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Slovo předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,
na následujících stránkách Vám předkládáme přehled činnosti AMG, rozbor a výsledky revize hospodaření
našeho profesního sdružení, ale také podnět se s námi zamyslet, jaký byl rok 2010. Pro české muzejnictví byl rok
2010 rokem plným změn, překvapení, zvratů, personálních výměn a generačních obměn na vedoucích místech muzeí
a galerií. A s tím ruku v ruce přišlo téma financí a jejich množství vkládané do kultury, potažmo do kulturních institucí,
ale také granty, projekty.
S novým vedením na Ministerstvu kultury ČR nastala i nová, velmi konkrétní podoba spolupráce a vzájemného
vnímání oboru muzejnictví. To se poprvé projevilo v listopadu na společném dvouhodinovém, velmi konstruktivním
jednání zástupců Exekutivy AMG s náměstkyní ministra kultury pro oblast památkové péče, muzeí a galerií, regionální
a národnostní kultury PhDr. Annou Matouškovou, když před tím se již osobně zúčastnila a také vystoupila s příspěvkem na šestém celorepublikovém kolokviu, konaném u příležitosti 20. výročí založení AMG. V Brně jsme si nejen
připomněli 20 let práce Asociace muzeí a galerií ČR, její počátky, vývoj i současný stav, ale také nastínili výhledy do
dalšího období.
Přirozeně se některé výše jmenované situace odrazily i v činnosti AMG. Průběžně jsme sledovali personální
výměny ve vedení muzeí a galerií (neboť víme, že tak, jak ředitel organizace vnímá potřebnost našeho občanského
sdružení, tak je vnímána i dalšími pracovníky tohoto muzea či galerie). V některých případech je AMG oslovována,
aby navrhla svého zástupce do komise pro výběr ředitele. Zde existuje velmi úzká spolupráce s Ministerstvem kultury
ČR, ale také s některými samosprávnými celky jako např. s Pardubickým, Jihočeským, Plzeňským krajem či krajem
Vysočina. Jsou však také regiony, kde naopak odborného zástupce AMG vůbec nepožadují a komise je složena pouze
z politických zástupců kraje. Není potom výjimkou, že se o novém řediteli dozvíme se zpožděním až z médií. Postupně
se nám daří velmi dobře komunikovat na úrovni krajů také třeba i tím, že jsme zvolili, dle mého názoru, vhodnou cestu prezentace našich výsledků v jednotlivých regionech. A tak s Národním zahájením Festivalu muzejních nocí jsme již
navštívili kraj Vysočinu, Jihomoravský a Pardubický kraj; v roce 2011 se tato akce uskuteční v západočeské metropoli
Plzni ve spolupráci s Plzeňským krajem.
Často slýcháme kolem sebe v muzeích a galeriích hořekování, kam se to náš obor řítí. Osobně se domnívám, že není třeba tolik skepse. Ano, s financemi musíme racionálně nakládat, tvořit dlouhodobé vize a plány,
a krok za krokem je cílevědomě realizovat. I přes proklamovaná a uskutečňovaná finanční omezení se české muzejnictví stále posunuje a posunulo do kvalitativně jiných dimenzí. Za dvacet let se v našich muzeích změnilo snad
všechno. Stále více jsou tyto změny zřetelnější, stále více se prosazuje ekonomický přístup a myšlení, které nacházejí své viditelné místo. V mnoha muzeích se budují depozitáře (např. v Českých Budějovicích, v Chebu, v Uherském Hradišti, v Olomouci, v Muzeu hl. města Prahy a dalších). Národní muzeum prožívá největší změnu ve své
historii, stěhování historické budovy a přípravu na generální rekonstrukci. Uměleckoprůmyslové museum v Praze projektuje nové depozitáře a také připravuje rekonstrukci své budovy. Je tedy zřejmé, že i v tzv. době krize se
dostává na muzea a galerie. Velmi nadějně vypadají plány a projekty na stavby nových galerií v Ostravě, v Plzni,
v Liberci, ve Zlíně; Galerie výtvarného umění v Karlových Varech rozšiřuje své prostory v bývalé Becherově vile.
Jsem stále velkou optimistkou a na závěr si proto nemohu nepoložit otázku: Co pro mě bylo v loňském roce
největším muzejním zážitkem?
Zcela záměrně si tuto otázku pokládám, protože nejde jen o zážitek jako takový, jde spíše o vnímání našeho
oboru prostřednictvím událostí jednoho dne. Zde se chci podělit se všemi muzejníky o jeden běžný a ne absurdní den
v životě muzejníka. Dne 8. prosince 2010 uspořádala Komise muzejního managementu AMG v Muzeu hl. města Prahy tradiční seminář, tentokrát na téma „Dramatická výchova v muzeích“. Osobně jsem byla překvapená množstvím
účastníků, jejich nadšením a chutí se zapojit do připraveného programu. V tento den se konala v České republice
stávka a komplikovala program nejen můj. Večer mě pak čekalo ještě jedno muzejní překvapení. V den výročí smrti
Johna Lennona se konal v Národním muzeu – Českém muzeu hudby vzpomínkový večer. Uprostřed dvorany stála
žlutá ponorka s nestárnoucí legendou českých diskžokejů Milošem Skalkou. Následovala živá vystoupení takových
rockových legend jako jsou Pavel Sedláček a Karel Kahovec. Překvapení večera však nebralo konce, když do sálu
vstoupil Karel Gott v doprovodu ředitele Českého muzea hudby Emanuele Gadalety. A pak, že se české muzejnictví
nemění? Mění! Uvědomila jsem si, že jsem přítomna jednomu z důkazů, že právě toto je ta jedna z obrovských změn.
Muzea se otevírají veřejnosti, snaží se o vstřícnou, přátelskou a přitažlivou atmosféru. Možná netradičně, často bez
tolik vzývaného konzervatismu a bez jakéhosi elitářství. Příkladem toho je celý projekt Beatlemánie. A to se Českému
muzeu hudby, stejně jako řadě ostatních muzeí, daří. Uvědomuji si stále víc, jak se celý obor ve světě i u nás změnil
a posunul směrem k vnímání diváka a vlastně spoluaktéra onoho zážitku poznávání, odpovídajícímu 21. století.
Milé kolegyně, milí kolegové, držme si tedy palce, aby se návštěvníkům v našich muzeích líbilo, aby k nám
chodili v co největším počtu, aby se naše muzea a galerie stala skutečnou součástí jejich i našich životů.
Vaše Eva Dittertová

1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR
Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí, galerií, případně jiných právnických a fyzických osob, působících v muzejnictví. AMG byla roku 1990 založena dle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Posláním AMG je působit jako reprezentant muzeí a galerií v České republice. Usiluje o rozvoj muzejnictví
a zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích a galeriích; hájí společné zájmy a práva muzeí a galerií, sdružených v AMG,
v duchu principů stanovených Etickým kodexem ICOM.
Svého cíle AMG dosahuje tím, že zejména (Stanovy AMG, § 2):
1. Uplatňuje profesní hlediska muzeí a galerií při úpravě právních norem a navrhování nových právních norem,
které ovlivňují odborné, ekonomické i právní postavení muzeí a galerií i oboru muzejnictví jako celku.
2. Zastupuje zájmy svých členů vůči státu a územním samosprávným celkům i ostatním zřizovatelům muzeí
a galerií, i ve vztahu k jiným právnickým a fyzickým osobám.
3. Na vyžádání vysílá své zástupce do výběrových řízení nebo konkursů vypisovaných zřizovateli muzeí a galerií.
4. Podílí se na tvorbě koncepcí a významných projektů v oboru muzejnictví a spolupracuje při tom s odbornými
pracovišti, případně taková pracoviště zřizuje.
5. Podílí se na zajišťování různých forem vzdělávání pracovníků muzeí a galerií a zprostředkovává kontakty
mezi odbornými pracovníky.
6. Podle možnosti zajišťuje nebo zprostředkovává odborné služby pro své členy, nebo tak činí na vyžádání pro
jiné subjekty.
7. Podle potřeby zřizuje další právnické osoby pro ediční, agenturní a jinou hospodářskou činnost ve prospěch
svých členů, nebo se na zřizování takových právnických osob podílí.
8. Napomáhá řešit spory mezi svými členy cestou smírčího řízení.
9. Podle možnosti poskytuje finanční pomoc těm svým členům, kteří se ocitnou ve stavu krajní nouze.
10. Všestranně propaguje a popularizuje činnost muzeí a galerií i činnost vlastní vůči veřejnosti.
11. Spolupracuje s partnerskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí.
Se zřetelem k oboru muzejnictví:
12. Provádí vlastní vydavatelskou a nakladatelskou činnost.
13. Zpracovává data a dle platných zákonů poskytuje rešeršní služby z vytvořených databank.
14. Provádí výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd.
15. Provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění.
16. Pořádá výstavy, veletrhy, přehlídky a obdobné akce.
17. Pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorských činností.

2. Koncepční činnost v roce 2010
Plán činnosti AMG na rok 2010 definoval v oblasti koncepční činnosti několik úkolů. Bylo to v prvé řadě definování profesních a etických standardů a vznik národního registračního systému muzeí a galerií, stanovení výkonových
indikátorů za obor muzejnictví a jejich testování v rámci pilotního projektu pro vybranou skupinu muzeí (benchmarking) a zpracování návrhu další změny ročního statistického výkazu V-Kult pro rok 2012. V souladu s plánem činnosti
byla ustavena pracovní skupina pro muzejní statistiku v rámci AMG, která se touto problematikou soustavně v průběhu roku zabývala. Na počátku roku 2010 měla pouze tři členy – PhDr. Františka Šebka, Mgr. Tomáše Niesnera a Annu
Komárkovu, BBus (Hons), na základě několika výzev na Senátu AMG se ji podařilo rozšířit na pět členů až v samém
závěru roku 2010 (doplnily ji Mgr. Dagmar Hamalová a PhDr. Dana Veselská).
Bezesporu největší díl práce na poli muzejní statistiky odvedl PhDr. František Šebek, který zpracoval souhrnný materiál k vytvoření systému profesních a etických standardů a formulaci akreditačního systému muzeí v České
republice, za účinné pomoci ředitelky sekretariátu AMG Anny Komárkové, BBus (Hons). Tento materiál by měl být
diskutován v rámci jednotlivých orgánů AMG a po zapracování připomínek se stát výchozím materiálem pro jednání
s Ministerstvem kultury ČR (MK ČR). Pro přípravu akreditace muzeí, a s tím souvisejícím definováním jednotlivých
standardů, by měla vzniknout v rámci AMG pracovní skupina, která se bude projektem dlouhodobě zabývat. Přípravná fáze tohoto projektu bude trvat minimálně 2 roky.
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Ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) se podařilo připravit
a otestovat pilotní projekt benchmarkingu českých muzeí. V závěru roku 2009 byl představen projekt na jednání
Senátu AMG. Materiál byl poté předán zástupcům NIPOS jako výchozí podklad pro vytvoření softwarové aplikace,
která data získaná od muzeí dále zpracovává a porovnává. NIPOS dokončil software pro sledování výkonnosti muzeí
v říjnu 2010. V pilotním projektu byla testována krajská a městská/obecní muzea. Zapojení muzeí do benchmarkingu
bylo dobrovolné, podmínkou byl jejich souhlas s použitím dat získaných z dotazníků V-Kult za rok 2009 a s doplněním
chybějících deseti nových údajů. Dle adresáře AMG bylo osloveno 114 vybraných muzejních institucí, zájem zapojit
se do projektu projevilo celkem 52 z nich. Těmto institucím byl zaslán dopis s doplňkovým dotazníkem a instrukcemi
pro jeho vyplnění. Doplňkový dotazník jsme obdrželi nakonec od 44 muzeí. Prezentace výsledků šetření proběhla na
speciálním semináři pro zapojená muzea, který se uskutečnil 25. listopadu 2010 v Národním muzeu za přítomnosti
zástupců AMG, NIPOS a Českého statistického úřadu (ČSÚ). Na tomto workshopu mohla muzea diskutovat s autory
projektu a předkládat návrhy na jeho úpravu. Výsledná data nebyla zveřejněna a byla přístupná pouze účastníkům
projetu a řešitelskému týmu, byla také prezentována v souhrnné podobě na prosincovém Senátu AMG. Muzeím byla
zaslána též zpráva – první závěry z pilotního projektu. Na základě diskuze účastníků semináře bylo konstatováno, že
projekt benchmarkingu je vítaným nástrojem evaluace činnosti muzeí a nepochybně prospěje praxi muzeí, může
se stát motivačním nástrojem jejich dalšího rozvoje. Bylo zároveň zdůrazněno, že benchmarking je nutno vnímat
a prezentovat jen jako jeden z nástrojů evaluace činnosti muzeí, a to jako nástroj založený převážně na statistických
datech, z čehož vyplývají jeho výhody i meze. V budoucnu bude tedy nutno benchmarking doplnit dalšími (pokud
možno standardizovanými) metodami evaluace muzeí. Posuzovaný projekt benchmarkingu posouvá v tomto směru
české muzejnictví mezi přední země v Evropě, snažící se v této oblasti měřit výkonnost muzejních institucí. Tento
trend je přitom z hlediska celkového společenského vývoje neodvratný, přirozený a lze mu jedině vyjít vstříc. České
muzejnictví má ojedinělou šanci ovlivnit podobu projektu iniciativou zdola. Nezbytným požadavkem pro dopracování
projektu je potřeba zpracovat podrobné vysvětlení a návod k vyplnění jednotlivých položek dodatečného dotazníku
– ukázalo se totiž, že některé položky si zúčastněná muzea vykládala různě, některé nebyly dobře pochopeny, chyběla
metodická doporučení nebo návody. V roce 2011 se předpokládá další prezentace projektu a připravených úprav.
O benchmarkingu vyšly souhrnně články ve Věstníku AMG č. 3/2010 a č. 1/2011.
V souvislosti s projektem benchmarkingu byl na jednání Exekutivy AMG také projednán materiál k měření virtuálních návštěv webových stránek muzeí, zpracovaný PhDr. Františkem Šebkem. V rámci dalších úprav V-Kultu bude
od muzeí vyžadován také tento údaj. Stejná položka je od roku 2007 sledována v prostředí knihoven. Metodika bude
zaslána do muzeí v roce 2011.
Po celý rok 2010 pokračovalo připomínkování statistického výkazu V-Kult. Návrhy AMG na změnu dotazníku
pro rok 2011 byly NIPOS až na výjimky přijaty. Dotazník pro rok 2012 bylo nutné upravit dle jednotlivých položek
benchmarkingu. PhDr. František Šebek také připomínkoval podkladový materiál NIPOS, který byl zpracován na žádost
ČSÚ k dopočítávání hodnot za nevyplněné položky kulturních služeb muzeí a galerií ve statistickém výkazu V-Kult
v rámci celkové bilance kultury České republiky.
V otázce malých muzeí plán činnosti AMG počítal s workshopem, který uspořádala opět Komise muzejního
managementu AMG. Tentokrát se věnoval otázce využití dramatické výchovy v muzeích a proběhl 8. prosince 2010
v Muzeu hl. města Prahy. Zpráva o semináři byla publikována v prvním čísle Věstníku AMG 2011.
V otázce digitalizace bylo jistě nejvýznamnějším počinem již šesté celorepublikové kolokvium na aktuální téma
českého muzejnictví, konané v listopadu 2010 v Brně, jehož jeden blok byl věnován právě problematice digitalizace
muzejních sbírek a projektům, které v českých muzeích právě probíhají.
Na základě usnesení Senátu z prosince 2009 oslovila AMG zástupce odboru ochrany movitého kulturního
dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR (OMG) a Moravského zemského muzea (MZM) ve věci společné
schůzky k návrhu řešení problematiky s narůstajícími technickými problémy evidence sbírek v rámci aplikace DEMUS,
fungující nyní na platformě programu MS Access 1997. Muzea si mohou licenci softwaru zakoupit, Microsoft ale již
nedistribuuje instalační médium s programem. Pro muzea je tudíž prakticky nemožné DEMUS instalovat na nové počítače, navíc DEMUS 97 není s novým operačním systémem Windows 7, který je dnes součástí všech nových zařízení,
kompatibilní. Společné jednání se uskutečnilo v únoru 2010, zástupci Metodického centra pro informační technologie v muzejnictví (CITEM) při MZM na něm informovali o projektu podaném pod názvem „Zavedení integrovaného
systému správy sbírek“ do Integračního operačního programu při Ministerstvu vnitra ČR (MV ČR). Projekt prezentovalo MZM na kolokviu v listopadu 2010 v Brně; o projektu byly také publikovány souhrnné články ve Věstníku AMG
č. 5 a 6/2010. Od realizace nového moderního systému správy sbírek si muzejní a galerijní instituce v České republice
slibovaly zásadní kvalitativní posun v této oblasti jejich činnosti. Projekt byl však v závěru roku 2010 předčasně ukončen a MZM z jeho realizace odstoupilo.
Problematika krizového managementu muzeí byla řešena především v rámci zapojení AMG do projektů Českého komitétu Modrého štítu. Jeho činnosti se za AMG účastnili po celý rok 2010 Anna Komárková, BBus (Hons)
a Ing. Ivo Štěpánek.
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3. Propagace a popularizace muzejnictví v roce 2010
V roce 2010 ve snaze mediálně zviditelnit a propagovat obor muzejnictví uspořádala AMG tradiční soustavu
mediálních kampaní, která si získala oblibu, nejen mezi muzejními pracovníky, ale také u široké veřejnosti. Byly to
především VIII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a šestý ročník Festivalu muzejních nocí. Tematická
kampaň Muzea a 20. století nebyla v roce 2010 vyhlášena; pro rok 2011 byla vyhlášena kampaň s názvem „Muzea
a ideologie“.

