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XI. Sněm Asociace muzeí a galerií České republiky 
 

4 . – 5 .  l i s t o p a d u  2 0 1 5  
 
 

Kandidáti do Exekutivy a Revizní komise AMG (ke dni 27. 10. 2015): 
(řazeno dle abecedy) 

 
PhDr. Michal Babík 
Michal Babík vystudoval obor Historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde roku 2005 získal 
titul PhDr. V letech 2005–2008 byl zaměstnán jako historik v Muzeu Českého Ráje v Turnově. Od roku 2010 
nastoupil na místo ředitele v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně, kde působí dosud. Mimo jiné je členem výboru 
Pekařovy společnosti Českého Ráje a členem výboru Komise pro muzejní management AMG. Je autorem několika 
publikací a výstav. 
 
Kontakt             Regionální muzeum a galerie v Jičíně 

Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín 
Tel.: +420 731 240 556 
E-mail: babik@muzeumhry.cz 
URL: http://www.muzeumhry.cz 
 

PhDr. Pavel Ciprian 
Pavel Ciprian je absolventem oboru Historie-archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V letech 
1977–1987 pracoval jako kurátor sbírek a knihovník v Muzeu dělnického hnutí v Brně, poté působil jako 
samostatný odborný pracovník v brněnské pobočce Ústavu Čs. a světových dějin (později Historického ústavu) 
ČSAV. Od roku 1991 byl vedoucím muzeologického oddělení Moravského zemského muzea. V roce 1994 se stal 
ředitelem Jihomoravského muzea ve Znojmě. V současné době, od konce roku 2003, je ředitelem Muzea města 
Brna. V AMG nejprve v letech 1992–1993 vedl její sekretariát, v letech 1996–2006 byl členem Exekutivy AMG,  
I. místopředsedou a předsedou AMG (2003–2006). Od roku 2012 je předsedou Jihomoravské krajské sekce AMG. 
 
Kontakt:  Muzeum města Brna, příspěvková organizace 
 Špilberk 201/1, 662 24 Brno  
  Tel: +420 542 123 611 
  E-mail: ciprian@spilberk.cz 

URL: http://www.spilberk.cz 
 
PhDr. Eva Dittertová 
Eva Dittertová je absolventkou oboru Archivnictví-dějepis na Phe FF UK. V letech 1981–1983 pracovala jako 
ředitelka Okresního muzea Plzeň-jih v Blovicích, poté byla zaměstnána na pozici knižní redaktorky v nakladatelství 
Panorama Praha. Od roku 1990 byla ředitelkou Krajského muzea Cheb, poté Krajského muzea Karlovarského 
kraje. V současné době, od roku 2010, je ředitelkou Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. 
V AMG působila nejprve od roku 1999 jako místopředsedkyně a poté v letech 2006–2012 jako předsedkyně.  
Je členkou redakční rady Věstníku AMG. 
 
Kontakt:  Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur 
 Betlémské nám. 1, 110 00 Praha 1  
  Tel: +420 224 497 501, +420 222 497 528 
  E-mail: eva_dittertova@nm.cz 

URL: http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum 
 

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. 
Ondřej Dostál studoval na Masarykově univerzitě v Brně – Ústavu geologických věd, roku 2010 mu zde byl udělen 
titul Ph.D. V letech 2005–2006 byl zaměstnán jako kurátor paleontologické sbírky v Moravském zemském muzeu 
v Brně, v letech 2006–2007 byl ředitelem Muzea Boskovicka a od roku 2007 do současné doby je ředitelem 
Mendelova muzea Masarykovy univerzity. Je člen České geologické společnosti, Komise pro cestovní ruch města 
Boskovice a Komise pro kulturu Masarykovy univerzity. Pravidelně referuje na mezinárodních konferencích ICOM-
UMAC. V roce 2014 zahajoval jako hlavní přednášející mezinárodní konferenci Univerzitní a technická muzea 
pořádanou NCKU na Taiwanu. Je spoluzakladatelem a členem redakční rady časopisu Museologica Brunensia. Od 
roku 2012 je II. místopředsedou AMG. 
 
