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Ve velmi úspěšném roce 2009 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 světě 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  

Opublikované práce vedoucího Chair: 

• Amateurism as an Approach? In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí; Museology at the 
Beginning of the 3rd Millennium. 1. vyd. Brno : Technické muzeum v Brně, 2009, 
s. 35-42, 8 s. ISBN 978-80-86413-61-7.  

• Museum, Museology, Identity - Introduction to the Subject. In Museums for the 
Society in the 21st Centry. 1. vyd. Taipei : Tainan National University of the Arts, 
2009, s. 61-67, 7 s. resumé v čínštině.  

• Muzeologie za začátku 3. tisíciletí; Museology at the Beginning of the 3rd 
Millennium. In Muzeologie za začátku 3. tisíciletí,Museology at the Beginning of the 
3rd Millennium. 1. vyd. Brno : Technické muzeum v Brně, 2009, s. 1-229, 229 s. 
ISBN 978-80-86413-61-7.  

•  Muzeologija - nastojaščeje i buduščeje. In Muzeologija - muzeevedenije v XXI. veke. 
Problemy izučenija i prepodavanija. 1. vyd. Petrohrad : Sankt-Peterburgskij 
gosudarstvenyj universitet, Istoriceskij fakultet. Gosudarstvenyj muzej-zapovednik 
Pavlovsk, 2009, s. 12-19, 8 s.  

• Neprofesionalita jako program? In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí; Museology at 
the Beginning of the 3rd Millennium. 1. vyd. Brno : Technické muzeum v Brně, 2009, 
s. 28-34, 7 s. ISBN 978-80-86413-61-7.  

• Some remarks on museum terminology. In Museology: Back to Basics, ICOFOM 
Study Series, Issue 38,Working Papers. 1. vyd. Morlanwelz : Musée royal de 
Morlanwelz ( Belgium) on behalf of the ICOM International Committee for 
Museology, 2009, s. 199-208, 10 s. ISBN 978-2-930469-26-3.  

• Dolák Jan – Müller - Straten, Christian. The museum term: The long way from pretty 
adjusted description of unspecific functions towards a scientific definition. Museum 
Aktuel, Mnichov : Verlag Dr. Christian Müller-Straten, 2009, October, s. 24-27, 4 s. 
ISSN 1433-3848.  



Tyto aktivity si vyžádaly značné náklady na překladatelskou činnost. Další práce jsou v 
tisku, a to doma: Praha, Brno, Hodonín, Pardubice, Pelhřimov (např. monografie zaměřená na 
kompletní bibliografii historika českého muzejnictví Dr. J. Špéta, CSc.) i v zahraničí (Kazaň, 
Barnaul). 
 
Účast na konferencích v zahraničí: 
 

Vedoucí Chair se zúčastnil jednání komisí ICOM a velkých mezinárodních kongresů a 
konferencí, většinou na základě písemného pozvání pořadatelů. Na těchto akcích vždy 
přednášel nebo vystupoval v diskusi, byl vybírán k řízení jednotlivých diskusních panelů. 
Poznatky zde získané se okamžitě projevují v jeho publikační a přednáškové činnosti.  

 
červenec: účast na zasedání komise ICOFOM v belgickém Liége, účast na zasedání 
předsednictva komise, přednáška „Some remarks on museum terminology“, publikována v 
předkonferenčím sborníku, dostupné z: 
http://www.icofom.com.ar/forms/ISS%20ICOFOM%20STUDY%20SERIES%2038.pdf 
 
říjen: účast na společném zasedání komisí ICR a ICTOP v Mantově (Itálie). 
 
listopad: účast na ICOFOM-SIB 2009 Annual Conference and International Forum of 
Museology Education - Museums for the Society in the 21st Centry v Taipei (Thaj-wan). 
Přednáška: „Museum, Museology, Identity - Introduction to the Subject“. Publikováno v 
překonferenčním sborníku. Podíl na řízení konferenčních bloků. Kromě dopravy veškeré 
náklady hrazeny pořadatelskou stranou. 
 
celý rok: příprava mezinárodní konference (Chair je spolupořadatel) Museology – Museum 
Studies in the XXIst century: issues of studies and teaching, která se bude konat v Saint- 
Petersburgu (Rusko) v květnu 2010. Více informací na: http://museology-spb.narod.ru 
  

Chair úzce spolupracuje s redakcí mnichovského časopisu Museum Aktuel. V 
nejbližším čísle vyjde rozsáhlá recenze sborníku Muzeologie na počátku 3. tisíciletí (editor- 
Jan Dolák) 

Byla poskytnuta konzultace několika zahraničním studentům doktorského studia 
muzeologie. Jedna studentka s podporou Chair řešila tzv. Transition project v bývalém 
východním Německu.  

