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Ve velmi úspěšném roce 2008 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 veřejností 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  

• 2. Museum Aktuell :http://www.museum-aktuell.de/  
• 3. Speakers Academy : 

http://www.speakersacademy.nl/index.php?option=com_speakers&task=detail
s&Itemid=110&id=518&lang=en  

Rok 2008 byl charakteristický rekordním počtem vystoupení vedoucího Chair v zahraničí a 
stejně tak nebývalou publikační činností, v naprosté většině v cizích jazycích . 
Opublikované práce: 

•  A Museum is the Reality. In Museums, museology and global communication. 1. vyd. 
Changsha : ICOFOM, 2008. od s. 115-121, 7 s. ISBN 978-3-00-025442-0.  

• Cultura do patrimônio e sua conservaçao. In Um olhar contemporâneo sombre a 
preservação do patrimônio cultural material. 1. vyd. Rio de Janeiro : Museu Histórico 
Nacional, 2008. od s. 218 - 230, 13 s. ISBN 85-85-822-03-1.  

• Documentation of the recent period in the Czech Republic. In Connecting Collecting. 
1. vyd. Stockholm : Samdok, Nordiska museet, 2008. od s. 108 -109, 2 s. ISSN 1651-
1581.  

• Jiří Špét - osmdesátiletý. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha : 
Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, 3, od s. 19-20, 2 s. ISSN 1213-2152. 
2008.  

• Komunikace prostřednictvím muzejních expozic. In Múzeum a muzeológia - ich 
determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta. 1. vyd. Banská Bystrica : 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2008. od s. 35-39, 
5 s. ISBN 978-80-8083-596-5. 

• Magda Veselská: Defying the Beast. Judaica Bohemiae XLIII, Praha : Židovské 
muzeum v Praze, XLIII, XLIII, od s. 227-228, 2 s. 2008.  

• Mežkulturnaja kommunikacija i rol muzeev v nej. In Mežkulturnyj i mežreligioznyj 
dialog v celjach ustojčivogo razvitija. 1. vyd. Moskva : Rossijskaja akademija 
gosudarstvennoj služby pri prezidente Rossijskoj federacii, 2008. od s. 177-179, 3 s. 
ISBN 978-5-7729-0335-3.  

• Muzeologie - její formování a výuka z hlediska zahraničních zkušeností. In Teorie a 
praxe 2007; Sborník z mezinárodního semináře Setkání vyučujících muzeologie na 



vysokých školách v České republice a na Slovensku. 1. vyd. Brno : Technické muzeum 
v Brně, 2008. od s. 17 - 21, 5 s. ISBN 978-80-86413-51-8.  

• Osmdesátník Jiří Špét. Múzeum, Bratislava : Slovenské národné muzeum, 2008, 2, od 
s. 58-59, 2 s. ISSN 0027-5263. 2008.  

• Resumé. Mezinárodní seminář Teorie a praxe 2007 - setkání vyučujících muzeologie 
na vysokých školách v České republice a na Slovensku. In Teorie a praxe 2007; 
Sborník z mezinárodního semináře Setkání vyučujících muzeologie na vysokých 
školách v České republice a na Slovensku. 1. vyd. Brno : Technické muzeum v Brně, 
2008. od s. 83-84, 2 s. ISBN 978-80-86413-51-8.  

• Task of Museums in Intercultural Communication. In Intercultural and Interreligious 
Dialogue for Sustainable Developement. 1. vyd. Moskva : Russian Academy for 
Public Administration under the President of the Russian Federation, 2008. od s. 176-
177, 2 s. ISBN 978-5-7729-0335-3.  

• Towards a Modern Museum Communication. In Heading Towards a Modern 
Museum. 2008.  

 
Tyto aktivity si vyžádaly určité náklady na překladatelskou činnost. Další práce jsou v tisku, a 
to doma (Brno, Pardubice, Hodonín) i v zahraničí (Petrohrad, Barnaul, Montreal).  
 
Účast na konferencích v zahraničí: 
 

Vedoucí Chair se zúčastnil  jednání komisí ICOM a několika velkých mezinárodních 
kongresů a konferencí. Na těchto akcí přednášel nebo vystupoval v diskusi, byl vybírán k 
řízení jednotlivých diskusních panelů. Poznatky zde získané se okamžitě projevují v jeho 
publikační a přednáškové činnosti.  

Březen: Varšava, Polsko, pořadatel – Polský výbor ICOM, Konference: Heading Towards a 
Modern Museum.  Přednáška: Towards a Modern Museum Communication. 

Květen: Petrohrad, Rusko, pořadatel: Státní petrohradská univerzita, historická fakulta, 
Konference: Museology in XXI. century, problems of studing a teaching  přednáška: 
Museology - the recent state and its future, řízení hlavního bloku jednání (Výměna literatury 
s muzeol. pracovišti v Petrohradě, Tomsku a Astaně). 

Červen: Banská Bystrica, Slovensko, pořadatel: Katedra environmentálneho menežérstva 
FPV UMB. Konference: Múzeum a muzeológia - ich determinanty a perspektívy v súčasnosti. 
Přednáška: Komunikace prostřednictvím muzejních expozic, řízení závěrečného bloku 
jednání. 