Festival muzejních nocí

Fenomén muzejních nocí patří po řadu let ve velkých evropských metropolích ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště
atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům
kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto
novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její
až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil v roce 2005
ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se ujala AMG ve spolupráci s MK ČR a Národním muzeem. Úspěch
festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje stále více měst
a institucí. V roce 2010 byl vyhlášen již šestý ročník Festivalu muzejních
nocí, který proběhl ve dnech 14. května až 12. června 2010. O tom, kde
se jednotlivé muzejní noci konaly, informovaly internetové stránky na
adrese http://www.muzejninoc.cz. Festival opět spojilo jednotné logo.
Muzejní noci proběhly ve 123 městech a zúčastnilo se jich celkem 218
institucí, což bylo opět o něco více než v loňském ročníku.
Narůstající úspěch jednotlivých ročníků festivalu dal vzniknout
myšlence slavnostního Národního zahájení festivalu, které se tak stalo
novým prvkem Festivalu muzejních nocí v České republice. Tato zahajovací slavnost se stává každoroční tradicí konanou vždy pod záštitou
jednoho z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů České republiky (AK ČR). V roce 2010 proběhlo již třetí Národní
zahájení Festivalu muzejních nocí v prostorách gotické síně jihlavské radnice (14. května). Akce se uskutečnila pod
záštitou hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a primátora Statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala a zúčastnili se jej zástupci MK ČR, AMG, Českého výboru ICOM, krajů a krajských úřadů a další hosté z celé
České republiky včetně zástupců členských institucí AMG, zejména těch, kteří předchozího dne převzali v Pantheonu
Národního muzea Ceny Gloria musaealis. Na slavnostní Národní zahájení festivalu navázala muzejní noc v Jihlavě
a festival vyvrcholil v sobotu 12. června 2010 Pražskou muzejní nocí.
Zpráva o průběhu Národního zahájení festivalu v Jihlavě byla publikována ve čtvrtém čísle Věstníku AMG
2010. Prezentace zpráv z jednotlivých muzejních nocí včetně podrobné obrazové dokumentace byla umístěna na
internetových stránkách kampaně v sekci Tiskové zpravodajství.
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Národní soutěž muzeí Gloria musaealis

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vstoupila v roce 2009 do svého osmého ročníku, který vyvrcholil dne
13. května 2010 slavnostním vyhlášením výsledků v Pantheonu Národního muzea. Vyhlašovateli soutěže jsou MK ČR
a AMG. Soutěž byla vyhlášena ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní
počin roku. Do VIII. ročníku se přihlásilo 49 institucí z celé republiky s 84 soutěžními projekty. O jejich pořadí rozhodovala sedmičlenná porota. Vyhlašovatelé na její návrh rozhodli o ocenění soutěžních projektů na prvních třech místech a o udělení zvláštních
cen ve všech kategoriích. Nejvyšším oceněním v každé soutěžní kategorii
je Cena Gloria musaealis, která se skládá z trofeje, diplomu a finančního
ocenění ve výši 70.000 Kč. Soutěžící, kteří se umístili na druhých a třetích
místech, a ti, kterým byla udělena zvláštní cena, získali certifikát. Zvláštní
kategorií je Cena Českého výboru ICOM udělovaná projektům, které významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům. Český
výbor ICOM (ČV ICOM) ve složení Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D. (Uměleckoprůmyslové museum v Praze), PhDr. Růžena Gregorová (Moravské zemské
muzeum), Mgr. Přemysl Reibl (Národní zemědělské muzeum Praha), PhDr.
Zuzana Strnadová (Muzeum hl. m. Prahy, předsedkyně ČV ICOM) a Ing. Ivo
Štěpánek (Technické muzeum v Brně) udělil toto ocenění jednomu z 84
projektů přihlášených do hlavních kategorií soutěže.
Čestný výbor soutěže tvoří přední osobnosti našich kulturních, vědeckých, církevních a společenských institucí; jmenovitě prof. PhDr. Václav Cejpek, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně; MUDr.
Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové; PhDr.
Eva Dittertová, předsedkyně AMG; prof. PhDr. Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity v Brně; prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., děkan Filozofické
fakulty Slezské univerzity v Opavě; Ing. Václav Kasík, poradce primátora
Hlavního města Prahy pro mediální strategii a kulturu; Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly; prof. Václav Riedelbauch, ministr kultury České republiky;
MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Parlamentu České republiky; doc. PhDr.
Michal Stehlík, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; PhDr.
Zuzana Strnadová, předsedkyně ČV ICOM a Mgr. Tomáš Wiesner, ředitel
odboru ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR.
Čestný výbor soutěže navrhl vyhlašovatelům udělení zvláštní ceny jednomu z projektů.
AMG vydala Výroční zprávu VIII. ročníku soutěže, která zahrnuje
všechny projekty přihlášené do soutěže. Logo, které soutěž doprovází na
propagačních materiálech, vytvořila akad. mal. Lucie Seifertová. Autorkou
trofeje, která byla předána vítězům ve všech kategoriích, je Pavlína Čepičková-Šůsová. Autorem grafického designu diplomů a výroční zprávy byl
doc. Milan Jaroš, akad. mal.
Nový IX. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2010 byl
vyhlášen k 1. lednu 2010; uzávěrka devátého ročníku byla tradičně stanovena na poslední únorový den (28. února 2011).
Porota VIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis:
PhDr. Hana Dvořáková (Moravské zemské muzeum)
PhDr. Eliška Fučíková
Mgr. Pavel Holman (Ústav archeologie a muzeologie Filosofické fakulty
Masarykovy univerzity)
PhDr. Pavel Popelka, CSc. (Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském
Brodě)
PhDr. Jana Součková (Národní muzeum)
PhDr. Radim Vondráček (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
Předseda poroty: Ing. Vlastimil Vykydal (Technické muzeum v Brně)
Ředitelka soutěže: Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně)
Tajemnice soutěže: Mgr. Malvína Brychová
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Výsledky VIII. ročníku soutěže:

Kategorie Muzejní výstava roku 2009
Cena Gloria musaealis – Slezské zemské muzeum za stálou expozici „Památník II. světové války – Doba zmaru a naděje“, zpřístupněnou dne 29. dubna 2009;
II. místo – Muzeum východních Čech v Hradci Králové za stálou expozici „Královské město nad soutokem“, zpřístupněnou dne 18. května 2009;
III. místo – Moravské zemské muzeum za výstavu „Darwin“, uspořádanou ve dnech 8. května 2009 – 14. března 2010;
Zvláštní ocenění – Městské muzeum ve Skutči za stálou expozici „Muzeum obuvi a kamene ve Skutči“, zpřístupněnou
dne 3. října 2009.
Kategorie Muzejní publikace roku 2009
Cena Gloria musaealis – Muzeum Kroměřížska, p. o. za publikaci „Kroměříž zmizelá a znovu zrozená aneb Historie
ukrytá pod dlažbou města“ autorky Mgr. Heleny Chybové;
II. místo – Památník Terezín za publikaci „Franz Peter Kien“ autorek Eleny Makarové a Iry Rabin;
III. místo – Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o. za publikaci „Fenomén Baťa. Zlínská architektura 1910–
1960“ kolektivu autorů pod vedením Ladislavy Horňákové;
Zvláštní ocenění – Muzeum umění Olomouc, s. p. o. za publikaci „Růžová zahrádka – Rukopisné modlitební knížky
18. a 19. století. Sbírka Jana Poše.“ kolektivu autorů pod vedením Anežky Šimkové.
Kategorie Muzejní počin roku 2009
Cena Gloria musaealis – Technické muzeum v Brně za projekt „Nová tvář vodního mlýna ve Slupi“;
II. místo – Uměleckoprůmyslové museum v Praze za projekt „Návraty paměti – Příběhy majetku obětí holocaustu“;
III. místo – Muzeum hlavního města Prahy za projekt „Výstavba a zprovoznění depozitáře E Muzea hl. m. Prahy“;
Zvláštní ocenění – Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích za projekt „Nový depozitář muzea v Netolicích“;
Zvláštní ocenění udělené na návrh čestného výboru soutěže – Památník Lidice, p. o. Ministerstva kultury ČR za stálou
expozici „Ležáky od vypálení po současnost“.
Cena Českého výboru ICOM
Moravské zemské muzeum za výstavu „Nejstarší umění střední Evropy“, uspořádanou ve dnech 7. dubna – 30. června
2009.

Server muzeí a galerií ČR

V roce 2010 se vývoj internetových prezentací AMG, zastřešených hlavní doménou na adrese
http://www.cz-museums.cz, zaměřil zejména na podporu služeb pro návštěvníky z Internetu a na podporu činnosti
pracovníků sekretariátu AMG.
Festival muzejních nocí – www.muzejninoc.cz
Byly připraveny internetové stránky šestého a sedmého ročníku festivalu s novým designem, včetně archivace
starších ročníků a jejich propojení ve webovém redakčním systému. Zakládání nových ročníků Festivalu muzejních
nocí je již plně automatizováno a není nutné pracně rozšiřovat databázový model programátorskými zásahy. Vytvoření dalšího ročníku (webové prezentace) akce je možné na základě jednoduchého úkonu, který zvládne bez větších
problémů sám zaměstnanec sekretariátu AMG. Vše se pro nový ročník připraví stiskem jednoho tlačítka v administrační části systému. Finanční náklady na výrobu nových internetových stránek se tak výrazně snížily a souvisí tak
zejména s novou grafickou podobou webu.
Gloria musaealis – www.gloriamusaealis.cz
Po úspěšném vyřešení převodu Adresáře muzeí a galerií ČR z webového systému přímo do PDF podkladů pro
jeho tištěnou verzi bylo rozhodnuto o použití stejné filozofie i pro export Výroční zprávy Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis. Z tohoto důvodu byly stránky a administrativní část redakčního systému soutěže rozšířeny tak, aby bylo
možné na webu zobrazovat a do databází nahrávat mimo textových informací i multimediální obsah. Hlavním cílem
bylo vložit do systému fotografie jednotlivých přihlášených projektů, které jsou součástí výroční zprávy. Jejich načtení
na web soutěže je usnadněno tím, že v jediném kroku lze nahrát více fotografií zazipovaných do jednoho souboru.
Ten se po nahrání do systému sám rozbalí a fotografie jsou automaticky přiřazeny k příslušnému projektu, a zároveň
se optimalizují pro tisk. Stejně tak se při exportu do PDF všechny přihlášené i vítězné projekty automaticky formátují
do tiskové podoby. Po doplnění o obalové stránky je možné exportovaný dokument předat tiskárně. Velkou výhodou
je využití nejaktuálnějších informací, které jsou synchronizovány s webovou prezentací.
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Adresář muzeí a galerií ČR
Vzhledem k neocenitelnému obsahu aktuálních informací téměř
o všech muzeích a galerií z celé České republiky shromážděných na jednom webovém místě bylo prezentační zaměření adresáře posunuto do
marketingové polohy „Navštivte muzea a galerie České republiky”. Tento
portál se proto stává na základě snadno ověřitelných podkladů ze sledování návštěvnosti stránek hlavní vstupní branou návštěvníků vedoucí ke
všem prezentovaným muzeím a galeriím.
Administrace webového systému
Vzhledem k množství informací obsažených v databázích systému
jsme se v roce 2010 zaměřili na jeho využití i pro potřeby manažerského
rozhodování a správy AMG. Připravili jsme obecné exporty z databází adresáře s uživatelsky nastavenými filtry podle různých kritérií. Filtr, podle
kterého se připravuje sestava, lze uživatelsky jednoduše nastavit, takže je
možné např. připravit sestavu všech adres elektronické pošty pouze u subjektů, které jsou členy AMG a mají pobočky. Množství nejrůznějších kombinací nastavení je nepřeberné. Sestavu lze pojmenovat a uložit do oblíbených položek v internetovém prohlížeči, přes který se export provádí.
Tyto záložky pak lze snadno použít pro opakovaný export stejné sestavy.
Před vlastním převodem je možné sestavu zobrazit a výběr zkontrolovat.
Export je pořizován do excelového formátu nebo do souborů PDF. Věříme,
že rozvoj portálu přinese návštěvníkům Internetu, členům i pracovníkům
AMG další služby směřující ke zvýšení zájmu veřejnosti o činnost muzeí
a galerií a že současně usnadní práci při zajišťování každodenní činnosti
AMG. Námětů na další rozvoj systému je stále dost.
Profil AMG na síti Facebook
V prosinci 2010 byla založena stránka AMG na síti Facebook, která
slouží k prezentaci aktivit našeho profesního sdružení, jsou zde pravidelně zveřejňovány informace o ediční činnosti AMG, pozvánky na semináře,
informace k akcím jako je Festival muzejních nocí a Národní soutěž muzeí
Gloria musaealis. Cílem je přiblížit uživateli této sociální sítě AMG srozumitelnou formou a zviditelnit její aktivity.
Přehled návštěvnosti webových prezentací AMG v roce 2010
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Rok 2010

Unikátní návštěvy

Počet návštěv

Počet pohlížených stránek

Hity (počet kliků na jakýkoliv
odkaz na stránkách AMG)

Počet přenesených bajtů

Leden

7.132

13.001
(1.82 návštěv/návštěvníka)

69.030
(5.3 stránek/návštěva)

236.713
(18.2 Hity/návštěva)

6.54 GB
(527.64 kB/návštěva)

Únor

5.919

10.663
(1.8 návštěv/návštěvníka)

43.821
(4.1 stránek/návštěva)

197.058
(18.48 Hity/návštěva)

5.75 GB
(565.69 kB/návštěva)

Březen

7.388

13.205
(1.78 návštěv/návštěvníka)

57.003
(4.31 stránek/návštěva)

251.935
(19.07 Hity/návštěva)

6.02 GB
(478.07 kB/návštěva)

Duben

7.555

13.005
(1.72 návštěv/návštěvníka)

58.603
(4.5 stránek/návštěva)

234.681
(18.04 Hity/návštěva)

5.57 GB
(448.91 kB/návštěva)

Květen

12.945

21.432
(1.65 návštěv/návštěvníka)

85.749
(4 stránky/návštěva)

432.072
(20.16 Hity/návštěva)

11.26 GB
(550.74 kBkB/návštěva)

Červen

11.787

19.144
(1.62 návštěv/návštěvníka)

64.096
(3.34 stránek/návštěva)

350.488
(18.03 Hity/návštěva)

9.68 GB
(530.07 kB/návštěva)

Červenec

5.488

9.937
(1.81 návštěv/návštěvníka)

39.787
(4 stránky/návštěva)

162.200
(16.32 Hity/návštěva)

4.56 GB
(480.73 kB/návštěva)

Srpen

5.821

10.576
(1.81 návštěv/návštěvníka)

50.178
(4.74 stránek/návštěva)

189.058
(17.87 Hity/návštěva)

8.89 GB
(881.58 kB/návštěva)

Září

6.288

11.231
(1.78 návštěv/návštěvníka)

44.529
(3.96 stránek/návštěva)

187.772
(16.71 Hity/návštěva)

15.88 GB
(1.482.24 kB/návštěva)

Říjen

6.378

11.377
(1.78 návštěv/návštěvníka)

49.835
(4.38 stránek/návštěva)

184.557
(16.22 Hity/návštěva)

12.60 GB
(1.161.07 kB/návštěva)

Listopad

6.228

11.579
(1.85 návštěv/návštěvníka)

50.744
(4.38 stránek/návštěva)

194.578
(16.8 Hity/návštěva)

10.23 GB
(926.43 kB/návštěva)

Prosinec

5.206

14.400
(2.76 návštěv/návštěvníka)

73.214
(5.08 stránek/návštěva)

318.982
(22.15 Hity/návštěva)

17.23 GB
(1.254.77 kB/návštěva)

Celkem

88.135

159.550

686.589

2.940.094

114.20 GB

Věstník Asociace muzeí a galerií ČR

Redakční rada Věstníku AMG pracovala v roce 2010 ve složení: předsedkyně redakční rady PhDr. Jana
Hutníková (Muzeum Českého lesa v Tachově), Ing. Milena Burdychová (Regionální muzeum v Chrudimi), PhDr. Eva
Dittertová (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur), PhDr. Hana Dvořáková
(Moravské zemské muzeum – Etnografický ústav), Mgr. Zdeněk Freisleben (Památník národního písemnictví),
Mgr. Hana Garncarzová (Muzeum v Bruntále), PhDr. Václav Mílek (do čísla 5/2010, Krajská galerie výtvarného umění
ve Zlíně), Mgr. Markéta Nešporová (do čísla 3/2010, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy), PhDr. Petr Velemínský
(Národní muzeum – Historické muzeum) a RNDr. Jiří Žalman (OMG). Redaktorkou Věstníku AMG byla Mgr. Malvína
Brychová.
náklad

detaily

termín

Věstník 1/2010

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (šedá)

únor

počet stran
44 s.

