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IX. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 
 

u příležitosti 100. výročí založení Svazu československých muzeí 
 

 
 

3.–4. prosince 2019 
 

Velký kongresový sál, Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1 
 
 

Přednášející a resumé příspěvků: 
(řazeno dle časového plánu a programu kolokvia) 

 
3. prosince 2019 / První jednací den kolokvia 

 
I. blok: Muzejnictví v českých zemích a na Slovensku na přelomu 19. a 20. století / Předpoklady 
vzniku Svazu československých muzeí (10.30–12.30) 
Moderátor: Pavol Tišliar / Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra etnológie  
a muzeológie / Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – Ústav archeologie a muzeologie 
 
František Šebek 
PhDr. František Šebek pracoval v letech 1968–2009 ve Východočeském muzeu v Pardubicích nejprve jako 
historik a správce numismatické sbírky, později jako vedoucí historického oddělení a posledních 18 let jako ředitel 
muzea. V letech 1991–2000 byl předsedou AMG. V současné době působí na Ústavu historických věd Filozofické 
fakulty Univerzity Pardubice a Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, od roku 
2002 vede Školu muzejní propedeutiky. Odborně se zaměřuje na historii, muzeologii a muzejní statistiku.    
 
Kontakt:  Filozofická fakulta Univerzity Pardubice – Ústav historických věd / Filozofická fakulta Masarykovy 
 univerzity – Ústav archeologie a muzeologie     
 e-mail: frsebek@seznam.cz 
 http://www.uhv.upce.cz / http://www.phil.muni.cz 
 
Cest a českých muzejn ích inst it ucí ke vzniku Svazu československých  muzeí (1890–1919) 
Na konci 19. století se dynamicky rozrůstala síť muzeí v českých zemích. Muzea a jejich činnost se stávala 
polit ikem. Projevovalo se to mimo jiné ve dvou známých pražských výstavních akcích 1891 a 1895. Hustá síť 
muzeí vyvolala potřebu vzájemné komunikace a spolupráce. Diskutovaly se též problémy poslání muzejních 
institucí a jejich péče o sbírky. Ty se staly základem snah o vznik profesního sdružení muzeí, které nakonec se 
vznikem Československé republiky vyústily v založení Svazu československých muzeí. Příspěvek ukáže na hlavní 
osobnosti, které stály u jeho zrodu, na možnosti a meze jeho činnosti. Pokusí se také naznačit význam Svazu ve 
vývoji českého muzejnictví. 
 
Pavel Holman 
Mgr. Pavel Holman vystudoval obor historie – pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové  
a muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Po studiích působil jako historik v Muzeu Dr. Bohuslava 
Horáka v Rokycanech a jako vedoucí Městského muzea v Radnicích. V letech 1993–2015 byl odborným 
asistentem na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zde se věnoval hlavně 
historii sběratelství a muzejnictví, muzejnímu výstavnictví a práci s veřejností. V současné době pracuje jako 
odborný pracovník v Technickém muzeu v Brně (historie průmyslu, sbírkový fond potápění). Je členem odborné 
komise Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, dále je členem Muzeologické komise AMG a Komise pro práci  
s veřejností a muzejní pedagogiku AMG. 
 
Kontakt:  Technické muzeum v Brně 
 e-mail: holman@tmbrno.cz 
 http://www.tmbrno.cz 
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Muzejn í sjezdy v Hlinsku, v Kut né Hoře a v Praze: První pokusy o organizaci če ského muzejn ict ví  
Významnou roli v dějinách českého muzejnictví sehrály muzejní sjezdy na přelomu 19. a 20. století, které se 
postupně uskutečnily v Hlinsku v Čechách, v Kutné Hoře a v Praze. Na sjezdech se projednávala jak ochrana 
kulturního dědictví, na kterém se měla muzea podílet, tak i jejich současnost a budoucnost. Řešily se vztahy mezi 
muzei zemskými a regionálními, metodika muzejní činnosti a vytvoření muzejní organizace. Příspěvek sumarizuje 
hlavní výsledky zasedání sněmů a jejich realizaci v praxi, a také co přinesly pro budoucnost muzejnictví v českých 
zemích. 
 
Otakar Kirsch 
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D., vystudoval relig ionistiku, historii a muzeologii na Filozofické fakultě Masarykovy 
univerzity. Od roku 2005 působí na tamním Oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie (od roku 2009 
jako odborný asistent). Disertační práce v oboru Historických věd, kterou obhájil na Historickém ústavu  
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, byla v upravené podobě publikována pod názvem (Po)zapomenutí 
nositelé paměti: Německé muzejnictví na Moravě (2014). Specializuje se na historický vývoj muzejního fenoménu 
a muzeologie a muzejní dokumentaci. 
 