Kontakt:  Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum  
  Mendelovo nám. 1a, 603 00 Brno 

mailto:babik@muzeumhry.cz�
http://www.muzeumhry.cz/�
http://www.spilberk.cz/�


2 
 

 Tel.: +420 543 424 043 
  E-mail: dostal@rect.muni.cz 
  URL: http://www.mendelmuseum.muni.cz 
 
PhDr. Hana Dvořáková 
Hana Dvořáková je absolventkou oboru etnografie FF Masarykovy univerzity. Po ukončení studií působila 15 let 
jako kurátorka v Městském muzeu v Kloboukách u Brna a v Regionálním muzeu v Mikulově. Od roku 1992 je 
vedoucí Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, kurátorkou sbírek. Je členkou Vědecké rady 
Slovenského národného muzea, MZM, výstavní rady Národního muzea. V letech 2009–2013 byla členkou poroty 
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Od roku 2003 je členkou odborné rady Mikulovského výtvarného 
sympozia Dílna, dále je členkou Národopisné společnosti a Österreichisches Verein für Volkskunde, členkou 
redakční rady Folia Ethnographica, Národopisné revue, sborníku Jižní Morava a Věstníku AMG. Je autorkou 
četných výstavních projektů a spoluřešitelkou grantových úkolů, publikuje v odborném domácím i zahraničním 
tisku, s aktivní účastí na domácích i zahraničních konferencích. 
 
Kontakty: Moravské zemské muzeum 

Zelný trh 6, 659 37 Brno 
Tel.: +420 542 422 374 
E-mail: hdvorakova@mzm.cz 
URL: http://www.mzm.cz  

 
Mgr. Hana Garncarzová 
Hana Garncarzová absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Knihovnictví a vědecké informace, 
následně pracovala v kulturních zařízeních a na Okresním úřadě v Bruntále. Od roku 1994 se stala ředitelkou 
Muzea v Bruntále, kde působí dosud. Ve městě Bruntále pracuje průběžně v komisích města (kulturní komise, 
komise integrovaného plánu rozvoje města). V rámci AMG pracuje v Revizní komisi AMG a také v redakční radě 
Věstníku AMG. 
 
Kontakt:  Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace     
               Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál                                                                                                               
               Tel.: +420 554 717 949 

E-mail: muzeumbruntal@seznam.cz, muzeum@mubr.cz 
               URL: http://www.mubr.cz 
 
PhDr. Jana Hutníková 
Jana Hutníková vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, roku 1987 vykonala na téže fakultě 
rigorózní zkoušku a následně absolvovala postgraduální studium muzeologie na Masarykově Univerzitě v Brně. 
Nejprve byla zaměstnána jako historička Okresního muzea v Tachově (1986–1998), od roku 1998 zde působí jako 
ředitelka (1998–2003 ředitelka Okresního muzea v Tachově, od 2003–dosud ředitelka Muzea Českého lesa 
v Tachově). V letech 1994–2010 byla členkou Kulturní komise Rady města Tachova. Roku 2002 absolvovala kurs 
Dějiny umění Čech a Moravy celoživotního vzdělávání na FF UK v Praze. V rámci AMG působila mezi lety 2000 až 
2006 jako předsedkyně Plzeňské krajské sekce, v období 2003–2006 byla členkou redakční rady Věstníku AMG, od 
roku 2006 je předsedkyní redakční rady. Od roku 2006 členkou Exekutivy AMG. Krom toho je členkou správní 
rady MAS Zlatá cesta a od roku 2011 členkou Komise rady města Tachova pro mládež a volnočasové aktivity. 
V současné době (od roku 2003) je ředitelkou Muzea Českého lesa v Tachově zřizovaného Plzeňským krajem, 
nástupnické organizace Okresního muzea v Tachově. 
 
Kontakt:  Muzeum Českého lesa v Tachově 
  Třída Míru 447, 347 01 Tachov 

Tel.: +420 374 722 171 
E-mail: muzeum@tachov.cz 
URL: http://www.muzeum.tachov.cz 