 
Září: Barnaul(Rusko), pořadatel: Státní pedag. univerzita BARNAUL, Konference: letní škola 
muzeologie, dr. Dolák členem přípravného a organizačního výboru. Přednáška: Экспозиция 

как средство музейной коммуникации 
 
Září: Novosibirsk ,Rusko pořadatel: ICOFOM Sib, Konference: Muzeologie a muzea 
v měnícím se světě přednáška: Экспозиция как средство музейной коммуникации 
Poskytnut rozhovor pro místní televizi 

Září: Changsha Čína, Zasedání komise pro muzeologii ICOFOM, přednáška: A museum is 
the reality, řízení hlavního bloku jednání, práce ve výboru komise. 



Září: Montreal, Kanada, pořadatel: komise ICOFOM CECA, konference: Cultural Turismus : 
Trends and Strategies, přednáška: Museology as a Tool towards a Modern Museum, 
jmenován národním koordinátorem všech aktivit CECA v ČR, poskytnut rozhovor místnímu 
rozhlasu. 

 

Chair úzce spolupracuje s redakcí mnichovského časopisu Museum Aktuel. 
V červnovém čísle zde byla zveřejněna celostránková pozvánka na konferenci M3M a vysoce 
kladné hodnocení konference pak bylo zveřejněno v říjnovém čísle , malá připomínka pak v 
listopadovém čísle. 

 Byla poskytnuta konzultace studentům doktorského studia z Kanady, Maďarska, 
Dánska, Mgr. Lasse Kristenovi z Norska. Byla poskytnuta  pomoc při zpracovávání PhD. 
práce (Anaildo Baracal –Rio de Janeiro) – překlady textů v češtině do angličtiny. 

 
 
Aktivity v České republice 
 
Pořádání konferencí 
 
Vrcholem činnosti Chair v roce 2008 bylo uspořádání mezinárodní konference Muzeologie na 
počátku 3. tisíciletí v Technickém muzeu ve dnech 13.-16. října, 94 účastníků z 3 kontinentů, 
vysoká úroveň, sborník vyjde v březnu, Tři přednášky pro studenty na FF MU, Konference 
byla předem propagována doma i v zahraničí (v Museum Aktuell,  na webových stránkách 
ICOFOM apod.) a vysoce hodnocena v Museum Aktuell, ve Věstníku AMG, ve slovenském 
časopise Múzeum a v brazilském časopise Museologija Hoja. 
 

Vedoucí Chair vede doktorandskou práci Mgr. Moniky Kovandové na filozofické 
fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Dále je členem Muzejní rady Technického muzea 
v Brně. Byl zpracován rozsáhlý posudek na koncepci rozvoje kultury Jihomoravského kraje 
pro potřeby rady kraje.  

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 2009.  

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.  

Chair se podařilo formou stipendia finančně podpořit a vyslat a jednoho studenta na 
zasedání komise ICOM ICME v Jeruzalémě, další studentka s podporou Chair řešila tzv. 
Transition project v bývalém východním Německu.  

Chair stále rozšiřuje svoji knihovnu, do které se jí  podařilo získat jinak obtížně 
dostupnou literaturu, především ze zahraničí (Velká Británie, Německo). Dály byl zajistěn 
dálkový přístup ( pro pedagogy i pro studenty) k jinak nedostupným informacím – server 



Diabola. Chair se podařilo získat větší množství specializované odborné literatury od 
bývalého pedagoga Ústavu doc. Stránského, včetně zajištění složitého transportu. 

Chair provozuje vlastní webové stránky, v letošním roce zásadně pozměněné. 
Pracovníci Chair uskutečňují pedagogickou činnost v rámci Ústavu archeologie a muzeologie, 
t.j přednášení, vedení seminářů, účast na zasedání komisí pro státní zkoušky a na odborných 
exkurzích, vedení bakalářských, oborových a magisterských prací apod. 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). Vedoucí Chair úspěšně pokračuje v doktorském studiu na MU FF. 
Většina prací vedoucího Chair je dostupná na webových stránkách Chair. Týdenní exkurceze 
na Plzeňsko – hrazeno mimo rozpočet Chair.  
 

. 
Účast na konferencích v České republice:  
 
Regiontour Brno leden 2008 
Muzejní pedagogika Praha– pořádala Národní galerie 23.června 
Muzea a vzdělávací sytém v ČR – Brno listopad, pořádala AMG 
Pozván na pracovní setkání s předními zástupci polského muzejnictví a pam. péče – společné 
jednání v Moravské galerii 26.května. 

 
 
 
Vyúčtování přidělené dotace 
 

Na rok 2008 byla ministerstvem přiznána 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, příspěvek na stravování, poštovné apod. S přidělenými 
finančními prostředky bylo hospodařeno účelně, hospodárně a efektivně (např. ubytování 
v levnějších hotelích v případě pracovních cest, apod.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 



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                                 -------------------------------------- 

 
 
 
 

V Brně 12.ledna 2009 
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