Věstník 2/2010

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (oranžová)

duben

44 s.

Věstník 3/2010

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (světle hnědá)

červen

44 s.

Věstník 4/2010

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (světle zelená)

srpen

44 s.

Věstník 5/2010

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (žlutá)

říjen

44 s.

Věstník 6/2010 + rejstřík 2009

1000 ks

A4, V1, černá + ob. (vínová)

prosinec

44 s.

4. Legislativní aktivity v roce 2010
Zásadními legislativními tématy v rámci činnosti AMG v roce 2010 se staly prováděcí vyhlášky k novelizovanému zákonu o účetnictví, příprava novely zákona o archivnictví a spisové službě a metodický návod k vedení evidence Národního archivního dědictví v kulturně-vědeckých institucích, a konečně i příprava novely autorského zákona.
AMG se však zabývala i dalšími legislativními a právními normami a předloženými návrhy.
Na počátku roku 2010 vypracoval OMG druhou informaci k postupu při účtování a oceňování sbírek muzejní povahy podle již vydané vyhlášky k této problematice (č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky). Informace
byla rozeslána všem muzeím a galeriím, zahrnutým do adresáře AMG, zveřejněna byla též na internetových stránkách AMG a v první čísle Věstníku AMG 2010. Jelikož tento materiál nezahrnoval informaci, jakým způsobem účtovat
nákup nových sbírkových předmětů, bylo na společném jednání zástupců OMG a AMG koncem ledna 2010 dohodnuto, že OMG sice nebude vydávat k této problematice metodický pokyn, že však na základě podkladů AMG připraví další, zevrubnější informaci s návodem k postupu muzeí v dané oblasti. Podklady ze strany AMG připravila Ing.
Ludmila Vařejková z ekonomického oddělení Masarykova muzea v Hodoníně. Podklad, jak postupovat ve věci oceňování a účtování kulturních památek, sbírek muzejní povahy a předmětů kulturní hodnoty, byl v dubnu 2010 rozeslán OMG bohužel jen institucím zřizovaným MK ČR; AMG jej poté poskytla prostřednictvím svého elektronického
Bulletinu všem svým členským muzeím a galeriím, resp. všem institucím v České republice, zapsaným ve webovém
Adresáři muzeí a galerií ČR.
V květnu 2010 obdržela AMG z Ministerstva financí ČR (MF ČR) návrh další vyhlášky, týkající se tentokrát
inventarizace majetku a závazků včetně sbírek muzejní povahy. K této otázce proběhlo 9. června 2010 společné
jednání zástupců OMG a AMG, z něhož vzešlo nesouhlasné stanovisko k tomuto materiálu, a zároveň byl vytyčen
požadavek iniciovat další společné jednání obou subjektů se zástupci MF ČR. Bylo rovněž dohodnuto, že AMG připraví podklady, na jejichž základě vypracuje OMG metodický pokyn k majetkové inventarizaci sbírek muzejní povahy.
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Dle informací ze strany OMG se rovněž obnovila iniciativa AK ČR ve věci případného zrušení části novely zákona
o účetnictví, týkající se sbírek muzejní povahy.
K plánovanému jednání na MF ČR skutečně došlo dne 2. srpna 2010. Ještě předtím se zástupci OMG a AMG
dohodli na společném stanovisku k otázce inventarizace sbírek muzejní povahy, zejména s důrazem na přístup ke každé muzejní sbírce jako k nedělitelnému celku. Výsledkem vlastního jednání byl určitý kompromis, kdy zástupci MF ČR
souhlasili s tím, aby pro majetkovou inventarizaci byly využity výsledky inventarizace sbírek dle zákona č. 122/2000
Sb., na druhé straně však odmítli ustoupit od principu, že v každém kalendářním roce proběhne majetková inventarizace veškerého sbírkového fondu, tedy i oné části, jež neprošla inventarizací dle zákona o ochraně sbírek muzejní
povahy, alespoň symbolicky, formou čestných prohlášení o jejich stavu a pohybu.
Počátkem září byly na OMG ze strany AMG dle dohody odeslány podklady pro vypracování metodického pokynu k provádění majetkové inventarizace sbírek muzejní povahy. OMG však do konce roku 2010 návrh další metodické
informace pro muzea a galerie nebylo schopno předložit z důvodů velkého pracovního zaneprázdnění. Upravený text
vyhlášky mezitím vyšel ve sbírce zákonů pod č. 270/2010 Sb. Na jednání Exekutivy AMG s náměstkyní ministra kultury pro oblast památkové péče, muzeí a galerií, regionální a národnostní kultury PhDr. Annou Matouškovou, za účasti
zástupců OMG, které proběhlo 11. listopadu 2010, bylo přislíbeno, že OMG připraví informaci k aplikaci vyhlášky
v muzeích a galeriích počátkem roku 2011, zatímco širší metodický pokyn by měl vzejít z MF ČR.
V lednu 2010 obdržela AMG od Archivní správy Ministerstva vnitra ČR (AS MV) návrh metodického Návodu
k vedení evidence Národního archivního dědictví (NAD) v kulturně-vědeckých institucích, do nichž jsou zahrnuta
i muzea a galerie. AMG se s OMG shodla na stanovisku, že návrh je v rozporu s vyššími legislativními normami,
a to především v bodě, který konstatuje, že řada archiválií byla vzata „omylem“ do sbírkové evidence (tj. zapsána do
centrální evidence sbírek) a že je nutno je opět vyjmout a zavést do NAD. Uplatnění tohoto principu by jednoznačně
narušilo celistvost a snížilo kvalitu muzejních sbírek. Toto stanovisko bylo zasláno na AS MV s tím, že je potřebné
svolat k dané problematice další jednání. Společné jednání všech tří subjektů se konalo 25. února 2010. Podařilo se
dohodnout změny v metodickém návodu, které jeho podobu v podstatě vrátily k původnímu znění z roku 2009.
Ze strany AS MV byla zároveň podána informace, že byla zahájena příprava novely zákona o archivnictví
a spisové službě, jež by měla především zohlednit vytváření Národního digitálního archivu. AMG byla požádána
o shrnutí a předání připomínek ke stávající podobě zákona, což se uskutečnilo s určitým zpožděním na počátku září
2010. Dle dodatečných informací z AS MV bylo koncem května rozhodnuto, že do poloviny září budou podány návrhy
na paragrafované znění novely a po vyhotovení jejich konečné podoby bude text novely předložen koncem února
2011 k projednání vládě.
Druhá verze metodického návodu, již se zapracovanými připomínkami, byla AMG poskytnuta na počátku dubna 2010. Stanovisko AMG k této verzi bylo vypracováno velice rychle a předloženo AS MV během několika dní. V dalším průběhu roku již k novému vývoji na tomto poli nedošlo. Pouze na jednání zástupců AMG s náměstkyní ministra
kultury PhDr. Annou Matouškovou dne 11. listopadu 2010 bylo konstatováno, že metodický pokyn nebyl doposud
v konečné verzi ze strany OMG vypracován a dále, že je potřeba vyvolat nové jednání nejprve mezi MK ČR a MV ČR,
a poté na AS MV za účasti zástupců AMG.
K přípravě novely autorského zákona proběhlo 11. ledna 2010 úvodní jednání, jehož se za AMG zúčastnila
výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, BBus (Hons). Dle informace ze strany MK ČR měla být novela připravena
v průběhu roku 2010. Ostatní přizvané instituce byly vyzvány, aby na MK ČR zaslaly své připomínky a náměty, zejména k problematice tzv. osiřelých děl, kolektivní správy autorských práv a licencí a poplatků za kopírování. Do příprav novely však zasáhly mimořádné parlamentní volby, neboť nové vedení ministerstva kultury odvolalo všechna další jednání, která byla připravena na konec srpna a poté na přelom září a října, resp. října a listopadu 2010
s tím, že se musí důkladně seznámit s problematikou a s dosavadním průběhem příprav novely. Jediným konkrétním výsledkem se tak v roce 2010 stalo vytvoření pracovní skupiny iniciované Svazem knihovníků a informačních
pracovníků ČR (SKIP), jež by měla vypracovat návrh řešení problematiky zpoplatňování fotokopií a poplatků za kopírovací stroje ve veřejných i muzejních knihovnách. AMG do této skupiny nominovala ředitele knihovny Národního
muzea Mgr. Martina Sekeru, Ph.D., do komise pro přípravu vlastní novely pak odbornou pracovnici Národního muzea
Mgr. Kateřinu Musílkovou, která je za Českou republiku pověřena realizací projektu Athena a je tedy v dané problematice dostatečně orientována.
Samostatný konferenční blok byl autorskému zákonu věnován na muzejním kolokviu, které proběhlo ve dnech
2.–3. listopadu 2010 již tradičně v Brně. Jelikož přednesené referáty a diskusní příspěvky měly velký úspěch, bylo
následně s přednášejícími dohodnuto, že v roce 2011 bude dle potřeby a zájmu uspořádáno několik jednodenních
seminářů, které budou zaměřeny na specifické problémy muzeí a galerií v oblasti autorského práva.
V závěru roku se vedení AMG zabývalo rovněž požadavky Ochranné organizace autorské (OOA-S) vůči muzeím
a galeriím na poli zastupování oprávněných nositelů autorských práv při výstavách, při prezentaci výtvarných děl na
Internetu či na propagačních materiálech atd. Podnětem k jednání byly dopisy s návrhem smlouvy, které byly v tomto duchu ze strany OOA-S zaslány několika muzeím a galeriím. Problematika byla široce diskutována i na zasedání
Senátu AMG dne 16. prosince 2010, přičemž z této diskuse vyplynulo pověření Exekutivy AMG řešit celou záležitost
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ve spolupráci s MK ČR a Radou galerií ČR. Členským muzeím AMG bylo doporučeno, aby nevstupovaly do individuálních smluvních svazků s OOA-S do té doby, než bude celá záležitost definitivně vyřešena.
AMG projednávala v roce 2010 také nový Katalog prací, který zahrnuje mj. úpravu pracovních činností v muzeích a galeriích. Bohužel teprve v lednu 2010 se AMG dozvěděla, že již před rokem podalo Metodické centrum pro
muzejní pedagogiku při MZM v Brně návrh, aby do katalogu byla zařazena také funkce kurátora didaktických činností (tj. muzejního pedagoga). K návrhu katalogu se vyjádřila i Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku
při AMG a připravila vlastní návrh, který byl jako stanovisko AMG vzápětí zaslán na Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT). Dle sdělení příslušného odboru MŠMT však byly veškeré připomínky ke katalogu vypořádány již
v roce 2009, přičemž z konečné verze katalogu byla funkce kurátora didaktických činností vyřazena. Schválené znění
katalogu vyšlo ve sbírce zákonů v dubnu 2010.
AMG dále zaslala v květnu 2010 na OMG připomínky k návrhu Koncepce účinnější péče o ochranu movitého
kulturního dědictví v ČR na léta 2010–2014. Materiál byl vzat vládou na vědomí při jejím zasedání 1. prosince 2010
s tím, že je nutno vyzvat kraje jako největší zřizovatele muzeí a galerií, aby mu přizpůsobily i své vlastní koncepce
v oblasti muzejnictví.
Dalším materiálem, k němuž vyhotovila AMG své náměty, byla Koncepce péče o lidovou kulturu v ČR na léta
2011–2015. Podklady zpracoval předseda Etnografické komise AMG PhDr. Jaroslav Dvořák.
V září 2010 se AMG vyjádřila formou dopisu na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) k záležitosti
dopadu navrhovaných změn v oblasti odměňování pracovníků na sféru muzeí a galerií. Projevila s návrhem MPSV
zásadní nesouhlas a nabídla spolupráci při přípravě legislativních norem v této oblasti, zejména novely vládního
nařízení č. 564/2006 Sb. a Zákoníku práce. Nabídka spolupráce nebyla v odpovědi příslušného odboru MPSV nijak
komentována, bylo zde pouze konstatováno, že příprava uvedené novely probíhá, že však pro rok 2011 dojde pouze
k dílčí úpravě, tj. ke snížení platů státních zaměstnanců o 10 %. Na 8. listopadu 2010 bylo k této záležitosti avizováno
jednání Rady sociální a hospodářské dohody pro oblast kultury na MK ČR, těsně před datem konání bylo však odvoláno.
V průběhu jednání s náměstkyní ministra kultury PhDr. Annou Matouškovu 11. listopadu 2010 bylo zástupcům AMG sděleno, že byla zahájena příprava novely zákona o památkové péči s důrazem na problematiku archeologických nálezů, přičemž se perspektivně uvažuje o vytvoření samostatného zákona o archeologii. AMG byla vyzvána,
aby na OMG předala dosavadní podklady a vyjádření k problematice archeologických nálezů. Do konce roku 2010
byl následně vytvořen na MK ČR pracovní tým, do něhož AMG vyslala PhDr. Františka Frýdu, který má s danou problematikou značné zkušenosti. Zároveň se vedení AMG rozhodlo vytvořit uvnitř našeho profesního sdružení pracovní
skupinu, která se společně bude na přípravě novely podílet.
Usnesení IX. Sněmu vyzvalo členy AMG k předkládání připomínek a pozměňovacích návrhů k Dokumentu
o profesi konzervátora-restaurátora AMG, který představila na jednání Sněmu v Písku v říjnu 2009 Komise konzervátorů-restaurátorů AMG, a dále uložilo Exekutivě předložení upraveného materiálu ke schválení Senátu AMG na jeho
prvním zasedání v roce 2010. Připomínky k dokumentu byly v lednu 2010 předány Mgr. Daně Modráčkové, vedoucí
pracovní skupiny, která má profesní kodex v rámci komise na starosti. Komise konzervátorů-restaurátorů AMG také
požádala o vyjádření a spolupráci při přípravě upravené verze dokumentu Muzeologickou komisi AMG. Již na počátku roku 2010 bylo zřejmé, že upravený dokument nebude možné připravit do stanoveného termínu, a proto bylo
domluveno, že kodex bude přepracován dle zaslaných připomínek a konečnou verzi předloží komise až po jednání
svého plenárního zasedání. Pozměněná verze materiálu byla pak předložena na jednání Senátu AMG dne 16. prosince 2010, kde základní body a také úskalí kodexu shrnula Ing. Milena Burdychová. Jelikož i pozměněná verze materiálu
obsahovala sporné termíny, doporučil Senát dopracovat kodex tak, aby jeho dikce více odpovídala formě dokumentu
doporučujícího. Schválení dokumentu Senátem AMG se tedy přesunulo až do roku 2011.
V samém závěru roku došlo k dohodě AMG s advokátní kanceláří JUDr. Libora Vašíčka o poskytnutí poradenství a právních služeb členským institucím AMG za polovinu běžné sazby. Nabídka se týká oblasti smluv s obchodními
i dalšími partnery, veřejných zakázek, soudních sporů, ale také autorského zákona, kterým se JUDr. Libor Vašíček
dlouhodobě zabývá. Členská muzea a galerie byla dopisem o této možnosti široce informována; informace o této
spolupráci byla publikována též na stránkách prvního čísla Věstníku AMG v roce 2011.

