
Zasedání výboru  
Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG 

 

26. září 2017, Brno, FF MU 
(Ústav archeologie a muzeologie – Oddělení muzeologie, Veveří 470/28) 

 

 

Přítomni: Jitka Pešková, Michaela Zálešáková, Tomáš Drobný, Lucie Jagošová 

Omluveni: Denisa Brejchová 

 

 

Program zasedání: 

 

1. Konference Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci II. 2018,  

Praha, Muzeum hlavního města Prahy (rozplánování příprav). 

2. Oceňování projektů v oblasti muzejní edukace (diskuse a závěry pro  

podání zprávy ředitelce Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a  

místnopředsedkyni AMG Mgr. Ireně Chovančíkové). 

3. Diskuse nad dalším rozvojem komise, podpoře pracovních skupin a  

efektivního fungování výboru komise ve spolupráci s dalšími členy. 

4. Publikování příspěvků ze zlínské konference. 

5. Aktualizace členské základny – schválení nových členů. 

6. Ostatní. 

 

 

Průběh jednání: 

 

1) Konference Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci 

- Zhodnocení letošní konference, konané v květnu ve Slezském zemském muzeu 

v Opavě: pozitivní zpětná vazba získaná od spoluorganizátorů i účastníků (osobně, e-

maily, prostřednictvím evaluačního dotazníku – negativem z pohledu organizátorů 

byla nutnost odmítnout některé zájemce o účast pro omezenou kapacitu sálu na 60 

osob); akce je vyúčtována na AMG; dopadem optimálního průběhu akce je zájem 

nových uchazečů o členství v komisi a další podněty pro činnost komise a jejích 

pracovních skupin;  

- Projekt konference Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci II., plánovaný 

na termín květen/červen 2018 v Muzeu hlavního města Prahy: výbor komise podal 

žádost o dotaci v řádném termínu na AMG (žádáno o 15000 Kč); akce je plánována do 

prostor muzea na okraji Prahy – areál Ctěnice s kapacitou 150 míst; program 

konference a doprovodný program bude řešen ve spolupráci výboru komise a 

pracovníků Muzea hlavního města Prahy (předsedkyně komise J. Pešková sjedná 

termín společného pracovního setkání).   

 

2) Oceňování projektů v oblasti muzejní edukace 

- Výbor komise projednal dotaz ředitelky Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 

k reflexi stávající podoby soutěže z pohledu Komise pro práci s veřejností a muzejní 

pedagogiku AMG, a prodiskutoval, za jakých podmínek by bylo možné oceňování 

projektů realizovat jako součást Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – finální 

textová podoba prodiskutovaného návrhu výboru (zkompletuje T. 

Drobný), opřipomínkovaná členy výboru, bude zaslána Mgr. Ireně Chovančíkové. 



 

3) Činnost a další rozvoj komise 

- Pracovní skupiny uvnitř komise: aktivně fungují pracovní skupiny brněnských 

muzejních pedagogů a pražských muzejních pedagogů a pracovní skupina pro 

spolupráci muzeí se školami – výbor nyní dořeší efektivní podobu komunikace mezi 

pracovními skupinami a výborem komise – informace z činnosti pracovních skupin 

budou pravidelně zveřejňovány na webu komise (řeší M. Zálešáková), spolu s termíny 

dalších setkání; pracovní skupina pro muzejněpedagogický výzkum se zatím věnuje 

studiu podkladů a na svou vlastní empirickou činnost se připravuje;  

- Geologická olympiáda: po úspěšně realizovaném ročníku krajských kol geologické 

olympiády, který za komisi jako jednoho z organizátorů dosud zajišťovala 

předsedkyně komise J. Pešková, bude vedením agendy a koordinací akce pověřen 

vybraný člen komise (dořeší J. Pešková). 

 

4) Publikování příspěvků, přednesených na zlínské konferenci Muzeum a škola 2017 

- O část příspěvků, přednesených na konferenci Muzeum a škola ve Zlíně (blok 

příspěvků k uplynulému 20. výročí od založení komise, reflektující její vývoj, 

současný stav, lokální a mezinárodní výhledy a členskou základnu – autoři příspěvků 

J. Pešková, J. Králová, D. Brejchová, T. Drobný, L. Jagošová), projevil zájem časopis 

Acta Musealia, vydávaný Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzeem regionu 

Valašsko; výbor (s ohledem na nereálnost termínu odevzdání textové podoby 

příspěvků k 30. září 2017 a s ohledem na vnímaný význam výročí uplynulých 20 let 

činnosti komise) se usnesl na opublikování příspěvků v ucelené podobě formou 

samostatného vlastního formátu, patrně elektronické publikace; texty budou 

shromážděny a redakčně zpracovány v průběhu roku 2018, kdy bude rovněž dořešena 

forma publikování (úkolem pověřena L. Jagošová). 

 

5) Noví členové komise 

- Na zasedání výboru byli schváleni noví členové komise, kteří poslali řádnou přihlášku 

a motivační dopis: kolegyně Kamila Poláková a Ivana Žídková ze Slezského 

zemského muzea v Opavě, kolegyně Radka Šamanová a Eliška Doležalová z Muzea 

hlavního města Prahy a kolegyně Jana Trtíková z Muzea Komenského v Přerově. 

 

6) Ostatní  

- Příští zasedání výboru komise svolá předsedkyně komise J. Pešková v průběhu října 

nebo listopadu 2017 na základě domluvy členů výboru komise a pracovníků Muzea 

hlavního města Prahy, pověřených přípravou konference. 

 

 

 

V Brně dne 26. 9. 2017 

Zapsala: Lucie Jagošová 

 

 

 

 

 

 
 


