
   
 
 
 
 
 

1 
 

 

Zpráva o činnosti Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví 
1. setkání Rady Katedry 

28. 4. 2016 Masarykova univerzita, Brno 
 
 
 
 

Úvod 
 

Předkládaná zpráva pokrývá nezvykle dlouhé období od července 2014, kdy došlo ke 
změně v čele Katedry, až do konce prvního období běžícího projektu činnosti Katedry v dubnu 
2016, snaží se tak postihnout celé období transformace a revitalizace svojí činnosti. Dle 
inovovaných závěrů Katedry, které jsou v souladu s původní zřizovací dohodou mezi Masarykovou 
univerzitou a organizací UNESCO a aktuálními strategickými dokumenty organizace UNESCO (37 C 
4 Medium-Term Strategy 2014 – 2021 A 37 C 5 Approved Programme And Budget 2014 – 2017 a 
Guidelines and procedures for the UNITWIN/UNESCO Chairs Programme)1 je Katedra UNESCO pro 
muzeologii a světové dědictví profilována coby myšlenkové centrum, místo setkávání a výměny 
poznatků v oblasti muzeologie a s ní souvisejících oborů. Předpokládá úzkou interdisciplinární 
spolupráci mezi subjekty Masarykovy univerzity, spolupráci s univerzitami v České republice i 
v zahraničí a s dalšími odbornými institucemi muzejní i archeologické praxe tak, aby metodicky 
pokryla oblast teoretické i aplikované muzeologie a problematiku uchovávání a prezentace 
světového dědictví. 

Po úvodním období kritické analýzy činnosti a reflexe možností Masarykovy univerzity 
směrem k potenciálu institucionálního fungování Katedry i potřebám muzeologické teorie i 
muzejní praxe v českém i mezinárodním měřítku Katedra vyprofilovala svoji činnost v několika 
základních rovinách: 

- intenzivní budování národní i mezinárodní spolupráce; 
- odborné kurzy pro studenty Masarykovy univerzity; 
- přednášky českých i zahraničních odborníků otevřené odborné veřejnosti; 
- pořádání, spolupořádání a aktivní účast na odborných konferencích, seminářích a 

kolokviích; 
- zprostředkování studentské účasti na odborných aktivitách; 
- zprostředkování dobrovolnické činnosti studentů v muzeích; 
- publikační činnost; 
- aktivity v oblasti zprostředkování kulturněhistorického dědictví; 
- aktivity zaměřených na oblast muzeologické péče o archeologické památky. 

 
 Činnost Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, která je organicky včleněna 
do struktury Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 
garantuje profesor tohoto ústavu, jehož nominace je projednána v součinnosti s Českou komisí 
pro UNESCO a se sekretariátem UNESCO podle mezinárodně platných pravidel.2  Činnost katedry 

                                                           
1 37 C/4 Medium-Term Strategy 2014–2021 [online]. Paris : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2014 [cit. 
2014-08-21]. Dostupný z www: 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002278/227860e.pdf>. Pravidla pro činnost kateder UNESCO dostupná z www: 
<http://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme>. 
2 Pravidla pro činnost kateder UNESCO dostupná z www: <http://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme>. 

http://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme
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je realizována v základu lidského potenciálu členů Oddělení muzeologie Ústavu archeologie a 
muzeologie, kteří odborně zaštiťují jednotlivé aktivity projektu a průběžně si rozšiřují své odborné 
kompetence dalším akademických růstem. Širším okruhem jsou lidské zdroje z dalších pracovišť 
Masarykovy univerzity a dále ze spolupracujících profesních organizací, metodických pracovišť a 
muzejních institucí, stejně jako orgánů veřejné správy.  
 