 
Mgr. Irena Chovančíková 
Irena Chovančíková vystudovala obor Čeština-dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci  
a postgraduální studium muzeologie na Masarykově Univerzitě v Brně. Vyučovala na II. stupni ZŠ nejprve 
v Miloticích, poté v Dolních Bojanovicích. Roku 1989 nastoupila do Masarykova muzea v Hodoníně, kde se 
specializovala na dějiny regionu a na život a dílo TGM. V letech 2000–2006 byla v témže muzeu vedoucí 
historického oddělení, ve funkci ředitelky působila v letech 1994–1996 a poté od roku 2006 až do současnosti. 
V letech 2001–2007 působila jako externí vyučující na Ústavu archeologie a muzeologie, oddělení muzeologie 
Filozofické fakulty MU v Brně, s oddělením muzeologie intenzivně spolupracuje dosud. Byla členkou redakční rady 
Věstníku AMG (1999–2002) a předsedkyní Muzeologické komise AMG (2004–2009). V současné době vyučuje na 
Škole muzejní propedeutiky – od roku 2006 v nástavbovém kurzu a od roku 2011 v základním kurzu. Od roku 
2009 je ředitelkou Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (předtím jako členka v letech 2002–2005, poté 
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předsedkyně poroty soutěže 2005–2008). Členkou Exekutivy AMG je od roku 2009, přičemž ve funkci  
I. místopředsedkyně působí od roku 2012. 
 
Kontakt:  Masarykovo muzeum v Hodoníně 
  Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín 
  Tel.: +420 724 986 070 
  E-mail: i.chovancikova@masaryk.info 
  URL: http://www.masaryk.info 
 
Mgr. Jiří Junek 
V roce 2001 absolvoval obor učitelství pro druhý stupeň ZŠ na Univerzitě Hradec Králové. Od roku 1999 působil 
na několika školách ve Vysokém Mýtě jako učitel dějepisu. Poté nastoupil do Regionálního muzea ve Vysokém 
Mýtě, kde figuruje od roku 2004 jako ředitel. V roce 2006 byl zvolen zastupitelem města Vysoké Mýto, na čtyři 
roky zde byl městským radním, od roku 2010 je řadovým zastupitelem. V roce 2013 byl jako lídr kandidátky KDU-
ČSL na Pardubicku zvolen poslancem PČR. Ve Vysokém Mýtě je rovněž předsedou kulturní komise. V letech 2010–
2013 byl předsedou Pardubické krajské sekce AMG. Jeho odborným zájmem jako historika jsou především 
vojenské dějiny a dějiny První republiky. To se promítá i do jeho mimopracovních aktivit, je předsedou spolku 
Memoriae armis (vojenské tradice vysokomýtska) a dále předsedou klubu historických velocipedů s názvem 
Spolek českých kolařů cestovatelů ve Vysokém Mýtě. 
  
Kontakt: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 
 Šemberova 125/1, 566 01 Vysoké Mýto  

Tel.: +420 731 487 773 
E-mail: JunekJ@psp.cz 
URL: http://www.muzeum-myto.cz 

 
Mgr. Karel Ksandr 
Karel Ksandr absolvoval obor dějiny umění na FF UK. Pracoval jako odborný referent v Pražském ústavu 
památkové péče (1992–1996) a jako odborný pracovník v Národním památkovém ústavu (1996–2003). 
V Národním muzeu působil v letech 2006–2010 jako náměstek generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou  
a výstavní činnost. Od roku 2010 je generálním ředitelem Národního technického muzea, kde působil také jako 
odborný referent (1986–1989) a v letech 2003–2006 jako náměstek generálního ředitele. Zaměřuje se na dějiny 
architektury a památkové péče. Je autorem či spoluautorem několika výstav, dokumentárních filmů, článků  
i publikací, a držitelem řady profesních a odborných ocenění. Je členem vědeckých rad a poradních sborů 
kulturních a dalších společenských organizací (MK ČR, NPÚ, NM, NZM, ICOMOS, DOCOMOMO, VŠE ad.). 
 
Kontakt:  Národní technické muzeum 
  Kostelní 42, 170 78 Praha 7 
  Tel.: +420 220 399 241 
  E-mail: reditel@ntm.cz 
  URL: http://www.ntm.cz 
 
