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V roce 2006 Chair a rozvíjela řadu aktivit v České republice i v zahraničí. Její činnost 
je v souladu s dlouhodobým záměrem činnosti univerzity, ministerstev školství, mládeže a 
tělovýchovy,  kultury a zahraničí. 
 

 
Aktivity směrem do zahraničí 
 

Prioritním zájmem Chair je příjímání účasti na mezinárodních aktivitách ve sféře 
muzeologie a světového dědictví, snaha být mostem pro výzkumníky, pedagogy, studenty i 
širokou veřejností na tomto poli s prioritním zaměřením se na spolupráci mezi univerzitami. 
Chair navázala množství kontaktů především v rámci komisí ICOM, ale i mezi odborníky na 
památkovou péči, světové kulturní a přírodní dědictví apod. 

Chair připravila a podala projekt do programu CULTURE 2000 s názvem „Paměť 
expozic“, který je zaměřen na vytvoření internetových stránek věnujících se archivům a 
zdrojům v oblasti muzeografie a scénografie. Projekt byl vytvořen ve spolupráci 
s univerzitními pracovišti v Dijonu, Avignonu (Francie), Liege (Belgie), Mytiléne (Řecko). 
Základní myšlenkou je sběr údajů o muzejních expozicích a vytváření ikonografických 
záznamů o nich a následné zpracování a zveřejnění těchto informací prostřednictvím 
internetu. Projekt přes kladné hodnocení však nebyl akceptován, ale bude znovu podán v roce 
2007. 

Chair zaslala řadu podkladů a doporučení pro vznik nové katedry muzeologie na 
vysoké škole Design licej v Chersonu (Ukrajina), včetně tvorby výukového programu a 
zprostředkování mezinárodních kontaktů. 
Chair úzce spolupracuje s předním evropským muzeologem doc. Stránským, o kterém 
opublikovala a předala do prodeje brožuru Muzeolog Z. Z. Stránský. Chair podala návrh na 
jeho přijetí za čestného člena AMG, což bylo jednomyslně přijato senátem AMG. Chair 
vypracovala návrh na udělení Stříbrné medaile Masarykovy univerzity doc. Stránskému, což 
bylo přijato jednomyslně vědeckou radou MU. 

Chair úzce spolupracuje s redakcí mnichovského časopisu Museum Aktuel. 
S majitelem tohoto nakladatelství Dr. Müllerem-Stratenem byla projednána případná realizace 
letní školy muzeologie v ukrajinském městě Lvov. Předběžně byl s vedením Technického 
muzea v Brně dojednán společný projekt Letní školy muzeologie zaměřený na konzervaci. 
Úzká spolupráce byla navázána s Katedrou ekomuzeológie FPV UMB v Banské Bystrici. 
Chair je zde spoluřešitelem projektu: Múzejný fenomén v kontexte súčasného sveta a 
formovanie múzejnej kultúry na Slovensku. Projekt byl akceptován agenturou VEGA a 
slovenským ministerstvem kultury. Vedoucí Chair je zařazován do světových databází 
osobností v oblasti kultury a školství, např. do britské databáze organizované IFACCA 
(International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies), dostupné na: 
www.connectcp.org/profiles/profile.php?profileid=174.  

 
Účast na konferencích v zahraničí: 
 

Vedoucí Chair se zúčastnil čtyř jednání komisí ICOM, dvou velkých mezinárodních 
kongresů a jedné konference z mezinárodní účastí v zahraničí. Na těchto akcí přednášel nebo 
vystupoval v diskusi, poznatky zde získané se okamžitě projevují v jeho publikační a 
přednáškové činnosti. 
- World Summit of Arts and Culture, mezinárodní kongres, Newacastle, za účasti náměstkyně 
ministra kultury Kateřiny Kalistové.  
- Komise MPR, Mombasa, podíl na formování vhodného marketingu pro výstavu o moderním 
otroctví 

http://www.connectcp.org/profiles/profile.php?profileid=174


- Komise ICR, Reykjavik. 
- La dimensión social del patrimonio, Buenos Aires, mezinárodní kongres, plánovaná 
přednáška se neuskutečnila. 
- Muzeológia – teória a prax,  B. Štiavnica,  konference s mezinárodní účastí – hlavní referát 
(v tisku), řízení odpolední části konference. 
- Komise ICOFOM, Cordoba, vystoupení v diskusi. 
- Komise NATHIST, Wellington – přednáška o Metodickém centru konzervace při 
Technickém muzeu v Brně a odborné terminologii, v tisku, zatím dostupné na : 
http://nathist.icom.museum/nl_21.htm. 
 