 
 

Přehled činnosti Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví 
za období 07/2014 – 04/2015 

 
 

07/2014 – 01/2015 období reorganizace Katedry 

06/2014 odchod PhDr. Jana Doláka z pozice vedoucího Katedry 
 

07/2014  revize činnosti Katedry v předchozích letech, analýza silných a slabých 
stránek 
 

07/2014 – 10/2014 budování nové vize, konzultace s Českou komisí pro UNESCO 
 

09/2014 – 01/2015 spolupráce s projektem Centra inovace výuky archeologie a muzeologie 
Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
na tvorbě metodiky stáží z muzejní pedagogiky se zaměřením na 
mezioborovou spolupráci muzejních profesí, 22 účastníků/studentů 
Masarykovy univerzity 
 

09/2014 – 12/2014 spolupořadatelství přednáškového kurzu pro studenty Masarykovy 
univerzity The Special Topics of the Museology, 120 účastníků/studentů 
Masarykovy univerzity (vč. studentů programu ERASMUS) 
 

25 – 26/11/2014        spolupořadatelství mezinárodní konference Muzeo50 a prezentace 
revitalizačních záměrů na této konferenci, o inovaci činnosti katedry 
přednesen příspěvek MRÁZOVÁ, Lenka a Daniel DRÁPALA. UNESCO Chair na 
Masarykově univerzitě – vize pro 21. století, 200 účastníků 
 

11/2014 monografie člena Katedry 
KIRSCH, Otakar. (Po)zapomenutí nositelé paměti. Německé muzejnictví na 
Moravě. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2014. 282 s. Kultura a edukace, sv. 3. ISBN 978-
80-7315-249-9. 
 

12/2014 – 1/2015 zpracování dokumentu Záměry Katedry UNESCO pro muzeologii a světové    
dědictví – obsahem je plánovaná inovace činnosti a rozšíření zaměření 
Katedry v návaznosti na aktuální možnosti pracoviště a potřeby českého 
muzeologického prostředí, vše v souladu s původní Dohodou o zřízení 
Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví při Masarykově univerzitě 
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02  – 06/2015 období přípravy projektu a zahájení činnosti dle nových záměrů Katedry  
 

02/2015 oslovení partnerů Katedry a formulace vize vzájemné spolupráce 
 

9 – 10/02/2015 uspořádání semináře V první linii… Inovativní přístupy v průvodcovské a 
lektorské činnosti, 9.–10. 2. 2015 pro Komisi pro práci s veřejností a muzejní 
pedagogiku Asociace muzeí a galerií České republiky a příprava 
publikačního výstupu z tohoto semináře, 50 účastníků/odborníků z muzeí 
z České a Slovenské republiky 
 

02/2015 – 06/2015 spolupořadatelství přednáškového kurzu pro studenty Masarykovy 
univerzity The Special Topics of Museology, 50 účastníků/studentů 
Masarykovy univerzity 
 

02/2015 – 06/2015 spolupořadatelství 4 přednášek českých a zahraničních odborníků 
otevřených odborné veřejnosti  
 

02/2015 – 06/2015 spolupráce s projektem Centra inovace výuky archeologie a muzeologie na 
tvorbě metodiky studentských stáží z muzejní pedagogiky se zaměřením na 
mezioborovou spolupráci muzejních profesí, 12 účastníků/studentů 
Masarykovy univerzity 
 

02/2015 – 03/2015 sestavení Rady Katedry jako poradního a supervizního orgánu v souladu 
s předpisy o činnosti Kateder UNESCO a vytvoření základního rámce jejího 
fungování 
 

02/2015 – 04/2015 sestavení projektu činnosti na období 2015–2019 s názvem Museology – the 
way to protection and raising of public awareness of cultural-historical 
heritage a jeho odevzdání na Sekretariát UNESCO v Paříži v řádném termínu 
do konce dubna 2015 
 

03/2015 publikační výstup semináře V první linii… Inovativní přístupy v průvodcovské 
a lektorské činnosti na webu Katedry, webu Asociace muzeí a galerií a 
portálu Centra pro prezentaci kulturního dědictví 
JAGOŠOVÁ, Lucie. V první linii… Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské 
činnosti. Výstupy kolokvia Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku 
AMG ČR (metodický materiál). Brno: Ústav archeologie a muzeologie FF MU - 
Oddělení muzeologie a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, 
2015. 23 s. Dostupný z www: 
<http://www.phil.muni.cz/wune/home/Downloads/2015/V_prvni_linii.pdf>. 
 

03/2015 publikační výstup člena Katedry k projektovému výzkumnému záměru 
mapování českých a slovenských muzeologů 
KIRSCH, Otakar. Ludvík Kunz a jeho pojetí etnografické muzeologie. 
Muzeológia a kultúrne dedičstvo, Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave, 2015, roč. 3, č. 2, s. 9– 27. ISSN 1339-2204. 
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25 – 26/06/2015 spolupořadatelství muzeologického semináře Muzejní profese a veřejnost. 
Potenciál muzejních pracovníků „nepedagogické“ profilace směrem k 
muzejnímu publiku, 50 účastníků/muzejních pracovníků a muzeologů 
z České a Slovenské republiky 
 

06/2015 navázání spolupráce s projektem PamátkyDnes zaměřeným na téma 
inovativních metod zpřístupňování kulturněhistorického dědictví filmovou 
technikou 
 

 
07/2015   – 04/2016 první fáze realizace projektu a rozšíření činnosti Katedry o další aktivity 
 

17 – 20/08/2015 spolupořadatelství 7. workshopu ke středověké a novověké keramice, 
Panská Lhota, 23 účastníků 
 

05/09/2015 zprostředkování dobrovolnictví pro Technické muzeum v Brně (16. ročník 
soutěže Mladý těšanský kovář v historickém objektu kovárny v Těšanech), 
naplněna kapacita 8 účastníků/studentů Masarykovy univerzity 
 

23/09/2015 účast na uzavřeném odborném semináři Opatření k zamezení nedovoleného 
vývozu památek z Iráku a Sýrie pořádaném Českou komisí pro UNESCO ve 
spolupráci s Českým výborem ICOM a Českým komitétem Modrého štítu, 
referát Archeologický networking ako nástroj pomoci ohrozeným pamiatkam, 
14 účastníků (2 pracovníci Katedry, 2 odborně referující studenti,  
9 studentů v náslechu) 
Příspěvek: Kubíková, Barbora a Denis  Štefanisko. Archeologický networking 
ako nástroj pomoci ohrozeným pamiatkam 
 

09/2015 – 12/2015 spolupořadatelství přednáškového kurzu pro studenty Masarykovy 
univerzity The Special Topics of Museology, 69 účastníků/studentů 
Masarykovy univerzity 
 

09/2015 – 12/2015 spolupořadatelství 8 přednášek českých a zahraničních odborníků 
otevřených odborné veřejnosti  
 

09/2015 – 01/2016 převzetí garance tvorby metodiky a organizace studentských Stáží z muzejní 
pedagogiky se zaměřením na mezioborovou spolupráci muzejních profesí, 
14 účastníků/studentů Masarykovy univerzity 
 

09/2015 – 11/2015 
 

podání a následné úspěšné získání mezinárodního projektu AKTION 
ÖSTERREICH – TSCHECHISCHE REPUBLIK Wissenschafts – und 
Erziehungskooperation/AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO spolupráce ve 
vědě a vzdělávání s názvem Open Round Table of Museology ve spolupráci s 
Institut für Geschichte,  Karl-Franzens-Universität Graz, Austria 
 

09/2015 – 04/2016 vývoj koncepce a začátek revitalizace webových stránek Katedry v českém a 
anglickém jazyce 
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12/2015 prezentace činnosti Katedry publikačním výstupem MRÁZOVÁ, Lenka a 
Daniel DRÁPALA. The role of the UNESCO Chair at the Masaryk University in 
the system of protection, preservation and presentation of cultural 
heritage. Museologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 4, 
č. 2, s. 65–71. ISSN 1805-4722. 
 

od 01/2016  spolúčast na přípravě, vydávání a propagaci odborného muzeologického 
periodika Museologica Brunensia 
 

02/2016 – 06/2016 spolupořadatelství přednáškového kurzu pro studenty Masarykovy 
univerzity The Special Topics of Museology, 70 účastníků/studentů 
Masarykovy univerzity 
 

02/2016 – 06/2016 spolupořadatelství 2 přednášek českých a zahraničních odborníků 
otevřených odborné veřejnosti  
 

02/2016 – 06/2016 garance tvorby metodiky a organizace studentských Stáží z muzejní 
pedagogiky se zaměřením na mezioborovou spolupráci muzejních profesí, 12 
účastníků/studentů Masarykovy univerzity 
 

12/03/2016 zprostředkování dobrovolnictví pro Technické muzeum v Brně (Pohádková 
industriální sobota), naplněna kapacita 8 účastníků/studentů Masarykovy 
univerzity 
 