Kontakt:  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – Ústav archeologie a muzeologie 
 e-mail: kirsch@phil.muni.cz 
 http://www.phil.muni.cz 
 
Německá pro fesní sdružení a jejich význam pro  vývo j a fo rmování muzejn ího  fenoménu v českých 
zem ích  
Představitelé muzeologie a historiografie vnímají profesní sdružení především jako klíčové hráče při 
formování dobového muzejního diskursu a zároveň se zajímají o celkový kontext jejich kulturního působení. 
Specifickým příkladem se v tomto ohledu staly německé zájmové organizace muzeí (konkrétně Svaz německo-
moravských místních muzeí, Svaz rakouských uměleckoprůmyslových muzeí, Svaz německých muzeí 
pro vlastivědu v Československé republice a Svaz moravských muzeí), které se takřka po celou první polovinu  
20. století rozvíjely v bouřlivě se měnících společenských poměrech českých zemí. Hlavním cílem příspěvku je 
představit jejich záměry a výrazné osobnosti, aktivity v oblasti muzejnictví a spolupráci se státními orgány  
i institucemi kulturního zaměření a na základě vzájemného srovnání následně analyzovat celkový význam tohoto 
prvku pro dějiny muzejního fenoménu ve středoevropském prostoru. 
 
Ladislav Čepička 
PhDr. Ladislav Čepička je absolventem oboru archeologie – dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy a muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a Université de Poitiers. V muzejnictví působí 
od roku 1980, nejdříve jako zaměstnanec Okresního muzea v Kladně, poté jako vedoucí expozice VHÚ ve 
Schwarzenberském paláci (1990–1995). V letech 1995–2013 působil jako vědecký pracovník VHÚ a posléze jako 
vedoucí zámku a muzea ve Vimperku (2013–2015). Je předsedou Muzejního spolku Vimperského panství. Kurátor 
desítek výstav doma i v zahraničí, autor řady článků i publikací.  
 
Kontakt:  Muzejní spolek Vimperského panství 
 e-mail: faraslabce@seznam.cz 
 http://www.winterberg.cz 
 
Německé muzejn ict ví na Šumavě mezi vá lkam i  
Příspěvek se zabývá deskripcí snah, vzniku a činnosti muzejních institucí na území německojazyčné většiny. Tyto 
snahy, organizované spolkem Deutscher Böhmerwaldbund (založeným roku 1884 Josefem Taschekem, pozdějším 
starostou Českých Budějovic a stavitelem budovy budějovického muzea) de facto reflektovaly přechod 
českobudějovického muzea, založeného v roce 1877 a budovaného německojazyčnou reprezentací, do českých 
rukou po roce 1918. Snahy o zřízení muzeí, doložené v Železné Rudě, Kašperských Horách, Vimperku, Volarech, 
Horní Plané a Českém Krumlově vyvrcholily založením Böhmerwaldmusea v Horní Plané roku 1923, 
Stadtischemusea v Kašperských Horách roku 1924 a Künisches Heimatmusea v Železné Rudě v roce 1936. 
Příspěvek připomene i činnost starších muzeí, jako např. Prachatického muzea z roku 1904, či různých 
Heimatstube a historických výstav na sledovaném území. 
 
Lenka Merglová Pánková 
Mgr. Lenka Merglová Pánková pracovala v letech 1985–2007 v Muzeu Karlovy Vary jako kurátorka sbírky 
užitého umění. V letech 2006–2017 působila jako odborná asistentka na Fakultě umění a designu Západočeské 
univerzity v Plzni. Od roku 2011 je kurátorkou sbírky užitého umění v Západočeském muzeu v Plzni. Odborně se 
zaměřuje a publikuje na téma české sklo, porcelán, keramika a design. 
 
Kontakt:  Západočeské muzeum v Plzni 
 e-mail: lmerglova@zcm.cz 
 http://www.zcm.cz 
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Jan Koula a budování první h ist o rické a národopisné expozice Národního  muzea 
Jan Koula byl český architekt a pedagog (1855–1919), který se společně s Antonínem Wiehlem zúčastnil soutěže 
na vytvoření návrhu budovy Musea Království českého. Jeho projekt sice neuspěl, ale do Národního muzea 
nastoupil v roce 1892 jako kustod. Později se stal ředitelem sbírky historické archeologie a národopisu, přičemž 
zde vybudoval první expozici těchto oborů. Jeho působení se zapsalo do dějin českého muzejnictví nejen tímto 
činem. Byl velmi aktivní ve sbírkotvorné činnosti a spolupráci s muzei v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Jeho 
zásluhou byl sbírkový fond Národního muzea obohacen o desítky, možná stovky předmětů významné hodnoty. 
Díky jeho organizačním a zejména výtvarným schopnostem byl uskutečněn speciální způsob vystavování lidových 
interiérů formou velkých, světnicových vitrín, které sám navrhl. Příspěvek je jedním z výstupů výzkumu, který 
probíhal v letech 2018–2019 v Západočeském muzeu v Plzni. 
 
