benátky nad Jizerou, 24. 9. 2020 (zároveň přednesen příspěvek Vztah Zdeňka Kalisty k Jaroslavu Bidlovi 

a jeho žákům) 

  

Účast na konferencích 

Groš, jenž jest všech věcí cena a pohodlná odměna. Ceny, mzdy, peníze a ekonomické myšlení ve 

středověkých a raně novověkých městech, 10. 9. 2020, Praha (příspěvek Úřad kvestora pražské 

univerzity v letech 1612–1622, jeho představitelé a jejich vazby k měšťanskému prostředí)   

Anna Marie Františka Sasko-Lauenburská a její rod: mezi Čechami a Evropou, 26. 9. 2020, Zákupy 

(příspěvek Julius František Sasko-Lauenburský a Anna Marie Františka Toskánská jako dobrodinci 

kapucínského řádu) 
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Města dobývaná, dobytá a okupovaná. Kontexty a důsledky neúspěšné obrany měst od středověku do 

20. století, Praha, 6. 10. 2020 (příspěvek Obraz okupace Prahy, Bavory a Sasy (1741-1742) v pramenech 

kapucínské provenience) 

21. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, Praha, 2. 12. 2020 (příspěvek Digitalizace 

VHS kazet nacházejících se ve fondech Archivu Univerzity Karlovy) 

Monastic Libraries between the Middle Ages and the Enlightenment (=Monastica Historia 5), Broumov, 

7. – 9. 12. 2020 (příspěvek The Libraries of Capuchin Convents in the Baroque Period) 

  

7.2) Spolupráce 

7.2.1 Spolupráce v rámci UK 

ÚDAUK aktivně spolupracuje s dalšími částmi UK, které se podílí na správě informačního obsahu (Ústav 

výpočetní techniky UK, Ústřední knihovna UK, Oddělení spisové služby kanceláře rektora UK), správě a 

prezentaci historického dědictví (Organizační oddělení kanceláře rektora UK, Odbor vnějších vztahů) a 

fakultami UK, které rozvíjí historické obory (FF UK, FSV UK, FHS UK, PedF UK, PřF UK, 1. LF UK). 

7.2.2 Spolupráce s tuzemskými institucemi 

Na začátku roku 2020 se v Ostravě konala ustavující schůze Odborné skupiny vysokoškolských a 

vědeckých archivů, která zvolila předsedou výboru P. Cajthamla. Vznik odborné skupiny byl v březnu 

2020 schválen výborem České archivní společnosti, který má být potvrzen valnou hromadou ČAS. 

Vzhledem k epidemiologické situaci se však valná hromada neuskutečnila. 

Forma běžné spolupráce byla částečně narušena epidemiologickou situací. Pracovní schůzky a porady 

byly převážně přesunuty do virtuálního prostředí. Z. Vašek a P. Cajthaml jsou členy celostátní pracovní 

skupiny archivářů pro digitální dokument (MOPED). Řešení v oblasti digitální archivace bylo 

představeno kolegům z Národního archivu, archivu ČVUT a Archivu akademie věd. Petr Cajthaml a 

Zdeněk Vašek se následně podíleli na zpracování záměru digitální archivace Archivu akademie věd, 

který je inspirován řešením realizovaným v Archivu Univerzity Karlovy. Archivu Masarykovy univerzity 

byly poskytnuty konzultace ohledně plánovaného digitalizačního projektu. 

V oblasti dějin vědy a správy fondů vědeckých osobností a institucí ÚDAUK úzce spolupracuje s 

Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR. Pracovníci ÚDAUK jsou aktivně činní v řadě 

vědeckých společností, nejvýznamněji ve Společnosti pro dějiny věd a techniky (P. Svobodný – 

předseda, M. Sekyrková – místopředsedkyně), České archivní společnosti (M. Ďurčanský – člen výboru, 

člen redakce Ročenky ČAS) a Sdružení historiků ČR (M. Ďurčanský – člen výboru), dále pak ve vědeckých 

radách ústavů AV ČR a jiných institucí (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV 

ČR – P. Svobodný, Národní archiv – Zd. VAšek,  Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání vědecké 

literatury – J. Ratajová) a v redakčních radách (mj. Národní technické muzeum – M. Ďurčanský). 

 

7.2.3 Zahraniční spolupráce 

Epidemiologická situace ztížila také přípravné práce ke světovému kongresu Mezinárodní unie dějin a 

filosofie vědy a techniky, který se bude konat v roce 2021 na Univerzitě Karlově. Je nutné zajistit jeho 
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průběh hybridní formou, kdy zdaleka ne všichni účastníci budou mít možnost přijet do Prahy a budou 

se moci do jednání zapojit jen ve virtuálním prostředí. 