03/2016 – 12/2016 spolupráce na projektu AKTION ÖSTERREICH - TSCHECHISCHE REPUBLIK 
Wissenschafts – und Erziehungskooperation/AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – 
RAKOUSKO spolupráce ve vědě a vzdělávání s názvem Open Round Table of 
Museology ve spolupráci s Institut für Geschichte,  Karl-Franzens-Universität 
Graz, Austria 
 

03/2016 ve spolupráci s projektem PamátkyDnes zpracovávány 2 bakalářské práce 
na téma zpracování didaktické pomůcky jako prostředku zprostředkování 
památky kulturně historického dědictví, další 3 témata k závěrečným a 
diplomovým pracem vypsaná pro studenty Masarykovy univerzity 
 

12 – 14/04/2016 aktivní účast na mezinárodní konferenci Fenomén kultúrneho dedičstva 
v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy III. na Univerzitě 
Komenského v Bratislavě, 2 příspěvky odborných pracovníků: 
KIRSCH, Otakar. Technické muzejnictví a jeho podíl na formování muzeologie 
v českých zemích v letech 1948–1989. 
JAGOŠOVÁ, Lucie. Profesní standardy v muzejní pedagogice. 
2 příspěvky ve studentské sekci: 
MIKULÁŠKOVÁ, Monika. Proměny konstruktivistické teorie učení v muzejní 
pedagogice G. E. Heina. 
VESELÁ, Magdalena. Pracovní list k památce Mariánský sloup v Uničově.  
 

21/04/2016 spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity na propagaci 
odborné přednášky zahraniční lektorky 
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26/04/2016 premiéra filmu Jano Köhler /dokumentární film zachycující restaurátorské 
práce na 1. zastavení křížové cesty na sv. Hostýně/ v Prostějově ve 
spolupráci s projektem PamátkyDnes 
 

28/04/2016 slavnostní uvedení filmu Jano Kohler /dokumentární film zachycující 
restaurátorské práce na 1. zastavení křížové cesty na sv. Hostýně/ 
v Univerzitním kině Scala spojené s krátkým seminářem a diskuzí na téma 
zpřístupňování kulturněhistorického dědictví 
 

28/04/2016 1. setkání Rady Katedry 
 

25 – 29/04/2016 
April 2016 

aktivní účast na mezinárodní odborné konferenci International Congress on 
the Archaeology of the Ancient Near East (10th ICAANE), 2 odborní 
pracovníci, 2 studenti 
Příspěvek MATEICIUCOVA, I. / WILDING, M. Studying ephemeral prehistoric 
tell sites in Upper Mesopotamia: The example of Tell Arbid Abyad (Syria) 
 

 

05/2016 – 12/2016 plánované aktivity 

05 – 06/05/2016 aktivní účast na odborné konferenci Muzea a kulturní krajina – policie a 
muzea, 1 referující z řad akademických pracovníků, 10 účastníků/studentů 
Masarykovy univerzity 
 

20 – 22/05/2016 aktivní účast na festivalu EDUSPACE akreditovaném Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky,  
vedení workshopu pro odbornou veřejnost zaměřeného na zprostředkování 
kulturněhistorického dědictví a principy muzejní pedagogiky Vzdělávání jako 
dobrodružství , kapacita 25 účastníků  
vedení programu pro širokou veřejnost Vem tělo své, a pojď, půjdeme na 
Špilberk – ukázka zážitkového vzdělávání ve spojení s kulturní památkou, ve 
spolupráci se stážisty Stáží z muzejní pedagogiky, kapacita 30 účastníků 
 

05 – 12/2016 pokračování spolupráce s projektem PamátkyDnes – promo filmu Jano 
Köhler, zpracování didaktických pomůcek k dokumentárním filmům o 
památkách kulturněhistorického dědictví 
 

07 – 08/06/2016 zprostředkování dobrovolnictví pro Technické muzeum v Brně (odborná 
konference Textil v muzeu), kapacita 5 účastníků/studentů Masarykovy 
univerzity 
 

16/07/2016 zprostředkování dobrovolnictví pro Technické muzeum v Brně (akce pro 
rodiny s dětmi Sobota jako z cukru), kapacita 10 účastníků/studentů 
Masarykovy univerzity 
 