5. Muzeologie a vzdělávání muzejních pracovníků v roce 2010
V roce 2010 skončil VIII. ročník základního kurzu Školy muzejní propedeutiky (ŠMP), realizovaný ve dvou
paralelních třídách. Kurzy navštěvovalo 54 posluchačů, z nichž studium zakončilo složením zkoušky 41 frekventantů.
V říjnu 2010 byl zahájen IX. ročník ŠMP (2010/2011), kdy byla kapacita základního kurzu navýšena na 40 posluchačů. Ani tak se však nepodařilo uspokojit zájem všech přihlášených – evidováno bylo 53 zájemců o studium. Kromě
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základního kurzu byl v roce 2010 otevřen také kurz nástavbový, věnovaný muzejnímu výstavnictví, do kterého se
přihlásilo 35 posluchačů. Aktuální počet studentů v prosinci 2010 byl 41 v základním a 31 v nástavbovém kurzu.
Výuka probíhala, jako v předchozích letech, v prostorách Národního muzea – Českého muzea hudby a organizačně ji
zajišťoval Sekretariát AMG. Pro školní rok 2010/2011 bylo z důvodu nárůstu nákladů na administrativní zajištění ŠMP
navýšeno kurzovné v základním a nástavbovém kurzu pro členská muzea AMG ze 700 na 1500 Kč, pro nečleny AMG
z 1200 Kč na 2000 Kč.
Ve dnech 1. a 2. prosince 2010 se uskutečnila exkurze
posluchačů nástavbového kurzu ŠMP, které se zúčastnilo 23 frekventantů. Exkurze byla naplánována po téměř shodné trase jako
v minulém kurzu – studenti se byli podívat na muzejní expozice
a výstavy v Pardubicích, Hradci Králové, Chrudimi, Kutné Hoře,
Jičíně, Benátkách nad Jizerou a na zámek Kačina. Průvodci studentům po vybraných muzeích byli vedoucí kurzů ŠMP PhDr. František
Šebek, a dále Mgr. Pavel Holman a Anna Komárková, BBus (Hons).
V průběhu roku 2010 byla živě diskutována otázka vytvoření celostátní koncepce vzdělávání pro muzejní pedagogy. Jeden
z návrhů představy koncepce – specializované kurzy v rámci ŠMP,
včetně základního metodického textu – na základě usnesení Sněmu
AMG v Písku v roce 2009 připravila Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku při AMG. Druhý návrh – projekt pod názvem
Muzejní a galerijní akademie (MGA) – připravilo Metodické centrum muzejní pedagogiky při MZM v Brně. Ten byl zástupcům AMG
představen v únoru 2010. Projekt MGA se ukázal být v souběhu
s projektem AMG. Z toho důvodu se Exekutiva AMG rozhodla pozastavit přípravu specializovaných kurzů a přeřadit alokované finanční prostředky na organizační a technické zajištění listopadového
kolokvia. Zároveň navrhla uzavření smlouvy mezi AMG a MZM
o participaci na projektu MGA prostřednictvím Komise pro práci
s veřejností a muzejní pedagogiku. Smlouva o spolupráci však uzavřena nebyla. V červnu 2010 byl projekt MGA dán k připomínkování AMG. Exekutiva doporučila odložení konání kurzů až na školní
rok 2011/2012 a dopracování projektu. Projekt MGA zatím nebyl
dokončen.
Problematika vzdělávání muzejních pedagogů vzbuzovala a vzbuzuje stále veliký zájem. Ten se projevil i v diskuzích nad
Katalogem prací a absencí řady muzejních profesí v něm, především z oblasti vzdělávání. Základním problémem se jeví neuznání
pojmu muzejní pedagog Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které brání následným jednáním o zařazení této celosvětově uznávané odborné profese do Katalogu prací s MPSV a zároveň
akreditaci vzdělávací koncepce, potažmo získávání finančních prostředků na celostátní vzdělávací projekt a jeho následnou udržitelnost. AMG se zavázala vyvolat jednání se zástupci MK ČR, MŠMT
a MPSV o této problematice, jednání bylo však z důvodů neaktuálnosti novelizace katalogu zatím odloženo.
Oblast vzdělávání byla živě diskutována nejen v části tvorby vzdělávacího programu pro odborné pracovníky, ale i ve vztahu
k široké veřejnosti, především školám. Komisí pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku při AMG bylo připomínkováno Doporučení
MŠMT k výuce dějin 20. století. Stanovisko bylo ministerstvem
akceptováno a bylo doporučeno v rámci spolupráce nominovat
zástupce za AMG do Poradní skupiny MŠMT pro výuku dějepisu,
tím se stala Mgr. Hana Němcová, předsedkyně Komise pro práci
s veřejností a muzejní pedagogiku.
V roce 2010 proběhla též celá řada dílčích seminářů, věnovaných profesionalizaci muzejních pracovníků, na
jejichž organizaci se AMG podílela. Příkladem může být seminář „Dramatická výchova a využití jejích prvků v práci
lektora“ pořádaný v Muzeu hl. města Prahy či odborné tematicky zaměřené semináře jednotlivých komisí AMG.
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Pro potřeby ŠMP byl vydán učební materiál „Úvod do muzejní praxe. Učební texty základního kurzu Školy
muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky“. Ve studijním materiálu byla zpracována následující témata: Definice muzea a podstata jeho činnosti (PhDr. František Šebek), Dějiny sběratelství a muzejnictví
(Mgr. Pavel Holman), Sbírkotvorná činnost muzeí a správa sbírek muzejní povahy (RNDr. Jiří Žalman), Přírodní vědy
v muzeu (RNDr. Vítězslav Kuželka), Specifika sbírkotvorné činnosti a správy historických sbírek (PhDr. František Frýda),
Digitalizace sbírek a její využití v muzejní prezentaci (PhDr. Pavel Douša, Ph.D.), Úvod do preventivní konzervace
(Ing. Jan Josef), Zpřístupnění sbírek muzeí veřejnosti (PhDr. František Šebek), Muzeum a veřejnost (Mgr. Dagmar
Fialová), Nové trendy (doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.), Úvod do muzejního managementu (PhDr. František Šebek),
Bezpečnostní management kulturních institucí (Ing. Pavel Jirásek), Muzeum jako instituce (Mgr. Dagmar Fialová),
Architektura muzejních budov, funkční členění a vybavení prostor (PhDr. František Šebek), Úvod do muzeologie (Mgr.
Pavel Holman).
Od zahájení kurzů ŠMP uběhlo již 8 let a vzhledem k množství absolventských prací, které studenti odevzdali
k obhajobám, bylo třeba zpracovat jejich přehled, resp. provést inventarizaci archivu ŠMP a jeho nové uspořádání.
Jde o téměř 400 studentů, kteří odevzdali za dobu trvání kurzů ŠMP po dvou exemplářích své závěrečné práce. Ty
jsou nyní uloženy systematicky dle jednotlivých ročníků a abecedního pořadí studentů. Zároveň jsou práce uloženy
v elektronické podobě na serveru AMG. Kromě absolventských prací jsou dále uchovávány veškeré podklady, přihlášky a formuláře, které s chodem ŠMP souvisí.
V roce 2010 byla do členských muzeí AMG distribuována publikace „Pět let Školy muzejní prope¬deutiky“
s podtitulem „Sborník absolventských prací žáků Školy muzejní propedeutiky AMG 2002–2007, ročník I–V“. Tento
ediční počin AMG z roku 2009 shrnuje historii prvních pěti let fungování vzdělávání mu¬zejních profesionálů, jež
organizuje AMG ve spolupráci s MK ČR od roku 2002. Obsahem sborníku je 17 vybraných absolventských prací. Závěr
publikace tvoří seznam všech absol¬ventských prací ŠMP za léta 2002–2009.
Ve dnech 2.–3. listopadu 2010 proběhlo tradičně v Brně již VI. celorepublikové kolokvium na aktuální téma
českého muzejnictví, tentokrát pod názvem „Muzea, autorský zákon a digitalizace“. Vedle těchto základních témat
bylo zároveň vzpomenuto 20. výročí založení AMG, jako největší profesní organizace sdružující sbírkotvorné instituce v České republice. Spolupořadateli kolokvia byly Národní muzeum, Mendelovo muzeum a Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně. Konferenci finančně podpořilo MK ČR a jejím partnerem se stala
firma Promotion and Education s. r. o. Za Ministerstvo kultury ČR se jednání prvního dne zúčastnila PhDr. Anna
Matoušková, náměstkyně ministra kultury pro oblast památkové péče, muzeí a galerií, regionální a národnostní kulturu. Ocenila dvacetiletou historii AMG, její přínos k rozvoji českého muzejnictví. Vyslovila také přání navázat na
tuto spolupráci i v následujícím období mimo jiné při legislativním procesu například při přípravě novely památkového zákona a také při definování role muzeí ve vzdělávacím procesu. První blok jednání kolokvia byl věnován
20 letům od vzniku AMG. V tomto bloku vystoupil dlouholetý předseda AMG a její čestný člen PhDr. František Šebek
a předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová. Příspěvek RNDr. Jiřího Žalmana, zakladatele, individuálního člena AMG
a zástupce OMG, který se nemohl z pracovních důvodů zúčastnit, přečetla PhDr. Magda Junková, vedoucí oddělení
muzeí a galerií. Každý z těchto příspěvků se skrze zkušenosti a vzpomínky referentů zabýval minulostí či perspektivami a dalšími úkoly AMG. Druhý blok jednání byl věnován autorskému zákonu. V jeho rámci vystoupila Mgr. Adéla
Faladová z odboru autorského práva MK ČR, která informovala především o mezinárodních kontextech autorského
práva i o připravované novele autorského zákona. JUDr. Libor Vašíček, komerční právník, stručně představil strukturu
autorských práv, způsoby užití a jednotlivé licence. Zabýval se také souvisejícími pracovně právními aspekty a vztahy
s kolektivními správci. Vzhledem k šíři a složitosti problematiky nebylo možné téma zcela vyčerpat, stejně jako nebylo
úkolem jednání suplovat individuální právní poradu. Třetí blok konference se zabýval tématem digitalizace muzejních
sbírek. S prvním příspěvkem vystoupil Bc. Michal Janiš z OMG. V jeho příspěvku zazněla reflexe stavu digitalizace
v muzejnictví v kontextu dokumentu „Národní strategie digitalizace kulturního obsahu“. Mgr. Kateřina Musílková,
manažerka projektu ATHENA v Národním muzeu, představila projekty sdružené kolem portálu Europeana a evropský
systém zpřístupnění digitalizovaných dat. Na její vystoupení navázal Mgr. Jakub Hauser, který informoval o webové
aplikaci http://www.eSbirky.cz. Ta má popularizovat projekt ATHENA a zároveň poskytnout prostor všem muzeím
a galeriím, které zde budou chtít představit své sbírky. Dalším referujícím byl Mgr. David Cigánek z Centra pro informační technologie v muzejnictví (CITEM) při MZM v Brně. Shrnul dosavadní zkušenosti jeho pracoviště s vývojem
systému DEMUS a seznámil s jeho návazností na projekt I3S, který získal finanční podporu v rámci IOP. Na jeho
příspěvek navázal Mgr. Zdeněk Lenhart, jenž tento nově připravovaný systém i kroky k němu vedoucí představil
blíže. V závěru prvního dne kolokvia se účastníci sešli při prohlídce výstav a expozic MZM v Dietrichsteinském paláci
a v Biskupském dvoře, a poté na společenském setkání tamtéž. Druhý jednací den byl rozdělen do dvou prostor.
V hlavním jednacím sále pokračoval blok III. věnovaný digitalizaci muzejních sbírek a v Malém konferenčním sále
probíhal Workshop na téma „Evropský digitální prostor a zapojení českého muzea“. Kolokvium ukázalo, že jak otázka
autorského práva, tak problematika digitalizace muzejních sbírek, jsou problémy, které „hýbou“ muzejním světem,
dotýkají se práce každého muzejníka a zdaleka nejsou ve všech svých aspektech uchopeny či vyřešeny.
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6. Odborné a informační činnosti v roce 2010
Oborové databáze

AMG pokračovala také v roce 2010 s tvorbou databází oboru muzejnictví. Obsah základní databáze AMG
– Adresář muzeí a galerií ČR, tzn. údaje o expoziční a výstavní činnosti muzeí a galerií, jejich přístupnosti veřejnosti a poskytovaných službách, byl pravidelně aktualizován v průběhu roku 2010 prostřednictvím online formuláře
v provozu nové centrální databáze na Internetu. V rámci příprav dalšího vydání tištěného adresáře byly v závěru roku
2010 instituce vyzvány k doplnění kontaktů a údajů o muzejních knihovnách, a také ke kontrole již prezentovaných
dat. Adresář je vítaným pomocníkem nejen při vzájemné komunikaci muzeí a galerií, ale slouží i subjektům činným
v oblasti cestovního ruchu, školám, ostatním kulturním institucím apod. V zájmu každé organizace proto je, aby aktualizaci údajů věnovala náležitou pozornost, neboť Adresář je jednou z efektivních cest k propagaci instituce. Dotazník
pro aktualizaci údajů je ke stažení na internetových stránkách AMG http://www.cz-museums.cz, kde je k dispozici
i návod pro jeho vyplnění. Vyplněné dotazníky nebo pouze výčet údajů, které se o muzeu/galerii změnily, je možné
zasílat na Sekretariát AMG v průběhu celého roku.
Muzea a galerie byla také vyzvána k poskytnutí údajů do databáze výstav a kulturních událostí. Výstup z této
databáze je pravidelně v dvouměsíčních intervalech publikován jako příloha „Kalendárium kulturních událostí“ ve
Věstníku AMG.
Muzeím a galeriím byl též v závěru roku 2010 rozeslán formulář „Kalendárium akcí pro prezentaci na internetových stránkách AMG“, který slouží jako podklad pro zveřejnění akcí muzeí a galerií na webu AMG v sekci Dění
v oboru. Do formuláře je možné vyplňovat všechny plánované akce pro daný rok – termíny seminářů, konferencí,
přednášek atp. Zároveň je možné na internetových stránkách AMG prezentovat nově vydané publikace, sborníky
z konferencí a seminářů a další zajímavé informace z činnosti muzejních institucí v České republice.

Ediční činnost
♦
♦
♦
♦

♦

♦
♦
♦

Výroční zpráva VIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2009, ISBN 978-8086611-35-8, náklad 800 ks, cena: 117 Kč;
Pražská muzejní noc 2010, ISBN 80-86611-36-5, náklad 47 000 ks, zdarma;
Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR 2009, ISBN 978-80-86611-37-2, náklad 400
ks, cena: 62 Kč;
Muzeum a vzdělávací systém v České republice. V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, Brno, 11.–12. listopadu 2008. Sborník příspěvků. ISBN
978-80-86611-39-6, náklad 600 ks, cena 85 Kč;
Úvod do muzejní praxe. Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky
Asociace muzeí a galerií České republiky. ISBN 978-80-86611-40-2, náklad 1 000 ks,
cena 150 Kč;
Příručka muzejníkova I. Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích
a galeriích. ISBN 978-80-86611-41-9, náklad 2 000 ks, 2. upravené vydání, cena 90 Kč;
Informační leták AMG/ICOM, náklad 2 000 ks;
Informační leták Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, náklad 1 000 ks.

7. Vnitřní chod AMG v roce 2010
AMG zaměstnávala v roce 2010 tři zaměstnance na plný pracovní úvazek. Funkci výkonné ředitelky AMG
vykonávala v průběhu celého roku Anna Komárková, BBus (Hons). Na pracovní pozici redaktorky Věstníku AMG
a tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis působila Mgr. Malvína Brychová. Knihovnu AMG, Školu muzejní
propedeutiky, agendu spojenou s oborovými a odbornými komisemi AMG a správu webových prezentací AMG měla
na starosti ze své pracovní pozice Michaela Buriánková, BBus (Hons). Účetnictví AMG bylo vedeno na základě smluvního vztahu firmou DAT Ekonomik s. r. o. Správa počítačové sítě a IT služby byly zajišťovány na základě smluvního
vztahu s firmou Artfix Martinem Čarkem. Revizní komisí AMG byla provedena revize hospodaření v roce 2010, viz
samostatná příloha výroční zprávy. V průběhu roku 2010 se změnil majitel objektu v Jindřišské ulici č. p. 901/5, kde
se nacházejí prostory Sekretariátu AMG, smluvní podmínky nájmu se zatím nezměnily.
V průběhu roku 2010 bylo dokončeno zpracování knižního fondu uloženého na Sekretariátu AMG, díky kterému je nyní knihovna AMG dostupnější všem zájemcům o studium. Je členěna do tematických celků tak, aby byla
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každá knihovní jednotka ihned dohledatelná. Každé publikaci náleží dvě značky – jednak evidenční označení, a pak
také místo uložení. Pojítkem mezi obojím je oborové zařazení, které představuje zároveň základní třídící prvek databáze knih. Knihovní fond čítá přes 1400 titulů, mezi kterými lze najít základní muzejnickou/muzeologickou českou
literaturu, veškeré nakladatelské počiny AMG, kompletní soubor knih přihlášených do Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis, katalogy výstav a sbírek, sborníky ze seminářů a konferencí, odborné publikace věnující se konzervování-restaurování, památkové péči, marketingu a managementu kulturních institucí, přírodním, technickým i humanitním vědám, a v neposlední řadě také reprezentační publikace o českých muzeích a galeriích včetně výročních zpráv.
Druhou část knihovny tvoří periodika, jejichž soupis již dosáhl počtu 1000 položek. Kromě Věstníku AMG jsou součástí fondu i další odborné časopisy – Muzeum, Zprávy památkové péče, Dějiny a současnost, Historie a vojenství,
slovenské Múzeum a Pamiatky a múzeá, dále pravidelně vydávané vlastivědné muzejní sborníky a informační zpravodaje. Kromě výše uvedeného lze v knihovně AMG studovat drobné informační a propagační tisky, pracovní listy
k výstavám a muzejním programům či materiály mezinárodních organizací (NEMO, ICOM, European Museum Forum).
Knihovna je přístupná ve všední dny po předchozí dohodě a měla by sloužit zejména členům AMG, studentům ŠMP,
studentům odborných a vysokých škol, pracovníkům muzeí a galerií.
Pro vnitřní potřeby AMG proběhla v roce 2010 také archivace materiálů, které vydala, nebo na jejichž vydání
se podílela, tak, aby byla přehledně podchycena tato činnost AMG. Kromě tištěných publikací a Věstníku AMG obsahuje informační materiály (letáky, plakáty, brožury atd.) k Festivalu muzejních nocí a Národní soutěži muzeí Gloria
musaealis a materiály z konferencí a seminářů AMG.