PhDr. Zdeněk Kuchyňka 
Zdeněk Kuchyňka absolvoval obor prehistorie-dějepis na FF UK. Po studiu pracoval jako redaktor, nejprve v hlavní 
redakci zpravodajství a publicistiky Čs. rozhlasu v Praze, poté v redakci Kladenských novin. V letech 1990–1992 
byl ředitelem Domu kultury Poldi v Kladně a od roku 1994 referentem památkové péče Okresního úřadu Kladno 
se zaměřením na archeologii a lidovou architekturu. Od roku 1995 byl pověřen řízením Okresního muzea Kladno. 
Od roku 2002 je ředitelem Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, příspěvkové organizace. Kromě toho působí 
jako externí lektor na Kladenské univerzitě třetího věku, kde přednáší regionální dějiny. Specializuje se na dějiny 
středověku a raného novověku a na dějiny Kladenska a Slánska. Rediguje sborník Posel z Budče, vydávaný 
muzeem, a další muzejní publikace. V posledních letech připravil jako kurátor výstavy „Ladovská zima v Kladně“ 
(2013), „Od masopustu do čarodějnic“,“ Kde se pivo vaří... Sládek a alchymista Otakar Zachar“ (ve spolupráci  
s z. s. Halda),“ Betlémy z papíru“ (2014), „Stanislav Kulhánek 1885–1970“ (2015). Od roku 2012 je členem 
Exekutivy AMG. 
 
Kontakt:  Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace 
  Huťská 1375, 272 01 Kladno  
  Tel.: +420 312 256 161 
  E-mail: kuchynka@omk.cz 
  URL: http://www.omk.cz 
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PhDr. Jan Novotný 
Jan Novotný je absolventem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Kulturní historie. V roce 2004 zde 
vykonal i státní rigorózní zkoušku. V muzejním oboru začínal jako pracovník Odboru ochrany movitého kulturního 
dědictví, muzeí a galerií na Ministerstvu kultury (referát CES). Dále pokračoval jako vedoucí Městského muzea na 
zámku v Kamenici nad Lipou (zámek se nachází ve správě Uměleckoprůmyslového musea v Praze). Odkud pak 
přešel do Národního technického muzea, kde se v letech 2008–2013 spolupodílel na projektu modernizaci muzea, 
a to na pozici odborného náměstka generálního ředitele, posléze ředitele Muzea elektrotechniky a médií. Od roku 
2013 je ředitelem Poštovního muzea, které je součástí podniku Česká pošta, s. p. 
 
Kontakt:  Poštovní muzeum, Česká pošta s. p. 
  Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1  
  Tel.: +420 605 225 105 
  E-mail: novotny.jan@cpost.cz 
  URL: http://www.postovnimuzeum.cz 
 
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 
Michal Stehlík je absolventem oboru historie-slovakistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po 
ukončení VŠ pracoval v Městském muzeu a galerii v Dačicích (1999–2001), v letech 2001–2002 na OMG MK ČR 
jako referent CES. V letech 2002–2006 pracoval v Národním muzeu, kde byl od roku 2003 náměstkem 
generálního ředitele pro výstavní a sbírkotvornou činnost. V roce 2005 obhájil titul Ph.D. na Ústavu českých dějin 
FF UK. V letech 2006–2014 byl po dvě volební období děkanem Filozofické fakulty UK v Praze. Od roku 2014 je 
náměstkem GŘ Národního muzea pro výstavní a sbírkotvornou činnost. Je docentem Ústavu českých dějin FF UK. 
Od roku 2013 je členem vědecké rady Ministra kultury ČR pro památkovou péči. Je členem vědeckých rad 
Národního pedagogického muzea JAK, Národní knihovny ČR, Masarykovy univerzity. Od roku 2011 je členem 
Rady Českého rozhlasu, jejímž je v současné době předsedou. Je autorem či spoluautorem řady domácích  
i zahraničních výzkumných a výstavních projektů. 
 
Kontakt: Národní muzeum 
 Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 
                Tel.: +420 224 497 320 
                        E-mail: michal_stehlik@nm.cz 
               URL: http://www.michalstehlik.cz 
 
PhDr. Zuzana Strnadová 
Zuzana Strnadová je absolventkou oboru filozofie-ekonomie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zde 
v roce 1984 získala titul PhDr. Po ukončení VŠ pracovala jako produkční v Klicperově divadle, poté vedla semináře 
z lékařské etiky na FVL UK. V letech 1990–1996 pracovala jako vedoucí oddělení prezentace Muzea hlavního 
města Prahy, poté jako produkční soukromé galerie Original. Od roku 2000 je ředitelkou Muzea hlavního města 
Prahy, od téhož roku je předsedkyní Krajské sekce hlavního města Prahy AMG, členkou Komise muzejního 
managementu AMG. V letech 2006–2012 byla po dvě volební období předsedkyní Českého výboru ICOM, je 
individuální členkou ICOM. Je členkou Rady Národního muzea, vědecké rady Národního technického muzea  
a Uměleckoprůmyslového musea v Praze, členkou výstavní rady a redakční rady časopisu Národního muzea. Je 
členkou správní rady Památníku ticha. Je členkou Komise pro zápis do CES a předsedkyní Komise pro program 
kulturní aktivity-A na MK ČR. 
 
