
Zasedání výboru Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG 

 dne 8. 7. 2016 od 12.00 hod do 14.30 hod. 

Ústav archeologie a muzeologie filozofické fakulty Masarykovy univerzity 

 

Přítomni: Mgr. Jitka Pešková, Mgr. Lucie Jagošová, DiS, Mgr. Michaela Zálešáková, Mgr. Tomáš 

Drobný. 

Omluvena: Mgr. Denisa Brejchová 

 

Setkání výboru, první od jeho zvolení 28. 6. 2016 v Přerově, svolala předsedkyně Mgr. Jitka Pešková. 

Program jednání:  

1/ informace předsedkyně o převzetí agendy komise od předchozího vedení výboru komise a ze 

Sekretariátu AMG. 

2/ příprava žádosti projektu na rok 2017. 

Zapisovatelem byl jmenován Mgr. Tomáš Drobný. 

 

Ad1/  

     - Předsedkyně informovala o převzetí seznamu členů komise od Mgr. Kateřiny Tomeškové, Ph.D. a 

o komunikaci s pí Benčovou ze Sekretariátu AMG k problému řádného vedení seznamu členů komise. 

Následovala diskuse o aktualizaci seznamu členů a vzešlo z ní doporučení předsedkyni komise, aby 

vznesla podnět na Senátu směrem k exekutivě o potřebě zlepšit systém evidence členů komisí, kteří 

jsou zástupci členů AMG. 

     - Předsedkyně informovala o připomínkách ze Sekretariátu AMG k webovým stránkám komise a 

sdělila, že požádá o manuál pro správu webových stránek AMG. O správu webové stránky komise 

projevila zájem Michaela Zálešáková. V následující debatě bylo diskutováno, co uvádět do rubriky 

publikační činnost a doporučeno zveřejňovat tam výstupy z akcí.  

Úkol: Michaela Zálešáková bude kontaktovat Silvu Čermákovou, která spravovala stránky dosud a 

převezme od ní heslo přístupu správce a případně další informace ke správě webových stránek. 

Následně provede aktualizaci údajů o činnosti komise.  

Termín: konec července 

     - Předsedkyně informovala o přihlášce nových členů, které obdržela dne 29. 6. 2016 od paní 

Benčové z AMG. Ty následně požádala mailem dne 1. 7. 2016 o zaslání motivačního dopisu v souladu 

s jednacím řádem komise. Jedná se o paní Kateřinu Čihákovou, Editu Ježkovou a Kláru Pilíkovou, 

všechny z Muzea Říčany. Jejich přijetí tedy bude schvalováno na dalším zasedání. 

 

 

 



Ad 2/ 

Po úvodním slovu předsedkyně byla otevřena diskuse. Z ní vzešel návrh na potřebu průzkumu 

profese muzejního pedagoga opírajícího se o reprezentativní dotazníkové šetření. K tomu by měla 

vzniknout pracovní skupina ze členů komise zahrnující zástupce ze všech krajů ČR. Diskutováno bylo 

téma setkání komise v roce 2017 a místo konání. Byla předložena nabídka na uskutečnění semináře 

v Brně v Moravském zemském muzeu. Připomenut byl termín konference v Plzni v měsíci říjnu. Dále 

probíhala diskuze o tématu setkání. Návrh na školení nebo workshop zaměřený na první pomoc 

nezískal převažující podporu. Dalším námětem byly „nové počiny“ v muzejnictví s možností exkurze 

na nově otevřených muzeí a expozic. Zmíněno bylo Slezské muzeum v Opavě, zpřístupněné vily 

v Brně nebo Archeopark Pavlov.  

Úkol: členové výboru komise předloží návrhy témat projektu setkání komise v roce 2017.  

Termín: 15. 7. 2017 

 

 

 

                                                                                                                                   Zapsal: Mgr. Tomáš Drobný 

Schválila: Mgr. Jitka Pešková 