 
II. blok: Snahy o rozvoj československého muzejnictví v letech 1918–1939 / Role Svazu 
československých muzeí (13.30–15.30) 
Moderátor: František Šebek / Filozofická fakulta Univerzity Pardubice – Ústav historických věd / Filozofická 
fakulta Masarykovy univerzity – Ústav archeologie a muzeologie 
 
Pavel Šopák 
Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., je historikem umění a zaměřuje se na dějiny muzejnictví ve Slezsku a na 
severní Moravě, teorii a h istorii architektury a dějiny památkové péče. Působí jako vědeckovýzkumný pracovník 
Slezského zemského muzea a je vedoucím redaktorem Časopisu Slezského zemského muzea (série B).  
V současnosti pracuje také jako pedagog Ústavu teorie architektury Fakulty architektury Vysokého učení 
technického v Brně.  
 
Kontakt:  Slezské zemské muzeum / Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně – Ústav teorie 
 architektury 
 e-mail: sopak@szm.cz / sopak@fa.vutbr.cz  
 http://www.szm.cz / http://www.fa.vutbr.cz  
 
Muzea v Československu (1918–1938): Teorie –  krit ika – po lemik a  
Muzea v Československu v období mezi světovými válkami ovlivňuje napětí mezi muzejní teorií, která se v českých 
zemích rozvíjela od konce 19. století díky impulsům z Německa a Rakouska, a mezi praxí, odrážející kulturní  
a sociáln í specifika urč itého města nebo regionu. Nejen exponenti Svazu československých muzeí, ale také 
jednotliví muzejníc i, kteří po roce 1918 zaujali posty vysokých státních úředníků nebo vysokoškolských pedagogů 
(Karel Chytil, Jan Hofman, Vincenc Kramář aj.) vyjadřovali v textech o muzeích, které měly často publicistickou 
povahu a byly publikovány v denním tisku, své názory, formulovali různé teoretické koncepty muzejní činnosti 
nebo dokonce osnovali smělé vize budoucího rozvoje československého muzejnictví. Činili tak ne bez kritických 
apelů vůči současnosti a ne bez vymezování se vůči odlišným, konkurenčním konceptům muzejní práce. 
 
Martina Orosová 
Mgr. Martina Orosová, PhD., absolvovala odbor história – archívnictvo na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave, kde zároveň obhájila dizertačnú prácu v odbore slovenských dejín ako externá 
doktorandka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pracuje ako vedúca špecializovaného Archívu 
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v Bratislave a šéfredaktorka odborného časopisu Monument revue. 
V súčasnosti je predsedníčkou Spoločnosti slovenských archivárov a členkou výboru Slovenskej historickej 
spoločnosti. Externe prednáša na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava 
na kultúrne dejiny Československa v medzivojnovom období, dejiny ochrany pamiatok, archívnictva, 
múzejníctva, knihovníctva a osvety.  
 
Kontakt:  Archív Pamiatkového úradu Slovenskej republiky 
 e-mail: martina.orosova@pamiatky.gov.sk 
 http://www.pamiatky.sk 
 
Slovenské múzejn íct vo  ako súčasť kult úrnej po lit iky prvej Československej republiky 
Vznik Československej republiky umožnil aj formovanie „slovenského múzejníctva” ako samostatného fenoménu. 
Proces prerodu uhorských múzeí na inštitúcie demonštrujúce slovenský charakter múzejných zbierok bol veľmi 
zložitý. Významnú rolu v tomto procese zohral Zväz československých múzeí a Ministerstvo školstva a národnej 
osvety v Prahe. Aj múzeá sa stali nástrojom kultúrnej polit iky prvej Československej republiky na šírenie 
myšlienky československej národnej jednoty. Príspevok hľadá odpovede na určité problémy kultúrneho vývoja 
Slovenska v medzivojnovom období a analyzuje rolu kultúrneho poslania Čechov na Slovensku. 
 
