
V roce 2007 Chair  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 veřejnost na tomto poli. Chair navazuje množství kontaktů 
především v 
rámci komisí ICOM, ale i mezi odborníky na památkovou péči, světové 
kulturní a 
přírodní dědictví apod. O vzrůstající autoritě Chair ve světe svědčí mimo 
jiné i to, 
že vedoucí Chair je zařazován do světových databází osobností v oblasti 
kultury a 
školství:  
 
.        1. ConnectCP :THE INTERNATIONAL WHO'S WHO OF CULTURAL POLICY, 
PLANNING AND 
RESEARCH http://www.connectcp.org/profiles/profile.php?profileid=174 ( 500 
profilů 
odborníků z 80 zemí, 70 tisíc návštěv webu za měsíc) 
 
.        2. Museum Aktuell :http://www.museum-aktuell.de/  
 
.        3. Speakers Academy : 
http://www.speakersacademy.nl/index.php?option=com_speakers&task=details&It
emid=110&id=518&lang=en 
  
 
Chair úzce spolupracuje s redakcí mnichovského časopisu Museum Aktuell. S 
majitelem 
tohoto nakladatelství Dr. Müllerem-Stratenem byla  na schůzce ve Vídni 
projednána 
možnost případné spolupráce na vydání vybraných děl doc. Z. Z. Stránského v 
angličtině. Byly zaslány fotografické podklady pro výstavu o zesnulém prof. 
Maroevičovi v Chorvatsku. Chair se aktivně podílela na formulování doplňků 
k 
Curricula Guidelines for Professional Developement zpracovávané komisí 
IPTOP. Byla 
poskytnuta konzultace  francouzskému badateli Jerome Cossovi o památkách 
UNESCO. 
 
Účast na konferencích v zahraničí: 
 
  
 
Vedoucí Chair se zúčastnil jednání komisí ICOM a několika velkých 
mezinárodních 
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kongresů a konferencí. Na těchto akcích přednášel nebo vystupoval v 
diskusi, byl 
vybírán  
 
k řízení jednotlivých diskusních panelů. Poznatky zde získané se okamžitě 
projevují 
v jeho publikační a přednáškové činnosti.  
 
Celje - Viewing Identities, seminář pořádaný slovinským the Museum of 
Contemporary 
History ve spolupráci s Museumsakademie Joanneum Graz. 
 
Polsko - týdenní pobyt v polských muzeích (hrazeno mimo rozpočet Chair). 
 
Vídeň - Generální konference ICOM, řízení pracovní skupiny. Vedoucí Chair 
byl v 
tajném hlasování zvolen na tři roky členem předsednictva komise pro 
muzeologii 
ICOFOM, což můžeme chápat nejen jako osobní ocenění, ale i jako ocenění 
celé české 
muzeologie. 
 
Moskva - konference Intercultural and Interreligious Dialogue for 
Sustainable 
Developement pořádaná The Russian Academy for Public Administration under 
the 
President of the Russian Federation, vystoupení s přednáškou: Intercultural 
dialogue 
and the Role of Museums. Spolu s profesorem Gary D. Bouma z Melbourne a 
profesorkou 
Dobronravovou z Kyjeva  řízení diskusního panelu sekce I. : The Main Trends 
of 
Development of Interreligious and Interconfessional Dialogue in the Modern 
Culture. 
Přijetí vedoucí moskevské pobočky UNESCO Liubovou Morevou.  
 
  
 
Rio de Janeiro -  konference A Contemporary Look on Preservation Heritage, 
vystoupení  
 
s přednáškou Culture heritage and its conservation. Podstatná část 
finančních 
nákladů hrazena brazilskou stranou. 
 
Stockholm - konference Connecting Collecting, přednesení příspěvku s názvem 
Documentation of the recent period in the Czech republic, podíl na ustavení 
pracovní 
skupiny pro založení nové komise ICOM pro dokumentaci.  
 
Všechna zahraniční vystoupení budou publikována v roce 2008. Další články 
jsou v tisku  
 
( Kodaň, Banská Bystrica). 
 
  
 
Aktivity v České republice 
 
  
 



Vedoucí Chair byl děkanem filozofické fakulty Západočeské univerzity v 
Plzni 
jmenován vedoucím doktorandského studia Mgr. Moniky Kovandové, což je nutno 
brát 
jako ocenění jeho vědeckého renomé. Vedoucí Chair byl jmenován členem 
Muzejní rady 
Technického muzea v Brně a zúčastnil se jejího prvního zasedání. Byl 
zpracován 
rozsáhlý posudek na koncepci rozvoje sbírkotvorných institucí na Vysočině 
pro 
potřeby rady kraje. Byl připomínkován návrh Etického kodexu restaurátorů a 
konzervátorů České republiky. Chair získala větší množství textů pro 
případné 
opublikování v nově vznikajícím muzeologickém časopise. 
 