 
Aktivity v České republice 
 

Rozhodující aktivitou na domácí půdě byla příprava mezinárodního sympozia 
Muzealizace v soudobé společnosti a postavení muzeologie, které se konalo ve dnech 8.-10. 
listopadu v Technickém muzeu v Brně za přítomnosti více jak 120 účastníků z celé Evropy. 
Hlavním pořadatelem byla Asociace muzeí a galerií, prvním spolupořadatelem pak Chair, 
která zajistila veškerou komunikaci se zahraničím a účast předních evropských muzeologů. 
Chair podpořila toto sympozium, uhrazením větší části nákladů (50 000,-Kč) na 
překladatelské služby na základě smlouvy uzavřené děkanem školy a l. místopředsedou 
AMG. Vedoucí Chair byl poctěn řízením závěrečného panelu přenášek (spolu 
s víceprezidentem ICOM M. Schärerem) a vystoupil zde se závěrečným projevem na téma 
Česká muzeologie a její perspektivy (v tisku). Dva ze zahraničních odborníků realizovali 
speciální přednášky pro desítky studentů muzeologie na Filozofické fakultě MU. 
 
Účast na konferencích v České republice:  
 
Dne 9. března na konferenci zabývající se dokumentací menšin konané v Židovském muzeu 
v Praze za účasti zástupců MKČR. Zásadní referát, publikováno tiskem. 
Dne 17. října na konferenci Dokumentace společnosti, která se konala v Technickém muzeu 
v Brně, jeden z hlavních referátů, v tisku. 
Účast na Muzejním veletrhu v Třebíči a veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. 
 
Publikační činnost 

Dolák, Jan. Dokumentace současnosti doma i ve světě. In Teorie a praxe - dokumentace 
současnosti,      Sborník z odborného semináře. 1. vyd. Brno : Technické muzeum v Brně, 
2006, s. 4-20. ISBN 80-86413-31-4. 

Dolák, Jan. Muzejní dokumentace menšin doma i ve světě. In Tezaurace a prezentace 
kulturního dědictví minorit ve sbírkových a výstavních programech muzeí a galerií. 1. vyd. 
Praha : Židovské muzeum v Praze, 2006, s. 21-36. ISBN 80-86889-42-400. 

Dolák, Jan - Vavříková, Jana. Muzeolog Z. Z. Stránský, Život a dílo. první. Brno : 
Masarykova univerzita, 2006, 59 s. ISBN 80-210-4139-000.  

 
Publikované práce se setkávají s příznivým hodnocení recenzentů, celkem sedm článků 
vedoucího Chair je v tisku. 
 

http://nathist.icom.museum/nl_21.htm
http://is.muni.cz/lide?uco=69885
http://is.muni.cz/lide?uco=69885
http://is.muni.cz/lide?uco=69885
http://is.muni.cz/lide?uco=52316


 
Chair se zapojuje do projektu Asociace muzeí a galerií České republiky, s názvem 

"Škola muzejní propedeutiky". Jedná se o dlouhodobý projekt s plánovanou mezinárodní 
účastí zaměřený na celoživotní vzdělávání muzejních pracovníků. Chair se na škole podílí 
kromě vypracování základní strategie i organizační pomocí, odborným lektorováním 
vyučovacích textů i přednáškovou a evaluační činností. Chair se aktivně podílí na činnosti 
krajské sekce i muzeologické komise AMG i na práci Českého výboru ICOM.  

V rámci podpory nově vznikajících domácích muzeologických center je Chair úzce 
napojena na přípravu Muzejního centra konzervace při Technickém muzeum Brně. Vedoucí 
Chair se zúčastňoval řady důležitých jednání vedoucích k postupné realizaci projektu, 
zejména zprostředkovával mezinárodní kontakty. O vznikajícím centru konzervace vedoucí 
Chair přednášel na zasedání komise ICOM NATHIST ve Wellingtonu. Chair úzce 
spolupracuje s Metodickým centrem pro prezentaci při Národním muzeu v Praze.  