Luděk Beneš 
PhDr. Luděk Beneš je absolventem oboru historie – němčina na Filozofické fakultě Univerzity Palackého  
v Olomouci. V letech 1979–1990 byl zaměstnán v Okresním muzeu Mladá Bo leslav jako h istorik a vedoucí 
společenskovědního oddělení. V letech 1990–2018 působil jako ředitel Muzea Mladoboleslavska (do roku 2003 
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Okresní muzeum Mladá Boleslav). V letech 1993–1997, 2000–2012 a 2016–2018 byl členem Exekutivy AMG,  
v období 2009–2012 působil jako I. místopředseda AMG a v letech 2012–2015 jako předseda AMG. Je členem 
Rady Státního fondu kultury ČR. 
 
Kontakt:  Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 
 e-mail: ludben@email.cz 
 http://www.cz-museums.cz 
 
Snahy Svazu československých muzeí o  leg islat ivn í podchycení oboru muzejn ict ví  
Svaz československých muzeí usiloval od svého vzniku o realizac i zákona, který by řešil síť, činnost i zaměření 
muzeí a také ochranu muzejních sbírek. Jelikož ve 20. ani v 30. letech 20. století neexistovala polit ická vůle 
vytvořit samostatný muzejní zákon, byly snahy představitelů Svazu zaměřeny na spolupráci s archiváři, popř. 
s oblastí památkové péče. Poslední návrhy byly předloženy v období protektorátu, kdy už však neměly žádnou 
naději na úspěch. 
 
Pavol Tišliar 
Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., pôsobí ako vedúci Katedry etnológie a muzeológie na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave a na Ústave archeologie a muzeologie na Filozofickej fakulte Masarykovej 
univerzity v Brne. Zaoberá sa pedagogicky a publikačne okrem iného dejinami slovenského (československého) 
múzejníctva a kultúrnou polit ikou. 
 
Kontakt:  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra etnológie a muzeológie / 
 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – Ústav archeologie a muzeologie 
 e-mail: pavol.tisliar@uniba.sk / tisliar@phil.muni.cz 
 http://www.fphil.uniba.sk / http://www.phil.muni.cz 
 
Ľuboš Kačírek 
Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., vyštudoval magisterské štúdium slovenský jazyk a literatúra – história a bakalárske 
štúdium muzeológie – kultúrne dedičstvo na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti 
pôsobí na Katedre etnológie a muzeológie tamtiež a jako riad iťel Múzea dopravy v Bratislave – pobočky 
Slovenského technického múzea. Vo vedeckej a pedagogickej činnosti sa zameriava na kultúrne a technické 
dedičstvo Slovenska, dejiny múzejníctva s dôrazom na územie Slovenska a stredoeurópsky priestor, základné 
múzejné činnost i, múzejné výstavníctvo a múzejnú pedagogiku. So študentmi odboru v rámci praktickej prípravy 
pravidelne vytvára výstavy pre vybrané inštitúcie.  
 
Kontakt:  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Katedra etnológie a muzeológie / Slovenské 
 technické múzeum – Múzeum dopravy v Bratislave 
 e-mail: lubos.kacirek@uniba.sk / lubos.kacirek@stm-ke.sk 
 http://www.fphil.uniba.sk / http://www.stm-ke.sk 
 
S lovenské múzejn íct vo  v medzivo jnovom období: Možnost i a východiská rozvo ja   
Po vzniku Československej republiky na Slovensku prevažovali najmä spolkové múzeá, postavené zväčša na 
dobrovoľnej báze. Mnohé z nich zápasili s existenčnými problémami, bez finančného zabezpečenia, bez vhodných 
priestorov, ale tiež s chýbajúcou metodikou, čo sa často odrážalo v ich základných múzejných činnostiach. 
Príspevok sa zameria na prehľad fungovania slovenského múzejníctva v medzivojnovom období. Sleduje 
rozvíjanie múzeí založených pred rokom 1918, zakladanie nových, špecializovaných múzeí (Zemedelské múzeum  
v Bratislave, Banské múzeum Dionýza Štúra v Banskej Štiavnici, Židovské múzeum v Prešove), formovanie 
celonárodného múzea vlastivedného zamerania (Slovenské národné múzeum v Turčianskom Sv. Martine  
vs Slovenské vlastivedné múzeum v Bratislave) a ich vzájomné vzťahy k Zväzu československých múzeí  
v kontexte budovania jednotnej múzejnej siete v ČSR, profesionalizác ii pracovníkov múzeí a ochrane múzejných 
zbierok.  
 
Mária Halmová 
PhDr. Mária Halmová vyštudovala národopis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1978) 
a je dlhoročnou pracovníčkou Spišského múzea v Levoči a Slovenského národného múzea v Martine. Vo svojej 
odbornej práci sa venuje predovšetkým dejinám Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Slovenského národného 
múzea. 
 
