
ZÁPIS Z PRACOVNÍHO SETKÁNÍ VÝBORU KOMISE PRO PRÁCI 

S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU 

Datum uskutečnění: 14. 1. 2016 od 13.00 

Místo setkání: Moravské zemské muzeum Brno, Zelný trh 6 

Přítomni členové výboru komise: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., Mgr. Lucie Jagošová, 

DiS, Mgr. Silvie Čermáková, Mgr. Jitka Králová a Mgr. Pavla Vykoupilová (z MCMP jako 

zástupce Mgr. T. Drobného),  

Hosté: Mgr. Pavel Hlubuček (Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií 

Ministerstva kultury ČR) a Mgr. Ondřej Dostál, PhD. (předseda Asociace muzeí a galerií) 

Omluven: Mgr. T. Drobný (nemoc) 

Průběh jednání:  

Část první: 

1. Po vzájemném představení členů výboru a hostů, kterého se ujal hostitel akce –  

PhDr. Mgr. Martin Reissner, generální ředitel MZM v Brně, se ujala slova 

předsedkyně výboru komise Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. a oficiálně přivítala 

hosty pracovního setkání výboru komise  

2. Poté předala slovo hostům, aby vyjádřili svá očekávání od setkání a vysvětlili svou 

představu o možné další spolupráci. 

3. Jako první se slova se ujal pan Hlubuček, který prezentoval dále uvedená témata: 

Nový dotační program na podporu edukační činnosti v muzeu  

Zhodnocení výsledků 2014 

Kýžená vzájemná spolupráce MK-AMG-Komise 

Chceme především podporovat:  

vzdělávací programy (primárně stálé expozice), přímo školy, kdy spolupráce 

s muzeem bude součástí RVP, seniorské vzdělávací programy a integraci cizinců.  

Od roku 2016 je v rozpočtu MK nový ukazatel – pro financování muzejních 

organizací nebo projektů vlastníků sbírek v CES.  

V letošním roce bude MK ve spolupráci se všemi profesními organizacemi diskutovat 

a jednoznačně definovat formulace pro katalog prací ve věci „Edukačního pracovníka 

v muzeích“, resp. nejlépe v rámci celého resortu, tedy Edukační pracovník v kultuře  

(pracovní název). Toto je nutné v rámci příprav pro další novelu zákona – katalog 

prací. V úvaze může být např. i předpoklad, že bude v budoucnu možné nastavit 



takový mechanismus, že v soutěži o dotace a v rozdělování grantů budou zvýhodněna 

ta muzea, která budou mít obsazenou a funkční pozici edukátora = budou mít seriózně 

vypracovanou edukační koncepci, což přímo souvisí s požadavky na kvalitní koncepci 

muzeí. 

Vyhlašování dotačních programů probíhá pouze na stránkách MK! (Sledování těchto 

výzev a distribuci informací z MK by mohlo zajišťovat v rámci komise MCMP.) 

4. V pořadí jako druhý se ujal slova pan Dostál, který prezentoval dále uvedená témata: 

AMG má zájem dostávat/podávat ministerstvu věcný, strohý a dobře uchopitelný 

podkladový materiál. 

Předseda chce být od nynějška osobně přítomen u jednání komisí + komunikovat 

s předsedy jednotlivých komisí a chce speciálně podporovat ty komise, které jsou 

aktivní. Slibuje si od toho transparentní jednání – podpora jednání tzv. napřímo, což 

znamená, že pokud chce výbor komise jednat s ministerstvem, má o tom být AMG 

informována, což vyplývá z Organizačního a Jednacího řádu AMG). 

