
OKRUHY KE STÁTNÍM ZKOUŠKÁM OBORU

POČÍTAČOVÁ PODPORA V ARCHIVNICTVÍ

Základy archivnictví a PVH

Část A

ARCHIVNICTVÍ

1)Archiv-pojem, poslání,  definice 

2)Normy upravující  archivnictví  ČR (zejména tzv. archivní zákon a jeho 
prováděcí předpisy) a jeho současné problémy 

3)Archivy, muzea,  knihovny - oblasti  jejich zájmu,  společné a rozdílné úkoly

4)Vývoj českého archivnictví  v rámci Habsburské monarchie (český korunní 
archiv,  archiv českého státu)

5) Vývoj archivnictví v  Československém státě a v ČR

6) Počátky a vývoj archivního školství v Evropě a na území České 
republiky.

7) Systém archivnictví  ČR a sousedních zemí (zejména typologie archivů a 
jejich poslání).

8)Spisová služba,  skartační  řízení a předarchivní  péče

9) Ochrana a ukládání archiválií,  prevence a současné konzervační metody.

10) Problematika digitálních archiválií  a péče o ně včetně perspektiv

11)  Využití  informačních technologií  v  archivnictví  (digitalizace fondů a 
sbírek,  SW, HW, digitální prezentace aj.)

12)  Možnosti  a problémy prezentace národního archivního dědictví  (výstavy, 
přednášky, tisk,  propagace,  web aj.).

13) Současné tendence vývoje archivnictví,  konference (zásadní důležitosti),  
literatura a časopisy 



Část B

Pomocné vědy historické

1)     Pvh-jejich vznik, vývoj a vzájemné vazby (s důrazem na paleografii)

2)     Psací látky a psací potřeby (vznik, vývoj a doba užití)

3)    Vznik a vývoj latinského písma (periodizace vývoje, způsoby dělení písma,  
názvosloví)

4)    Vznik,  vývoj a význam kodikologie,  její  vztah k jiným vědám    

5)     Vývoj vztahu ke knize a historie české knižní kultury (knihovny, výroba 
rukopisu, jeho struktura, funkce a popis) 

6)     Předmět zájmu epigrafiky,  její  vztah k paleografii  a ostatním vědám 
(metodické principy epigrafiky,  jejich užití  a přínos)

7)    Historická metrologie a její  vývoj v českých zemích (definice,  vývoj 
bádání,  prameny)

8)    Vznik měrných jednotek,  metrologických systémů a podmínky jejich užití  
v Evropě i českých zemích do zavedení metrické soustavy

9) Numismatika a její  vztah k historické metrologii  (definice,  pojetí 
numismatiky,  vývoj bádání a základní  pojmy)

10) Přehled měnových systémů v českých zemích do roku 1993

11) “Bella  diplomatica..” a její  vliv na vznik a vývoj pvh, zejména 
diplomatiku (vývoj bádání, vztah diplomatiky ke sfragistice a 
chronologii)

12) Jednotlivé druhy úředních písemností,  jejich základní charakteristika,  
způsoby vyhotovení a vědeckého hodnocení (důraz na novověké 
písemnosti)

13) Vývoj zájmu sfragistického bádání v českých zemích a základní 
badatelské okruhy české sfragistiky

14) Definice pečeti,  její  funkce,  užití,  způsoby vyhotovení,  právní závažnost  
jednotlivých typů pečetí  a jejich užití,  popis pečeti

15) Vzájemný vztah sfragistiky,  heraldiky a genealogie a jejich prameny a 
literatura

16) Heraldika-její  vznik a úkoly,  vývoj erbu - základní  pravidla jeho utváření  
a popisu

17) Genealogie -základní pojmy, genealogická schémata,  jejich obsah a 
příklady užití,  konvenční značky



18) Chronologie - její  vznik,  uplatnění  a vztah k jiným vědám (dějiny oboru s 
důrazem na české bádání)  

19) Základní  časová údobí,  jednotky času,  jejich vznik a užití,  středověké i 
novověké způsoby datování a  reformy kalendáře

20) Vexilologie a její  vztah k  pomocným vědám historickým-vznik,  vývoj 
bádání,  motivační  okruhy vexilologie