Kontakt:  Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine – Múzeum Martina Benku 
 e-mail: maria.halmova@snm.sk 
 http://www.snm.sk 
 
 
 

mailto:lubos.kacirek@stm-ke.sk�
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Slovenské národné múzeum v medzivo jnovom období: Snahy o  pošt átnenie, zabezpečenie  
f inancovania a profesionalizác iu  
Slovenské národné múzeum založila Muzeálna slovenská spoločnosť (1893) ako spolkové múzeum. V snahe 
o zabezpečenie jeho pravidelného financovania a ďalšieho rozvoja vyvíjala dlhodobo úsilie o jeho poštátnenie. 
Prvé snahy podnikla Muzeálna slovenská spoločnosť už v roku 1919. Príspevok je zameraný na priblíženie tohto 
a ďalších pokusov o poštátnenie a tiež celkového stavu múzea v medzivojnovom období – jeho financovanie, 
personálne zabezpečenie a základné okruhy činnosti, v jej rámci i na spoluprácu s českými odborníkmi. 
 
 
III. blok: Muzea a jejich proměny v letech 1939–1962 / Zánik Svazu československých muzeí 
(16.00–18.00) 
Moderátor: Pavel Šopák / Slezské zemské muzeum / Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně – 
Ústav teorie architektury 
 
Miroslav Palárik 
Mgr. Miroslav Palárik, PhD., vyštudoval učiteľstvo histórie a muzeológiu na Univerzite Konštantína Filozofa 
v Nitre. V bádateľskej činnosti sa venuje dejinám múzejníctva na Slovensku (a v Československu) v prvej polovici 
20. storočia, ako aj kultúrnym dejinám v období vojnového slovenského štátu. V tejto oblasti publikoval niekoľko 
monografií, odborných kníh a vedeckých článkov doma i v zahraničí.  
 
Kontakt:  Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – Katedra histórie 
 e-mail: mpalarik@ukf.sk 
 http://www.ff.ukf.sk 
 
Múzeá ako panopt ikum alebo skôr výst avné skrine národa? Podoby expozičn ích priest o rov 
vybraných slovenských múzeí v období druhej svetovej vo jny 
Príspevok sústreďuje pozornosť na popis výzoru stálych výstav inštalovaných v múzeách v období trvania 
vojnového slovenského štátu. Popíše možnosti a limity ich využitia v prospech šírenia propagandy a ideológie 
štátostrany – Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Prezentácia je spracovaná na základe dochovaných revíznych 
správ Zväzu slovenských múzeí, ktorý v danom období zjednocoval múzejných pracovníkov v štáte.   
 
Pavel Douša 
PhDr. Pavel Douša, PhD., je absolventem oboru historie – muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě  
a doktorského studia v oboru české a československé dějiny tamtéž. V současné době pracuje jako náměstek pro 
muzeologii v Národním zemědělském muzeu a jako ředitel jeho pobočky Kačina – Muzea českého venkova. 
Předtím byl zaměstnán jako manažer sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze, jako náměstek pro marketing 
a kontakt s veřejností v Zoo Praha. V Národním muzeum působil jako náměstek pro strategický rozvoj, ředitel 
Historického muzea, vědecký tajemník a vedoucí Centra pro prezentaci kulturního dědictví. Byl vedoucím 
redaktorem časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Ve své profesní činnosti se zabývá organizací  
a hodnocením vědy, managementem, marketingem a prezentací kulturního dědictví. Podílel se nebo přímo řídil 
několik národních či mezinárodních projektů. Je členem různých vědeckých, expertních či poradních sborů  
a poroty ŽIVA AWARD. 
 
Kontakt:  Národní zemědělské muzeum – Muzeum českého venkova – Zámek Kačina 
 e-mail: pavel.dousa@nzm.cz 
 http://www.nzm.cz 
 
Poválečný vývo j Svazu československých muzeí a jeho osobnost i v let ech 1945–1960 
Příspěvek tematizuje proměnu činnosti Svazu československých muzeí v letech 1945–1953 (1960) a osobnosti, 
které se podíleli na jeho řízení. Přiblíží činnost pověřenců, muzejní rady a roli muzejních inspektorů. Nastíní také 
mezinárodní spolupráci Svazu, diskuzi nad muzejním zákonem a vznik Rámcového programu výstavních sbírek 
vlastivědného muzea.  
 
Daniel Hupko  
PhDr. Daniel Hupko, PhD., absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor 
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii dejepis – slovenský jazyk a literatúra (2008)  
a doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied (2015). 
Pracuje v Múzeu mesta Bratislavy ako kurátor literárnych zbierok a pozostalosti Janka Jesenského, zároveň 
zastáva funkciu vedúceho oddelenia dokumentácie. Je podpredsedom Zväzu múzeí na Slovensku, tajomníkom 
Literárnej a hudobnej komisie ZMS a členom Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti ZMS.    
 
