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V roce 2011 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 přispěl kromě školy také Český 
výbor Mezinárodní rady muzeí ICOM (22 500,-Kč). Rozhodující zdroj finančních prostředků, 
dotace MŠMT, byl však oproti předchozím rokům o třetinu krácen, což se projevilo na útlumu 
některých činností, a dokonce na dočasném přerušení některých aktivit (např. stipendijní 
programy pro studenty). Přesto lze považovat rok 2011 pro Chair za úspěšný. 
 
 
I.  Aktivity směrem do zahraničí 
 

Prioritním zájmem Chair je přijímání účasti na mezinárodních aktivitách ve sféře 
muzeologie a světového dědictví. Snaží se být na tomto poli mostem pro komunikaci mezi 
výzkumníky, pedagogy, studenty i širokou veřejností. 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  
 

• Izjatije i repatriacija muzejnych premetov.  Voprosy muzeologii; Problems of 
Museology, Petrohrad : Petrohradská státní univerzita, 2011, 1(3), od s. 109-115, 7 s. 
ISSN 2219-6269. 2011.  

• Digitalizace sbírek z pohledu muzeologie. In M.Buriánková; A.Komárková. Muzea, 
autorský zákon a digitalizace. Sborník příspěvků. 1. vyd. Praha : Asociace muzeí a 
galerií České republiky, 2011. od s. 74-78, 5 s. ISBN 978-80-86611-42-6. 

• Odešel doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc. Věstník Asociace muzeí a galerií České 
republiky, Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 2011, 1, od s. 26-27, 2 s. 
ISSN 1213-2152. 2011.  

• Sdelaj sam; novyj podchod k nedavnemu proslomu. Muzej, Moskva : Panorama, 
2011, 10, od s. 52-55, 4 s. ISSN 2074-9589. 2011. 

• The "Do it yourself"- Exhibition at Jičín. A criticism. Museum Aktuel, Mnichov : 
Verlag Dr. Christian Müller- Straten, 2011, 9, od s. 54-55, 2 s. ISSN 1433-3848. 2011.  

• Udělej si sám Muzeum, Praha : Národní muzeum v Praze, 49/2011, 1, od s. 56-57, 2 s. 
ISSN 1803-0386. 2011. 

 
Další práce jsou v tisku, a to v ČR: Brno, Litomyšl; i v zahraničí: Moskva. 
Vedoucí Chair za celou dobu svého působení na FF MU získal 89,599 bodů v RIV, dalších 40 
bodů bude připočteno v nejbližší době za monografii o J. Špétovi. 
 
Účast na konferencích v zahraničí 
 

Vedoucí Chair se zúčastnil velkých mezinárodních zasedání, 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.  

1. Účast a vystoupení na konferenci v Amsterdamu konané při příležitosti odchodu 
světově proslulého muzeologa Petera van Mensche do důchodu dne 26.května. Předání 
zvláštního daru od ÚAM. Zajištění umístění medailonku prof. van Mensche na českou a 
anglickou wikipedii. Ubytování a cestovné hrazeno pořadateli. Zprostředkování účasti dr. V. 
G. Ananjeva, CSc. z Petrohradu na této konferenci. 

2. Návštěva nestora světové muzeologie Z. Z. Stránského a dovoz knih:  17. - 18. 
května 2011, Banská Bystrica. 

3. Účast a diskuse na Výročním zasedání ICOM v Paříži 7. - 9. června, podíl na 
přípravě strategického plánu ICOM na další období. 

https://is.muni.cz/auth/publication/955998
https://is.muni.cz/publication/962547/cs?lang=cs
https://is.muni.cz/auth/publication/928220/cs
https://is.muni.cz/publication/960076/cs?lang=cs


4. Účast na výročním zasedání ICOFOM v Taipei ve dnech 20. 10. - 28. 10. 2011, 2x 
prezentace, účast na zasedání výboru komise, výměna publikací. 
 
Mezinárodní univerzitní spolupráce 

 
Vypracování a zaslání odborného posudku na autoreferát Kulturologická teorie 

muzeality petrohradské docentky O. S. Sapanža. Doporučeno udělení titulu DrSc. 
 Byla poskytnuta konzultace několika zahraničním studentům doktorského studia 

muzeologie.  
 
Další aktivity 

Vypracování odborného posudku v angličtině pro Rothschildovu ( Hanadiv) nadaci 
Evropa (Velká Británie). 

Zpracování dotazníku pro všechny členy ICOFOM, rozeslání a vyhodnocení došlých 
odpovědí (spolu s L. Kroupovou a L. Maranda) – dostupné na 
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ICOFOM%20quest
ionary%20-%20evaluation%20full.doc 

Zprostředkování vydání významné monografie What is a museum? v mnichovském 
nakladatelství Christian Müller- Straten, jmenovité poděkování Janu Dolákovi v tiráži knihy. 

Opublikování několika fotografií pamětních desek Suvorova v moskevském časopise 
Junnyj Krajeved. 

Příprava vydání sebraných spisů Z. Z. Stránského – vyjde v roce 2012 v Mnichově – 
editor Jan Dolák. 

Zprostředkování fotografií pro pařížské nakladatelství Armand Colin pro publikaci 
Dictionnaire encyclopédique de muséologie. (vydané práce J. Doláka zde citovány). 
 
II. Aktivity v České republice 
 
 Zpracování a předložení 3 projektů v rámci programu MKČR NAKI: 

1. Muzejní dokumentace menšin. 
2. Potenciál brněnského průmyslového dědictví. (spolu s Technickým muzeem 

v Brně). 
3. Sbírky Masarykovy univerzity jako součást kulturní identity. (spolu 

s Mendelovým muzeem v Brně) 
Bohužel ani jeden projekt nebyl přijat k finanční podpoře. 
 Podíl na přípravě výročního zasedání komise CIMUSET, které se konalo počátkem 
června v Technickém muzeu v Brně, přednesení úvodního referátu (v tisku). 

Vypracování základních podkladů pro nový časopis Museologica Brunensia, člen 
přípravného výboru i redakční rady, účast na zasedání přípravného výboru s prof. Měřínským 
a dr. Dostálem, účast na 1. zasedání redakční rady. 
 Přijetí účasti na celorepublikové platformě PPP PRO, účast a diskuse na  fóru 
v univerzitním kampusu MU dne 19. 7. 2011, přednáška na jednání v Olomouci dne 13. 9. 
2011 (v tisku) více na http://projekty.upce.cz/ppp-pro/prubeh-reseni/diskusni-setkani-5.html
 Odborné posouzení výstavy Udělej si sám – Regionální muzeum a galerie Jičín – 28. 
7. 2011, za účelem zpracování odborné recenze. Recenze opublikována v Mnichově, Moskvě 
a v Praze. 
 Podíl na zajištění možnosti studia na FF MU  Diany Shantor z Běloruska. 
 Příprava a odborná redakce české verze publikace věnované odborné muzeologické 
terminologii: André Desvallées, Francois Mairesse : Concepts clés de muséologie – vyjde do 
konce února 2012. 

http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ICOFOM%20questionary%20-%20evaluation%20full.doc
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ICOFOM%20questionary%20-%20evaluation%20full.doc


Účast na přednášce významného muzeologa Petera Davise, Praha, 24. 3. 2011. 
Proškolení pro práci oponenta programů Alfa, Omega a Centra kompetence 

Technologické agentury ČR. 
Vypracování 3 oponentských posudků v rámci programu NAKI.  
Zajištění týdenního pobytu nizozemských muzeologů Petera van Mensche a Leontine 

Mayer, kteří bádali v archivu Unesco Chair. 
Získání knihy O. N. Šelegina – Muzea Sibiře (práce J. Doláka zde citovány). 
Studijní návštěva lokality Pohansko – 26. 7. 2011. 
Odevzdání článku do doktorandského sborníku (v tisku). 
Podání žádosti o děkanský grant (dosud nerozhodnuto); podání interního grantu 

Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníku na 
MU (přiznáno 8 tis. Kč).  

Jednání na MŠMT s Ing. Pospíšilovou ohledně dalšího financování  Chair, 
vypracování a zaslání oficiálního stanoviska UNESCO Chair ke vzniklé situaci 
s doporučujícímu stanovisky: děkan FF MU J. Krob, prezident ICOM Hanz-Martin Hinz, 
předsedkyně Českého výboru ICOM  Z. Strnadová, předsedkyně ICOFOM A. Davis, vedoucí 
katedry muzeologie Státní petrohradské univerzity A.V. Majorov, předsedkyně muzeologické 
komise AMG D. Veselská.  

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.  

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 a na 
Centrum pro muzejní pedagogiku při Moravském zemském muzeu v 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, 13. ledna 2011 
Zasedání Českého výboru ICOM, 15. února 2011, Praha 
Kolokvium - Muzea pro všechny - pořádané AMG, 3. - 4. 11. 2011 
Zasedání muzeologické komise AMG – Praha, 9. 11. 2011 
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