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V roce 2013 si odborná veřejnost připomněla 
padesáté výročí vzniku katedry muzeologie 
na Masarykově univerzitě. Tehdy byla také 
vedena diskuse mezi současnými studenty 
oboru o potřebě sdružovat se napříč ročníky 
a kombinacemi studia. V letošním roce tyto 
debaty vyústily ve vznik neformálního usku-
pení – Studentského muzeologického spolku. 

Kdo jsme? V současné době jsme zájmo-
vým spolkem, tedy skupinou studentů oboru 
muzeologie na Filozofické fakultě Masary-
kovy univerzity, kteří mají zájem o svůj obor, 
chtějí si v něm ve svém volném čase rozšiřovat 
obzory, doplňovat vědomosti a znalosti získané 
na univerzitě, aplikovat svoje poznatky v praxi 
prostřednictvím návštěv muzeí a galerií a sa-
mozřejmě se také chtějí společně setkávat.

Co děláme? Naše činnost se v současnosti 
sestává především z návštěvy expozic a výstav 

muzeí a galerií v Brně. Kromě návštěv samot-
ných institucí, jako je např. Muzeum města 
Brna, Moravské zemské muzeum, Dům umění 
města Brna či Technické muzeum, je nedílnou 
součástí prohlídky i diskuze o konkrétních 
problémech dané expozice či výstavy. Vší-
máme si také dalších faktorů, které ovlivňují 
tvář dnešního muzejnictví, jako je uživatelský 
standard, forma propagace, architektonické 
řešení budovy, či postavení zaměstnanců 
v muzeích. Společné debaty o této problematice 
napomáhají lepšímu pochopení probrané teorie 
na přednáškách, nebo přinášejí nový náhled 
na oblasti, které jsou častým předmětem sporů 
a polemik.

Na fungování spolku se více či méně podílí 
desítka studentů. Na jedné z prvních schůzí 
byla vytvořena předběžná struktura vedení, 
která se skládá ze tří studentů a zástupců 
ročníků. Ti se starají o organizování akcí a svo-
lávání schůzek. Mezi dalšími studenty probíhá 
živá komunikace na sociální síti Facebook, 
skupina Studentský muzeologický spolek zde 
čítá bezmála 60 členů. 

Mezi první naše úspěchy patří kromě samot-
ného založení spolku jednoznačně navázání 
spolupráce s Mendelovým muzeem a jeho 
ředitelem, panem Mgr. Ondřejem Dostálem, 
Ph.D, které zprostředkovala zaměstnankyně 
muzea a absolventka muzeologie Bc. Michaela 
Jarkovská, DiS. Odborníci z Mendelova muzea 
nám nabídli mimo prostorů k setkávání 
a pořádání spolkových schůzí i velmi důle-
žitou věc a to možnost vytvořit a zrealizovat 
vlastní výstavu, čerpat stipendia Mendelova 

muzea a také publikovat v odborném časopise 
Museologica Brunensia. Díky tomu již v tomto 
čísle mohou čtenáři najít několik recenzí výstav 
od studentů muzeologie.

V důsledku toho byla uspořádána i první 
studijní (mimoškolní) exkurze našeho spolku, 
kterou nám Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D pomohl 
zajistit a které se zúčastnilo více než deset 
studentů z různých ročníků a kombinací studia. 
Cílem bylo Národní zemědělské muzeum 
a Národní technické muzeum v Praze. V NTM 
jsme měli možnost absolvovat komentovanou 
prohlídku s panem Mgr. Václavem Rutarem, 
díky které jsme se dostali kromě expozic 

i do prostor veřejnosti nepřístupných, tedy 
do technického zázemí. Jednalo se o konze-
rvátorské a restaurátorské dílny, kde se nám 
dostalo erudovaného výkladu od pana 
Františka Hulce. Co bylo ale důležité a pří-
nosné, byl zde i prostor pro dialog. Po prohlídce 
samotného muzea a jeho dílen pokračovala 
skupina v debatě s hostitelem naší návštěvy, 
panem Mgr. Václavem Rutarem v konferenč-
ním sále. Díky této debatě jsme získali mnoho 
zajímavých informací, poznatků, ale také 
námětů k zamyšlení ohledně provozu a fun-
gování nejen NTM, ale muzeí všeobecně. Dále 
se konverzace dotkla například problematiky 
uplatnění absolventů oboru muzeologie v praxi.

Čeho bychom chtěli dosáhnout? Mezi naše 
hlavní cíle patří zlepšování možností, dovednos-
tí a znalostí členů spolku v oboru muzeologie, 
vyvíjení vlastní publikační a přednáškové 
činnosti prozatím v rámci spolku. Navazovat 

kontakty v oboru u nás i v zahraničí. Prezen-
tovat pozitivně brněnskou muzeologii, muzea 
a galerie. K tomu také patří udržování dobrých 
vztahů mezi studenty a přednášejícími na kate-
dře muzeologie.

Věříme, že Studentský muzeologický spolek 
těchto cílů a předsevzetí dosáhne, etabluje 
se a položí tak základy aktivní činnosti 
studentů a následně absolventů muzeologie, 
a pomůže tak k navázání vztahů mezi studenty 
a odbornými pracovníky v muzeích a galeriích, 
ale také propojí teoretické vzdělání získané 
na univerzitě s následným praktickým využi-
tím v budoucím zaměstnání. 
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