Chair se zapojuje do projektu Asociace muzeí a galerií České republiky s 
názvem 
"Škola muzejní propedeutiky". Jedná se o dlouhodobý projekt zaměřený na 
celoživotní 
vzdělávání muzejních pracovníků. Chair se na škole podílí kromě vypracování 
základní 
strategie i organizační pomocí, zpracováváním posudků na závěrečné práce, 
přednáškovou  
 
a evaluační činností. Chair se aktivně podílí na činnosti krajské sekce i 
muzeologické komise AMG i na práci Českého výboru ICOM. Byla vypracována 
žádost na 
podporu aktivit Chair ze strany Českého výboru ICOM na rok 2008.  
 
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 též v Rio de Janeiro.  
 
Chair se podařilo formou stipendia finančně podpořit a vyslat a jednoho 
studenta na 
zasedání Generální konference ICOM ve Vídni. Chair úzce spolupracuje s 
ústředím ICOM 
v Paříži (zaslání hlášení za rok 2006 - Progress Report).  
 
Chair stále rozšiřuje svoji knihovnu, do které se jí podařilo získat jinak 
obtížně 
dostupnou literaturu, především ze zahraničí (Velká Británie, Německo). 
Chair se 
podařilo zakoupit a odborně zpracovat větší množství specializované odborné 
literatury od bývalého pedagoga Ústavu doc. Stránského, včetně zajištění 
složitého 
transportu. 
 
Chair rovněž realizuje propagátorskou činnost směrem k široké veřejnosti, 
např. dne 
18.dubna vystoupení vedoucího v živém vysílání České televize Dobré ráno o 
památkách 
UNESCO. 
 
Chair provozuje vlastní webové stránky. Pracovníci Chair uskutečňují 
pedagogickou 



činnost v rámci Ústavu archeologie a muzeologie, tj. přednášení, vedení 
seminářů, 
účast na zasedání komisí pro státní zkoušky a na odborných exkurzích, 
vedení 
bakalářských, oborových a magisterských prací apod. Na pokyn MK ČR Chair 
zprostředkovala účast na muzeologické konferenci v Bukurešti pro dva 
pracovníky 
Ústavu. Pracoviště bylo doplněno  
 
o nezbytné technické vybavení. Pracoviště zprostředkovává informace ze 
zahraničí 
domácím partnerům, publikace vydané Chair jsou prodávány v Česku i v 
zahraničí 
(University of Leicester).   
 
Účast na konferencích v České republice:  
 
  
 
Dne 26.-27. června účast na konferenci s mezinárodní účastí v Hodoníně, 
přednesení 
jednoho z hlavních referátů s názvem K některým obecným problémům tvorby 
muzejních 
expozic. Řízení dopoledního jednání. 
 
Chair spolu s Technickým muzeum v Brně uspořádala dvoudenní konferenci 
Teorie a 
praxe -  dokumentace současnosti. Setkání vyučujících muzeologie v České 
republice a 
na Slovensku.  Vedoucí Chair zde vystoupil s jedním z hlavních referátů s 
názvem: 
Muzeologie z hlediska zahraničních zkušeností.  
 
Obě vystoupení budou publikovány v průběhu roku 2008. 
 
Účast na  konferenci AMG s názvem Muzea a současné legislativní prostředí a 
na 
veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. 
 
  
 
Publikační činnost 
 
  
 
PhDr. Jan Dolák : 
 
Muzejní dokumentace a prezentace nejnovějších dějin. In Teorie a praxe - 
dokumentace 
společnosti. 1. vyd. Brno : Technické muzeum v Brně, 2007. od s. 11-18, 8 
s. ISBN 
80-86413-40-30000000.  
 
Za Josefem Benešem. Múzeum, Bratislava : Slovenské národné múzeum, 
2007/LIII, 3, od 
s. 59-59, 1 s. ISSN 0027-5263. 2007.  
 
Za Josefem Benešem. Pravěk - Nová řada, Brno : Ústav archeologické a 
památkové péče, 
2005, 15, od s. 500-501, 2 s. ISSN 80-902511-5-3. 2007.  
 



Publikované práce se setkávají s příznivým hodnocení recenzentů 
 
 


