
Zpráva o realizaci projektu, 

vyúčtování projektu za rok 2012 
 
 
Specifikace dotace:  Ukazatel F 
Název projektu:  UNESCO Chair of Museology and  World 

Heritage /dále jen Chair/ 
Vysoká škola:  Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 

/dále jen škola/   
Řešitel:   PhDr. Jan Dolák 
Pracoviště:  MU, FF, Ústav archeologie a muzeologie, Arna 

Nováka 1, 602 00 Brno 
E-mail:    dolak@phil.muni.cz 
Telefon:    549493470 
 
Termín zahájení projektu:    1. 1. 2012 
Termín ukončení projektu:  31. 12. 2012 
 
 
 
 
 

V roce 2012 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. Rozhodující zdroj finančních prostředků, dotace MŠMT, 
byl oproti předchozím rokům krácen na třetinu, což se projevilo na útlumu některých činností, 
a dokonce na dočasném přerušení některých aktivit (např. stipendijní programy pro studenty). 
Přesto lze považovat činnost Chair v roce 2012 za úspěšnou. 
 
 
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 a 
Chair je vyhledávána zahraničními stážisty. 

 
 

 



Opublikované práce  
 
Čeština: 
 
 DOLÁK, Jan. Messel on Tour - přírodní katastrofa po zániku dinosaurů. Museologica 
Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, 1, od s. 52-53, 2 s. ISSN 1805-4722. 2012. 
cze 

 DOLÁK, Jan. Příběh Romů. Museologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, 1, 
od s. 48-51, 4 s. ISSN 1805-4722. 2012. cze 

 
Angličtina 
 DOLÁK, Jan. Messel on Tour - Natural Catastrophe after the Extinction of the Dinosaurs. 
Museologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, 1, od s. 54-55, 2 s. ISSN 1805-
4722. 2012. eng 

 DOLÁK, Jan. Museology and the Technical Museums at the Beginning of the 21th Century. 
In Marie Gilbertová. Technical Museums as Guardians and Educators. Proceedings of the 
CIMUSET conference 6. - 10. 6. 2011 held at the Technical museum in Brno. Czech 
Republic. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2012. od s. 11-14, 4 s. ISBN 978-80-
86413-88-4. eng 

 DOLÁK, Jan. The Story of the Romani. Museologica Brunensia, Brno: Masarykova 
univerzita, 2012, 1, od s. 48-51, 4 s. ISSN 1805-4722. 2012. eng 

 
 
V moskevském časopise Muzej byl publikován rozsáhlý rozhovor s vedoucím Chair. 
Další práce jsou v tisku, a to v ČR i v zahraničí (Moskva 2x, Petrohrad, Bratislava 2x). 
Vedoucí Chair za posledních 5 let získal 135,02 bodů v RIV. 
K 31. 12. 2012 vedoucí eviduje více jak. 30 citací svých prací doma i zahraničí (Tomsk, 
Novosibirsk, Barnaul, Kazaň, Petrohrad, Moskva, Mnichov, Paříž, Zaragoza, Rio de 
Janeiro…) včetně v rozsáhlých monografiích. Vedoucí je jmenován v cca. 7 zahraničních 
pracích, včetně v rozsáhlých monografiích. Některým pracím vedoucího byla věnována 
zvláštní recenze ve významných časopisech, např. v pražském časopise  Marginalia Historica 
.  
 
 
 
Účast na konferencích v zahraničí 
 
Vedoucí Chair se v květnu (22. – 25.) zúčastnil mezinárodní konference Muzeologia i 
muzeevedenije, problemy prepodavanija i izucenija v Petrohradu. Přednesl zde jeden 
z úvodních referátů, který bude publikován v odborném časopise Voprosy muzeologii.  
Dále se vedoucí zúčastnil konference Fenomén kulturního dedictva, pořádané UK Bratislava, 
kde přednesl jeden z úvodních referátů – bude publikováno v průběhu roku 2013. 
 
Oficiální zahraniční stážisté na Chair: 
 
Doc. Pavol Tišliar – vedoucí odboru Muzeologia a kulturne dedicstvo , Katedra etnologie a 
kulturnej antropologie, UK Bratislava (zprostředkována přednáška pro studenty). 

http://is.muni.cz/osoba/69885?lang=cs
http://is.muni.cz/osoba/69885?lang=cs
http://is.muni.cz/osoba/69885?lang=cs
http://is.muni.cz/osoba/69885?lang=cs
http://is.muni.cz/osoba/69885?lang=cs


Dr. Raed al Ghazavi – Head of the Cultural Resources Management and museology 
Department, Queen Rania Institute of Tourism & Heritage Hashemite University, Amán, 
Jordánsko. 
Bc. Zhao Jiaying - Facoltá di Architettura, Universitá di Cagliari, Itálie (svoji Mgr. práci bude 
psát na základě stáže v Brně na téma opravy vily Tugendhat). 
 
Členství v redakčních radách vědeckých časopisů: 
 
Museum History Journal – USA 
Voprosy muzeologii – Rusko 
Museologica Brunensia – ČR 
The International Journal of the Inclusive Museum - USA – pouze pro Volume 4, Issue 3 
 
Recenzní činnost pro vědecké zahraniční i domácí časopisy: 
 
 Journal of Museum and Culture (Taiwan), 
 The International Journal of the Inclusive Museum (USA), 
 Museum History Journal (oba USA),  
Museologica Brunensia (ČR) 
 
Další aktivity 

 
Vypracování rozsáhlé srovnávací studie o vzdělávání muzejních pracovníků v ČR pro projekt 
Slovenského národného muzea v Bratislavě „Stratéga rozvoja ludských zdrojov 
v muzejníctve“ – vyjde ve zvláštním sborníku počátkem roku 2013. 
 Vypracování hlášení „Progres report“ pro Ústředí UNESCO v Paříži. 
V současné době probíhá jednání o cyklu přednášek vedoucího v Srbsku a Slovinsku 
organizované na rok 2013 bývalou ministryní kultury Slovinska Andrejou Richter, nyní 
ředitelkou Fóra Slovanských kultur www.fsk.si). Vedoucí jmenován členem projektového 
týmu pro udělování ceny „The best museum“. 

Zprostředkování zahraniční stáže v Amsterdamu pro M. Mikeskovou z Muzea TGM 
v Lánech. Doporučení Mgr. L. Benešové na studijní pobyt v Chicagu (v rámci projektu 
Mendelova muzea v Brně).  

Přihlášení se do výběrového řízení na zahraniční stáže – Rusko a Slovinsko. 
 
 

 
 
II. Aktivity v České republice 

 
Zpracování a předložení projektu „Sbírky Masarykovy univerzity jako součást kulturní 

identity“ (spolu s Mendelovým muzeem v Brně) v rámci programu MKČR NAKI: 
(nepodpořeno ze strany MKČR). 

Vypracování 5 rozsáhlých oponentských posudků v rámci programu NAKI.  
Vypracování dvou rozsáhlých oponentských posudků připravované expozice v 

jízdárně v Lednici (celkové náklady cca. 0,5 mld. korun). 
Aktivní podíl na činnosti projektu Národní soustava povolání (www.nsp.cz), 

vypracování dvou karet – samostatný dokumentátor a dokumentátor specialista. 
Spolupořadatelství Konference konzervátorů - restaurátorů České republiky, 11 – 13. 

9. 2012, Litoměřice, cca. 225 účastníků. 

http://www.fsk.si/


Chair měla zásadní podíl na vzniku a následné propagaci nového muzeologického 
časopisu Museologica Brunensia, jehož první číslo vyšlo na podzim 2012.  
 Příprava a odborná redakce české verze publikace věnované odborné muzeologické 
terminologii: André Desvallées, Francois Mairesse : Concepts clés de muséologie – vyšlo v 
červnu 2012, vydalo Technické muzeum v Brně. 

Pět přednášek na Mendlově univerzitě v Brně, v rámci předmětu Kulturní dědictví. 
Přednášková činnost na Univerzitě Komenského Bratislava – podzimní semestr. 
 Vedoucí Chair odevzdal k obhajobě svoji práci v rámci doktorského studia, 

pravděpodobný termín obhajoby – jaro 2013. 
Získání děkanského grantu za účast na konferenci v Petrohradu, získání interního 

grantu Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických 
pracovníku na MU.  

Příprava projektu pro GA MU, podáno bude v lednu 2013. 
Příprava žádosti na Český výbor ICOM o příspěvek na cestovné na Generální 

konferenci v Rio de Janeiro. 
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. 

Poskytnutí rozhovoru pro Jindřichohradeckou televizi JHTV.  
Zpracování oponentského posudku na práci N. Perziho, která je součástí kolektivní 
monografie, sestávající ze statí historiků spolku Waldviertel Akademie ve Waidhofenu an der 
Thaya a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Kolektivní monografie je jedním z 
výstupů česko-rakouského projektu Stories, více na www.nmf.cz.  
Chair provozuje vlastní webové stránky, vedoucí Chair uskutečňuje pedagogickou činnost v 
rámci Ústavu archeologie a muzeologie, tj. přednášení, vedení seminářů, vedení bakalářských, 
oborových a magisterských prací, vedení exkurzí studentů, konzultace se studenty (nejen pro 
studenty muzeologie – např. Bc. Jan Fatura – Management v kultuře, Bc. Simona Fáberová - 
etnologie), konzultace pro zahraniční odborníky (např. Mgr. Houry Zournajian z Bejrútu) 
apod. Zahraničním studentem na Chair byla Mgr. Diana Shantor z Běloruska, její studium 
podpořeno (zaplaceno) z Visegrádského fondu částkou 3 000 Euro pro potřeby Chair. 
Pracoviště zprostředkovává informace ze zahraničí domácím partnerům. Většina prací 
vedoucího Chair je dostupná na webových stránkách Chair. Vedoucí zajistil předání knihovny 
Dr. J. Špéta,CSc. pro potřeby oddělení muzeologie.  
 
 
 
Účast na konferencích a dalších významných akcích v České republice  
 
Regiontour - veletrh cestovního ruchu, Brno, 12. ledna 2012. 
Zasedání Českého výboru ICOM, 6. března 2012, Brno. 
Konference Muzea a památková péče, pořádaný v rámci mezinárodního projektu Porta 
Culturae, 24. – 26. duben, Pelhřimov, přednesení jednoho z úvodních referátů, bude 
publikováno na počátku roku 2013. 
Přednáška na konferenci PPP PRO -16. 3. 2012, Národní muzeum, Praha 
Zasedání muzeologické komise AMG – Opava 13. – 14. 5. 2012. 

http://www.nmf.cz/


X. sněm AMG – 31. 10. – 1. 11. 2012, Opava 
 
Vyúčtování přidělené dotace 
 

Na rok 2012 byla ministerstvem přiznána dotace ve výši 350 000 korun. Její čerpání 
bylo realizováno plně v souladu s podmínkami stanovenými ministerstvem, dotace pokryla 
část mzdy a pojištění vedoucího. Ostatní náklady na činnost Chair byly hrazeny z prostředků 
školy, vlastních příjmů či jiných zdrojů (Višegrádský fond). 
 
 
 
V Brně 2. ledna 2013. 
 
zpracoval: PhDr. Jan Dolák 
       vedoucí UNESCO Chair                                        --------------------------------------- 
 
 
schválil: Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. 
    vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie  
               Filozofické fakulty Masarykovy univerzity              --------------------------------------- 
 
 
schválil: Prof. PhDr. Josef Krob, CSc. 
              děkan Filozofické fakulty  
              Masarykovy univerzity                                              ---------------------------------------- 
 
 
předkládá: Doc. PhDr. Mikuláš Bek, PhD. 
                  rektor Masarykovy univerzity                                ---------------------------------------- 
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