Zápis ze zasedání vědecké rady Technického muzea v Brně / 26. února 2014
Přítomni:
doc.
František
Čapka,
doc.
Jiří
Háze,
PhDr.
Miloš
Hořejš,
Ing. Kateřina Kreislová, doc. Alena Křížová, Mgr. Petr Nekuža, prof. Jiří Příhoda, Ing. Alena Selucká, doc.
Bohumír Smutný, Mgr. Pavla Stöhrová, Ing. Ivo Štěpánek, PhDr. Zdeněk Vácha
Omluveni: prof. Miroslav Doupovec, dr. Jarmila Procházková, doc. Petr Svobodný
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Střednědobá koncepce TMB 2014–2020 (Ing. Štěpánek)
Aktivity vědy a výzkumu Odboru vědy a techniky TMB (Mgr. Nekuža)
Aktivity vědy a výzkumu Metodického centra konzervace (Ing. Selucká)
Zpřístupňování výsledků vědy a výzkumu, ediční činnost, prezentační akce (Mgr. Stöhrová)
Diskuze, různé (rozprava bez usnesení)

Průběh jednání: Zástupci TMB seznámili členy vědecké rady se zásadními body Střednědobé koncepce
činnosti TMB a především aktivitami v oblasti vědy a výzkumu. Písemné podklady a informace měli
členové rady k dispozici již před zasedáním (jsou přílohou tohoto zápisu). Zevrubně byly popsány
probíhající výzkumnými úkoly, ať již přijaté k financování z mimorozpočtových zdrojů, nebo interní
výzkumné úkoly stanovené v rámci plánu práce TMB a Metodického centra konzervace. Byly podány
informace o připravovaných projektech do programů podpory vědy a výzkumu nebo odborné činnosti
(především Norské fondy, program Kulturní aktivity MK apod.). Přednesený materiál vzala VR na vědomí.
V rámci rozpravy byla diskutována strategie ediční činnosti TMB – zveřejňování výsledků výzkumu
v souladu s platnou metodikou hodnocení vědy a výzkumu v ČR. I přes problémy spojené s hodnocením
jednotlivých výsledků poskytovatelem (Ministerstvo kultury), s jejich zápisem do RIV i s přihlášením
vydávaných časopisů do aktualizovaného Seznamu neimpaktovaných periodik (dva ze čtyř přihlášených
časopisů Fórum pro konzervátory-restaurátory a Textil v muzeu se do Seznamu nedostaly, zařazeny byly
pouze časopisy Historická fotografie a Archeologia technica) se jeví jako smysluplná další podpora
rozvoje výzkumu na jednotlivých pracovištích TMB. V průběhu nejbližších let je nutné publikováním
příspěvků, vlastní odbornou literaturou a spoluprací na projektech výzkumu získávat body do RIV pro
možnost zařazení mezi institucionální výzkumné organizace.
Členové rady konkrétně informovali o souvisejících aktivitách jejich institucí, např. Ing. Vácha podal
informace o aktuální koncepci depozitářů Národního památkového ústavu, o přípravách otevření
Odborně-metodického centra obnovy památek architektury v Brně (Vila Stiastny), o přípravě certifikované
metodiky pro ochranu kovů v památkových objektech. Dále informoval o přípravě konzervace
a restaurování lichtensteinské hrobky ve Vranově u Brna (včetně konzervace kovových rakví,
ve spolupráci s Vídeňskou konzervátorskou kanceláří). V souvislosti s připravovaným projektem záchrany
a zpřístupnění vybraných částí fotografické a písemné dokumentace TMB informoval o existenci systému
GIS a MIS pro evidenci fotografií v NPÚ, o již digitalizovaném fondu fotografií NPÚ a o připravovaném online zpřístupnění fotografií a soupisu památek ve spolupráci NPÚ a Ústavu dějin umění Akademie věd.
Dr. Hořejš podal zprávu o existenci komise pro zpracování a zpřístupnění archivních dokumentů
v muzejních sbírkách při Ministerstvu kultury ČR, kterou iniciovala Archivní správa Ministerstva vnitra –
tuto komisi je vhodné kontaktovat v souvislosti s řešením evidence, digitalizace a on-line zpřístupnění
písemné a doprovodné dokumentace TMB. Dále informoval o ediční a vědeckovýzkumné strategii NTM.
Informace získané v rámci rozpravy budou předány konkrétním zodpovědným pracovníkům a řešitelům
jednotlivých projektů, aby mohly být využity při jejich realizaci. O závěrech jednání vědecké rady
a doporučeních bude informován ředitel TMB
Zapsala: Pavla Stöhrová, tajemnice VR TMB

Schválil: Ivo Štěpánek, předseda VR TMB

