
   
 
 
 
 
 

1 
 

 

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

5. 4. 2017 Masarykova univerzita, Brno 
 
 
 
 

Úvod 
 

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.1  Činnost katedry 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 akademickým 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.  

Dle inovovaných záměrů 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)2 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. Předkládaná zpráva pokrývá období jednoho roku mezi setkáními 
Rady Katedry duben 2016 – duben 2017, kdy se činnosti Katedry odvíjela 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. 

 
                                                             
1 Pravidla pro činnost kateder UNESCO dostupná z www: <http://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme>. 
2 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>. 
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Přehled činnosti Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví 
za období 04/2016 – 04/2017 

 
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 – 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 

08/2016 spolupořadatelství 8. Workshopu ke středověké a novověké keramice, 
Panská Lhota, kapacita 25 účastníků 
 

08/2016 Získání finanční podpory děkana Filozofické fakulty ve výši 103 000 Kč na 
zajištění činnosti Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví 
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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, 
9 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, 13 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 
 

11/2016 – 03/2017 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,   
Karl-Franzens-Universität Graz, Austria 
Plánované publikační výstupy v Museologica Brunensia 2017/1: 
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Reisinger, Nikolaus: “The Museum as a Place of Self-Discovery and Self-
Invention“ 
Raffler, Marlies: „History - Memory – Museum“  
Jagošová, Lucie a Otakar Kirsch: „Patterns of Masaryk University museology 
graduates' successful employment within cultural institutions“  
Biedermann, Bernadette, Mrázová Lenka a studenti: Open Round Table of 
Museology. Live students - experts international discussion on museology.  
 

11/2016 – 01/2017 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 pro rok 
2017 na téma Interpretation in museology and museum work  
 

2016 - 2017 spolúčast na přípravě, vydávání a propagaci odborného muzeologického 
periodika Museologica Brunensia 
publikační výstup 
MRÁZOVÁ, Lenka. Remarks on the role of Z. Z. Stránský in conceptual 
development of the curriculum of Brno museology. Museologica Brunensia, 
Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016, roč. 5, 2016/2, s. 65-
73. ISSN 1805-4722. doi:10.5817/MuB2016-2-7. 
 

01/2017 vstup Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví do organizace 
Interpret Europe 
 

02 – 06/2017 spolupořadatelství přednáškového kurzu pro studenty Masarykovy 
univerzity The Special Topics of Museology, předpoklad 70 
účastníků/studentů Masarykovy univerzity 
 

02 – 06/2017 spolupořadatelství 3 přednášek českých a zahraničních odborníků 
otevřených odborné veřejnosti  
 

02 – 06/2017 garance tvorby metodiky a organizace studentských Stáží z muzejní 
pedagogiky se zaměřením na mezioborovou spolupráci muzejních profesí, 
13 účastníků/studentů Masarykovy univerzity 
 

08/03/2017 aktivní účast a podíl na organizaci plenárního zasedání Českého výboru 
ICOM, 2 studenti a O. Kirsch: Brno mezinárodní. Přednášky zahraničních 
specialistů v oboru muzeologie. Možnosti dalšího vzdělávání muzejních 
pracovníků. 
 

30/03/2017 zprovoznění webových stránek Katedry UNESCO pro muzeologii a světové 
dědictví 
 

05/04/2017 2. setkání Rady Katedry 
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04/2017 – 12/2017 plánované aktivity 

 

04 – 12/2017 pokračování spolupráce s projektem PamátkyDnes – promo filmu Jano 
Köhler, zpracování didaktických pomůcek k dokumentárním filmům o 
památkách kulturněhistorického dědictví 
 

12/04/2017 promítání filmu Jano Koehler spojené s besedou s restaurátory, Karlova 
Univerzita, Praha 
 

04/2017 účast filmu Jano Koehler v užší soutěži Academia Film Festival v sekci česko-
slovenský populárně vědecký dokumentární film, Olomouc 
 

19/05 – 21/05/2017 Interpret Europe: Crossing Borders (Heritage interpretation in Europe), 
Praha 19 – 21. 5. 2017, aktivní účast keynote speaker 
Mrázová, Lenka: The role of interpretation at the borderline 
of heritage declarations and reality 
 

19 – 20/05/2017 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 Jak lze učit (o) umění, kapacita 25 účastníků  
Lenka Mrázová, Barbora Svátková 
 

05/2017 zprostředkování dobrovolnictví pro Muzeum města Brna 
 

07 – 10/06/2017 spolupořadatelství 9. workshopu ke středověké a novověké keramice, 
Panská Lhota, kapacita 25 účastníků 
 

07 – 12/2017 zprostředkování dobrovolnictví pro Technické muzeum v Brně  
 

09 – 12/2017 spolupořadatelství přednáškového kurzu pro studenty Masarykovy 
univerzity The Special Topics of Museology, předpoklad 70 
účastníků/studentů Masarykovy univerzity 
 

09 – 12/2017 spolupořadatelství 3 přednášek českých a zahraničních odborníků 
otevřených odborné veřejnosti  
 

09 – 01/2018 garance tvorby metodiky a organizace studentských Stáží z muzejní 
pedagogiky se zaměřením na mezioborovou spolupráci muzejních profesí, 
předpoklad 15 účastníků/studentů Masarykovy univerzity 
 

09 – 10/2017 přednáškový kurz Forum of Museology pro studenty brněnské muzeologie 
jako součást projektu AKTION ÖSTERREICH – TSCHECHISCHE REPUBLIK 
Wissenschafts – und Erziehungskooperation/AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – 
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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 15 účastníků/studentů Masarykovy univerzity 
 

10/2017 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 
Interpretation in museology and museum work  
 

14 – 18/10/2017 CECA – DEMHIST ICOM Conference: Are we trying hard enough? Making 
museums and historic houses relevant to audiences in th twenty-first 
century, Londýn, aktivní účast  

22 – 25/11/2017 spolupořadatelství konference ICOM Czech, ICOM Slovakia a ICOM Austria 
na téma Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století, Brno, 
aktivní účast, studentská účast, dobrovolnictví 

11 – 12/2017 zpracování a podání projektové žádosti pro rok 2018 a 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,  Karl-Franzens-Universität 
Graz, Austria 
 

 
 

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

 
Závěr 

 
Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví se zabývá odbornými aktivitami, 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 stále zůstává špatná komunikace ze strany 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>. 