Bod 5, 6 a 7 – podrobnější popis další diskuse na dané téma a zaznamenané reakce: 

5. Členové komise byli Mgr. Pavlem Hlubučkem seznámeni s podmínkami dotačních 

programů Ministerstva kultury ČR, které musí být žadateli dodrženy (zacílenost na 

dlouhodobé programy, vyřazení investičních projektů, preference akreditovaných 

muzejních programů, nutnost spolufinancování, rizika nepropracovaných projektů, 

striktní nemožnost vyjadřování pracovníků ministerstva kultury k nedostatkům 

v dotačních programech vzhledem ke služebnímu zákonu, tj. porušení dotační kázně, 

aj.) Mgr. Hlubuček zdůraznil přítomným zájem ministerstva kultury na získávání 

zpětné vazby v otázkách aktuálních potřeb muzejní pedagogiky a hledání možných 

východisek řešení (např. statistické údaje, intenzívnější spolupráce s galeriemi, 

poskytování podkladů k zapracování do koncepce muzejnictví, vyzdvihl nutnost 

dokladování činnosti muzeí). V průběhu setkání několikrát zdůraznil podporu edukace 

v českých muzeích ze strany ministerstva kultury. 

6. Otevřena byla problematika zařazení profese edukátora v kultuře/pro muzea do 

katalogu prací.  Předseda Asociace muzeí a galerií Mgr. Ondřej Dostál, PhD. 

připomněl vypracování vyjádření Exekutivy Asociace muzeí a galerií k danému 

tématu. Mgr. Pavel Hlubuček nastínil potřebu připomínkování materiálu ze strany 

komise v první čtvrtině roku 2016.  



7. Předseda Asociace muzeí a galerií Mgr. Ondřej Dostál, PhD. při setkání potvrdil svůj 

zájem o účast na jednáních komise a nutnost oboustranné komunikace. Dále upozornil 

na problém krátkých intervalů vypracovávání požadovaných podkladů. Taktéž 

podotkl, že nevidí problém v komunikaci přímo s konkrétními experty ministerstva 

kultury, ale raději by uvítal otevřenou komunikaci napříč sekcí a přístup k informacím 

o uskutečněných jednáních. 

8. Předsedkyně komise Mgr. Kateřina Tomešková, PhD. upozornila na vybrané 

problémy muzejní edukace v krajských muzeích, která tvoří velkou část českých 

muzeí, na zcela nedostačující a málo kompetentní komunikaci mezi zřizovateli, tj. 

kraji a řediteli muzeí. 

9. Mgr. Pavla Vykoupilová nabídla za MCMP sledování termínů vyhlašování dotačních 

řízení MK a jejich následné zveřejňování na stránkách aktivit www.mcmp.cz. 

10. Mgr. Lucie Jagošová, DiS. zdůraznila provázání univerzitního prostředí a studia 

muzeologie s praktickou muzejní pedagogikou a význam připomínkování koncepce 

rozvoje muzejnictví.  

11. Mgr. Ondřej Dostál, PhD. vyzval předsedkyni komise Mgr. Kateřinu Tomeškovou, 

PhD. k přípravě podkladů pro jednání se zástupci krajů. Nejdříve ale sám musí navázat 

pracovní vztah s předsedou asociace krajů.  

12. Mgr. Pavel Hlubuček také otevřel k diskuzi smysl existence Metodických center MK a 

důrazem na poskytování evaluace jeho činnosti členy AMG. 

13. Při setkání byla předsedkyní komise otevřena otázka financování činnosti komisí 

AMG (poddimenzování příspěvků Komisi pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku 

oproti komisím, které nevykazují podobnou intenzitu činnosti), přičemž podpora v 

roce 2015 z MK pro AMG činila 2 mil. Kč. 

14.  Mgr. Ondřej Dostál, PhD. v této věci přislíbil setkání zacílené na objasnění 

přerozdělování financí ministerstva kultury na činnost komisí a také vyjádření ke 

struktuře rozpočtu na nejbližším senátu AMG. Oznámil, že je si vědom nutnosti změn 

pravidel, která jsou pro výši dotací dosud rozhodující. Stejně tak přislíbil možnost 

dotování i další muzejněpedagogické akce během jednoho kalendářního roku, a to 

případně i pro letošní rok (zatím exekutivou nebylo nic schváleno), ovšem v 

souvislosti se schválením rozpočtu AMG senátem. Exekutiva nemá pravomoc toto 

rozhodnout. 

http://www.mcmp.cz/


15. Mgr. Kateřina Tomešková, PhD. se dále zajímala o to, proč nebyla komise vyzvána ze 

strany redakce ke spolupráci  na přípravě obsahu příspěvků do Věstníku AMG  

č. 1/2016  věnovaného muzejní edukaci. 

