
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ  A MUZEJNÍ 

PEDAGOGIKU 

Datum uskutečnění: 1. 4. 2016 od 10.00  

Místo setkání: Muzeum Komenského v Přerově, Horní náměstí 7, 750 11 Přerov  

Přítomni: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., Mgr. Lucie Jagošová, DiS., Mgr. Jitka Králová  

Nepřítomni a omluveni: Mgr. Silvie Čermáková, Mgr. Tomáš Drobný  

Průběh jednání:   

1. Předsedkyně Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Mgr. Kateřina 

Tomešková, PhD. přivítala členy komise. Následně jim přiblížila pracovní program dne.  

2. Členky komise Mgr. Jitka Králová a Mgr. Lucie Jagošová, Dis seznámily předsedkyni 

komise Mgr. Kateřinu Tomeškovou, PhD. s náročným průběhem šetření  a výsledným stavem 

aktualizace členské základny dané komise. Aktualizovaný dokument byl odeslán příslušné 

sekci Asociaci muzeí a galerií. Mgr. Jitka Králová zajistí oslovení dvou členů komise, u nichž 

nebyla dohledána přihláška (výzva k opětovnému vyplnění přihlášky) a jednoho člena 

komise, který změnil v průběhu šetření instituci.  

3. Problematika  aktuální členské základny komise v souvislosti s příslušným dotazníkovým 

šetřením bude tématem příspěvku, které Mgr. Lucie Jagošová, Dis.  a Mgr. Jitka Králová 

odprezentují v rámci konference Perspektivy české muzejní edukace (Náprstkovo muzeum 

asijských, afrických a amerických kultur, 10. – 11. květen 2016).  

4. Členky výboru komise Mgr. Kateřina Tomešková, PhD., Mgr. Lucie Jagošová, DiS. a Mgr. 

Jitka Králová se v průběhu setkání intenzivně věnovaly hledání východisek k co 

nejefektivnějšímu postupu v otázce neaktivního přístupu členů komise. Diskutována byla i 

otázka dokumentace a archivace údajů.  

5. Mgr. Kateřina Tomešková, PhD. předložila přihlášky čtyř zájemkyň o členství v komisi 

včetně motivačních dopisů. Po prostudování výše uvedených materiálů členky výboru 

odsouhlasily jejich přijetí. Jsou jimi Mgr. Bc. Soňa Mertová (Muzeum Města Brna, 

znovupřijetí z důvodu zaměstnání v jiné instituci), dále Mgr. MgA. Barbora Svátková, PhD. 



(Muzeum Města Brna) a PhDr. Eva Picmausová (Muzeum Města Brna). Dále pak Mgr. Marie 

Havlová (Muzeum východních Čech v Hradci Králové).  

6. Mgr. Silvie Čermáková zajistí vložení informací o nových členech komise a změny spojené 

s aktualizací členské základny na webové stránky AMG.   

7. Mgr. Jitka Králová seznámila ostatní členky výboru komise se zařazením příspěvku o 

realizaci semináře Škola a muzeum, místa edukačně podnětného setkávání, který se uskutečnil 

počátkem února v Litomyšli, do Věstníku AMG. Za výbor komise jej sestavila Mgr. Jitka 

Králová, za jednu z pořádajících organizací Regionální muzeum v Litomyšli Renata 

Kmošková. Při této příležitosti byla připomenuta i problematika zařazování článků/zpráv o 

akcích komise do Věstníku AMG, čas. Muzeum apod. a zároveň vyzdvižena dobrá spolupráce 

s paralelně vznikajícím periodikem, které vydává SNM v Bratislavě. Na webu komise navíc 

stále chybí „prolink“ na prezentace přednášejících z Litomyšle (následně projedná Mgr. Silvie 

Čermáková).  

8. Mgr. Kateřina Tomešková, PhD. nastínila členkám výboru komise podobu spolupráce 

komise na konferenci Perspektivy české muzejní edukace (Náprstkovo muzeum asijských, 

afrických a amerických kultur, 10. – 11. květen 2016), která bude zahrnovat aktivní účast 

členů komise, příspěvky a konferování bloků programu. Jedná se o spolupráci iniciovanou 

Ing. Mgr. Ivanou Kocichovou, PhD. z Národního muzea Praha – Centra pro prezentaci 

kulturního dědictví.   