Kontakt:   Muzeum hl. m. Prahy 
 Kožná 1, Praha 1, 110 00 
                 Tel.: +420 221 012 912 

E-mail: strnadova@muzeumprahy.cz 
URL: http://www.muzeumprahy.cz 

 
PhDr. Zita Suchánková 
Zita Suchánková absolvovala pomaturitní studium na Střední knihovnické škole v Praze (obor Kulturně-výchovná 
práce) a na Střední průmyslové škole grafické (obor Muzejnictví). Poté studovala obor Etnologie na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, roku 2004 zde vykonala státní rigorózní zkoušku. Nejprve pracovala v Parku 
kultury a oddechu v Hradci Králové, poté na odboru školství ONV v Rychnově nad Kněžnou a následně na 
správním odboru MNV v Týništi nad Orlicí. Roku 1989 nastoupila do programového oddělení Kulturního domu 
Týniště nad Orlicí, následně na Městský úřad Třebechovice pod Orebem (odbor správní). V letech 1993–2007 
zastávala funkci ředitelky Třebechovického muzea betlémů a nato nastoupila na místo ředitelky do Středočeského 
muzea v Roztokách u Prahy, kde působí do současnosti. V letech 2009-2012 byla členkou Exekutivy AMG, od roku 
2012 je předsedkyní Revizní komise AMG. 
 
Kontakt:  Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace 
  Zámek 1, 252 63 Roztoky u Prahy  
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  Tel.: +420 606 474 839 
  E-mail: reditelka@muzeum-roztoky.cz 
  URL: http://www.muzeum-roztoky.cz 
 
Ing. Ivo Štěpánek 
Ivo Štěpánek absolvoval Fakultu strojní, katedru strojírenské technologie na Vysokém učení technickém v Brně, 
kde získal v roce 1984 titul inženýr. V letech 1990–1993 pak absolvoval rozšiřovací studium oboru muzeologie na 
Ústavu archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity. Nejdříve pracoval jako technolog v MEZ Brno, od roku 
1985 pracuje v Technickém muzeu v Brně, nejdříve jako vedoucí konzervátorsko-restaurátorských dílen, od roku 
1996 jako náměstek ředitele. Od roku 1993 působí jako externí pedagog na Ústavu archeologie a muzeologie FF 
Masarykovy univerzity (základy muzejní konzervace). Od roku 1995 je předsedou Komise konzervátorů-
restaurátorů AMG a od roku 2006 působí jako zástupce AMG u Českého komitétu Modrého štítu. V letech 2009–
2014 byl členem Českého výboru ICOM. V letech 2004–2011 byl vedoucím redakční rady publikace Konzervování 
a restaurování kovů – ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. Od roku 2014 je členem Komise 
MK ČR pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací z programu ISO-A. Od roku 2004 je členem Výstavní rady 
Národního muzea. 
 
Kontakt:  Technické muzeum v Brně 
 Purkyňova 105, 615 00 Brno 
  Tel.: +420 541 421 405 

E-mail: stepanek@technicalmuseum.cz 
URL: http://www.technicalmuseum.cz 

 
Ing. Milada Valečková 
Milada Valečková absolvovala Fakultu technologickou Vysokého učení technického v Brně, obor Ekonomika  
a řízení spotřebního průmyslu. Nejprve pracovala jako referent obchodního úseku se zaměřením na zahraniční 
obchod v Botaně Skuteč, poté jako vedoucí oddělení zásobování GMR Skuteč, v letech 1998–2002 pracovala jako 
vedoucí odboru kultury a školství Městského úřadu ve Skutči. V letech 2002–2008 působila ve funkci vedoucí 
oddělení kultury Krajského úřadu Pardubického kraje, v letech 2008–2011 tamtéž jako vedoucí oddělení kultury  
a památkové péče. Od roku 2011 je ředitelkou Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Byla členkou Komise 
grantového programu MK ČR pro památky UNESCO (2009–2014), je členkou grantové komise MK ČR programu 
na podporu projektů výchovně-vzdělávacích aktivit v muzejnictví (od 2015). 
 