8. Vnější vztahy AMG v roce 2010
V oblasti vnějších vztahů pokračovaly již tradiční kontakty AMG se Zväzom múzeí na Slovensku (ZMS). Členka
Exekutivy AMG Mgr. Irena Chovančíková se zúčastnila valného shromáždění ZMS, které se uskutečnilo ve dnech
6.–7. října 2010 v Bratislavě u příležitosti 20. výročí vzniku Zväzu.
Výročního setkání NEMO (Network of European Museum Organisations) v Kodani, jehož je naše sdružení
členem, se zúčastnila II. místopředsedkyně AMG PhDr. Helena Koenigsmarková. První setkání zástupců evropských
asociací muzeí se konalo v roce 1992 právě v Kodani, takže setkání ve dnech 25.–26. září 2010 bylo mj. svědkem
pocty a rozloučení s aktivní činností několika zakládajících členů výboru. Hlavním cílem NEMO je především hledání
společných témat a podpora řešení aktuálních problémů, zejména pak přímý kontakt s evropskými orgány zodpovědnými za kulturu, aby se zabývaly i problematikou institucí jako jsou muzea. V roce 2010 byla jednání úspěšná
a na projekty NEMO byl získán evropský grant, přesto byl v závěrečném jednání odsouhlasen roční příspěvek každého
člena ve výši 150 Euro, z něhož bude kryt především provoz sekretariátu NEMO, jemuž nyní sídlo poskytuje Německý
svaz muzeí v Berlíně. Hlavním tématem setkání bylo „Muzea a finanční krize“. Zásadní příspěvek „Přežití krizí: strategická perspektiva“ přednesl Yudhishthir Raj Isar. V zásadě doporučil využít krizi ke změnám přístupu muzeí ve svých
nárocích a očekáváních na společnost. Ve stejném duchu se nesly i příspěvky z Nizozemí, Velké Británie a dalších
zemí, které konstatovaly velké škrty v rozpočtech jednotlivých institucí, vedoucí někdy i k rušení či slučování muzeí
v regionech. V závěrečném shrnutí stávající předsedkyně ze Slovinska Elizabeta Petruša Strukelj představila dvě nové
publikace jako výsledek aktivity NEMO: „Mobility of Collection“ a „Volunteeres in Museums and Culture Heritage“
a také vyzvala členy, aby aktivně sledovali stránky NEMO, kde jsou uveřejňovány všechny informace o probíhajících
projektech či nabídkách ke spolupráci v evropských projektech (http://www.ne-mo.org). Na konci jednání byl zvolen
nový výbor v čele se Siebe Weide, předsedou Nizozemské asociace muzeí. Jeho zástupcem se stal Peter Assmann,
předseda Asociace rakouských muzeí.
V roce 2010 pokračovala úzká spolupráce AMG s Českým výborem Mezinárodní rady muzeí (ICOM). AMG a ČV
ICOM vydaly společný propagační leták, v němž jsou shrnuty základní informace o činnosti obou subjektů, v česko-anglické verzi. Představitelé ČV ICOM se zúčastnili 22. generální konference a 25. generálního shromáždění ICOM
v Šanghaji, které se konalo ve dnech 7.–12. listopadu 2010. Předsedkyně ČV ICOM PhDr. Zuzana Strnadová byla požádána o zastupování AMG na tomto setkání, jehož hlavním tématem bylo „Muzea pro sociální harmonii“ s důrazem na
změny v muzeích 21. století v návaznosti na rozvoj globalizované ekonomiky a životního prostředí.
První místopředseda AMG PhDr. Luděk Beneš se zúčastnil 19. setkání pracovníků českých, bavorských, saských
a rakouských muzeí, které se konalo ve dnech 30. září – 2. října 2010 v rakouském Freistadtu na téma „Křesťanské
náboženství v muzeologickém kontextu“. Podrobná zpráva o průběhu konference byla otištěna na stránkách
Věstníku AMG č. 6/2010. V dubnu 2010 proběhlo jednání Exekutivy AMG se zástupkyní Collegia Bohemica, o. p. s.
Mgr. Blankou Mouralovou o možnosti převzetí pořadatelství těchto setkání muzejních pracovníků za českou stranu.
Dne 15. června 2010 se v Pražském literárním domě autorů německého jazyka uskutečnila společná schůzka zástupců Exekutivy AMG, Collegia Bohemica, o. p. s. a zástupců muzejních asociací Rakouska, Saska a Bavorska. Na jednání
byla projednána zejména příprava konference ve Freistadtu, nastíněna byla rovněž budoucí spolupráce všech sub-
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jektů. Byla také opět otevřena problematika vydání sborníku z konference z České Lípy z roku 2005, jehož financování by měla zajistit
česká strana. V rozpočtu AMG pro rok 2010 ale nebylo s jeho publikováním počítáno, proto se vydání přesune pravděpodobně až do
roku 2011.
Také v uplynulém období se AMG aktivně účastnila činnosti Českého komitétu Modrého štítu (ČKMŠ), v němž zasedá společně s dalšími sdruženími v oblasti paměťových institucí (muzeí
a galerií, knihoven, archivů a památkové péče). ČKMŠ uspořádal ve
spolupráci s Národním muzeem 14. října 2010 jednodenní seminář
zaměřený na téma „Falza na českém uměleckém a starožitnickém
trhu“. Ze semináře by měl být v roce 2011 vydán sborník příspěvků
na CD ROM.
V roce 2010 byla mezi Národním památkovým ústavem
(NPÚ) a AMG obnovena dohoda o vzájemném uznávání průkazek
členů AMG, pracovníků NPÚ a členů ICOMOS. Termín pro uznávání volných vstupů byl stanoven s účinností od 1. dubna 2010, se
zahájením turistické sezóny na památkových objektech ve správě NPÚ. Do členských muzeí a galerií byl zaslán dopis, informující členy o dohodě včetně náhledů průkazek zaměstnanců NPÚ
a členů ICOMOS. Veškeré informace byly též prezentovány na internetových stránkách AMG. Stejně tak zde byla publikována zpráva
o dohodě se ZMS, jejíž součástí je od roku 2001 také vzájemné
uznávání členských průkazů AMG a ZMS. Článek o uznávání volných
vstupů byl publikován ve Věstníku AMG č. 2/2010.
AMG přistoupila na počátku roku 2010 ke smlouvě o partnerství a spolupráci na projektu Moravské galerie
v Brně – vzniku Národního metodického centra pro prezentaci a recepci vizuální a výtvarné kultury v muzejním kontextu (CENS).

Faktografická část
A. Stav a změny členské základny AMG v roce 2010
AMG je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. AMG má ve svých stanovách kodifikovány tři druhy členství, a to členství řádné (pro sbírkotvorné instituce a jiné právnické osoby působící
v oblasti muzejnictví), členství individuální a čestné (pro fyzické osoby, které byly nebo jsou činné v muzejnictví nebo
v příbuzných oborech na území České republiky).
Na počátku roku 2010 měla AMG 62 individuálních, 6 čestných a 271 řádných členů. V průběhu roku 2010
Senát AMG přijal na základě přihlášek 6 řádných a 7 individuálních členů; na návrh Exekutivy AMG schválil Senát přijetí 3 čestných členů. K 31. prosinci 2010 bylo registrováno 69 individuálních, 9 čestných a 277 řádných členů.
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Druh zřizovatele

Celkem muzea v ČR

Členská muzea AMG

tj. v %

Ministerstvo kultury ČR

18

18

100,00%

Kraj

98

82

83,67%

Město nebo obec

267

114

42,70%

Jiné ministerstvo

6

5

83,33%

Památkový ústav

9

2

22,22%

Podnikatelský subjekt

53

14

26,42%

Nevládní nezisková organizace

67

22

32,83%

Soukromá osoba

43

6

13,95%

Církev či náboženská společnost

10

5

50,00%

Vysoká škola

10

6

60,00%

Jiný zřizovatel

12

3

25,00%

Celkem

593

277

46,71%

B. Stav, změny a personální obsazení orgánů AMG v roce 2010
Exekutiva AMG

Předsedkyně AMG: PhDr. Eva Dittertová (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur)
I. místopředseda AMG: PhDr. Luděk Beneš (Muzeum
Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi)
II.
místopředsedkyně
AMG:
PhDr.
Helena
Koenigsmarková (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
Členové Exekutivy: PhDr. Jana Hutníková (Muzeum
Českého lesa v Tachově), PhDr. Pavel Douša, Ph.D.,
(Národní muzeum – Historické muzeum), Mgr. Irena
Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně),
PhDr. Zita Suchánková (Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy)
Členové Exekutivy s hlasem poradním: Ing. Milena
Burdychová (Regionální muzeum v Chrudimi, předsedkyně revizní komise AMG), Anna Komárková, BBus (Hons)
(výkonná ředitelka AMG)
Zasedání v roce 2010:
Exekutiva AMG se za rok 2010 sešla celkem čtrnáctkrát: 20. ledna, 17. února, 17. března,
13. dubna, 28. dubna, 25. května, 20.–21. července,
9. září, 16. září, 7. října, 11. listopadu, 22. listopadu,
14. prosince a 16. prosince.
Pro potřeby přímého kontaktu si Exekutiva AMG rozdělila jednotlivé Krajské sekce AMG a sféry kompetencí
v rámci AMG:
PhDr. Luděk Beneš – Středočeská a Olomoucká krajská
sekce; koncepční činnost a legislativní aktivity
PhDr. Eva Dittertová – Jihočeská a Ústecká krajská sekce;
koncepční činnost a vnitřní chod AMG
PhDr. Pavel Douša, PhD. – Moravskoslezská krajská sekce a Krajská sekce Vysočina; vnější vztahy, muzeologie
a vzdělávání
PhDr. Jana Hutníková – Karlovarská a Plzeňská krajská
sekce; Věstník AMG, ediční činnost
Mgr. Irena Chovančíková – Jihomoravská a Zlínská krajská sekce; Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, propagace a popularizace muzejnictví
PhDr. Helena Koenigsmarková – Liberecká krajská sekce
a Krajská sekce hlavního města Prahy; vnější vztahy, kontakt se zahraničím (NEMO)
PhDr. Zita Suchánková – Královéhradecká a Pardubická
krajská sekce; vnitřní chod AMG

Senát AMG

Dle stanov AMG jsou členy Senátu s hlasem rozhodovacím členové Exekutivy AMG, předsedové krajských
sekcí a komisí a představitelé institucí zařazených do
1. kategorie členských příspěvků dle § 10 odst. 7 Stanov
AMG. Členy Senátu s hlasem poradním jsou předsedové
oborových a regionálních kolegií, členové revizní komise
a výkonný ředitel AMG.

Zasedání v roce 2010:
Senát zasedal v průběhu roku 2010 celkem čtyřikrát:
ve dnech 17. února, 28. dubna, 16. září a 16. prosince.

Krajské sekce AMG

Krajská sekce hlavního města Prahy
Předsedkyně sekce: PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum
hlavního města Prahy, datum volby: 15.12.2009
Zasedání v roce 2010:
27.4.2010 – muzejní legislativa, statistika, Pražská muzejní noc.
14.12.2010 – Gloria musaealis, společná propagace.

Středočeská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. David Hroch, Městské muzeum
Sedlčany, datum volby: 24.11.2009
Zasedání v roce 2010:
20.4.2010, Roztoky u Prahy – tématem zasedání sekce
byly sbírky a účetnictví, muzejní statistika a digitalizace
sbírek.
26.10.2010, Roztoky u Prahy – správa sbírek, dotace
a granty, právní opora.

Jihočeská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Pavel Šafr, Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích, datum volby: 21.1.2010
Zasedání v roce 2010:
21.1.2010 – účast předsedkyně AMG PhDr. Evy
Dittertové, volba předsedy krajské sekce.
17.6.2010 – informace z jednání Senátu AMG.
Členové krajské sekce se také setkali v rámci muzejní studijní exkurze „Krajem předků K. H. Máchy“.

Plzeňská krajská sekce
Předsedkyně sekce: Mgr. Dagmar Viletová, Městské
muzeum ve Zbiroze, datum volby: 2.12.2009
Zasedání v roce 2010:
13.12.2010, Západočeské muzeum v Plzni – mezi hlavní
témata setkání patřila muzejní legislativa, muzejní statistika, příprava Festivalu muzejních nocí, Národní soutěž
muzeí Gloria musaealis i příprava kolokvia v roce 2011
na téma „Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci“. Seznámení přítomných s novou smlouvou
o mediálním partnerství s Literárními novinami.
Informace z oblasti muzejní statistiky, zejména o projektu benchmarking muzeí. Probíraly se otázky muzejní
legislativy – zákon o účetnictví, autorský zákon, zákon
o archivnictví i památkový zákon a problematika archeologických nálezů. Připomenut a prodiskutován byl
i Dokument konzervátora-restaurátora AMG.

Karlovarská krajská sekce
Předseda sekce: Ing. Jaromír Bartoš, Městské muzeum
Mariánské Lázně, datum volby: 29.1.2010
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Zasedání v roce 2010:
24.6.2010, Městské muzeum Františkovy Lázně – zprávy ze zasedání Senátu AMG, informace o sloučení muzea
a knihovny Aš, projednání přihlášky J. Zubka za člena
AMG, informace o vznikajících soukromých muzeích
v kraji.
24.9.2010, Muzeum Cheb – zprávy ze zasedání Senátu
AMG, seznámení s novým členem krajské sekce AMG,
projednány možnosti spolupráce muzeí při vydávání
sborníku, plán výstav na rok 2011.

Ústecká krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Milan Rosenkranc, Oblastní muzeum v Děčíně, p. o., datum volby: 10.12.2009
Zasedání v roce 2010:
9.12.2010, Regionální muzeum v Teplicích – zprávy
ze Senátu AMG, zákon o účetnictví, muzejní statistika,
putovní výstavy a výstavní plány muzeí.

Liberecká krajská sekce
Předsedkyně sekce: Mgr. Petra Hejralová, Městské
muzeum v Železném Brodě, datum volby: 23.2.2010
Zasedání v roce 2010:
23.2.2010, Severočeské muzeum v Liberci – volba nového předsedy krajské sekce, v další části zasedání zazněla informace o průběhu a závěrech IX. Sněmu AMG ve
dnech 6.–7.10.2009 v Písku. Projednán byl zákon o účetnictví a sbírkách muzejní povahy s poslední variantou
výkladu a jeho dopadu na řešení situace v muzeích. Bylo
představeno nové členské muzeum Liberecké krajské
sekce – Muzeum obrněné techniky ve Smržovce. Další
část diskuze byla věnována stavu rozpočtu muzeí a dalšímu vývoji jejich financování. Zazněly i informace zástupce Libereckého kraje o další spolupráci s Libereckou krajskou sekcí i jednotlivými muzei.

Královéhradecká krajská sekce
Předseda sekce: PhDr. Zdeněk Zahradník, Muzeum
východních Čech v Hradci Králové, datum volby:
11.1.2010
Nová předsedkyně sekce: Mgr. Naďa Machková
Prajzová, Ph.D., Muzeum východních Čech v Hradci
Králové, datum volby: 4.2.2011
Zasedání v roce 2010: Sekce se v roce 2010 nesešla.

Pardubická krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Jiří Junek, Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě, datum volby: 19.10.2009
Zasedání v roce 2010:
6.12.2010, Městské muzeum ve Skutči – zprávy ze
Senátu AMG, informace z oblasti legislativy, informace
o pilotním projektu Benchmarking, seznámení
s výsledkem letošního výzkumného úkolu vyplývajícího
z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu,
Koncepce rozvoje muzejnictví Pardubického kraje –
informace o současném stavu, granty Pardubického kraje v oblasti kultury na rok 2011, prohlídka nových expozic Městského muzea ve Skutči.
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Krajská sekce Vysočina
Předseda sekce: MgA. Jiří Jedlička, Muzeum Vysočiny
v Havlíčkově Brodě, datum volby: 8.4.2010
Zasedání v roce 2010: Sekce se v roce 2010 nesešla.

Jihomoravská krajská sekce
Předseda sekce: Mgr. Antonín Reček, Muzeum Brněnska
p. o., datum volby: 17.12.2009
Zasedání v roce 2010:
14.12.2010, Technické muzeum v Brně – během zasedání zazněla výzva k účasti na projektu Gloria musaealis
2010, informace o významu projektu benchmarking pro
krajská a městská muzea (doporučení k připojení dalších
muzeí), informace o vývoji muzejní statistiky a dotazníku
V-Kult, o Dokumentu konzervátora-restaurátora AMG,
o Festivalu muzejních nocí 2011, proběhla diskuze
a doporučení k účasti na projektu Muzea a ideologie,
informace k aktualizaci Adresáře muzeí a galerií ČR,
informace o zvýhodněné nabídce advokátního poradenství pro členy AMG a o projektu I3S.

Olomoucká krajská sekce
Předsedkyně sekce: PhDr. Marie Gronychová,
Vlastivědné muzeum v Šumperku, datum volby: 8.1.2010
Zasedání v roce 2010:
17.12.2010, Vlastivědné muzeum v Šumperku

Zlínská krajská sekce
Předseda sekce: Ing. Jiří Stránský, Muzeum Kroměřížska
v Kroměříži, datum volby: 4.2.2010
Členové výboru: PhDr. Ivo Frolec (Slovácké muzeum,
p. o.), PhDr. Antonín Sobek (Muzeum jihovýchodní
Moravy, p. o.), Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. (Muzeum
regionu Valašsko), datum volby: 4.2.2010
Zasedání v roce 2010: Sekce se v roce 2010 nesešla.

Moravskoslezská krajská sekce
Předsedkyně sekce: PhDr. Sylva Dvořáčková, Muzeum
Novojičínska, p. o., datum volby: 27.4.2010
Zasedání v roce 2010:
27.4.2010, Slezské zemské muzeum – rezignace dosavadní předsedkyně Mgr. Hany Garncarzové na funkci, volba nové předsedkyně PhDr. Sylvy Dvořáčkové.
Projednán společný postup muzeí severní Moravy
a Slezska při organizaci Slezské muzejní noci, společné
propagace muzejní noci 2010, stanoven a odsouhlasen
termín pro rok 2011 (27.5.2011).