9. Mgr. Kateřina Tomešková, DiS. seznámila členky výboru komise ve věci zasedání Senátu 

AMG a podala informaci o možnosti ev. snížení výše příspěvku na pil. projekt.  

10. Mgr. Kateřina Tomešková, PhD. informovala členky výboru komise o aktuální podobě 

připravovaného kolokvia komise Jak pracuje tým. Prezentační a edukační aktivity muzeí jako 

důvod spolupráce napříč muzejními profesemi (Muzeum Komenského v Přerově, 27. – 28. 6. 

2016). Společně byly diskutovány organizační otázky, přítomnost významných hostů 

konference, příspěvky, kulturní program, pokyny k přednášejícím a pracovním týmům, 

harmonogram dne, diskuzní techniky. Dále byla diskutována otázka sborníku, který by měl 

být vydán ke kolokviu ve spolupráci s MZM Brno. Detailně se bude tato problematika řešit až 

za přítomnosti Mgr. Tomáše Drobného, který má jako vedoucí MCMP spadající pod MZM o 

této problematice nejvíce informací a logicky má také k jejímu řešení nejblíže. Předsedkyně 



výboru komise v krátké době osloví i Mgr. Silvii Čermákovou a bude ji žádat o spolupráci při 

vzniku doplňku k přihlášce na přerovskou akci, který by se dal přímo vyplnit v el. prostředí. 

Stejně tak s ní bude řešit i její úkoly při přípravách a realizaci této akce (sběr anotací i 

odborných prezentací muzejních týmů a také moderování tohoto bloku během 2. dne 

přerovského kolokvia).  

11. Mgr. Lucie Jagošová,  DiS. informovala členky výboru komise ve věci plenárního 

zasedání, které se uskuteční v rámci přerovského kolokvia (28. 6. 2016). Předsedkyně výboru 

komise připraví, nechá připomínkovat a rozeslat členům komise (a posléze na plenárním 

zasedání také přednese) zprávu reflektující činnost komise za funkční období výboru, tj. za 

sklonek roku 2013,  rok 2014 a 2015 a 1. polovinu roku 2016. Mgr. Lucie Jagošová, DiS. a 

Mgr. Tomáš Drobný připraví veškerou agendu k volbám do výboru komise, které proběhnou 

v rámci červnového plenárního zasedán. Diskutována byla taktéž problematika plenárního 

jednání a řádu. Propozice k zasedání plenární komise budou včas členům komise zaslány. 

12. Předsedkyně komise Mgr. Kateřina Tomešková, PhD. seznámila členky výboru komise s 

prostředím, kde se bude kolokvium Jak pracuje tým realizovat. Obeznámily se s programem 

ve výstavě Z koupelen a ložnic aneb O čem se nemluví a prohlédly si reprezentační prostory 

Obecního domu v Přerově, místa slavnostního zahájení a hlavního programu kolokvia. Obě 

kolegyně přítomné na zasedání výboru byly také zevrubně informovány o plánované diskusní 

části kolokvia a při té příležitosti požádány o výpomoc při realizaci diskuse napříč oborového 

společenství, která bude realizována formou „world café“. O tu budou posléze požádáni i 

ostatní členové výboru.  

13. Předsedkyně výboru komise upozornila kolegyně z výboru na skutečnost, že pokud při 

dalších přípravách programu kolokvia zjistí, že na konkrétní činnost potřebuje výpomoc, 

obrátí se s dalšími úkoly v prvé řadě na ty členy výboru, kteří dosud nemají zadán žádný úkol 

(Mgr. Jitka Králová) nebo mají dosud jen jeden, a požádá je o užší spolupráci (např. 

moderování určité části akce, organizování účastníků na místě apod.)   

14. Členové výboru komise naplánovali další pracovní setkání na 27. 6. 2016 (na plenárním 

zasedání) a 28. 6. 2016 (po ukončení kolokvia) v Muzeu Komenského v Přerově.   



Dne 2. 4. 2016                                                                         Zapsala: Mgr. Jitka Králová, v. r., 

dne 2. 4. 2016 připomínkovala Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., předsedkyně komise, v. 

r.      

dne 3. 4. 2016 připomínkovala Mgr. Lucie Jagošová, DiS., místopředsedkyně komise, 

v.r.               

 