Kontakt:  Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 
 U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou 
  Tel.: +420 483 369 010 

E-mail: milada.valeckova@msb-jablonec.cz 
URL: http://www.msb-jablonec.cz 

 
PhDr. Dana Veselská, Ph.D. 
Dana Veselská absolvovala dějiny umění a klasickou archeologii (Mgr.) a muzeologii (Bc.) na FF Masarykovy 
univerzity a pomaturitní studium Konzervace muzejních sbírek na SŠUŘ v Brně. Později (2008) úspěšně 
absolvovala rigorózní řízení z etnologie na FF UK (PhDr.) a doktorské studium (2011) v oboru Teorie a dějiny 
umění na FF Masarykovy univerzity (Ph.D.). První muzejní zkušenosti získala jako pomocný dokumentátor 
v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku (1990), po absolutoriu pracovala v Muzeu Jindřichohradecka (1995–1998) jako 
historička umění, později také jako vedoucí společensko-vědního oddělení. Od roku 1999 pracuje v Židovském 
muzeu v Praze jako kurátorka textilní sbírky, od roku 2011 je zároveň hlavním kurátorem sbírek ŽMP a vedoucí 
Odboru sbírek. Od roku 2004 je ředitelem ŽMP zmocněna k zastupování Židovského muzea v Praze v Senátu 
AMG. V letech 2004–2010 byla členkou výboru Muzeologické komise AMG, v letech 2010–2012 předsedkyní této 
komise. Od roku 2010 je členkou pracovní skupiny pro muzejní statistiku při AMG. Vyučovala v nástavbovém 
kurzu Školy muzejní propedeutiky. Je organizátorkou odborných muzeologických akcí, autorkou řady výstav, 
řešitelkou vědecko-výzkumných projektů a členkou redakčních rad odborných časopisů.  
  
Kontakt: Židovské muzeum v Praze, zájmové sdružení právnických osob 
                        U staré školy 1, 110 00 Praha 1  

Tel.: +420 222 749 265 
E-mail: dana.veselska@jewishmuseum.cz 
URL: http://www.jewishmuseum.cz 

 
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 
Vít Vlnas je absolventem oboru historie na Filozofické fakultě UK v Praze. V letech 1988–2015 pracoval v Národní 
galerii v Praze, kde byl odborným pracovníkem Archivu NG, ředitelem Sbírky starého umění (2001–2014), 
pověřeným GŘ organizace (2013–2014) a kurátorem Sbírky starého umění (2015). V současné době je odborným 
pracovníkem Památníku národního písemnictví. V roce 1997 byl jmenován docentem pro obor moderní dějiny na 
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UK v Praze, v roce 2006 obhájil titul Ph.D. a v roce 2008 byl jmenován profesorem pro obor moderní dějiny na UK 
v Praze. Byl a je členem řady odborných a vědeckých společností, vědeckých rad (v současnosti např. Rady 
Národního muzea, poradního sboru Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a Východočeské galerie 
v Pardubicích. Je předsedou redakčního kruhu Dějiny a současnost, členem redakční rady Historický obzor. Je 
autorem či spoluautorem řady vědeckých a výstavních projektů, autorem či spoluautorem mnoha publikací. Je mj. 
předsedou Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací z programu ISO-C a členem Komise pro program 
kulturní aktivity-A na MK ČR.  
 
Kontakt:  Památník národního písemnictví 

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 
                  Tel.: +420 220 516 695 
                  E-mail: vitvlnas@email.cz 
                  URL: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz  
 
Mgr. Tomáš Wiesner 
Tomáš Wiesner je absolventem oboru učitelství biologie a chemie pro střední školy Přírodovědecké fakulty Karlovy 
Univerzity v Praze. V letech 1986–1993 pracoval jako kurátor přírodovědných sbírek Muzea města Ústí nad 
Labem, které od roku 1993 do roku 2006 řídil. Po té působil do roku 2011 na pozici ředitele Odboru ochrany 
movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR. Souběžně s řízením OMG MK ČR krátce řídil Národní 
technické muzeum. Od roku 2012 je ředitelem Oblastního muzea v Litoměřicích. 
 
Kontakt: Oblastní muzeum v Litoměřicích 
 Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice  

Tel: +420 416 731 339 
E-mail: wiesner@muzeumlitomerice.cz 
URL: http://www.muzeumlitomerice.cz 
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