Komise AMG

Komise archeologická
Předseda komise: PhDr. Karel Sklenář, DrSc. (individuální
člen AMG), datum volby: 11.6.2010
Členové výboru: PhDr. Martina Beková (Muzeum a galerie Orlických hor), PhDr. Alena Humpolová (Moravské
zemské muzeum), PhDr. Ondřej Chvojka (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích), PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc. (tajemnice výboru, Moravské zemské muzeum),
Mgr. Milan Metlička (Západočeské muzeum v Plzni),

doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D. (Moravské zemské muzeum), PhDr. Bedřich Štauber (Oblastní muzeum Louny),
PhDr. Markéta Tymonová (Slezské zemské muzeum),
PhDr. Jarmila Valentová (Národní muzeum), Mgr. David Zimola (Muzeum Vysočiny Jihlava), datum volby: 11.6.2010
Počet členů komise: 45 institucí (64 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2010:
9.–11.6.2010, Regionální muzeum Mělník – setkání při
příležitosti semináře „Možnosti laboratorního zpracování archeologického materiálu v muzeích“.
Konferenční činnost orgánu AMG:
9.–11.6.2010, Regionální muzeum Mělník – odborný
seminář „Možnosti laboratorního zpracování archeologického materiálu v muzeích“, v rámci kterého proběhlo vyhodnocení dotazníku rozeslaného archeologickým
pracovištím muzeí a také diskuze o možnostech zpracování nových nálezů i starších sbírek.

Komise botanická
Předseda komise: RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb,
p. o. Karlovarského kraje), datum volby: 12.10.2010
Členové výboru: RNDr. Karel Sutorý, CSc. (Moravské
zemské muzeum), Mgr. Kamila Juřičková (Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.), datum volby: 12.10.2010
Počet členů komise: 38 institucí (53 zástupců), 2 individuální členové
Zasedání v roce 2010:
12.10.2010, Brno – zvolení návrhové komise, schválení
programu zasedání, schválení volební komise, informace
předsedy komise o jednání Senátu AMG a o hospodaření
komise v letech 2009 a 2010, zvolení nového výboru komise, rozhodnutí o tématu a místě jarního setkání 2011,
informace o možnostech podzimního determinačního
semináře v roce 2011, diskuze o plánu činnosti botanické
komise AMG na období 2011 až 2013 a jeho schválení.
Pověření členů komise (Sutorý, Juřička, Abazid, Jelínková)
jednáním s CITEM ohledně databázového systému I3S
a jeho botanického modulu.
Konferenční činnost orgánu AMG:
31.5.–4.6.2010, Radíkov u Olomouce – každoroční týdenní seminář botaniků muzeí ČR a SR sestávající z odborných exkurzí a přednášek, tentokrát zaměřený na flóru a vegetaci Olomoucka.
12.–13.10.2010, Brno – podzimní (determinační) seminář, intenzivní kurz zaměřený tentokrát na problematiku určování vodních rostlin, a to taxonů rodu rdest
a hvězdoš v ČR. Přednášku a determinační praktikum
vedli RNDr. Zdeněk Kaplan (rod Potamogeton) a Jan
Prančl (rod Callitriche). Po oba dva dny byl seminář zahájen přednáškou o určování, rozšíření a ekologii taxonů
studovaných rodů v ČR, následovalo determinační praktikum nad doneseným materiálem, které se v obou případech protáhlo do pozdních odpoledních hodin.

Komise dějin umění
Předseda komise: PhDr. Jan Mohr, Severočeské muzeum
v Liberci

Členové výboru komise: Mgr. Barbora Svojanovská (Muzeum hlavního města Prahy), PhDr. Radim Vondráček
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
Počet členů komise: 34 institucí (39 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2010:
Komise se v roce 2010 nesešla.

Komise etnografů
Předseda komise: Mgr. Daniel Bechný (Západočeské muzeum v Plzni), datum poslední volby: 23.11.2010
Členové výboru komise: PhDr. Jana Beránková (Muzeum
Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.), PhDr. Romana Habartová (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti), PhDr. Alena
Kalinová (Moravské zemské muzeum), Mgr. Jana Tichá
(Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm),
datum volby: 23.11.2010
Počet členů komise: 45 institucí (72 zástupců), 4 individuální členové
Zasedání v roce 2010:
27.–28.5.2010, Západočeské muzeum, Plzeň – seminář
se skládal ze tří hlavních tematických bloků: 1. Jsou výstavy nudné? Doprovodné programy výstav, 2. Pojmosloví etnografických sbírek, 3. Grantové projekty v oboru
etnografie. V rámci prvního bloku byly předneseny příspěvky s praktickými příklady z praxe, na které navazovala diskuze. Informace k Pojmosloví přednesli Mgr.
Jana Tichá a PhDr. Jaroslav Dvořák. Třetí blok byl složen
z přednášek o vybraných projektech. Na závěr setkání
byly předneseny zprávy o projektech komise, o zasedání
Senátu AMG a představeni noví členové komise. Seminář byl druhý den ukončen prohlídkou expozic a výstav
Západočeského muzea v Plzni, Vodního hamru Dobřív
a Pivovarského muzea Plzeň.
23.–24.11.2010, Muzeum Brněnska, Šlapanice – hlavním tématem semináře bylo oceňování sbírkových
předmětů, dále byly proneseny příspěvky na témata:
dokumentace tradiční lidové kultury v současnosti, identifikace starých sběrů v muzeu, sbírkové koncepce muzeí
v době postmoderní, pojmosloví etnografických sbírek,
etnografické výstavy, expozice, konference a semináře
v muzeích na konci roku 2010 a počátku roku 2011. Na
závěr prvního dne a v průběhu druhého si účastníci semináře prohlédli expozice a výstavy Muzea ve Šlapanicích
a Muzea Brněnska.
Ediční činnost orgánu AMG:
Publikace sborníku Textil v muzeu ze semináře „Oděvní
doplňky – péče – průzkum – prezentace“ v Technickém
muzeu v Brně.
Publikace sborníku z mezinárodní konference „Tělo jako
kulturní fenomén“.
Konferenční činnost orgánu AMG:
16.–17.6.2010, Technické muzeum v Brně – komise spolupracovala na pořádání odborného semináře „Oděvní doplňky – péče – průzkum – prezentace“, který je již
6. ročníkem seminářů „Textil v muzeu“. Seminářů se pravidelně účastní čeští i slovenští muzejníci, restaurátoři
i konzervátoři, správci sbírek hradů a zámků, vysokoškol-
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ští pedagogové i studenti našich a slovenských vysokých
škol. Zaměření semináře je vždy koncipováno tak, aby se
k tématu mohli vyjádřit jak restaurátoři a konzervátoři,
tak také historici, etnografové, odborní pracovníci z textilních zkušebních a vývojových pracovišť a další. Součástí
semináře byla i prezentace firem, které nabízejí pomůcky
či techniku s vazbou na textilní tématiku – depozitární
úložné systémy, laboratorní vybavení, vitríny do expozic,
odborné publikace apod.

Komise geologů
Předsedkyně komise: RNDr. Petra Burdová (Národní
muzeum), datum poslední volby: 28.5.2009; RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. (Moravské zemské muzeum), datum
poslední volby 25.5.2010; rezignace zvoleného předsedy
Členové výboru komise: Po rezignaci předsedy funkci vykonává do voleb v roce 2011 RNDr. Petra Burdová
(1. místopředseda, Národní muzeum), datum poslední
volby: 25.5.2010
Počet členů komise: 19 institucí (35 zástupců)
Zasedání v roce 2010:
24.–28.5.2010, Martin – Havranovo – hlavní náplní
jednání byla zpráva o činnosti geologické komise AMG
a novinkách z činnosti celé AMG, kterou přednesla RNDr.
Petra Burdová. Diskuze probíhala na téma legislativa,
pracovní podmínky, evidence sbírek, vyhlašované soutěže a jejich výsledky.
Ediční činnost orgánu AMG:
Bendík, Andrej. Seminár geológov muzeí Slovenskej republiky a Českej republiky. SNM – Múzeum Andreja Kmeťa v Martine, 2010. 49 stran. Exkurzní průvodce. Publikace vzešla ze společné činnosti dalších pěti spoluautorů,
kteří se zabývají geologickou problematikou oblasti Západních Karpat.
Konferenční činnost orgánu AMG:
24.–28.5.2010, Martin – Havranovo – 48. seminář byl
vyvážený jak z hlediska výběru terénu, tak i večerních
přednášek. V poměrně geologicky složitém terénu okolí
Turca se účastníci seznámili s řadou lokalit, které umožňují poznat a pochopit geologickou stavbu, sběrem materiálu pak obohatit sbírky jednotlivých muzeí a odnést si
i studijní materiál k další badatelské činnosti.
Další činnost orgánu AMG:
Seznamování s novinkami v oboru a výzkumnými projekty, diskuze nad výstavními tématy a výměny výstav.

Komise knihovníků AMG
Předsedkyně komise: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
(Muzeum Jindřichohradecka), datum volby: 7.9.2010
Členové výboru komise: PhDr. Ila Šedo, (místopředseda,
Západočeské muzeum v Plzni), Mgr. Jana Čerešňová (tajemnice, Národní technické muzeum Praha), datum volby: 7.9.2010
Členové výboru, zástupci jednotlivých krajů: Eva Entlerová, BBus (Hons) (České muzeum stříbra, Středočeský
kraj), Jana Fridrichová (Vlastivědné muzeum a galerie
v České Lípě, Liberecký kraj), Mgr. Jana Habustová (Vlastivědné muzeum v Olomouci, Olomoucký kraj), PhDr.
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Martina Horáková (Národní galerie Praha), Mgr. Dana
Hradilová (Muzeum Českého krasu, Středočeský kraj),
Mgr. Gabriela Chromcová (Muzeum Těšínska, Moravskoslezský kraj), PhDr. Božena Kabelíková (Muzeum Vysočiny Třebíč, Kraj Vysočina), Mgr. Zuzana Kafková (Technické
muzeum v Brně, Jihomoravský kraj), PhDr. Hana Karkanová (Moravská galerie v Brně), PhDr. Jarmila Kučerová
(Národní muzeum), Iveta Mátlová (Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti, Zlínský kraj), PhDr. Jana Michlová
(Regionální muzeum Teplice, Ústecký kraj), Iva Nývltová
(Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Královéhradecký kraj), PhDr. Jarmila Okrouhlíková (Uměleckoprůmyslové museum v Praze), Mgr. Helena Stejskalová
(Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Jihočeský
kraj), Mgr. Renáta Tetřevová (Východočeské muzeum
v Pardubicích, Pardubický kraj), PhDr. Helga Turková (Národní muzeum, Hl. m. Praha), Yvetta Viktoříková (Muzeum Karlovy Vary, Karlovarský kraj).
Počet členů komise: 50 institucí (83 zástupců), 2 individuální členové
Zasedání v roce 2010:
22.3.2010, Uměleckoprůmyslové museum v Praze – příprava 34. semináře v České Lípě, příprava voleb do výboru komise.
28.6.2010, Uměleckoprůmyslové museum v Praze – příprava 34. semináře v České Lípě, zajištění odborné náplně semináře, příprava kandidátky k volbám.
7.9.2010, Česká Lípa – valná hromada komise, volby do
výkonného výboru komise.
22.11.2010, Uměleckoprůmyslové museum v Praze –
příprava 35. semináře v Českém Těšíně, aktualizace adresáře muzejních knihoven, aktualizace členské základny,
schválení nových členů.
Ediční činnost orgánu AMG:
Příspěvky ze seminářů přístupné na http://www.knihovna.upm.cz včetně Adresáře muzejních knihoven v rubrice Muzejním knihovnám, aktualizovány stránky komise
na http://www.cz-museums.cz včetně odkazů na zmíněné stránky.
Konferenční činnost orgánu AMG:
7.–9.9.2010, Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie
v České Lípě – v úvodu semináře proběhla valná hromada komise, která schválila přednesenou zprávu o činnosti
za poslední rok a schválila dodatek Jednacího řádu komise. Poté proběhly volby do výkonného výboru, předsedkyní komise byla zvolena PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
První blok semináře byl věnován informacím a novinkám
z jednotlivých muzejních knihoven, další dva bloky se
zabývaly problematikou digitalizace a sbírkovými fondy
(rukopisy, divadelní cedule, kalendáře, školní obrazy). Seminář proběhl za mezinárodní účasti, vystoupil dr. Uwe
Kahl, vedoucí oddělení starých tisků v knihovně Christiana Weiseho v Žitavě. Program byl doplněn odbornými
exkurzemi věnovanými K. H. Máchovi při příležitosti 200.
výročí jeho narození.
Další činnost orgánu AMG:
Důraz byl kladen na spolupráci s profesní organizací SKIP,
kde od nových voleb pracuje ve výkonném výboru PhDr.

Ila Šedo. Muzejní knihovníci se pravidelně účastní akcí
SKIP (semináře, školení). Roste podíl muzejních knihoven, které přispívají do Souborného katalogu, kde zpřístupňují svoje fondy v on-line katalozích. Řada členů se
podílí na společném projektu Jednotné oborové brány
ART. Muzejní a galerijní knihovny využívají grantové programy MK ČR – především VISK a Knihovna 21. století.

Komise konzervátorů-restaurátorů (KKR)
Předseda komise: Ing. Ivo Štěpánek (Technické muzeum
v Brně), datum poslední volby: 11.9.2008
Členové výboru komise: Ing. Jana Kadeřábková (místopředsedkyně, Národní muzeum – Náprstkovo muzeum
asijských, afrických a amerických kultur), Mgr. Ivan Berger (tajemník, Slezské zemské muzeum v Opavě), Mgr.
Dana Modráčková (Regionální muzeum v Chrudimi);
Mgr. Estelle Ottenwelter (individuální členka AMG); členové Revizní komise – Ing. Jan Josef (předseda), Alena
Komendová, Aranka Součková Daňková, datum poslední
volby: 11.9.2008
Počet členů komise: 73 institucí (202 zástupců), 16 individuálních členů
Zasedání v roce 2010:
8.–9.4.2010, Písek
5.9.2010, Uherské Hradiště
Komise a její činnost se v tomto roce soustředila do několika oblastí. Bylo pokračováno v přípravě druhé části publikace „Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin“ v podobě
doplňkového DVD. Ve své činnosti se stejnou intenzitou
pokračovala pracovní skupina Textil. Plenárního zasedání
E.C.C.O. se zástupci komise letos nezúčastnili (překládání
termínů kvůli sopečné aktivitě na Islandu). V zářijovém
termínu se konala již tradiční Konference konzervátorů-restaurátorů, letos v Uherském Hradišti. K výrazným
změnám došlo při přípravě konzervátorsko-restaurátorského sborníku, jehož příspěvky v dalším roce budou
podléhat novým pravidlům a členění tak, aby mohl být
zařazen na seznam neimpaktovaných recenzovaných periodik.
Ediční činnost orgánu AMG:
Sborník z konference konzervátorů-restaurátorů, Uherské Hradiště 2010. 203 stran. ISBN 978-80-86413-72-3.
ISSN 1801-1179. Náklad 450 ks.
Konferenční činnost orgánu AMG:
6.–8.9.2010, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti –
konference pořádaná pravidelně od roku 1992. Program
semináře byl zaměřen na nejnovější výsledky v oblasti
ochrany kulturního dědictví, tj. průzkumu materiálů,
konzervování a restaurování, výzkumu nových metod
a prostředků, 210 účastníků.
Další činnost orgánu AMG:
Pracovní skupina Kovy – v roce 2010 se scházela pouze redakční rada a její práce byla zaměřena na zpracování obsahu DVD. Pracovní skupina se sešla třikrát
(8.–9.4.2010, Písek; 5.9.2010, Uherské Hradiště;
29.11.2010, Poděbrady). Dále byly projednány příspěvky
na konferenci v Uherském Hradišti a doporučeni jejich

oponenti. Úzce probíhala spolupráce s vedením pracovní
skupiny Textil.
Pracovní skupina pro vytvoření Dokumentu o profesi – v roce 2010 se skupina sešla čtyřikrát (11.3.2010,
Brno; 8.–9.4.2010, Písek; 6.9.2010, Uherské Hradiště;
11.11.2010; Chrudim). Po připomínkování a úpravách byl
Dokument schválen plénem komise a následně předložen k projednání na Senátu AMG dne 16.12.2010, kde
bylo doporučeno opět dopracovat některé sporné termíny a dikci materiálu.
Pracovní skupina Textil – v roce 2010 připravila skupina 12 odborných přednášek, které proběhly v Národním
muzeu a na nichž spolupracovala s dalšími odbornými
institucemi. Členové pracovní skupiny se zúčastnili řady
konferencí (Muzea, památky a konzervace – Opava, Textil v muzeu – Brno, Konference konzervátorů a restaurátorů – Uherské Hradiště, Mezinárodní konference Obuv
v historii – Zlín), na nichž přednesli také své příspěvky.
Členové skupiny spolupracují s Etnografickou komisí
AMG, její členky jsou v redakční radě publikace Textil
v muzeu. Na konci roku se začala připravovat odborná exkurze do Lyonu, která se uskuteční v květnu 2011
a která bude zaměřená na místní historické tkalcovské
a barvířské dílny.

