
Zápis ze zasedání vědecké rady Technického muzea v Brně / 24. 11. 2015  

Přítomni: doc. František Čapka, doc. Jiří Háze, Ing. Kateřina Kreislová, prof. Alena Křížová, Mgr. Petr 

Nekuža, prof. Jiří Příhoda, Ing. Alena Selucká, doc. Bohumír Smutný, Mgr. Pavla Stöhrová, Ing. Ivo 

Štěpánek, PhDr. Zdeněk Vácha, doc. Petr Svobodný 

Omluveni: prof. Miroslav Doupovec, dr. Jarmila Procházková, PhDr. Miloš Hořejš 

Program: 

1. Zpráva o činnosti TMB a plán na období 2016–2020 (Ing. Štěpánek) 

2. Aktivity vědy a výzkumu Odboru vědy a techniky TMB (Mgr. Nekuža) 

3. Aktivity vědy a výzkumu Metodického centra konzervace (Ing. Selucká) 

4. Zpřístupňování výsledků vědy a výzkumu, ediční činnost (Mgr. Stöhrová) 

5. Diskuze, různé (rozprava bez usnesení) 

 

Průběh jednání:  

Ing. Štěpánek seznámil členy vědecké rady se zásadními informacemi o činnosti TMB v uplynulém 

období a připravovaných nejdůležitějších projektů, především pak zajištění prostor pro pracoviště 

Metodického centra konzervace a depozitářů v areálu Brno-Řečkovice  – investiční záměry, finanční 

rozvaha, časový rámec projektu. Dále podal informace k avizované podpoře ze stran MM Brna k sanaci 

kolejové tratě v Brně-Líšni a záměru obnovení jízd historických tramvají, který si však vyžádá nemalé 

finanční náklady spjaté s restaurováním vozů.  

Mgr. Nekuža a Ing. Selucká informovali o výsledcích stávajících nebo ukončených projektů vědy  

a výzkumu a o přihláškách podaných v uplynulém období, a to zejména do programu NAKI II Ministerstva 

kultury ČR. Kromě toho měli členové rady k dispozici také písemné podklady a informace – výroční 

zpráva TMB, plán aktivit vědy a výzkumu, akviziční plán a přehled projektů vědy a výzkumu. Dále byla 

podána informace o institucionální podpoře poskytované TMB a o využití finančních prostředků 

z institucionální podpory v roce 2015 a o spolupráci s vysokými školami v rámci pedagogických aktivit 

TMB a MCK. Mgr. podala informaci o ediční činnosti TMB – zveřejňování výsledků výzkumu v souladu 

s platnou metodikou hodnocení vědy a výzkumu v ČR (4 odborná periodika TMB přijatá do Seznamu 

neimpaktovaných periodik, odborné knihy a kolektivní monografie). Přednesený materiál vzala VR na 

vědomí a ve stanoveném plánu aktivit vědy a výzkumu doporučuje pokračovat. 

V následné diskuzi členové rady konkrétně informovali o souvisejících aktivitách jejich institucí, např. Ing. 

Vácha podal informace o zkušenostech s administrací a financováním projektů IOP a IROP v NPