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V roce 2010 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. Na činnost Chair finančně přispěly kromě školy také 
Asociace muzeí a galerií České republiky a Český výbor Mezinárodní rady muzeí ICOM. 
Rozhodující zdroj finančních prostředků, dotace MŠMT, však byl o třetinu krácen oproti 
předchozím rokům, což se projevilo na útlumu některých činností a dokonce na dočasném 
přerušení některých aktivit (stipendijní programy pro studenty). Přesto lze považovat rok 
2010 pro Chair za úspěšný. 
 
 
Aktivity směrem do zahraničí 
 

Prioritním zájmem Chair je příjímání účasti na mezinárodních aktivitách ve sféře 
muzeologie a světového dědictví, snaha být mostem pro komunikaci mezi 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 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=details&Item
id=110&id=518&lang=en  

Opublikované práce  
 
Čeština: 
 
 DOLÁK, Jan. Expozice jako prostředek muzejní komunikace. In Muzeum a změna III./ 
The Museum and Change III. 1. vyd. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 
2010. S. 59-67. ISBN 978-80-86611-34-1.  

 DOLÁK, Jan, GILBERTOVÁ, Marie. Historik Jiří Špét :  Život a dílo. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita, 2010. 51 s. ISBN 978-80-210-5282-6.  

 DOLÁK, Jan. Kolik máme sbírek? Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky. 
Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010. S. 15-17. ISSN 1213-2152. 2010 

 DOLÁK, Jan. Komunikace archeologie prostřednictvím muzejních expozic. In Zaměřeno 
na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60.narozeninám. Praha : NLN, s.r.o., 2010. 
S. 653-660, 748-749. ISBN 978-80-7422-027-2.  

 DOLÁK, Jan. Muzea a památková péče : teorie oboru(ů). In Vlastivědný sborník 
Pelhřimovska 20/2009. 1. vyd. Pelhřimov : Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o., 2010. 
S. 9 -17. ISBN 978-80-87288-05-4.  

 DOLÁK, Jan. Muzeologické konference. Múzeum. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 
LVI, 3, S. 41-42. ISSN 0027-5263. 2010.  
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Angličtina: 
 
 DOLÁK, Jan. Life-Long Education in Museology and World Heritage. In Objectives 
of Post Graduate and Lifelong Education. 1. vyd. Jerevan : Armenian State Pedagogical 
University After Kh. Abovyan, 2010. S. 90-93. Abstrakty v arménštině a ruštině. 
ISSN 1829-1295.  

 DOLÁK, Jan. On the issues of deaccessioning and repatriation of museum collections. 
In Deaccession and Return of Cultural Heritage: A New Global Ethics. 1. vyd. 
Šanghaj : International Committee for Museology of the International Council of Museums, 
2010. S. 43-50. Resumé ve španělštině a francouzštině. ISBN 978-988-18325-6-6.  

 
Čínština: 
 
 DOLÁK, Jan. A Museum is the Reality. In Museums, museology and global communication. 
1. vyd. Changsha : ICOFOM, 2010. S. 247-252. ISBN 978-7-5438-6600-3.  

 
Ruština: 
 
 DOLÁK, Jan. Expozicija kak sredstvo muzejnoj kommunikaciji. In Muzeologia: Stimul 
k Meždunarodnomu Sotrudničestvu. 1. vyd. Barnaul : Altajská státní pedagogická akademie, 
2010. S. 174-193. ISBN 978-5-88210-521-0.  

 
 
Další práce jsou v tisku, a to v ČR: Praha, Brno, Opava i v zahraničí: Petrohrad. 
 
 
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.  

 
Ve dnech 24. - 29. dubna účast na mezinárodní konferenci Postgraduate and Lifelong 

Education v arménském Jerevanu. Konference se zúčastnili zástupci všech arménských 
vysokých škol (rektoři, prorektoři, děkani, vedoucí kateder), prorektoři významných ruských 
univerzit, zástupci polských a rakouských univerzit (celkem více jak 100 osob). Přednesení 
jednoho ze zahajovacích projevů, poté hlavní referát (vyšel tiskem v předkonferenčním 
sborníku), poté jeden ze závěrečných hodnotících projevů. Řízení diskusního bloku, 
poskytnutí rozhovoru státní arménské televizi vysílaného v hlavních večerních zprávách. 
Projednání případné spolupráce na realizaci vybudování centra pro celoživotní vzdělávání při 
Státní arménské pedagogické univerzitě v Jerevanu podporovaného EU z programu TEMPUS 
IV. Navázání osobních kontaktů se zástupci petrohradské katedry UNESCO se záměrem na 
užší spolupráci. 