Pokračovala spolupráce se zahraničními vědeckými společnostmi zabývajícími se dějinami vědy a 

vysokého školství (zejména International Council on Archives / Section of University and Research 

Institution Archives, International Commission for the History of Universities a European Society for 

the History of Science), univerzitními archivy (zejména Archiv Univerzity Lipsko, Archiv Jagellonské 

univerzity v Krakově, Archiv Univerzity Komenského) a dalšími institucemi (Archiv vědy Polské 

akademie věd a Polské akademie věd a umění v Krakově, Historická fakulta Univerzity Adama 

Mickiewicze v Poznani). M. Sekyrková a P. Svobodný jsou korespondujícími členy International 

Academy for the History of Science. 

 

M. Brčák a R. Elner absolvovali pracovní pobyt v Archivu Univerzity Komenského v Bratislavě v rámci 

programu ERASMUS Staff Exchange (únor 2020). Pracovní pobyty kolegyň z Archivu Katolické 

univerzity v Lublinu a Archivu Prešovské univerzity v Prešově a plánovaný výjezd E. Pavláskové na 

Univerzitu v Edinburghu v rámci téhož programu musely být z epidemiologických důvodů odloženy. 

7.3) Publikace 

K publikační činnosti v rámci edičního plánu ÚDAUK (i mimo něj) přispěli M. Brčák, I. Čornejová, M. 

Ďurčanský, J. Ratajová, M. Sekyrková, M. Suk, Z. Vašek, L. Vašková, B. Zilynská. Úplný výčet publikační 

činnosti pracovníků ÚDAUK je evidován v rámci „Publikační činnosti interních pracovníků UK“ (OBD). 

Nejvýznamnější publikace zaměstnanců ÚDAUK 

AUC-HUCP 59, 2019, fasc. 2 (dostupné online: https://udauk.cuni.cz/ARCH-47-version1-

vyrocni_zprava_udauk_2019.pdf) 

Monografie: 

Marek Brčák – Jiří Wolf (eds.), Pax et bonum. Kapucíni v Čechách a na Moravě v raném novověku, Praha 

2020, 272 s. (M. Brčák je také autorem a spoluautorem několika kapitol). 

Milada Sekyrková, Univerzita jako úřad? Správní vývoj pražské univerzity od tereziánských reforem do 

roku 1950 a její písemnosti (s důrazem na období do 1850), Praha 2020, 220 s. 

Marek Suk – Michaela Tučková – Tomáš Vilímek (eds.), Rudolf Battěk. Deník 1989, Praha 2020. 

Petr Svobodný, Zmizelá Praha – Nemocnice a sanatoria, Praha 2020, 214 s. 

Miroslav Novotný a kol., Velké dějiny zemí Koruny české – Školství a vzdělanost, Praha 2020, 752 s. 

(Petr Svobodný a Ivana Čornejová jsou autory kapitol o dějinách vysokého školství) 

  

Odborné studie 

https://udauk.cuni.cz/ARCH-47-version1-vyrocni_zprava_udauk_2019.pdf
https://udauk.cuni.cz/ARCH-47-version1-vyrocni_zprava_udauk_2019.pdf
https://udauk.cuni.cz/ARCH-47-version1-vyrocni_zprava_udauk_2019.pdf
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Marek Brčák, Česká a moravská poutní místa ve správě kapucínského řádu v období baroka, in: Dana 

Přibylová – Markéta Škrancová (eds.), Slánské rozhovory 2019 – Loretánská zastavení / Slaný – Hájek 

– Rumburk, Slaný 2020, s. 43–49. 

Marek Brčák – Richard Šípek, The Libraries of Capuchin Convents in the Baroque Period, in: Jakub 

Zouhar (ed.), Monastic Libraries between the Middle Ages and the Enlightenment (=Monastica Historia 

5), Hradec Králové – St. Pölten 2020, s. 36–51. 

Marek Ďurčanský, Czeski historyk Jaroslav Bidlo i jego udział w ruchu neosłowiańskim przed I Wojną 

Światową, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace Historyczne 147, 2002, zeszyt 2, s. 

347–359. 

Marek Ďurčanský (ed.), Korespondence Jaroslava Bidla s Václavem Chaloupeckým, Práce z dějin 

Akademie věd 12, 2020, č. 1, s. 73–102. 

Piotr Biliński – Marek Ďurčanský, Wacław Sobieski a jeho kontakty s Jaroslavem Bidlem, Práce z dějin 

Akademie věd 12, 2020, č. 2, s. 49–63. 

Marek Ďurčanský – Roman Kolek, Edice čelákovického radního manuálu Pavla Ježdíka (1639–1654) – 

představy a realita, Archivní časopis 70, 2020, č. 2, s. 155–161. 

Jana Ratajová – Lenka Vašková – Milada Sekyrková, Volby rektorů na pražských univerzitách a jejich 

proměny 1848–1945, in: Martin Jemelka (ed.), Volby v Praze. Z dějin pražské volební kultury (1848–

1945), Praha 2020, s. 97–118. 

Milada Sekyrková, „…mohl se stát jedním z největších historiků českého národa“. Otakar Odložilík 

(1899–1973), in: Jiří Malíř – Libor Jan – Bronislav Chocholáč (eds.), Osobnosti moravských dějin (2), 

Brno 2019, s. 455–467. 

Příspěvek k tématu „prameny k majetkové držbě a obrazu krajiny v Čechách kolem roku 1945“, in: Ivana 

Ebelová (ed.), Formy a proměny kulturní krajiny v novověku (1500–1945), Praha 2019, s. 189-202. 

Petr Svobodný, Pražské neurologické kliniky v letech (1936) 1938-1945, AUC-HUCP 59, 2019, fasc. 2, s. 

43–68. 

Zdeněk Vašek, Během jedné generace se české země zcela proměnily, Listy, 6/2020, s. 25–31. 

Blanka Zilynská – Milena Bravermanová, Relikvie mučedníka Jana Husa – zrod poutního místa v Kostnici, 

in: kol., Hus – husitství – tradice – Praha: od reality k mýtu a zpátky, Praha 2020, s. 333–358. 

 

7.4) Pedagogická činnost 

Výuka na UK byla po větší část roku uzpůsobena mimořádným epidemiologickým poměrům. 

Zaměstnanci ÚDAUK se podíleli na výuce studentů historie a archivnictví FF UK, v rámci možností 

pořádali exkurze, které jsou součástí výuky a působili v oborových radách doktorského studia na 

fakultách UK (Dějiny medicíny na 1. LF UK, Dějiny přírodních věd na PřF UK – P. Svobodný). Vedli 

odborné praxe studentů v Archivu UK, konzultovali a oponovali kvalifikační práce studentů. Formou 
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externích úvazků se podíleli na výuce studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia 

fakult UK (FF, FHS, FSV, 1. LF UK), včetně programů Univerzity třetího věku. 

P. Svobodný přednášel jako hostující vyučující na Univerzitě Vídeň v rámci studijního programu History 

of Medicine. R. Elner organizačně zajišťoval Cenu Zdeňka Horského o nejlepší vysokoškolskou 

kvalifikační práci z dějin věd, techniky a vzdělanosti. 

 

8) Popularizace 
ÚDAUK se podílel na připomenutí historických výročí a historických souvislostí aktuálního dění. P. 

Svobodný poskytl rozhovory o koronaviru pro různá internetová periodika a podcasty. M. Sekyrková 

vystoupila v ranním vysílání ČT na téma 145 let od smrti císaře Ferdinanda Dobrotivého a pořádala 

online přednášky o gymnáziu Minerva pro střední školu Elišky Krásnohorské. M. Brčák přednesl v rámci 

Dní architektury v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem přednášku o kapucínské řádové 

architektuře a místním řádovém konventu. M. Ďurčanský se podílel na přípravě výstavy k výročí bitvy 

na Bílé hoře (Archiv města Prahy – Muzeum města Prahy), jejíž realizace byla z epidemiologických 

důvodů odložena. Nadále probíhala spolupráce s časopisem (i)FORUM a příprava podkladů pro 

tiskového mluvčího a odbor vnějších vztahů Rektorátu UK. 

Pracovníci ÚDAUK se měli tradičně podílet na organizaci Pražské muzejní noci v Karolinu. Z 

epidemiologických důvodů ale nakonec nebyla realizována. 

Aktuality o činnosti ÚDAUK byly průběžně zveřejňovány na webové a facebookové stránce pracoviště 

(https://www.facebook.com/udauk). 

 

9) Knihovna ÚDAUK 
K 31. 12. 2020 knihovna spravovala ÚDAUK 58 291 katalogizovaných svazků knih a vázaných publikací. 

V roce 2020 bylo evidováno 1110 svazků přírůstků. Celkově bylo katalogizováno a rekatalogizováno           

3216 jednotek. Probíhala výměna publikací a evidence publikační činnosti pracovníků ÚDAUK v aplikaci 

OBD. Knihovna je zapojena do mezinárodní výpůjční služby.  

 

https://www.facebook.com/udauk/

