
Archivní kurz 
Číslo kurzu: 645027 

 

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 

E-mail: ivana.ebelova@gmail.com 

Telefon: 606 601 896 

 

Termín konání: leden 2020 

 

Cena kurzu: 30.000,- Kč (osvobozeno od DPH) platbu možno uhradit ve dvou splátkách 

 

Termín podání přihlášky: do 31.12.2019 

 

Délka kurzu: 4 semestry (256 hod. výuky) 

Frekvence kurzu: 8 hod. denně 1x za 14 dní 

Výukový den: pátek v době od 10:00-17:00 hod. 

Místo konání: Katedra pomocných věd historických a archivního studia (KPVHAS), 2. patro, 

místnost č. 215, UK FF v Praze, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 a Národní archiv v Praze, 

Archivní 4, Praha – Chodovec 

Předpokládaný počet studentů: 15 

Adresa zaslání přihlášky:  FF UK KPVHS doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc., nám. Jana Palacha 2, 

Praha 1, 116 38,  e-mail: ivana.ebelova@gmail.com 

 

Obsah kurzu:  

Kurz je zaměřen pro odborné pracovníky v archivech (ale i ve spisovnách či v jiných správních 

institucích) či pracovníky z jiných oborů v souvislosti s jejich rekvalifikací. Výuka bude probíhat 

formou přednášek, seminářů a cvičení zaměřených na praktickou práci s prameny v prostorách 

FF UK a v archivním areálu Národního archivu v Praze, na výuce se budou podílet vyučující 

katedry PVHAS ve spolupráci s pracovníky Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze 

a Odboru archivní správy a spisové služby MV. Obsahová náplň kurzu:- základy pomocných věd 

historických; 

- paleografická cvičení novověku; 

- diplomatika novověku; 

- sfragistika, heraldika, genealogie; 

- přehled českých dějin od roku 1526 do současnosti; 

- dějiny správy od roku 1526 do současnosti; 

- základy archivnictví a archivní legislativa; 

- spisová a předarchivní péče, archivní provoz a technika; 

- pořádací principy a způsoby archivního zpracování různých druhů dokumentů a archivních 

fondů (včetně foto-, fonodokumentů, sbírek map a plánů ad.); 

- exkurze – Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, příklad archivu ministerstva a 

podnikového archivu, představení spisovny. 

- základy pomocných věd historických; 

- paleografická cvičení novověku; 

- diplomatika novověku; 

- sfragistika, heraldika, genealogie; 

- přehled českých dějin od roku 1526 do současnosti; 

- dějiny správy od roku 1526 do současnosti; 

- základy archivnictví a archivní legislativa; 

- spisová a předarchivní péče, archivní provoz a technika; 
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- pořádací principy a způsoby archivního zpracování různých druhů dokumentů a archivních 

fondů (včetně foto-, fonodokumentů, sbírek map a plánů ad.); 

- exkurze – Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, příklad archivu ministerstva a 

podnikového archivu, představení spisovny.  

 

Forma zakončení: závěrečná písemná práce na zadané téma, test a ústní pohovor  

 

Certifikace: osvědčení FF UK 

 

Získaná kvalifikace: rekvalifikace 

 

Více informací: http://kpvhas.ff.cuni.cz   

http://kpvhas.ff.cuni.cz/