16. Předsedkyně výboru komise pozvala oba hosty na akce, které pořádá v prvním pololetí 

letošního roku. Mgr. Dostál, PhD. přislíbil osobní účast jak na únorovém semináři 

v Litomyšli, tak na červnovém kolokviu v Přerově. Poté bylo domluveno, že na 

přerovskou akci, která je tematicky zaměřena na týmovou spolupráci mezi muzejníky 

při prezentaci a edukaci sbírek přijede se zdravicí také pan ředitel Odboru ochrany 

movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR Mgr. Hlubuček. 

17. Na závěr společného jednání se pan Mgr. Hlubuček ptal na další plány komise a poté 

přišel s velkorysou nabídkou. Nabídl využití prostorů Nosticova paláce k realizaci 

muzejněpedagogických profesních setkání. Po krátké diskusi na toto téma bylo 

předběžně dohodnuto téma edukace v univerzitním prostředí/využití univerzitních 

sbírek k edukaci, které bylo oboustranně vyhodnoceno jako aktuální, velmi zajímavé a 

přitom neotřelé. 

Část druhá  

Datum uskutečnění: 14. 1. 2016 od 15.00 

Místo setkání: Moravské zemské muzeum Brno, Zelný trh 6 

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

Čermáková, Mgr. Jitka Králová a Mgr. Pavla Vykoupilová (zástup za Mgr. T. Drobného) 

Průběh jednání:  

1. Předsedkyně výboru komise Mgr. Kateřina Tomešková, PhD. seznámila členy 

s termíny Zasedání Senátu AMG (23. 2., 27. 4. 2016), k nimž zašle podklady. 

2. Členové výboru si připravili návrhy změn jednacího řádu komise, které 

připomínkovali. V této činnosti budou z důvodu zjištění podkladů nadále pokračovat. 

3. Mgr. Lucie Jagošová, DiS. zjistí informace k procesuálnímu postupu v případě 

obdržení motivačního dopisu. 

4. Mgr. Silvie Čermáková zajistí vložení informace o podmínkách členství v komisi pro 

nové adepty na webových stránkách AMG.  

5. Mgr. Kateřina Tomešková, PhD. seznámila členy výboru s přijetím tří členů do 

komise. Jsou jimi Mgr. Kateřina Kučerová (Horácké muzeum, Nové Město na 



Moravě), Jiřina Lamplotová (Horácká galerie, Nové Město na Moravě) a PhDr. Eva 

Florová, PhD. (Muzeum fotografie a nových obrazových médií, Jindřichův Hradec). 

Součástí byla i diskuse o přijetí Mgr. Pavla Holmana za individuálního člena komise. 

6. Mgr. Lucie Jagošová, DiS a Mgr. Jitka Králová seznámily členy výboru s dosavadním 

průběhem dotazníkového šetření ve věci aktualizace členů komise. Prezentace 

představovala výstupy zaměřené na aktualizaci osobních údajů, pozici v organizaci, 

typ instituce, délku praxe, vzdělání a specializace v edukační oblasti a možnosti 

respondenta v otázce zapojení do činnosti komise. Dohodnut bude další postup řešení 

v případě nereagujících členů. 

 

V Brně, dne 14. 1. 2016        Zápis zapsala: Mgr. Jitka Králová, v.r., doplnila Mgr. Silvie 

Čermáková  

Dne 19. 1. 2016 provedla kontrolu zápisu Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., která jej v tento 

den také přeposlala k možnému připomínkování a doplnění oběma hostům. 

Dne 25. ledna 2016 byla zaslána na sekretariát AMG i všem účastníkům setkání definitivní 

verze zápisu, do níž byly zapracovány všechny zaslané připomínky. Tato bude také obratem 

uveřejněna na webových stránkách komise.                        Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. 

 

 


