
Zpráva o činnosti UNESCO Chair za rok 2013 
 
 
Aktivity v zahraničí: 
 
Týdenní stáž  na UK Bratislava. 
Účast na zasedání Fóra slovanských kultur v Ljublani – Slovinsko (březen). 
Účast na mezinárodní konferenci v Ljublani (účastníci z 10-ti zemí),  
přednesení vyžádané přednášky - Dissonant Heritage  - veškeré náklady na  
pracovní cestu neslo slovinské Fórum slovanských kultur (říjen). 
Zařazení do další mezinárodní databáze expertů : http://www.eenc.info/expert/jan-dolak/ 
 
 
. 
 
Aktivity v ČR: 
 
 
 
Publikační činnost: 
 
 
 
Ruština: 
 
.DOLÁK, Jan. Posetitel expozicije jak objekt muzeologiceskogo issledovanija. Voprosy 
muzeologii; The problems of Museology, Petrohrad: Petrohradská státní univerzita, 2013, roč. 
2013, 1(7), s. 85-92. ISSN 2219-6269 
 
Angličtina: 
 
DOLÁK, Jan. Museum Visitor - Our Addresse. Museologica Brunensia, Brno: Masarykova 
univerzita, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 4-7. ISSN 1805-4722. MSM0021622427, 
 
 
Čeština 
 
DOLÁK, Jan. Peter van Mensch; Leontine Meijer - van Mensch: New trends in Museology. 
Museologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2013, č. 02, s. 45-48. 
ISSN 1805-4722.  
 
DOLÁK, Jan. Teoretická východiska muzejní prezentace. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 
Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2013, roč. 2013, č. 1, 
s. 21-38. ISSN 1339-2204.  
 
DOLÁK, Jan. Monografie o dějinách pražského židovského muzea. Muzeológia a kultúrne 
dedičstvo, Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2013, roč. 2013, č. 2, 
s. 172-174. ISSN 1339-2204.  
 

http://www.eenc.info/expert/jan-dolak/
http://is.muni.cz/osoba/69885?lang=cs
http://is.muni.cz/osoba/69885?lang=cs


DOLÁK, Jan. Nové expozice na brněnském hradě Špilberku. Muzeológia a kultúrne 
dedičstvo, Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2013, roč. 2013, č. 2, 
s. 157-160. ISSN 1339-2204.  
 
DOLÁK, Jan. Jižní křídlo Špilberku otevřeno. Museologica Brunensia, Brno: Masarykova 
univerzita, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 45-49. ISSN 1805-4722. 
 
DOLÁK, Jan. Magda Veselská. Židovské muzeum v Praze jako Archa paměti. Museologica 
Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 43-44. ISSN 1805-4722. 
 
 
2 jednostránkové články ve  Věstníku AMG. 
Úvodník k 2. číslu Museologica Brunensia. (jedna strana). 
Text o Chair pro informační brožůrku o MU (pro Mgr. Janu Sobolovou). 
 
V tisku: 2 články v Moskvě,  1 v Brně, 1 v Pelhřimově., 2 v Praze, 1 Hodonín, 1 Bratislava. 
Za uplynulý rok zjištěno  10 nových citací (Petrohrad, Bratislava apod.). Současný stav: 53 
citací, z toho 21 v zahraničí. 
Body v RIV - 86,34. 
 
Týdenní stáže zahraničních odborníků na Chair: 
 
Doc. Tišliar,  UK Bratislava. 
Doc. Sapanža, Státní pedagogická univerzita Gercena, Petrohrad. 
 
 
Přednášky zahraničních expertů pro zaměstnance a studenty MU i pro odborníky 
z praxe – kompletní zajištění 
 
Doc. Dr. Pavol Tišliar, PhD. ; Mgr. Luboš Kačírek, PhD.; Mgr. Dita Csütörtökyová – všichni 
z UK Bratislava. 
Doc Dr. Olga Sapanža, DrSc. – Státní pedagogická univerzita Gercena - Petrohrad. 
 
 
 
Asociace muzeí a galerií 
 
Zvolen předsedou muzeologické komise AMG a tím i členem senátu AMG – 3x zasedání 
výboru komise, 1 zasedání pléna komise a následné diskusní fórum, 4x účast na zasedání 
senátu AMG, 1x zasedání krajské sekce. 
Účast na 4 jednáních přípravného výboru pro konferenci Muzeum a změna IV. Výběr a 
kontaktování zahraničních přednášejících. Přednesení jednoho z hlavních referátů konference 
(v tisku). Konference se zúčastnilo 267 odborníků ze tří kontinentů. (12.-14.listopadu). 
Účast na zahájení muzejních nocí. 
Připomínkování první části nového památkového zákona – pro AMG. 
Návrh na případné změny zákona 122/00 v pozdějším znění – pro AMG 
 
Recenzní a posudková činnost: 
 
3 posudky na projekty Technologické agentury ČR. 

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


1 posudek na projekt opravy jízdárny v Lednici.  
 
Recenze před publikováním: 
Recenzní činnost pro časopis The Inclusive Museum – USA ( kooptován do redakční rady) 
Recenze na knihu: V.G. Ananiev – Národní a mezinárodní muzejní organizace – vyšlo 
v Petrohradu. 
Recenze na knihu: Kačírek, Tišliar, Ragać – Múzeum a historické vedy – vyšlo v Krakově.  
Recenze (posudek) na článek pro časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo – první číslo vyšlo 
v květnu., zabezpečení jazykových korektur česky psaných příspěvků. 
Recenze (posudek) na dva články pro časopis Museologica Brunensia. 
Recenze na doktorskou práci obhájenou na Státní pedagogické univerzitě Gercena 
v Petrohradu: Naděžda Nikolajevna Drozdová-Pičurinová: reprezentace uměleckých 
paradigmat sovětského fotografického umění. Z materiálů výstav fotografií 1920- 1930  
 
Doporučení B. Bielové pro získání stipendia od Mendelova muzea na studijní pobyt 
v Chorvatsku, B.Bielová získala stipendium ve výši 25 000,-Kč. 
Doporučení Mgr.V. Rutara pro získání stipendia Mendelova muzea. 
 
 
Projekty 
 
 Podán projekt: Analýza faktorů ovlivňujících proenvironmentální chování ve vybraných 
profesních sektorech – Mezioborové výzkumné projekty – zamítnuto, v květnu podán 
obdobný projekt na GAČR. Rozhodnutí o (ne)přijetí – únor 2014. 
Řešitelé: 
 prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (PdF MU – Katedra občanské výchovy)  
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (ESF MU – Katedra podnikového hospodářství)  
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (PdF MU – Katedra primární pedagogiky)  
Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (ESF MU – Katedra podnikového hospodářství)  
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (FSS MU – Katedra environmentálních studií)  
Alan Marshall, Dr. (FSS MU – Katedra environmentálních studií)  
PhDr. Jan Dolák ,Ph.D.(FF MU – Ústav archeologie a muzeologie) 
 
Jednání s kulturní atašé USA Sherry Keneson-Hall  a programovou pracovnicí Mgr. Janou 
Sehnálkovou z Amerického centra o možné spolupráci.  
 
Pedagogická činnost: 
 
Výuka v rámci presenčního i kombinovaného studia, vedení a oponentura závěrečných prací, 
konzultace, účast v komisi pro státní závěrečné zkoušky.. Zapojení se do projektu „Studenti 
píší wikipedii“ – realizováno 20 nových hesel z oblasti muzejnictví a muzeologie. 
 
 
Přednášková činnost: 
 
 
 
19.6.2013 - Hodonín -  přednáška na semináři Muzeum a sociálně znevýhodnění na téma: 
Sociálně znevýhodnění v muzeu. Klasifikace a zahraniční příklady. ( v tisku) 
Přednáška Muzejní marketing a PR pro Kurz muzejní pedagogiky pořádaný Metodickým 
centrem pro muzejní pedagogiku při.MZM Brno. (vyjde jako kapitola v knize ). 



Přednáška na konferenci Muzeum a změna IV. (viz výše) 
Přednáška v Mendelově muzeu o muzejním výstavnictví pro zaměstnance i studenty 
Masarykovy univerzity 
 
Kvalifikace: 
 
Obhájena doktorská práce a udělen titul Ph.D. 
 
 
Jiné: 
 
 Vypracován Ideový návrh na výstavu o archeologii - Mendelovo muizeum,  
leden - duben 2014, vytipování scénáristů, společné schůzky. 
Účast na besedě s předním americkým odborníkem Jamesem Deutschem -  
pořádáno americkou ambasádou v Praze. 
Účast na česko-polské konferenci o archeologii – Anthropos. 
Pomoc při překladu etického kodexu pro přírodovědná muzea (pro český výbor ICOM). 
Pravidelná účast na zasedání poradního sboru pro sbírkotvorné záležitosti Muzea romské 
kultury. 
Účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour.  
 
 
 
Plánované mimořádné aktivity v roce 2014 
 
Přiznáno stipendium na měsíční pobyt na Petrohradské státní univerzitě – realizace cca. od 
1.5.2014 do 1.6.2014. (Akademická informační agentura). 
Účast na zasedání komise ICOFOM – Paříž, červen (o podporu požádán český výbor ICOM a 
Grantový fond děkana FF). 
Jednodenní seminář - Setkání českých muzeologů - připravováno společně s  
MKČR – únor. 
Pokračování v projektu Podpora zahraničních expertů (grant proděkana Pavlíka). 
Příprava konference Muzeum v proměnách času – pořádá AMG (listopad). 
Podíl na přípravě mezinárodní konference k 50. výročí brněnské muzeologie – listopad.  
Týdenní stáž na UK Bratislava.  
Příprava mezinárodní heritologické konference v Bratislavě ( listopad). 
Pomoc při přípravě mezinárodní konference o sbírkotvorné činnosti – podzim – pořádá 
Židovské muzeum v Praze, požádán o úvodní přednášku 
 
 
Plánované mimořádné aktivity v roce 2015 
 
 
Spolupořadatelství mezinárodní konference věnované výročí J.G.Mendla, spolu 
s Mendelovým muzeem (březen). 
 
V Brně 8.ledna 2014 
 
 
 



        PhDr. Jan Dolák, Ph.D. 
        Ředitel UNESCO Chair 
 
 
 