13/08/2016 zprostředkování dobrovolnictví pro Technické muzeum v Brně (akce pro 
rodiny s dětmi Sobota plná řemesel/kovářská a kolářská sobota), kapacita 10 
účastníků/studentů Masarykovy univerzity 
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08/2016 spolupořadatelství 8. Workshopu ke středověké a novověké keramice, 
Panská Lhota, kapacita 25 účastníků 
 

03/09/2016 zprostředkování dobrovolnictví pro Technické muzeum v Brně (17. Ročník 
soutěže Mladý těšanský kovář/národopisné slavnosti), kapacita 15 
účastníků/studentů Masarykovy univerzity 
 

13 – 15/09/2016 aktivní účast na odborné Konferenci konzervátorů-restaurátorů, 1 příspěvek 
akademického pracovníka prezentující činnost Katedry, 3 účastníci/studenti 
Masarykovy univerzity 
 

09 – 12/2016 spolupořadatelství přednáškového kurzu pro studenty Masarykovy 
univerzity The Special Topics of Museology, předpoklad 70 
účastníků/studentů Masarykovy univerzity 
 

09 – 12/2016 spolupořadatelství 7 přednášek českých a zahraničních odborníků 
otevřených odborné veřejnosti  
 

09 – 01/2017 garance tvorby metodiky a organizace studentských Stáží z muzejní 
pedagogiky se zaměřením na mezioborovou spolupráci muzejních profesí, 
předpoklad 15 účastníků/studentů Masarykovy univerzity 
 

09 – 10/2016 přednáškový kurz Forum of Museology pro studenty brněnské muzeologie 
jako součást projektu AKTION ÖSTERREICH – TSCHECHISCHE REPUBLIK 
Wissenschafts – und Erziehungskooperation/AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – 
RAKOUSKO spolupráce ve vědě a vzdělávání s názvem Open Round Table of 
Museology ve spolupráci s Institut für Geschichte,  Karl-Franzens-Universität 
Graz, Austria, předpoklad 20 účastníků/studentů Masarykovy univerzity 
 

09/10/2016 zprostředkování dobrovolnictví pro Technické muzeum v Brně (akce pro 
širokou veřejnost Na kafe s Maryšou/Ženy na moravském venkově), kapacita 
5 účastníků/studentů Masarykovy univerzity 
 

17 – 21/10/2016 vyvrcholení projektu AKTION ÖSTERREICH – TSCHECHISCHE REPUBLIK 
Wissenschafts – und Erziehungskooperation/AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – 
RAKOUSKO spolupráce ve vědě a vzdělávání s názvem Open Round Table of 
Museology ve spolupráci s Institut für Geschichte,  Karl-Franzens-Universität 
Graz, Austria – několikadenní společné setkání českých a rakouských 
studentů a vyučujících, které zahrnuje studentský workshop, 2 edukační 
exkurze, 4 přednášky českých a rakouských vyučujících a i pro odbornou 
veřejnost otevřený The Open Round Table of Museology na téma 
Theoretical foundation of museology for practical implementation in modern 
museum work 
 

11 – 12/2016 příprava publikačních výstupů projektu AKTION ÖSTERREICH – TSCHECHISCHE 
REPUBLIK Wissenschafts – und Erziehungskooperation/AKTION ČESKÁ 
REPUBLIKA – RAKOUSKO spolupráce ve vědě a vzdělávání s názvem Open 
Round Table of Museology ve spolupráci Institut für Geschichte,   
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Karl-Franzens-Universität Graz, Austria 
 

 
 
 

Porovnání plánovaných aktivit a jejich plnění 07/2014 – 04/2016 
 

období Plánovaná činnost Realizované aktivity 
07/2014 – 01/2015 
období 
reorganizace 
Katedry 

 

- analýza dosavadní a plán 
revitalizace a inovace 
činnosti Katedry v souladu 
s aktuálními strategickými 
dokumenty UNESCO 

 
______________________ 
Aktivity nad rámec plánu 

- revize činnosti 
- konzultace s Českou komisí 

pro UNESCO 
 
 
 

____________________ 
- 1 kurz Stáže z muzejní 

pedagogiky  
- 1 přednáškový kurz The Special 

Topics of Museology  
- mezinárodní konference 

Muzeo50  
- prezentace Katedry 

příspěvkem 
- monografie podpora vydání a 

promo aktivit 

- dokument Záměry Katedry 
UNESCO pro muzeologii a 
světové  dědictví 
 

02 – 06/2015 
období přípravy 
projektu a 
zahájení činnosti 
dle nových 
záměrů Katedry  