Chair se podařilo formou stipendia finančně podpořit a vyslat a v rámci tzv. Transition 
project jednu studentku do Chorvatska a jednu studentku na zasedání komise ICOM do 
Dánska. Chair úzce spolupracuje s ústředím ICOM v Paříži a Českým výborem ICOM 
se sídlem v Brně. Chair poskytla pařížské centrále rozsáhlou fotodokumentaci o brněnské 
muzeologii, která byla využita při přípravě materiálů k 60.výročí založení ICOM. Český 
výbor ICOM v roce 2006 sice neposkytl požadovaný příspěvek na účast na zasedání 
ICOFOM v argentinské Cordobě, ale uhradil vydaní brožury Muzeolog Z. Z. Stránský 
(34 000,-Kč). Publikace byla rozdána účastníkům konference Muzealizace v soudobé 
společnosti a zdarma poskytnuta členům Českého výboru ICOM. Dotisk byl hrazen 
z vlastních příjmů školy. Byla vypracována žádost na podporu aktivit Chair ze strany Českého 
výboru ICOM na rok 2007.  

Chair vede i vlastní knihovnu, do které se jí v letošním roce podařilo získat jinak 
obtížně dostupnou literaturu, především ze zahraničí (Leicester, Mnichov), část v tištěné 
podobě, část na CD-ROM. Chair se podařilo zakoupit a odborně zpracovat větší množství 
specializované odborné literatury od bývalého pedagoga Ústavu Dr. J. Špéta.  

Chair provozuje vlastní webové stránky. Pracovníci Chair uskutečňují pedagogickou 
činnost v rámci Ústavu archeologie a muzeologie, t.j přednášení, vedení seminářů, účast na 
zasedání komisí pro státní zkoušky, vedení bakalářských, oborových a magisterských prací, 
propagace akreditovaného rigorózního řízení PhDr. doma i v zahraničí apod. Pracoviště bylo 
doplněno o nezbytný hardware a software. Pracoviště zprostředkovává informace ze zahraničí 
domácím partnerům, např. školící projekt pořádaný rakouským Schönbrunnem byl nabídnut 
Národnímu muzeu. Publikace vydané Chair jsou prodávány v Česku i v zahraničí (University 
of Leicester). Vedoucí Chair byl přijat do doktorského studia na MU FF. Vlastní příjmy za 
rok 2006 činily celkem 26.089,40 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vyúčtování přidělené dotace 
 

Na rok 2006 byla ministerstvem přiznána dotace v celkové výši 1 484 000,- Kč. 
Dotace byla realizována plně v souladu s podmínkami stanovenými ministerstvem a byla 
naplněna takto. Velká část přidělených finančních prostředků byla využita na pokrytí 
mzdových nákladů a zákonného pojištění. Zbytek dotace pak byl využit na výdaje 
neinvestičního charakteru, jako je nákup, techniky, softwaru, knih, cestovné  apod. Dotace 
byla bezezbytku vyčerpána, investiční výdaje nebyly realizovány. Škola kromě poskytnutí 
technického zázemí hradila veškeré drobné náklady v počátečních měsících roku, náklady na 
vydavatelskou činnost, příspěvek na stravování, poštovné apod. S přidělenými finančními 
prostředky bylo hospodařeno účelně, hospodárně a efektivně (např. cestování 
s nízkorozpočtovými leteckými společnostmi, ubytování v levnějších hotelích apod.). 
 
 
Vyúčtování dotace MŠMT: 
 
mzdové náklady:                                                                        519 065 Kč  
zákonné pojištění                                                                  179 571 Kč                            
materiál (technika, knihy)                                                          273 681 Kč 
tuzemské i zahraniční cestovné                                                  359 798 Kč 
ostatní služby (včetně tlumočnických na sympoziu)                   83 472 Kč                                                                                             
stipendia                                                                                       52 000 Kč 
drobné provozní náklady                                                              16 413 Kč 
Celkem                                                                                      1484 000 Kč 
Nedočerpáno / přečerpáno                                                      0 Kč  
                       
 
 
 

V Brně 30. ledna 2007 
 
 
 
zpracoval: PhDr. Jan Dolák 
    vedoucí UNESCO Chair                                          --------------------------------------- 
 
 
schválil : Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. 
  vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie                ---------------------------------------- 
 
 
schválil:  Prof. PhDr. Josef Krob, CSc. 
               děkan filozofické fakulty                                           --------------------------------------- 
 
 
předkládá: Prof.PhDr. Petr Fiala, PhD. 
                 rektor Masarykovy univerzity                                 -------------------------------------- 
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