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SEMINÁŘ SOUČASNOST A BUDOUCNOST
MUZEOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUMU V ČR
MICHAELA LUŽOVÁ
Masarykovo muzeum v Hodoníně
ve spolupráci s Muzeologickou
komisí Asociace muzeí a galerií
České republiky a Oddělením
muzeologie Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně
pořádalo ve dnech 20. a 21. června
2017 muzeologický seminář
s názvem Současnost
a budoucnost muzeologického
vzdělávání a výzkumu v ČR.
Patnáctý ročník tradičního
muzeologického semináře, který
přilákal muzejníky, akademiky
a studenty z celé České republiky se
konal v hodonínském sále Evropa.
Cílem semináře bylo upozornit
na nutnost podpory vzdělávání,
výzkumu a rozvíjení profesních
kvalit muzejních pracovníků.
Tematicky se tak seminář zaměřil
na jeden ze strategických cílů AMG,
tedy podporu oboru muzeologie
a dalšího vzdělávání muzejních
pracovníků.
Úvodního slova a moderování
prvního bloku se ujala ředitelka
Masarykova muzea v Hodoníně
Mgr. Irena Chovančíková. Další
bloky uváděli odborní pracovníci
brněnské muzeologie Mgr. Otakar
Kirsch, Ph.D. a Mgr. Lucie
Jagošová, DiS. Poslední části se pak
ujal historik PhDr. František Šebek
z Univerzity Pardubice.
Se svými příspěvky na toto téma
vystoupilo na dvacet přednášejících
jak z České, tak Slovenské
republiky. Dvoudenní seminář byl
rozdělen na čtyři tematické bloky,
ve kterých přednášející referovali
o aktuální situaci ve výuce na
českých univerzitách a stavu oboru
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(PhDr. František Šebek, Mgr. Lucie
Jagošová, DiS., PhDr. Jan Dolák,
Ph.D.), možnostech muzeologického
a muzejně-pedagogického výzkumu
(doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.,
Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková,
Mgr. Monika Mikulášková)
nebo o celoživotním profesním
vzdělávání a praxi. Vedle členů
Muzeologické komise či zástupců
muzejních institucí (PhDr.
Věry Tomolové, Mgr. Moniky
Dokoupilové, Mgr. et Mgr. Jana
Buchty, Ph.D., Jany Jiroutové,
M.Phil a Mgr.art Ondřeje Moučky),
představila svou činnost na
poli profesního vzdělávání také
metodická centra v muzejnictví
(Mgr. Pavla Vykoupilová, PhDr.
Dagmar Jelínková). O spolupráci
se studenty referovali zástupci
muzeí (PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.,
Mgr. Petr Nekuža) i studentů
(Bc. BcA Magdaléna Trčálková
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a Bc. Michaela Lužová), kteří
představili nově vzniklý Spolek
brněnských muzeologů.1
Ten si klade za hlavní cíl sdružovat
studenty a absolventy našeho
oboru. Spolek zahájil svou
činnost spolu se startem nového
akademického roku 2017/2018
za podpory Oddělení muzeologie.
Do budoucna bude Spolek pořádat
odborné přednášky, organizovat
návštěvy muzejních institucí
a jejich zázemí nebo podporovat
studenty v publikační činnosti.
Tímto způsobem se bude Spolek
snažit o celkovou popularizaci
muzeologie i mimo půdu
Masarykovy univerzity. Spolek
bude od roku 2018 oficiálně zapsán
a bude nabírat řadové členy.
1 Spolek brněnských muzeologů [online]. [cit. 201710-11]. Dostupný z www: <www.muzeospolek.
com>.
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Čtyři tematické bloky přinesly
řadu otázek o aktuální situaci
ve vzdělávání a možnostech
profesního růstu muzejních
pracovníků. Seminář proto také
poskytl dost prostoru pro volné
diskuze, nejen mezi jednotlivými
bloky, ale i během společenského
večera v sále Evropa. Mimo
jiné byla účastníkům semináře
umožněna společná návštěva
výstavních prostor Masarykova
muzea v Hodoníně.
MICHAELA LUŽOVÁ
studentka muzeologie, Ústav
archeologie a muzeologie,
Filozofická fakulta, Masarykova
univerzita; Spolek brněnských
muzeologů, Brno, Česká republika

97

