
Zápis ze zasedání výboru komise pro práci s     veřejností a muzejní   
pedagogiku AMG v     Brně dne 22. 8. 2014  

Přítomni: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., Mgr. Lucie Jagošová, DiS., Mgr. Silvie 
Čermáková, Mgr. Pavel Holman.
Omluveni: Mgr. Klára Smolíková
Host: Bc. Andrea Węglarzyová

1. Seminář komise v Ostravě

- Seminář je obsazen, zatím jedna náhradnice p. Juřáková – Muzeum Beskyd 
Frýdek -  Místek.

- Termín semináře 15. – 16. září 2014.
- Ostravské muzeum chystá mezinárodní výstavu s Maďarskem, budou 

obsazeny inspekční pokoje v muzeu i v městské knihovně, nelze zde tedy 
zajistit ubytování. Každý účastník si bude muset zajistit ubytování sám.

- Možnost VŠ koleje Jana Opletala Hladnov (viz web http://koleje.osu.cz/) – 15 
min. od centra trolejbusem. Dle internetu Ostravské univerzity, pod kterou 
koleje patří, jsou zde pro veřejnost nabízeny 4x dvoulůžkové bez sociálního 
zařízení, 2x dvoulůžkové se sociálním zařízením, televizí, lednicí a varnou 
konvicí, 2x dvoulůžkové se sociálním zařízením, lednicí a varnou konvicí. To je 
během celého roku. O prázdninách je kapacita větší. Pokud jsem se díval 
správně, cena by měla být 130,- Kč za noc. Jinak jinde v Ostravě.

- Postery – zaslaly je Tomešková, Králová, Havlová, Hodanová, chybí Najbrtová 
a Bartošová, nebude mít Hrabina. Vytiskne je Ostravské muzeum, budou 
instalovány do chodby k přednáškovému sálu.

- CD – bude se dělat v týdnu před seminářem. Obsah – prezentace k referátům 
(dodali Kosturová, Hrabina, Svobodová, příští týden Bábková, za dva týdny 
Sklenář), postery, program semináře, prezentace Ostravského muzea, foto 
lokalit, které navštívíme při exkurzích.

- Tašky pro účastníky – v nich materiály Ostravského muzea, strategie komise, 
program semináře s anotacemi příspěvků, CD a handout materiály

- Získat loga pořadatelů pro vyvěšení na semináři.
- Licenční smlouvy pro publikování textů referátů – připravit texty smluv (Andrea 

Węglarzyová), podpis se bude řešit při prezenci; plánováno zveřejnění 
referátů na webu komise

- Vstupné Dolní oblast Vítkovic – bylo zvýšeno až na 190,- Kč. Znovu 
kontaktovat Vítkovice, ověřit cenu a zjistit, co bude v době semináře otevřeno, 
co můžeme vidět (Andrea Węgrlarzyová).

- Andrea Węgrlarzyová – potvrdit objednávku oběda, večeře a autobusu a 
hornické svačiny na Dole Michal.

- Na účastnických poplatcích se vybere cca 10 tisíc.
- Členové výboru na semináři – Lucie Jagošová pomoc při prezenci účastníků 

(8,30 v muzeu), Silvie Čermáková – moderování dopoledního bloku 1. den, 
Kateřina Tomešková – prezentace posterů, Klára Smolíková – moderuje 
odpolední blok 1. den, Pavel Holman – moderuje veřejné plenární zasedání 
Komise.

- Prezenční listina bude oba dny.



- Plenární zasedání – informace o webu komise (Silvie Čermáková), informace 
o únorovém semináři Komise 9.–10. 2. 2015 v Brně a předcházející 
listopadové Mezinárodní konferenci Muzeo50 (25. – 26. 11. 2014) k 50. výročí 
zahájení výuky muzeologie v Brně (Lucie Jagošová), informace o plzeňském 
semináři Komise v příštím roce (Kateřina Tomešková), informace o aktuálním 
dění v muzejnictví a oboru (Pavel Holman). Strategie výboru komise bude 
dána plénu na vědomí.

2. Další činnost komise

- Schválení přijetí nových členů komise – Mgr. Lenka Mrázová, Mgr., Bc. Soňa 
Mertová.

- Téma únorového semináře v Brně – průvodci, dozorci, lektoři a další 
pracovníci muzea v oblasti práce s veřejností a muzejní pedagogiky

- Rozpracovat téma semináře v Plzni – buď podzim 2015, nebo jaro, spojit 
s konferencí Hands-on Science, Denisa Brejchová Západočeské muzeum 
Plzeň.

- Markéta Formanová a další z Plzně pošlou nabídku co je možné v rámci 
semináře dělat pak se dořeší náležitosti semináře, podle nabídky. Programy 
studentů ZČU s muzei, v rámci semináře ukázky programů přes výtvarné 
vidění.

- Návrh Lucie Jagošové o spolupráci s Metodickým centrem muzejní 
pedagogiky – zmapovat muzejněpedagogickou obec muzeí, kolik lidí zde dělá, 
jejich vzdělání, obsah práce atd. pomocí dotazníkového šetření. Potvrzeno, 
navázat spolupráci s MCMP.

- Návrh Lucie Jagošové – iniciovat a podpořit pracovní skupiny v rámci komise. 
Ty by se zabývaly jednotlivými oblastmi a více zapojit další členy komise. 
Odsouhlaseno.

- Strategie výboru – podporovat profesi muzejního pedagoga.
- Další zasedání výboru Komise předběžně v Brně v první polovině listopadu 

2014.

Zapsal Mgr. Pavel Holman
22. 8. 2014, Brno


