
Zasedání výboru Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku 

Termín: 29. 11. 2013, Brno 

Přítomni: členové výboru – Mgr. Kateřina Tomešková, Mgr. Silvie Čermáková, Mgr. Pavel 

Holman, Mgr. DiS. Lucie Jagošová, Mgr. Klára Smolíková 

Hosté: Mgr. Irena Chovančíková, Mgr. Pavla Vykoupilová, Mgr. Tomáš Drobný 

1. Seznámení s pravidly přijímání nových členů do Komise, revize přihlášek a členů 

Úkol: Kontaktovat stávající členy Komise a ověřit, zda jsou stále zaměstnanci institucí, 

za které do Komise vstoupili. Ověřit žadatele o členství, na které nejsou reference 

nebo jsou nejasné údaje v přihláškách (Vykoupilová), vytvoření adresáře (podklad 

zašle Holman, doplní Vykoupilová).  

2. Domluva o určení funkcí ve Výboru:  

Místopředseda K. Smolíková, tajemník P. Holman, editorka webových stránek            

S. Čermáková. 

Úkol: Ověřit přístupové jméno a heslo. Stávající kombinace nefunguje (Čermáková). 

3. Projekt dalšího semináře – seznámení s přihláškou podanou bývalou předsedkyní 

Mgr. Hanou Němcovou; schválené místo semináře: Ostravské muzeum, kontaktní 

osoba: Andrea Weglarzyová; téma a čerpání příspěvku z AMG je třeba upřesnit: 

technika, technické památky a edukace; spojit s plenárním zasedáním a vyzvat členy 

k účasti (usnášeníschopná účast je nad 50%). 

Úkol: Domluvit organizační schéma s Ostravským muzeem a stanovit termín/y   

setkání Výboru (Tomešková).  

4. Frekvence setkání Výboru: Ostrava únor 2014 (upřesnění programu semináře), 

Olomouc duben 2014 (23. a 24. 4. seminář k muzejní pedagogice), Uherský Brod 

červen 2014, Ostrava září 2014 (seminář + plenární zasedání), listopad (Brno) 

Úkol: Vytipovat program pro ostravský seminář (Holman). 

5. Jednací řád (všichni nastudují), programová náplň Komise, strategie pro volební 

období (všichni se zamyslí): 

a. Zařazení kvalifikace muzejního pedagoga do katalogu prací (možné zapojení 

Výboru zjistí Vykoupilová), (porovnání se sociální prací zjistí Jagošová). 

b. Akcentování i dalších poloh muzejního vzdělávání než jen „programy            

pro školy“, rozšíření cílových skupin a rozlišných metod práce s nimi. 

c.  Znovunaplnění významu „práce s veřejností“. 

6. Prezentace z listopadového semináře – budou zveřejněny na Metodickém centru 

MCMP v Brně, prolink na NM Praha a na webové stránky Komise (pod AMG). 

7. Zápis ze setkání Výboru bude zaslán po kontrole a případném doplnění údajů na AMG 

(Tomešková), předsedkyně se zároveň zúčastní příští týden (3. 12. 2013) zasedání 

senátu AMG v Praze, kde bude veřejně referovat/obhajovat zájemce o individuální 

členství (nachystat reference, prof. životopisy, motivační dopisy). 

 

V Brně, dne 29. 11. 2013  Zapsala: Klára Smolíková, kontrolovala: Kateřina Tomešková 


