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Martina Rosenbergerová se ve své bakalářské práci věnuje historii a současnosti jednoho 

z desítek okresních archivů v České republice – Státnímu okresnímu archivu Šumperk. 

Vzhledem k tomu, že určitá část jeho historie však již byla zpracována, soustředí se více na 

současnost a jednu z problematických součástí fungování archivů, tj. výkonu spisové služby 

v elektronické podobě. 

V úvodu práce velmi stručně seznamuje s terminologií současné archivistiky a zařazuje 

zvolený archiv do archivní sítě. Krátce shrnuje historii archivu ve druhé polovině dvacátého 

století, představuje dvě významné osobnosti archivu a dále se již věnuje problematice 

elektronické spisové služby a jejímu zavádění v šumperském archivu. 

Současnost archivu představuje v několika podkapitolách, kde pojednává o zaměstnancích, 

publikační činnosti, výstavnictví, představuje několik archivních souborů včetně nejstarší 

písemnosti uložené v SOkA Šumperk. Závěr kapitoly patří nezbytné digitalizaci a okrajově 

též oblasti předarchivní péče. Práci doplňuje dvěma tabulkami a obrazovými přílohami. 

Po obsahové stránce je práce na dostatečné úrovni, přestože rozsah jednotlivých kapitol místy 

kolísá a působí nevyrovnaně a místy se dopouští faktických nesrovnalostí. Pro zpracování 

tématu autorka využila dostatek dostupných pramenů, odborné literatury a elektronických 

zdrojů, zařadila i výsledky rozhovoru a korespondence včetně soudobé dokumentace. 

Po jazykové stránce je práce na velmi pěkné úrovni, bez zbytečných chyb a překlepů, 

stylisticky vyvážená, čtivá. Evidentně je výsledkem poctivě odvedené práce a studia. 

Rovněž technická stránka odpovídá nárokům na závěrečnou práci, přestože se studentka 

nevyvarovala zbytečné chyby v umístění závěru (resumé), nebo např. Tabulka 2 je nazvána 

Sbírky uložené v SOkA Šumperk a evidentně se jedná o archivní soubory, případně jednoduše 

o „archiválie“. 

Předložená práce vykazuje v některých detailech rezervy, nicméně vypovídá o zájmu 

studentky o téma i obor studia a to navzdory počátečním těžkostem při komunikaci se 

zástupci archivu. Práci Martiny Rosenbergerové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako 

pěknou velmi dobrou, a to s ohledem na výše uvedené připomínky. 
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