Komise muzeologická
Předsedkyně komise: PhDr. Dana Veselská (Židovské
muzeum v Praze), datum volby: 21.1.2010
Členové výboru komise: Mgr. Petr Nekuža (1. místopředseda, Technické muzeum v Brně), PhDr. Pavel Douša,
Ph.D. (2. místopředseda, Národní muzeum), Mgr. Irena
Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně), Mgr.
Barbora Klipcová (Regionální muzeum a galerie v Jičíně),
datum volby: 21.1.2010
Počet členů komise: 28 institucí (38 zástupců), 3 individuální členové
Zasedání v roce 2010:
21.–22.1.2010, Technické muzeum v Brně – plenární
zasedání komise, volba předsedy a nového výboru, projednána aktualizace Programového prohlášení komise.
První zasedání nově zvoleného výboru komise.
23.6.2010, Židovské muzeum v Praze – zasedání výboru
komise, projednán stav členské základny, změny v Programovém prohlášení, příprava projektu „Muzeologická
terminologie“ a příprava plenárního zasedání v Brně.
2.11.2010, Sál. B. Bakaly, Brno – zasedání výboru komise, projednán stav projektu „Muzeologická terminologie“ a technická příprava plenárního zasedání komise
v Brně.
23.–24.11.2010, Technické muzeum v Brně – plenární
zasedání komise, informace o významných muzeologických aktivitách roku doma i v zahraničí, seminář „Aktuální muzeologická témata“, projednávání obsahové náplně
a konkrétních úprav databáze „Muzeologická terminologie“.
Ediční činnost orgánu AMG:
Chovančíková, Irena (ed.). Muzejní marketing : Sborník
příspěvků ze semináře 18.–19.6.2009. Hodonín : Masa-
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rykovo muzeum v Hodoníně, 2010. Náklad 200 ks. ISBN
978-80-87375-01-3.
Konferenční činnost orgánu AMG:
23.–24.11.2010, Technické muzeum v Brně – seminář
„Aktuální muzeologická témata“ (spojený s diskusním
fórem) přístupný širší veřejnosti a studentům přinesl zúčastněným základní vhled do problematiky muzeologické
terminologie, včetně informací ohledně zahraničních aktivit a přístupů k terminologickým aktivitám.
Další činnost orgánu AMG:
Realizace projektu „Aktuální témata české muzeologie
(Muzeologický slovník)“. Projekt zpracovaný řešitelem
PhDr. Pavlem Doušou, Ph.D. V roce 2010 realizována internetová aplikace na platformě wiki, do níž bylo implementováno prvních 15 zpracovaných hesel. Aplikace byla
představena na zasedání komise v listopadu roku 2010
v Technickém muzeu v Brně, kde byly definovány pracovní postupy a pravidla pro úpravu hesel. Projekt bude pokračovat i v roce 2011, kdy se předpokládá jeho částečné
publikování.

Komise muzejních historiků
Předseda komise: Mgr. Václav Houfek, Muzeum města
Ústí nad Labem, datum poslední volby: 29.11.2006
Členové výboru komise: PhDr. Stanislav Slavík (místopředseda, Národní muzeum), Bc. Josef Kremla (jednatel,
České muzeum stříbra v Kutné Hoře), PhDr. Drahomíra
Nováková (členka výboru, Městské muzeum a knihovna
Čáslav), Mgr. Václav Trantina (člen výboru, Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna), datum poslední volby:
29.11.2006
Počet členů komise: 20 institucí (28 zástupců)
Zasedání v roce 2010:
Komise se v roce 2010 nesešla.

Komise numismatiků
Předseda komise: PhDr. Eduard Šimek, CSc. (Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze), datum poslední
volby: 16.10.2007
Členové výboru komise: Mgr. Luboš Polanský (tajemník
– Národní muzeum), PhDr. Vlastimil Novák (Národní muzeum), datum poslední volby: 16.10.2007
Počet členů komise: 19 institucí (22 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2010:
Komise se v roce 2010 nesešla, členové výboru komise se
sešli k přípravě projektu pro rok 2011.
Další činnost orgánu AMG:
Příprava projektu na rok 2011 – uspořádání semináře
„Dokumentace numismatických památek v muzejních
sbírkách“.

Komise pro bezpečnost v muzeích
Předseda komise: Ing. Pavel Jirásek (individuální člen
AMG)
Členové výboru komise: PhDr. Michal Lukeš (místopředseda – Národní muzeum); PhDr. Ivan Plánka (tajemník –
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně)
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Počet členů komise: 11 institucí (12 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2010:
Komise se v roce 2010 nesešla, členové výboru komise se
sešli k přípravě projektu pro rok 2011.

Komise pro lidové stavitelství
Předseda komise: PhDr. Luboš Smolík (Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech)
Členové výboru komise: Mgr. Daniel Drápala, Ph.D. (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm);
Mgr. Luboš Smolík (Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech);
PhDr. Radim Urbánek (Regionální muzeum ve Vysokém
Mýtě)
Počet členů komise: 22 institucí (25 zástupců), 3 individuální členové
Zasedání v roce 2010: Komise se v roce 2010 nesešla.

Komise pro militaria
Předseda komise: PhDr. Ladislav Čepička (Regionální
muzeum a galerie Křivoklátska)
Členové výboru komise: Vlastimil Schildberger (místopředseda – Moravské zemské muzeum); Mgr. Petr Obšusta (tajemník – Muzeum Vysočiny v Třebíči)
Počet členů komise: 8 institucí (8 zástupců)
Zasedání v roce 2010: Komise se v roce 2010 nesešla.

Komise pro muzejní management
Předsedkyně komise: PhDr. Helena Koenigsmarková
(Uměleckoprůmyslové museum v Praze)
Členové výboru komise: Bc. Alastair Millar (místopředseda – individuální člen AMG); PhDr. Hana Dvořáková
(Moravské zemské muzeum)
Počet členů komise: 19 institucí (19 zástupců), 3 individuální členové
Konferenční činnost orgánu AMG:
Komise uspořádala i v roce 2010 workshop v rámci řešení problematiky malých muzeí. Seminář, který proběhl
8. prosince 2010 v Muzeu hl. města Prahy, se tentokrát
věnoval otázce využití dramatické výchovy v muzeích
a galeriích. Zpráva o semináři byla publikována ve Věstníku AMG 1/2011.

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku
Předsedkyně komise: Mgr. Hana Němcová (Muzeum
města Ústí nad Labem), datum volby: 7.12.2009
Členové výboru komise: Mgr. Pavel Holman (místopředseda – Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně), MgA. Naděžda Rezková Přibylová (Památník Lidice), PaedDr. Zdeňka Poláková (Moravské zemské
muzeum), Mgr. Klára Smolíková (Husitské muzeum v Táboře), Eva Strouhalová (Moravská galerie v Brně), datum
poslední volby: 15.11.2010
Počet členů komise: 38 institucí (54 zástupců), 1 individuální člen
Zasedání v roce 2010:
24.2.2010, Brno – zasedání Výboru komise, na programu
přijetí nových členů, informace z orgánů AMG, vzděláva-

cí kurz pro muzejní pedagogy, diskuze na téma standard
muzejního pedagoga a zařazení edukačních pracovníků
muzeí do katalogu prací, příprava celorepublikového semináře pro muzejní pedagogy, připomínkování Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století.
18.6.2010, Brno – zasedání Výboru komise, na programu přijetí nových členů, informace z orgánů AMG, příprava témat na kolokvium 2011 na téma „Handicapovaní
a dobrovolníci“, příprava kurzu pro muzejní edukátory.
15.11.2010, Brno – zasedání Výboru a plenární zasedání komise. Výbor měl na programu přijetí nových členů
komise, informace z orgánů AMG, přípravu doplňujících
voleb do Výboru komise. Na plenárním zasedání byly
předneseny informace o dění v AMG, shrnutí činnosti komise za rok 2010, projednával se plán činnosti komise na
rok 2011, proběhly doplňující volby do Výboru komise.
Konferenční činnost orgánu AMG:
15.–16.11.2010, Brno – celorepublikový dvoudenní odborný seminář pro muzejní pedagogy v Brně. Seminář
zahájil Mgr. Martin Reissner, ředitel Moravského zemského muzea, následovaly přednášky a prezentace na téma
muzejní pedagogiky a o konkrétních edukačních projektech, přednášely H. Němcová, Z. Poláková, A. Martauzová, M. Olešovská, D. Přikrylová, K. Tlachová, L. Horáková,
E. Strouhalová, J. Petřeková, E. Lukášová a P. E. Krňanská.

Komise regionální historie Moravy a Slezska
Předsedkyně komise: PhDr. Blanka Rašticová (Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti), datum volby: 29.9.2010
Členové výboru komise: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. (místopředseda – Moravské zemské muzeum), PhDr. Jana Bečková (Dům Gustava Mahlera, Kraj Vysočina), PhDr. Hana
Jabůrková (Muzeum regionu Valašsko, Zlínský kraj), Mgr.
Ilona Pavelková (Muzeum Těšínska, Moravskoslezský
kraj), Mgr. Alena Turková (Vlastivědné muzeum v Šumperku, Olomoucký kraj), PhDr. Vladimíra Zichová (Historické muzeum Slavkov u Brna, Jihomoravský kraj), datum
volby: 29.9.2010
Počet členů komise: 43 institucí (115 zástupců)
Zasedání v roce 2010:
27.4.2010, Muzeum romské kultury – aktuální informace z orgánů AMG, příprava dvoudenního semináře
v Břeclavi, aktualizace seznamu členů komise, přijetí nových členů, burza výstav, prohlídka expozic a výstav Muzea romské kultury.
29.–30.9.2010, Břeclav – v rámci odborného semináře
proběhlo plenární zasedání komise. Na programu jednání byly informace z orgánů AMG, plán činnosti komise
na rok 2011 – obsahové zaměření odborných seminářů,
programové prohlášení na období 2011–2013, volba výboru, workshop – aplikace zákona o účetnictví v praxi,
burza výstav.
Konferenční činnost orgánu AMG:
29.–30.9.2010, Břeclav – program semináře byl rozdělen do několika bloků: I. Národnostní menšiny a jejich
dokumentace v muzeích (příspěvky přednesli PhDr. Jana
Horváthová, Dr. Michal Frankl, Mgr. Blanka Mouralová,
Vladimír Beneš a Petra Šafaříková), II. Dokumentace

a prezentace dějin dopravy (Mgr. Dagmar Tempírová,
PhDr. Josef Zacpal), III. Odborná exkurze – prohlídka
expozic Národního zemědělského muzea ve Valticích
a Muzea a galerie Břeclav, zejména nově otevřené archeologické expozice v zámečku na Pohansku.

Komise zoologů
Předseda komise: Ing. Ivo Rus (Regionální muzeum v Kolíně), datum poslední volby: 3.9.2008
Členové výboru komise: Ing. Zdeněk Vitáček (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě), RNDr. Dušan Trávníček (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně), datum
poslední volby: 3.9.2008
Počet členů komise: 32 institucí (42 zástupců)
Zasedání v roce 2010:
6.9.2010, Autokemp ATC Merkur Pasohlávky – projednání nových členských registrací, nové tarifní tabulky
v oboru v roce 2011.
Konferenční činnost orgánu AMG:
6.–8.9.2010, Autokemp ATC Merkur Pasohlávky – společný seminář Komise zoologů AMG a zoologů SOP na Jižní Moravě, v rámci semináře proběhlo plenární zasedání,
předneseny byly 4 odborné referáty a součástí setkání
byla i celodenní exkurze po CHKO Pálava.

Další členové Senátu AMG
s hlasem rozhodovacím

Brno, Moravská galerie v Brně
Brno, Moravské zemské muzeum
Brno, Muzeum města Brna
Brno, Technické muzeum v Brně
Chodová Planá, Chodovar – Pivovarské muzeum
Opava, Slezské zemské muzeum
Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni
Praha 1, Národní galerie v Praze
Praha 1, Národní knihovna ČR
Praha 1, Národní muzeum
Praha 1, Památník národního písemnictví
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Praha 1, Židovské muzeum v Praze
Praha 3, Vojenský historický ústav Praha
Praha 7, Národní technické muzeum
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, národní kulturní památka
Terezín, Památník Terezín, národní kulturní památka

Revizní komise AMG

Předsedkyně komise: Ing. Milena Burdychová (Regionální muzeum v Chrudimi)
Členové komise: Mgr. Hana Garncarzová (Muzeum
v Bruntále), PhDr. Pavel Popelka, CSc. (Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě)
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C. Stav, změny a personální obsazení kolegií AMG v roce 2010
Kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
Předseda kolegia: Mgr. Milan Horký (Muzeum Boženy Němcové v České Skalici), datum poslední volby:
23.11.2004
Zasedání v roce 2010: Kolegium se v roce 2010 nesešlo.

Kolegium muzeí královských měst
Předsedkyně kolegia: RNDr. Miroslava Šandová (Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech), datum poslední
volby: 15.12.2009
Členové výboru: Mgr. František Povolný (Muzeum
T. G. M. v Rakovníku), PhDr. Bedřich Štauber (Oblastní
muzeum v Lounech, p. o.)
Zasedání v roce 2010:
7.12.2010, Vlastivědné muzeum ve Slaném – změna
zástupce muzea v kolegiu (Vlastivědné muzeum Slaný),
digitalizace sbírek v muzeích, benchmarking muzeí, kulturně-výchovná činnost muzeí, spolupráce na úseku výměny výstav v roce 2011.
Další činnost orgánu AMG:
Účast členů kolegia v pilotním projektu benchmarking
muzeí (Rokycany, Louny, Litoměřice).

Kolegium jihočeských muzeí

Členové výboru: Mgr. Karel Petrán (Městské muzeum
Blatná), PhDr. Jiří Prášek (Prácheňské muzeum v Písku),
Karel Skalický (Městské muzeum Volyně), Mgr. Hana
Smetanová (Městské muzeum Horažďovice), Vladimír
Šindelář (Milevské muzeum), PhDr. Miroslav Špecián
(Muzeum středního Pootaví Strakonice), datum poslední
volby: 16.12.2008
Zasedání v roce 2010:
Zasedání kolegia se v roce 2010 neuskutečnilo. Většina členů kolegia se sešla pouze na zasedání Jihočeské
krajské sekce. Zástupci muzea v Blatné a ve Vodňanech
se dohodli na uspořádání putovní výstavy obrazů Jana
Trampoty v roce 2011.

Kolegium pobeskydských muzeí
Předseda kolegia: PhDr. Ivo Otáhal (Muzeum Novojičínska, p. o.)

Kolegium šumavských muzeí
Předseda kolegia: Mgr. Pavel Fencl (Prachatické muzeum)
Členové kolegia se rozhodli navázat jednání se zástupci
Kolegia jihočeských muzeí o budoucím spojení obou kolegií.

Dne 13.3.2008 bylo na schůzce Jihočeské krajské sekce
v Jihočeském muzeum v Českých Budějovicích rozhodnuto, že kolegium bude pokračovat ve své činnosti.

Kolegium galerií

Kolegium jihomoravských muzeí

Kolegium okresních muzeí

Předsedkyně kolegia: PhDr. Alica Štefančíková (Galerie
Benedikta Rejta v Lounech)

Předseda kolegia: Petr Pech

Předseda kolegia: PhDr. Bedřich Štauber (Oblastní muzeum v Lounech)
Členové výboru: Ing. Jaroslav Keller (Muzeum Těšínska),
PhDr. Karel Pavelka (Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p. o.)

Kolegium muzeí Prácheňska

Kolegium krajských muzeí

Předseda kolegia: Ing. Jaroslav Martínek (Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.)

Kolegium muzeí jihovýchodních Čech

Předsedkyně kolegia: Jitka Velková (Městské muzeum
a galerie Vodňany), datum poslední volby: 16.12.2008

Předseda kolegia: Mgr. Alois Čvančara (Severočeské muzeum v Liberci, p. o.)

D. Hospodaření AMG v roce 2010
AMG je právnickou osobou nezaloženou za účelem podnikání (nezisková organizace). Jako občanské sdružení
je registrována Ministerstvem vnitra ČR (č. reg. VSP/1-971/90-R), IČ 61383716, bankovní spojení: GE Money Bank
Praha, č.ú. 2233905504/0600.

E. Členské příspěvky AMG v roce 2010
Dle Stanov AMG se na řádné a individuální členy AMG vztahuje povinnost platit členské příspěvky, které jsou
odstupňovány do pěti kategorií. Výši členských příspěvků schvaluje na svém zasedání každoročně Senát AMG.
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Kategorie

Výše příspěvků

Počet členů

I. (muzea nad 70 zaměstnanců)

26 450,00 Kč

17

Ideální výnos v Kč
449 650,00 Kč

II. (26–70 zaměstnanců)

10 580,00 Kč

36

380 880,00 Kč

III. (11–25 zaměstnanců)

5 980,00 Kč

65

388 700,00 Kč

IV. (do 10 zaměstnanců)

1 960,00 Kč

159

311 640,00 Kč

400,00 Kč

69

27 600,00 Kč

Individuální členové
Celkem

1 558 470,00 Kč

Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků za rok 2009 1 individuálního člena a 1 řádného člena,
za rok 2010 2 řádných a 5 individuálních členů (k 31. prosinci 2010) v celkové výši 7 300,00 Kč. Ke dni 14. dubna 2011
byly uhrazeny dlužné členské příspěvky AMG za roky 2007 a 2008 a část pohledávek za rok 2009.

F. Přehled hospodaření AMG v roce 2010
Oblast výnosů

AMG hospodařila v roce 2010 s finančními prostředky v celkové výši 4 669 397,78 Kč.
Příjmy
Příjmy nedaňové
Účet č.

Účet č.

662

684

Přijaté úroky
Úroky u běžného účtu

200,96 Kč

Celkem přijaté úroky

200,96 Kč

Přijaté příspěvky
Členské příspěvky AMG

Účet č.

690

1 517 020,00 Kč

Členské příspěvky ČKMŠ

20 000,00 Kč

Celkem přijaté příspěvky

1 537 020,00 Kč

Přijaté granty a dotace
Dotace MK ČR

2 100 000,00 Kč

Magistrát města Brna

100 000,00 Kč

Magistrát Hl. m. Prahy

200 000,00 Kč

Dotace fondu kultury Zlínského kraje
Celkem přijaté granty a dotace

10 000,00 Kč
2 410 000,00 Kč

Příjmy daňové
Účet č.

602

Tržby z prodeje služeb
Prodej publikací

4 548,00 Kč

Služby (reklama)

14 200,00 Kč

Propagace Pražská muzejní noc

246 485,00 Kč

Propagace Brněnská muzejní noc

114 680,00 Kč

Služby Kolokvium
Soutěžní poplatky Gloria musaealis

112 000,00 Kč

Účastnické poplatky – Kolokvium 2010

88 460,00 Kč

Účastnické poplatky – Seminář Falza
Účastnické poplatky – Seminář Etnografická komise AMG

Celkem

645

66 400,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky – kursovné

Účastnické poplatky – Seminář Muzeum a rodina

Účet č.

30 000,00 Kč

7 600,00 Kč
32 800,00 Kč
5 000,00 Kč

Celkem služby

722 173,00 Kč

Kursové zisky

3,82 Kč

Celkem kursové zisky

3,82 Kč

4 669 397,78 Kč
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Oblast nákladů

Celkové náklady AMG byly k 31.12.2010 vykázány ve výši 4 619 691,75 Kč.
Výdaje
Celkem
Účet č.

501

MK ČR

Muzejní statistika

2 653,20 Kč

8,60 Kč

2 644,60 Kč

Gloria musaealis

83 235,80 Kč

48 235,80 Kč

35 000,00 Kč

Pražská muzejní noc

4 479,00 Kč

4 479,00 Kč

0,00 Kč

39 906,80 Kč

2 709,00 Kč

37 197,80 Kč

7 131,00 Kč

0,00 Kč

7 131,00 Kč

11 273,00 Kč

10 507,00 Kč

766,00 Kč

994,00 Kč

994,00 Kč

0,00 Kč

148 457,60 Kč

61 197,00 Kč

87 260,60 Kč

Provozní náklady AMG – Spotřební materiál

1 682,00 Kč

1 682,00 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Různé

1 930,00 Kč

1 930,00 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Hardware

1 042,00 Kč

1 042,00 Kč

0,00 Kč

302 784,40 Kč

132 784,40 Kč

170 000,00 Kč

Provozní náklady AMG – Energie

24 633,60 Kč

24 633,60 Kč

0,00 Kč

Celkem spotřeba energie

24 633,60 Kč

24 633,60 Kč

0,00 Kč

Gloria musaealis

1 217,00 Kč

0,00 Kč

1 217,00 Kč

Festival muzejních nocí

1 229,00 Kč

0,00 Kč

1 229,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky
Ediční činnost
Semináře oborových komisí
Seminář Falza
Kolokvium 2010

Celkem spotřeba materiálu
Účet č.

Účet č.

502

512

Spotřeba energie

Cestovné zaměstnanců AMG

Škola muzejní propedeutiky

428,00 Kč

0,00 Kč

428,00 Kč

Semináře oborových komisí

583,00 Kč

0,00 Kč

583,00 Kč

Kolokvium 2010

1 777,00 Kč

0,00 Kč

1 777,00 Kč

Provozní náklady AMG – Cestovné

1 762,00 Kč

1 762,00 Kč

0,00 Kč

Celkem cestovné

6 996,00 Kč

1 762,00 Kč

5 234,00 Kč

4 228,00 Kč

2 428,00 Kč

1 800,00 Kč

274 945,00 Kč

17 000,00 Kč

257 945,00 Kč

69 448,00 Kč

489,00 Kč

68 959,00 Kč

Pražská muzejní noc

399 100,00 Kč

399 100,00 Kč

0,00 Kč

Brněnská muzejní noc

214 680,00 Kč

214 680,00 Kč

0,00 Kč

Festival muzejních nocí

17 900,00 Kč

0,00 Kč

17 900,00 Kč

174 600,00 Kč

0,00 Kč

174 600,00 Kč

23 150,00 Kč

0,00 Kč

23 150,00 Kč

183 617,00 Kč

0,00 Kč

183 617,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky – cestovné lektorů, exkurze

23 019,00 Kč

1 495,00 Kč

21 524,00 Kč

Tvorba oborového názvosloví – etnografické, muzeologické

37 000,00 Kč

0,00 Kč

37 000,00 Kč

315 243,20 Kč

41 439,20 Kč

273 804,00 Kč

Účet č.

518

Ostatní služby

Muzejní statistika
Gloria musaealis
Gloria musaealis – cestovné poroty, pronájem auta výjezdy

Server muzeí a galerií ČR
Server muzeí a galerií ČR – nájem domén
Škola muzejní propedeutiky

Ediční činnost
Ediční činnost – distribuce, poštovné, logistika

89 106,00 Kč

0,00 Kč

89 106,00 Kč

Ediční činnost – oborové komise a členská muzea AMG

109 500,00 Kč

0,00 Kč

109 500,00 Kč

Věstník AMG – tisk

195 294,00 Kč

0,00 Kč

195 294,00 Kč

Věstník AMG – distribuce, poštovné, logistika

68 403,00 Kč

0,00 Kč

68 403,00 Kč

197 715,00 Kč

20 645,00 Kč

177 070,00 Kč

Semináře a konference (NEMO, ČSB setkání)

7 308,45 Kč

7 308,45 Kč

0,00 Kč

Tvorba oborových databází

6 042,00 Kč

31,00 Kč

6 011,00 Kč

Semináře oborových komisí a podpora projektů členů AMG
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AMG

Spotřeba materiálu

Celkem

AMG

MK ČR

Kolokvium 2010

87 863,00 Kč

0,00 Kč

87 863,00 Kč

Kolokvium 2010 – cestovné, ubytování lektorů

20 220,00 Kč

0,00 Kč

20 220,00 Kč

Provozní náklady AMG – Cestovné

50 318,00 Kč

50 318,00 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Nájemné

136 080,00 Kč

136 080,00 Kč

0,00 Kč

24 142,00 Kč

24 142,00 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Pojistné kanceláře
Provozní náklady AMG – Poštovné

9 603,00 Kč

9 603,00 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Telefon

41 048,05 Kč

41 048,05 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Služby účetnictví

86 400,00 Kč

86 400,00 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Služby IT

36 000,00 Kč

36 000,00 Kč

0,00 Kč

3 077,00 Kč

3 077,00 Kč

0,00 Kč

62 553,60 Kč

62 553,60 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady AMG – Služby
Provozní náklady AMG – Nájem zařízení
Provozní náklady AMG – Literatura a software

663,00 Kč

663,00 Kč

0,00 Kč

2 968 266,30 Kč

1 154 500,30 Kč

1 813 766,00 Kč

Muzejní statistika

3 600,00 Kč

510,00 Kč

3 090,00 Kč

Gloria musaealis

18 000,00 Kč

0,00 Kč

18 000,00 Kč

Pražská muzejní noc

41 154,00 Kč

41 154,00 Kč

0,00 Kč

2 000,00 Kč

0,00 Kč

2 000,00 Kč

Škola muzejní propedeutiky

46 750,00 Kč

0,00 Kč

46 750,00 Kč

Tvorba oborového názvosloví – muzeologické

18 337,00 Kč

0,00 Kč

18 337,00 Kč

Ediční činnost

5 000,00 Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

Semináře oborových komisí

9 238,00 Kč

0,00 Kč

9 238,00 Kč

Kolokvium 2010

8 585,00 Kč

0,00 Kč

8 585,00 Kč

19 112,00 Kč

19 112,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

Celkem ostatní služby
Účet č.

521

Mzdové náklady a OON

Festival muzejních nocí

Seminář Falza
Provozní náklady AMG –Služby

2 352,00 Kč

2 352,00 Kč

844 910,00 Kč

844 910,00 Kč

0,00 Kč

1 019 038,00 Kč

908 038,00 Kč

111 000,00 Kč

Osobní náklady AMG – zaměstnanci

286 809,00 Kč

286 809,00 Kč

0,00 Kč

Celkem zákonné sociální pojištění

286 809,00 Kč

286 809,00 Kč

0,00 Kč

Osobní náklady AMG – zaměstnanci

2 564,00 Kč

2 564,00 Kč

0,00 Kč

Celkem zákonné sociální náklady

2 564,00 Kč

2 564,00 Kč

0,00 Kč

Pražská muzejní noc

100,00 Kč

100,00 Kč

0,00 Kč

Celkem poplatky

100,00 Kč

100,00 Kč

0,00 Kč

Semináře a konference (NEMO, ČSB setkání)

1 593,45 Kč

1 593,45 Kč

0,00 Kč

Celkem kursové ztráty

1 593,45 Kč

1 593,45 Kč

0,00 Kč

Poplatky za vedení účtu

6 907,00 Kč

6 907,00 Kč

0,00 Kč

Celkem ostatní finanční náklady

6 907,00 Kč

6 907,00 Kč

0,00 Kč

4 619 691,75 Kč

2 519 691,75 Kč

2 100 000,00 Kč

Osobní náklady AMG – zaměstnanci
Celkem mzdové náklady
Účet č.

Účet č.

Účet č.

Účet č.

Účet č.

524

527

538

545

568

Výdaje celkem

Zákonné sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Poplatky

Kursové ztráty

Ostatní finanční náklady

Výsledek hospodaření AMG byl k 31.12.2010 vykázán se ziskem ve výši 49 706,03 Kč.
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G. Příjmy finančních prostředků v roce 2010

H. Užití finančních prostředků v roce 2010
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Příloha Výroční zprávy AMG za rok 2010
Zápis o provedení revize hospodaření AMG ke dni 14. dubna 2011
Stav pokladny k 1.1.2010

25 845,00 Kč

Stav valutové pokladny k 1.1.2010

350,00 €

Stav bankovních účtů ke dni 1.1.2010

418 678,61 Kč

Stav pokladny k 31.12.2010

98 875,00 Kčč

Stav valutové pokladny k 31.12.2010

260,00 €

Stav bankovních účtů ke dni 31.12.2010

409 279,14 Kč

Stav pokladny k 14.4.2010

90 476,00 Kč

Stav valutové pokladny k 14.4.2010

260,00 €

Stav bankovních účtů ke dni 14.4.2010

1 415 115,36 Kč

Při kontrole bylo zjištěno, že limit pokladní hotovosti ve výši 50 000 Kč byl v průběhu roku 2010 překročen ve dnech
30. března 2010−7. dubna 2010, 21. dubna 201−11. května 2010, 14. října 2010−31. prosince 2010. Od 1. ledna 2011
byl pokladní limit navýšen na 100 000 Kč.
Při kontrole pohybu finančních prostředků v peněžním deníku souhlasí stav hotovosti ke dni 14. dubna 2011 s výpisem. Nebyly zjištěny rozdíly.
Namátková kontrola byla provedena u následujících dokladů:
Datum

Č. dokladu

Text

13.1.2010

21011005/10

Doprava poroty Gloria musaealis

4 500,00 Kč
2 947,00 Kč

15.1.2010

210V/002

Poštovné – distribuce sborníku Museum Bulletin

4.2.2010

21001004/10

Prodej publikace

Částka

145,00 Kč

26.2.2010

21011023/10

Svoz odpadu za rok 2010

2 277,00 Kč

1.3.2010

21001254/10

Členský příspěvek za rok 2010, Nové Město n. M.

1 960,00 Kč

8.3.2010

210V/022

Cestovné, Mgr. Brychová, výjezd poroty GM

73,00 Kč

18.3.2010

21011033/10

Telefon – pevná linka a internet, únor 2010

2 044,00 Kč

19.4.2010

21011051/10

Výroba plakátů Festival muzejních nocí

7 200,00 Kč

21.4.2010

210P/021

Dotace pokladny

13.5.2010

210V/052

Spotřební materiál – vyhlášení GM 2009

18.5.2010

21011068/10

DPT + tisk – pozvánky, plakáty Gloria musaealis

11.6.2010

210V/076

Logistika infostanů Pražská muzejní noc 2010

21.6.2010

21001342/10

Prodej publikací do zahraničí

14.7.2010

21011103/10

Rozeslání výroční zprávy za rok 2009

26.7.2010

21001348/10

Propagace BMN 2010

10.8.2010

21001352/10

Propagační služby PMN 2010, 12. června 2010

11.8.2010

21011121/10

Přefakturace cestovného na jednání AMG, I. Q. 2010

23.9.2010

21001352/10

Kursovné nástavbového kurzu ŠMP 2010/2011

24.9.2010

210V/134

Kancelářské potřeby

15 000,00 Kč
348,00 Kč
33 840,00 Kč
41,00 Kč
320,00 Kč
8 665,00 Kč
114 680,00 Kč
8 340,00 Kč
14 610,00 Kč
1 500,00 Kč
211,00 Kč

4.10.2010

21011145/10

Grafický návrh letáku AMG a ICOM

5 000,00 Kč

14.10.2010

210V/150

DPP – sml. 129/2010, seminář botanické komise AMG

1 488,00 Kč

5.11.2010

21011178/10

Pronájem konferenčního sálu, Brno, kolokvium

35 940,00 Kč

9.11.2010

21001443/10

Partnerství kolokvia, Promotion and Education

26 000,00 Kč

18.12.2010

210V/202

Distribuce výzvy do muzeí – aktualizace adresáře

29.12.2010

21011249/10

Redakční příprava a tisk sborníku, seminář Muzeologické komise AMG

132,00 Kč
23 000,00 Kč

Při kontrole likvidace výše uvedených účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky.

				

29

Inventarizace
Inventarizační komise ve složení: Anna Komárková, Malvína Brychová a Martin Čarek, provedla inventarizaci majetku
a zásob publikací ke dni 7. dubna 2011. Nebyly zjištěny rozdíly a nedostatky mezi skutečným stavem a evidencí majetku. AMG spravuje drobný hmotný a nehmotný majetek v hodnotě 1 043 722,19 Kč.
Kontrola zaúčtování výběru členských příspěvků
Kontrolou bylo zjištěno neuhrazení členských příspěvků za rok 2009 1 individuálního člena a 1 řádného člena, za rok
2010 2 řádných a 5 individuálních členů (k 31. prosinci 2010) v celkové výši 7 300,00 Kč. Ke dni 14. dubna 2011 byly
uhrazeny dlužné členské příspěvky za roky 2007 a 2008 a část pohledávek za rok 2009. Revizní komise AMG oceňuje
úspěch výkonné ředitelky AMG při vymáhání pohledávek. Revizní komise AMG doporučuje v úsilí i nadále pokračovat.
Skartace účetních dokladů
Revizní komise AMG projednala návrh spisového a skartačního řádu a plánu a doporučuje ve vybraných skartačních
znacích provést úpravu a předložit spisový a skartační řád a plán příslušnému státnímu archivu ke schválení.
Revizní komise AMG prošla jednotlivé vyúčtování poskytnutých grantů a dotací AMG a shledala, že je vyúčtování
vedeno pečlivě, přehledně a systematicky.
Revizní komise AMG

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky za rok 2010
Byla schválena Senátem AMG dne 23. května 2011
Zpracovali: Anna Komárková, BBus (Hons), členové Exekutivy a Senátu AMG
Vydala Asociace muzeí a galerií ČR v roce 2011
Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Telefon: +420 224 210 037–9, fax: +420 224 210 047
E-mail: amg@cz-museums.cz, http://www.cz-museums.cz
IČ: 61383716, bankovní spojení GE Money Bank, č. ú. 2233905504/0600
Náklad: 400 ks
ISBN 978-80-86611-45-7
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Asociace muzeí a galerií České republiky je
občanské sdružení, působící od roku 1990
jako profesní sdružení sbírkotvorných institucí
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V současné době je jejím členem přes 270 institucí
a 72 osob. Ve své činnosti se zaměřuje zejména na ediční činnost, pořádání konferencí a seminářů, tvorbu oborových databází a vzdělávání muzejních pracovníků. Spravuje internetové
stránky na adrese http://www.cz-museums.cz
a společně s Ministerstvem kultury ČR každoročně vyhlašuje Národní soutěž muzeí Gloria
musaealis. Je realizátorem řady tématických
projektů v oblasti muzejnictví. Spolupracuje se
zahraničními sdruženími muzeí, zejména s evropskou asociací národních muzejních sdružení
(The Network of European Museums Organization—NEMO) a Zväzom múzeí na Slovensku.
Je členem Českého komitétu Modrý štít a spolupracuje s národními sdruženími paměťových
institucí v České republice.