Zprostředkování (včetně recenze) publikování vědeckých výzkumů kolegů z Ruska a 
Řecka v českém časopise Muzeum – Muzejní a vlastivědná práce. Zprostředkování 
publikování článku české muzeoložky PhDr. D. Veselské v Kazani. Zaslání základní české 
muzeologické literatury na katedru muzeologie v Moskvě. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icofom.com.ar/forms/ISS%20ICOFOM%20STUDY%20SERIES%2038.pdf
http://museology-spb.narod.ru/


Aktivity v České republice 
 

Účast na sněmu AMG, písemné připomínkování návrhu Etického kodexu 
konzervátora, práce v rámci muzeologické komise AMG, práce v pracovní skupině pro 
muzejní terminologii, aktivní podíl na činnosti krajské sekce AMG na práci Českého výboru 
ICOM. Byla vypracována žádost na podporu aktivit Chair ze strany Českého výboru ICOM 
na rok 2009. 

Vedoucí Chair vede doktorandskou práci Mgr. Moniky Kovandové na filozofické 
fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Dále je členem Muzejní rady Technického muzea v 
Brně a členem poradního sboru pro sbírkotvornou činnost při Muzeu romské kultury v Brně. 

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.  

V rámci podpory nově vznikajících domácích muzeologických center je Chair úzce 
napojena na budování Muzejního centra konzervace při Technickém muzeum Brně. Vedoucí 
Chair se zúčastňoval řady důležitých jednání vedoucích k postupné realizaci projektu, 
zejména zprostředkovával mezinárodní kontakty.  

Chair stále rozšiřuje svoji knihovnu, do které se jí podařilo získat jinak obtížně 
dostupnou literaturu, především ze zahraničí (Velká Británie, Rakousko). Dále byl zajištěn 
dálkový přístup (pro pedagogy i pro studenty) k jinak nedostupným informacím – server 
Dyabola. Převzetí většího množství knih od bývalého pedagoga fakulty doc. Stránského 
(desítky krabic), podíl na vybudování speciálního fondu Z. Z. Stránský v archivu Moravského 
zemského muzea. 

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, vedení bakalářských, oborových a magisterských prací, 
vedení exkurzí studentů 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). V jednání je prodej 
publikací Chair ve španělské Zaragoze (Pórtico librerías). Vedoucí Chair úspěšně pokračuje v 
doktorském studiu na FF MU, hlavní teze své práce přednesl a obhájil před odbornou 
veřejností v rámci doktorského semináře. Většina prací vedoucího Chair je dostupná na 
webových stránkách Chair. Náročné stěhování pracovny z ulice Údolní na Moravské náměstí. 
Jednání s delegacemi slovenských muzejních pedagogů (březen) a maďarských konzervátorů 
(říjen). 
 

 
Účast na konferencích v České republice:  
 
Regiontour, Brno, leden. 
Muzeum a změna III., Národní muzeum v Praze, únor, jeden z hlavních referátů. Konference 
byla pořádána v rámci českého předsednictví EU. 
Muzejní marketing, Hodonín, červen. 
Život a ochrana movitých a nemovitých památek s ohledem na rozvoj historických sídel,  
Pelhřimov, říjen, úvodní přednáška. 
 
 
 



Vyúčtování přidělené dotace 
 

Na rok 2009 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, pronájem prostor apod.  

S přidělenými finančními prostředky bylo hospodařeno účelně, hospodárně a efektivně 
(např. ubytování v levnějších hotelích v případě pracovních cest, apod.). 
 
 
 
 
V Brně 8. února 2010 
 
 
 
 
 
                        
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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