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ABSTRAKT
Bakalářská práce se zabývá stanovením podmínek pro tvorbu
učebního textu, konkrétně metodických listů určených pro odborné
pracovníky Státního oblastního archivu v Praze. Práce je rozdělena
na teoretickou a praktickou část.
Teoretická část je zaměřena na archivní instituce a preventivní péči
o kulturní dědictví z hlediska jejich vzniku, historie a současného
stavu. Zabývá se zjišťováním potřeby a přínosu metodických listů,
požadavky na jejich podobu a tvorbu na základě provedené analýzy
současného stavu praxe v oblasti preventivní péče o archiválie v
Státním oblastním archivu v Praze. Předmětem práce je rovněž
srovnání běžné archivní praxe v této oblasti s podmínkami
stanovenými zákonem o archivnictví.
Praktická část bakalářské práce se věnuje samotné tvorbě
ukázkových metodických listů, jejich použitelnosti a návrhem
ověření před začleněním do archivní praxe.

ABSTRACT
The bachelor thesis deals with the setting of conditions for the textbook
creation, specially with the methodological sheets intended for
professionals of the State Regional Archives in Prague. The work is
divided into theoretical and practical part.
The theoretical part is focused on archival institutions and preventive
care of cultural heritage from the point of view of the origin, history and
present state. The thesis examines the determination of the need and
benefits of methododological sheets. There are analyzed requirements
for the form and creation based on an analysis of the current state of
preventive care of archival documents in the State Regional Archives in
Prague. The subject of the thesis is also common archival practice in
this area in comparison with the conditions set by the archival law.
The practical part deals with the creation of the methodical sheets, their
applicability and verification before incorporating into archival practice.

MOTIV A CÍL
Jedním ze základních poslání archivů je
uchování písemného dědictví budoucím
generacím. K tomu, aby byl tento úkol naplňován,
je nutné uplatňovat správné zásady ochrany a
preventivní péče. Ty se doposud snažili v
archivních institucích prosazovat a aplikovat
zejména restaurátoři-konzervátoři. Není však v
jejich silách takto širokou oblast obsáhnout. Proto
je pro zajištění optimálních podmínek k ochraně
archivních dokumentů důležitá vzájemná
součinnost restaurátorů s archiváři spolu se
zvyšováním odborných kompetencí v oblasti
ochrany a preventivní péče.
Cílem bakalářské práce je stanovení podmínek a
tvorba metodických listů určených odborným
pracovníkůmStátního oblastního archivu v Praze
na základě zjištění aktuálního stavu praxe v
oblasti preventivní péče o archiválie a také
povědomosti archivářů o této problematice.
Metodické listy budou sloužit k realizaci
preventivní péče v praxi a zároveň budou i učební
pomůckou.

ZÁVĚR
Zavedení metodických listů týkajících se
problematiky preventivní péče a ochrany archiválií
do procesu interního vzdělávání zaměstnanců
Státního oblastního archivu v Praze se po
vyhodnocení dotazníku jeví jako velmi žádoucí.
Na základě zjištěných deficitů povědomí
archivních pracovníků v určitých oblastech
preventivní péče byly stanoveny konkrétní oblasti
a témata metodických listů. Většina pracovníků
navíc projevila zájem o další vzdělávání v této
oblasti a je zde tedy předpoklad, že jejich aplikace
povede ke zlepšení stávajícího stavu. Pro tvorbu
ukázkových listů byla vybrána problematika,
kterou je nutno řešit prioritně a je poměrně snadno
realizovatelná.
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