 

- oslovení partnerů Katedry a 
formulace vize vzájemné 
spolupráce 

- sestavení Rady Katedry a 
návrhu rámce jejího 
fungování 

- sestavení a podání projektu 
činnosti na období 2015 – 
2019 

 
______________________ 
Aktivity nad rámec plánu 

- oslovení partnerů Katedry a 
formulace vize vzájemné 
spolupráce 

- sestavení Rady Katedry a 
návrhu rámce jejího fungování 
 

- sestavení a podání projektu 
činnosti na období 2015 – 2019 
 
 
_____________ 

- 1 kurz Stáže z muzejní 
pedagogiky  

- 1 přednáškový kurz The Special 
Topics of Museology  

- 4 přednášky českých a 
zahraničních odborníků 

- uspořádání odborného 
semináře 
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- publikační výstup odborného 
semináře 

- publikační výstup 
k projektovému výzkumnému 
záměru mapování českých a 
slovenských muzeologů 

- spolupořadatelství 
muzeologického semináře 

- navázání spolupráce 
s projektem PamátkyDnes 

 
07/2015   – 04/2016 
první fáze 
realizace projektu 
a rozšíření 
činnosti Katedry o 
další aktivity 

 
07/2015 – 12/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 1 monografie k tématu 
vývoje muzeologického 
myšlení v čes. zemích 

- 1 kurz Vybraná témata 
muzeologie 

- 2 přednášky pro odbornou 
veřejnost 

- dobudování zázemí 
tréninkového centra 
Brtnice-Panská Lhota 

- vytvoření nové náplně 
webových stránek Katedry 
UNESCO v českém a 
anglickém jazyce 
 

______________________ 
Aktivity nad rámec plánu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- monografie vydána 
s předstihem 12/2014  
 

- 1 přednáškový kurz The Special 
Topics of Museology  

- 8 přednášek pro odbornou 
veřejnost 

- dobudováno technické zázemí 
centra Brtnice-Panská Lhota 
 

- vytvoření a částečné 
zprovoznění webu Katedry 
zdržené technickými obtíži 
 
 
________________ 

- spolupořadatelství workshopu 
v centru Panská Lhota 

- 2x zprostředkování 
dobrovolnictví pro Technické 
muzeum v Brně 

- aktivní účast na uzavřeném 
odborném semináři Opatření 
k zamezení nedovoleného 
vývozu památek z Iráku a Sýrie 

- 1 zprostředkování účasti  
studentů na odborném 
semináři 

- 1 kurz Stáže z muzejní 
pedagogiky  
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01/2016 – 12/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 vědecký článek 
 

- 1 medailonek pro web  
 
 
 

- 2 kurzy Vybraná témata 
muzeologie 
 

- 4 přednášky pro odbornou 
veřejnost 
 

- 1x kulatý stůl 
 

 
 
 

-  
- 1 kurz Muzeologická péče o 

archeologické památky 
 

- 1 workshop 
 
 

- prezentace elektronických 
publikací  
a aktualizovaný přehled 
muzeologických aktivit 

- získání a spolupráce na 
mezinárodním projektu 
AKTION ÖSTERREICH – 
TSCHECHISCHE REPUBLIK 
Wissenschafts – und 
Erziehungskooperation 

- prezentace činnosti Katedry 
publikačním výstupem 

- rozpracovány 2 bakalářské 
práce s tématem 
zprostředkování památek 

- uspořádání semináře 
s tématem zprostředkování 
kulturněhistorického dědictví 
a uvedení filmu 

- setkání Rady Katedry 
 

 
 
 

- 02 – 05/2016 vznikají 2 vědecké 
články 

- 1 medailonek vydán 
s předstihem 03/2015, na web 
bude umístěn během léta 2016  

- 2 kurzy The Special Topics of 
Museology pořádány 
v termínech 02 – 06/2016  
a 09 – 12/2016 

- 9 přednášek plánováno 
v období 05/2016 a 09 – 
12/2016 

- bude realizován v rámci 
projektu AKTION ÖSTERREICH – 
TSCHECHISCHE REPUBLIK 
Wissenschafts – und 
Erziehungskooperation 
21/10/2016 

