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Návrh strategických cílů AMG pro období 2022–2024: 
(ke dni 18. října 2021) 

 
Hlavní úkol AMG jako největšího profesního svazu sbírkotvorných institucí v České republice: 
 

• zvyšování prestiže oboru muzejnictví a vnímání role muzeí a galerií jako strážců významné části 
kulturního dědictví naší země. 
 

A. Všestranný rozvoj oboru muzejnictví 
• ve spolupráci s MK ČR a dalšími subjekty usilovat o návrat k tvorbě střednědobých koncepcí 

v oblasti kultury (většina těchto materiálů byla připravena na léta 2015–2020 bez provedení 
jejich řádné evaluace, resp. zatím nevznikly koncepce nové); 

• aktivně se podílet především na přípravě a realizaci Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na léta 
2021–2025; 

• usilovat o vyhodnocení Strategie digitalizace kulturního obsahu na léta 2013–2020  
a iniciovat aktualizaci tohoto materiálu zohledňující priority muzejních institucí pro další 
období; 

• v souvislosti s opuštěním přípravy národní platformy pro správu a evidenci sbírek muzejní 
povahy (projekt ELVIS) se podílet na systémovém řešení této problematiky na celostátní 
úrovni (terminologie a tezaury, standardizace záznamů, jejich uložení a zabezpečení, návrh na 
vytvoření pracovní skupiny MK ČR) a vzhledem k dané situaci nadále požadovat zajištění 
technické podpory programu DEMUS; 

• podílet se na projektech kybernetické bezpečnosti a ochrany měkkých cílů v oblasti kultury; 
• usilovat o posílení dotačních programů na podporu zvyšování úrovně ochrany sbírek muzejní 

povahy a spolupracovat na stanovení standardů kvalifikované péče o sbírkové předměty; 
• aktivně přispívat k naplňování cílů Memoranda o meziresortní spolupráci mezi MK ČR  

a MŠMT ČR; 
• v souvislosti s přípravou revize RVP nadále usilovat o změnu právního postavení muzejních 

institucí jako nedílné součásti systému dalšího vzdělávání a integraci jejich role do strategií  
a předpisů zastřešujících koncept celoživotního učení; 

• pokračovat v úsilí o zdokonalování systému statistického sledování oboru muzejnictví  
a využívat k tomu projekt Benchmarking muzeí; 

• nadále spolupracovat na optimalizaci zpracování a prezentace statistických dat a podílet se na 
přípravě dalších nástrojů pro evaluaci činnosti muzeí a galerií; 

• aktualizovat složení pracovní skupiny pro muzejní statistiku AMG a podporovat její činnost; 
• nadále usilovat o rozvoj Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, Festivalu muzejních nocí  

a dalších mediálních kampaní AMG (Muzea a 20. století, Encyklopedie muzejnictví, 
Kalendárium akcí a výstav, ad.); 

• prohlubovat spolupráci s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR s cílem propagovat  
a popularizovat aktivity muzeí a galerií směrem k široké veřejnosti. 

 
B. Aktivní role AMG při tvorbě právních předpisů 

• ve spolupráci s MK ČR a dalšími subjekty usilovat o vytvoření a schválení zákona o muzeích; 
• podílet se na přípravě a realizaci systému registrace a akreditace muzeí a galerií v ČR; 
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• pokračovat v diskusi na téma profesních a etických standardů muzejní práce nejen v reakci na 
připravovanou úpravu definice muzeí ICOM; 

• ve spolupráci s MK ČR, Unií zaměstnavatelských svazů ČR, Asociací krajů ČR, Svazem měst  
a obcí ČR a dalšími partnery usilovat o optimální řešení problematiky účtování o sbírkových 
předmětech v muzejních institucích (nákupy, sběry, dary); 

• nadále upozorňovat na nutnost řešení nesouladu mezi minimální nebo zaručenou mzdou  
a platovými tabulkami; 

• spolupracovat na přípravě legislativních předpisů týkajících se paměťových institucí  
a hmotného kulturního dědictví, zejména novelizovaných nebo zcela nových zákonů  
v oblasti muzejnictví, památkové péče a archivnictví;  

• pokračovat v nastavené spolupráci v oblasti právního poradenství; 
• aktualizovat složení pracovní skupiny pro muzejní legislativu AMG a podporovat její činnost; 
• nadále požadovat úpravu stávajících dotačních titulů s cílem zlepšit přístup muzejních 

institucí k finančním prostředkům ze státního rozpočtu. 
 
        C. Aktivizace členské základny AMG 

• pokračovat v rozvoji webových prezentací na Serveru muzeí a galerií ČR na adrese 
http://www.cz-museums.cz a ve zkvalitňování obsahu Věstníku AMG; 

• podporovat stávající činnost krajských sekcí, komisí, kolegií a pracovních skupin AMG  
a formou pravidelných setkání nad aktuálními tématy z oblasti muzejní praxe usilovat o jejich 
aktivizaci; 

• využívat dostupných nástrojů komunikace pro zapojení všech členů do aktivit AMG s cílem 
možnosti podílet se na naplňování stanovených strategických cílů. 

 
D. Podpora vzdělávání muzejních pracovníků 

• ve spolupráci s muzeologickými pracovišti v České republice usilovat o zkvalitnění výuky 
muzeologie a vytváření teoretických podkladů pro muzejní praxi; 

• podílet se na přípravě postgraduálního studia muzeologie a dalších forem vzdělávacích 
programů;  

• zabývat se návrhem koncepčního řešení v oblasti zvyšování kvalifikace muzejních pracovníků; 
• nadále pokračovat v rozvoji Školy muzejní propedeutiky;  
• podporovat tvorbu oborového názvosloví v oblasti etnografických sbírek; 
• napomáhat dalšímu vzdělávání pracovníků muzeí a galerií pořádáním seminářů, workshopů, 

konferencí a kolokvií na aktuální témata oboru muzejnictví. 
 
E. Spolupráce AMG s dalšími partnery 

• pokračovat ve spolupráci se spolky, asociacemi a organizacemi působícími v oblasti kulturního 
dědictví v České republice i v zahraničí, případně navázat spolupráci s dalšími partnery;  

• aktivně působit v Unii zaměstnavatelských svazů ČR a ve spolupráci s ní prosazovat 
zkvalitnění podmínek pro muzejní činnost; 

• pokračovat v úzké spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Asociací krajů České republiky  
a Svazem měst a obcí ČR; 

• nadále prezentovat AMG jako odborného garanta pro obor muzejnictví vůči zřizovatelům 
muzejních institucí všeho typu; 

• aktivně se spolupodílet na přípravě generální konference ICOM v České republice v roce 2022 
na téma Power of Museums; 

• ve spolupráci s dalšími subjekty připravit v roce 2023 mezinárodní konferenci na téma 
Muzeum a změna VI; 

• spolu s partnery ze Saska, Bavorska a Horního Rakouska se podílet na realizaci každoročních 
setkání muzejních pracovníků z těchto zemí. 

 
 
 