Kontakt:  Múzeum mesta Bratislavy / Zväz múzeí na Slovensku 
 e-mail: daniel.hupko@bratislava.sk / podpredseda@zsm.sk 
 http://www.muzeum.bratislava.sk / http://www.zms.sk 
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Vznik l it erárn ích múzeí na S lovensku v 50. rokov 20. sto ročia 
Situácia po druhej svetovej vojne bola – napriek výrazným hospodárskym škodám, ktoré postihli i kultúrne 
objekty (múzeá, kultúrne pamiatky i ďalšie) – najmä po Víťaznom februári vhodným východiskom na budovanie 
siete kultúrnych zariadení, ktorých cieľom malo byť i upevňovanie novej spoločenskej reality. Prostriedkom mali 
byť múzeá ako jeden z nástrojov kultúrnej polit iky štátu prostredníctvom svojho agitačno-propagačného 
pôsobenia. V 50. rokoch 20. storočia vzniklo na Slovensku niekoľko literárnych múzeí. Po Múzeu Janka 
Jesenského v Bratislave sa súčasťou múzejnej siete postupne stalo Múzeum Petra Jilemnického vo Svätom Jure  
a Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktoré reflektovali život a dielo spisovateľov, po ktorých boli 
pomenované. Cieľom referátu je objasnenie procesu ich vzniku a cieľoch založenia v kontexte dejín 
(česko)slovenského múzejníctva. 
 
David Váhala 
Mgr. David Váhala působil nejprve jako kurátor muzeologické podsbírky a sbírky Slezského ústavu ve Slezském 
zemském muzeu, poté jako odborný asistent na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty 
Slezské univerzity v Opavě. Odtud přešel do Opavské kulturní organizace, kde pracoval jako historik, kurátor  
a provozně-technický vedoucí. V současné době je zaměstnán jako produkční, programový a kulturně-výchovný 
pracovník, t iskový mluvčí a vedoucí Oddělení vnějších vztahů Slezského zemského muzea. Odborně se zaměřuje 
na moderní dějiny severomoravsko-slezského muzejnictví a věnuje se přípravě a realizac i výstav nejrůznějšího 
zaměření. 
 
Kontakt:  Slezské zemské muzeum 
 e-mail: vahala@szm.cz 
 http://www.szm.cz 
 
Proměna opavského muzejn ict ví od 30. do  60. let  20 . st o let í 
Příspěvek se zaměří na radikální proměnu opavského, resp. slezského muzejnictví od konce 30. do 60. let  
20. století. Budou zmíněny muzejní instituce působící v Opavě za tzv. první republiky (např. Gymnasijn í museum, 
Muzeum Matice Opavské, Muzeum památek národního osvobození, Československé zemědělské muzeum, 
Městské muzeum a Slezské zemské muzeum). Dále bude naznačen vznik a činnost Říšského župního muzea  
v době okupace. Pozornost bude věnována zejména obnovení, resp. znovuvybudování Zemského muzea v Opavě 
po 2. světové válce, jeho postátnění v roce 1949 a transformaci ve Slezské muzeum v Opavě s důrazem na jeho 
prezentační, sbírkotvornou, vědeckou i metodickou činnost. 
 
Jan Lomíček 
Mgr. Jan Lomíček, Ph.D., vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2013 
působí jako kurátor Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Historického muzea – Národního muzea, od roku 
2016 pak jako vedoucí téhož oddělení. Je členem muzejní rady Slovenského olympijského a športového múzea 
(od roku 2017). V Národním muzeu je součástí autorského týmu připravované stálé expozice dějin 20. století.   
 
Kontakt:  Národní muzeum – Historické muzeum – Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu 
 e-mail: jan.lomicek@nm.cz 
 http://www.nm.cz 
 
Hist orie a perspekt ivy sportovního muzejn ict ví na příkladu sb írky dějin t ělesné výchovy a sport u 
Národního  muzea 
Sbírka dějin tělesné výchovy a sportu Národního muzea představuje nejstarší kontinuálně vedený soubor 
dokumentující vývoj tohoto odvětví v Evropě. Svou historii odvíjí od sokolských muzeí, která se po sloučení 
s Muzeem československé tělovýchovy a sportu stala společným základem sbírek Státního muzea tělesné výchovy 
a sportu. Roku 1972 se sbírka stala součástí Národního muzea. Po povodních v roce 2002 ztratila sb írka možnost 
prezentace ve stálé expozici, která byla dříve umístěna v Tyršově domě v Praze. S dlouhodobou absencí stálé 
expozice, tedy i nemožností kontinuálně prezentovat činnost oddělení však dochází ke ztrátě povědomí  
o sportovních sbírkách a jejich historii v Národním muzeu obecně. Příspěvek se zaměří na historii 
československého sportovního muzejnictví, současný stav a jeho perspektivy ve srovnání se situací v zahraničí,  
zejména na Slovensku. 
 