- je ve fázi obsahových příprav, 
realizace zvažována v termínu 
podzim 2016/jaro2017 

- 1 workshop realizován 
s předstihem 08/2015, další  
realizace plánována 08/2016 

- postupně realizována 
v průběhu 2016 spolu 
s aktualizací webových 
stránek 
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v České republice a ve světě 
v českém a anglickém 
jazyce 
 
 

______________________ 
Aktivity nad rámec plánu 

 
 
 
 
 
____________________ 

- 2 kurzy Stáže z muzejní 
pedagogiky  

- 8x aktivní účast na odborné 
konferenci 

- 2x zprostředkování účasti  
studentů na odborné 
konferenci 

- aktivní účast na festivalu 
EDUSPACE, 1 workshop pro 
odbornou veřejnost, 1 
edukační program pro širokou 
veřejnost 

- projekce a promo filmu Jano 
Köhler spojená se seminářem 
a odbornou diskuzí 

- zpracování 2 didaktických 
pomůcek v rámci bakalářských 
prací 

- 5x zprostředkování 
dobrovolnictví pro Technické 
muzeum v Brně 

- přednáškový kurz Forum of 
Museology 

- Několikadenní odborné 
setkání českých a rakouských 
studentů a vyučujících –  
studentský workshop, 2 
edukační exkurze, 4 přednášky 
českých a rakouských 
vyučujících v rámci projektu 
AKTION ÖSTERREICH – 
TSCHECHISCHE REPUBLIK 
Wissenschafts – und 
Erziehungskooperation  

- spoluúčast na přípravě, 
vydávání a propagaci 
odborného muzeologického 
periodika Museologica 
Brunensia 
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Krátký přehled činnosti ve vztahu k typu aktivit 
 

Pro studenty Přednášky 
Kurzy 
Stáže 
Zprostředkování účasti na odborných 
aktivitách 
Zprostředkování dobrovolnické činnosti  
Nabídka témat pro bakalářské a 
magisterské diplomové práce 
 

Pro odborníky 
 

Veřejné přednášky 
Odborné semináře 
Workshopy 
Konference 
 

Účast na konferencích a odborných setkáních  
Participace na odborných muzeologických a archeologických aktivitách 
Spolupráce s národními i mezinárodními organizacemi 
 

Publikační činnost 
 

 
Závěr 

 
Za poslední téměř dvouletou periodu revitalizace své činnosti se Katedra UNESCO pro 

muzeologii výrazně posunula směrem k odborným aktivitám, které organicky propojují 
akademické prostředí s odbornou praxí a návaznými studentskými aktivitami.  Katedra se tak 
podílí nejen na výzkumných aktivitách, ale zároveň slouží jako platforma pro rozvíjení odborné 
diskuze, zprostředkování kontaktů a informací, stejně jako propojení studentů s odbornou 
muzejní praxí pomocí organizace stáží a zprostředkování dobrovolnické činnosti. Za velmi 
důležitou považujeme také podporu publikační činnosti. Přínosem je podíl na chodu odborného 
periodika Museologica Brunensia, které se v rámci redakčních změn spojených s převzetím 
periodika Ústavem archeologie a muzeologie příznivě odráží v jeho flexibilitě a dostupnosti 
(přístup v režimu open access a snaha o navýšení podílu příspěvků v anglickém jazyce). Postupně se 
daří modelovat a rozvíjet spolupráci jak s partnerskými organizacemi, tak navazovat spolupráci 
s dalšími odbornými subjekty a aktivitami. Problémem zůstává stálé mlčení stran Sekretariátu 
UNESCO v Paříži, který i přes urgence České komise pro UNESCO a Ministerstva zahraničních věcí 
stále nereaguje na řádné formální kroky učiněné Katedrou v souladu s předpisy Sekretariátu 
UNESCO pro provoz kateder UNESCO. 3 Přes toto formální zdržení Katedra úspěšně rozvíjí svou 
činnost. Každým semestrem se aktivit Katedry zúčastní cca 200- 500 účastníků v závislosti na typu 
pořádaných aktivit, další propojení na odbornou komunitu Katedra nabízí svými publikačními a 
komunikačními platformami.  

Zpracovala Mgr. Lenka Mrázová 

                                                           
3 Pravidla pro činnost kateder UNESCO dostupná z www: <http://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme>. 