 
Ve dnech 19. - 21. května účast na mezinárodní konferenci Музеология – 

музееведение в XXI веке: проблемы изучения и преподавания – více informací 
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na http://museology-spb.narod.ru/contentr.html, kterou UNESCO Chair spolupořádala. 
Půlhodinové live vystoupení ve studiu petrohradské televize TV 100 – dostupné z archivu 
televize http://www.tv100.ru/video/view/31470/. 
Dne 19. 5. řízení plenárního zasedání, vystoupení s jedním z hlavních referátů na téma: 
Изъятие и репатриация музейных коллекций, který vyvolal živou diskusi. Konference 
se zúčastnilo cca 150 odborníků z 12 zemí 3 kontinentů. Konference patřila k nejvýraznějším 
počinům v historii UNESCO Chair vůbec.  
 

Ve dnech 6. - 12. listopadu 2010 účast na Generální konferenci Mezinárodní rady 
muzeí ICOM v Šanghaji. Zde byl vedoucí Chair zvolen viceprezidentem komise pro 
muzeologii, což je ocenění, které se z českých muzeologů dostalo pouze před desítkami let 
doc.  Z. Z. Stránskému. 
 

Ve dnech 21. - 27. listopadu 2010 účast na konferenci «Российское музееведение 
между прошлым и будущим. XX-XXI вв. Памяти А.М. Разгона». Zahájení konference 
úvodní přednáškou Muzeologie a muzejnictví – současné trendy. Přednáška měla pozitivní 
ohlas, text bude publikován ve zvláštním sborníku. 
 

  
Byla poskytnuta konzultace několika zahraničním studentům doktorského studia 

muzeologie. Zprostředkování (včetně recenze) publikování vědeckých výzkumů Dr. Ananjeva 
z Petrohradu v českém časopise Muzeum – Muzejní a vlastivědná práce. Zaslání základní 
české muzeologické literatury na katedry muzeologie v Kalkatě na japonskou Tokiwa 
University, kde je v jednání překlad české muzeologické produkce do japonštiny.  
Zprostředkování vydání rozsáhlého sborníku What is the museum v mnichovském 
nakladatelství Müller - Straten. 

 
 
Mezinárodní univerzitní spolupráce 
 

Ve dnech 21. - 25. června byl na UNESCO Chair na oficiální stáži Dr. Luboš 
Kačírek, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislavě. 
 
 
Další aktivity 
 

Vypracování a zaslání pravidelného Progress report do ústředí UNESCO v Paříži, 
dostupné z www: http://www.unesco.org/en/university-twinning-and-networking/access-by-
region/europe-and-north-america/czech-republic/unesco-chair-on-museology-and-world-
heritage-80/. 

Zprostředkování vydání ruské verze publikace věnované odborné muzeologické 
terminologii: André Desvallées, Francoins mairesse : Concepts clés de muséologie. 

Vypracování odborného posudku pro slovenskou agenturu KEGA na projekt „Slováci 
a jejich vztah k muzeím“, připravený Univerzitou Komenského. 
 
 
 
 

http://museology-spb.narod.ru/contentr.html
http://www.tv100.ru/video/view/31470/


Aktivity v České republice 
 
 Příprava a odborná redakce české verze publikace věnované odborné muzeologické 
terminologii: André Desvallées, Francois Mairesse : Concepts clés de muséologie – vyjde 
v roce 2011.  Tři odborné posudky (recenze) pro časopis Muzeum - Muzejní a vlastivědná 
práce. 

Práce v rámci muzeologické komise AMG, práce v pracovní skupině pro muzejní 
terminologii, aktivní podíl na činnosti krajské sekce AMG a na práci Českého výboru ICOM. 
Byla vypracována žádost na podporu aktivit Chair ze strany Českého výboru ICOM na rok 
2010. 

Vedoucí Chair vede doktorskou 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. 

V rámci podpory nově vznikajících domácích muzeologických center je Chair úzce 
napojena na budování Muzejního centra konzervace při Technickém muzeum Brně. Chair 
stále rozšiřuje svoji knihovnu, do které se jí podařilo získat jinak obtížně dostupnou literaturu, 
především ze zahraničí. Dále byl zajištěn dálkový přístup (pro pedagogy i pro studenty) k 
jinak nedostupným informacím – server Dyabola. 

Chair provozuje vlastní webové stránky, pracovníci Chair uskutečňují pedagogickou 
činnost v rámci Ústavu archeologie a muzeologie, tj. přednášení, vedení seminářů, 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 České republice i v 
zahraničí (University of Leicester). Vedoucí Chair úspěšně pokračuje v doktorském studiu na 
FF MU. Většina prací vedoucího Chair je dostupná na webových stránkách Chair.  
 

 
Účast na konferencích a dalších významných akcích v České republice  
 

Regiontour - veletrh cestovního ruchu, Brno, leden. 
 
Konference "Vliv muzeologie na rozvoj muzeí", Opava, úvodní  referát na téma: 

Muzeologie a muzejnictví – současné trendy. Přednáška bude publikována v recenzovaném 
Časopise Slezského zemského muzea – řada B. 
 

Konference Muzea, archivní zákon a digitalizace konaná ve dnech 2.-3. listopadu, 
pořádaná AMG, přednáška : Digitalizace z pohledu muzeologie– vyjde ve zvláštním sborníku. 
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