 

4. prosince 2019 / Druhý jednací den kolokvia 
 

IV. blok: Aktuální úkoly oboru muzejnictví v České a Slovenské republice dnes / Odkaz Svazu 
československých muzeí (9.00–10.30) 
Moderátor: Daniel Hupko / Múzeum mesta Bratislavy / Zväz múzeí na Slovensku 
 
Václav Sixta 
Mgr. Václav Sixta vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nyní pracuje jako historik  
a lektor v Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů, kde se věnuje didaktice soudobých dějin  
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a dějinám ve veřejném prostoru. Je spoluautorem výzkumného projektu Dějiny v diskusi: Muzeum, který se 
zabývá vystavováním soudobých dějin v českých muzeích.  
 
Kontakt:  Ústav pro studium totalitních režimů 
 e-mail: vaclav.sixta@ustrcr.cz 
 http://www.ustrcr.cz 
 
Muzeum v rekonst rukci: Česká h ist o rická muzea po roce 1989 
Příspěvek se pokusí formulovat problémy výzkumu dějin muzeí po roce 1989 a na základě vlastního výzkumu 
nabídne k diskusi několik tezí o vývoji českých historických muzeí v tomto období. Zaměří se na procesy 
rekonstrukcí historických muzeí různého typu a tematického zaměření, a především s ohledem na to, jaké faktory 
ovlivňovaly výsledné podoby expozic a způsob prezentace historických témat.  
 
Eva Ševčíková  
Mgr. Eva Ševčíková je absolventkou odboru etnológia – dejiny umenia na Filozofickej fakulte Masarykovy 
univerzity v Brně. Pracovala ako kurátorka v Malokarpatskom múzeu v Pezinku a Múzeu ľudovej umeleckej výroby 
ÚĽUV. Sedem rokov aktívne pôsobila ako predsedníčka Etnologickej komisie Zväzu múzeí na S lovensku. 
V súčasnosti je vedúcou Muzeologického kabinetu Slovenského národného múzea a výkonnou redaktorkou 
časopisu Múzeum. Venuje sa metodike v oblasti odborných múzejných činností.  
 
Kontakt:  Slovenské národné múzeum – Muzeologický kabinet 
 e-mail: eva.sevcikova@snm.sk 
 http://www.snm.sk 
 
Pro fesionalizác ia múze jn íct va na S lovensku: 30 rokov vývo ja a aktuálne t rendy 
Príspevok porovná údaje publikované vo výročných správach múzeí z rokov 1989 a 2018. Je možné z uvedených 
kvantitatívnych údajov hodnotiť vývoj profesionalizác ie múzeí na Slovensku? Aké trendy naznačuje nárast počtu 
zbierkových predmetov alebo nárast prezentačných aktivít? Odráža zvyšujúci sa počet zamestnancov  
aj zvyšovanie kvality odbornej činnosti múzeí? Aké miesto má v činnosti múzeí odborná správa zbierok? 
Odpoveďou na žiaduce zvyšovanie profesionalizácie múzejníctva je systematické vzdelávanie, dôležitú úlohu 
zohráva aj kontrola. 
 
Luděk Beneš 
PhDr. Luděk Beneš je absolventem oboru historie – němčina na Filozofické fakultě Univerzity Palackého  
v Olomouci. V letech 1979–1990 byl zaměstnán v Okresním muzeu Mladá Bo leslav jako h istorik a vedoucí 
společenskovědního oddělení. V letech 1990–2018 působil jako ředitel Muzea Mladoboleslavska (do roku 2003 
Okresní muzeum Mladá Boleslav). V letech 1993–1997, 2000–2012 a 2016–2018 byl členem Exekutivy AMG,  
v období 2009–2012 působil jako I. místopředseda AMG a v letech 2012–2015 jako předseda AMG. Je členem 
Rady Státního fondu kultury ČR. 
 
Kontakt:  Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 
 e-mail: ludben@email.cz 
 http://www.cz-museums.cz 
 
Příprava reg ist ru muzeí po  roce 1990 
Podněty pro vznik registru muzeí se objevovaly v souvislosti s různými návrhy legislativní úpravy oboru 
muzejnictví již v 90. letech 20. století. Aktivity na tomto poli byly dočasně oslabeny po roce 2000 v reakci na 
přijetí zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. V posledních letech se však znovu potvrdila 
nutnost oddělit skutečná muzea od subjektů, jež sice mají tento termín ve svém názvu, v žádném případě však 
nedopovídají charakteristice muzejních institucí. V současné době je registrace a akreditace řešena v rámci 
přípravy nového zákona o muzeích. 
 
Gabriela Podušelová 
PhDr. Gabriela Podušelová je absolventkou odboru histórie – filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Od roku 1982 pôsobí v slovenskom múzejníctve. Od roku 1992 pracuje v Slovenskom 
národnom múzeu s krátkou prestávkou v rokoch 2008–2010, kedy pôsobila na Ministerstve kultúry SR. V SNM 
pracovala v rokov 1992–2008 ako metodik a vedúca Muzeologického kabinetu, od roku 2010 tu pôsobí ako 
námestníčka generálneho riaditeľa pre odborné činnosti. Aktívne sa podieľala na tvorbe právnych predpisov pre 
oblasť múzeí a galérií a viacerých analyticko-koncepčných materiálov nejen pre SNM, ale aj pre slovenské 
múzejníctvo. Je spoluautorkou a zostavovateľkou publikácie Slovenské národné múzeum (2013) a tiež novej 
expozície Slovenská národná rada v toku času (2018–2019) v Múzeu Slovenských národných rád na Myjave. 
Iniciovala a autorsky sa podieľala na tvorbe viacerých výstav. V roku 2016 sa ako komisárka spolupodieľala na 
realizácii výstavy Poklady gotiky zo Slovenska pre Pallazzo Quirinale v Ríme v rámci Predsedníctva Slovenskej 
republiky v Rade Európskej únie. 
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Kontakt:  Slovenské národné múzeum – Úsek odborných činností  
 e-mail: gabriela.poduselova@snm.sk 
 http://www.snm.sk 
 
Múzeá a ochrana kult úrneho ded ičst va pri t vorbe leg islat ivy: H lavné cie le zákona o  múzeách  
a o  galériách v 90. rokoch 20. st o ročia 
Špecifiká predpisov na ochranu kultúrneho dedičstva na Slovensku po roku 1947 a stav legislatívy pred rokom 
1989. Východiská pri tvorbe právnych predpisov pre oblasť múzeí a galérií po roku 1989. Zákon NR SR  
č. 115/1997, o múzeách a o galériách. Jeho význam – aj keď nedokonalý, tak významnou mierou príspel 
k ochrane múzejných zbierok aj samotných múzeí a galérií. Súčasný stav legislatívy v SR – zákon NR SR  
č. 206/2009, o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v aktuálnom znení – porovnanie 
so zákonom č. 115/1998, novely zákona po jeho prijatí, problematické oblasti. Čo s múzejnou legislatívou 
v budúcnosti. 
 
Zdeněk Kuchyňka 
PhDr. Zdeněk Kuchyňka absolvoval obor prehistorie – dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po 
studiu pracoval jako redaktor, nejprve v 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. V roce 1995 byl 
pověřen řízením Okresního muzea Kladno, od roku 2002 je ředitelem Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně. 
Působí jako externí lektor na Kladenské univerzitě třetího věku, kde přednáší regionáln í dějiny a dějiny umění. 
Specializuje se na dějiny středověku a raného novověku a na dějiny Kladenska a Slánska. Od roku 2012 je členem 
Exekutivy AMG, přičemž v letech 2015–2018 působil na pozici II. místopředsedy AMG.  
 
Kontakt:  Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně 
 e-mail: kuchynka@omk.cz 
 http://www.omk.cz 

 
Proč je t řeba zákona o muzeích? 
V současné době je jediný platným právním předpisem pro základní činnost muzeí a galerií zákon č. 122/2000 
Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Činnosti, které muzejní instituce 
vykonávají, jsou stanoveny v § 10a jako Standardy. Dodržovat je ale mají povinnost jen muzea zřizovaná státem  
a ÚSC. Nejen proto je potřeba vytvořit nový právní předpis, který by se stejně jako v případě knihoven či archivů 
týkal i činnosti muzeí a galerií.  
 
Strategické cíle a vize českého a slovenského muzejnictví / Panelová diskuse (11.00–13.00) 
Moderátor: Zdeněk Kuchyňka / Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně / Asociace muzeí a galerií České 
republiky, z. s. 
 
Zástupci oboru muzejnictví České a Slovenské republiky 
 
 
 
 
 
 
  
 


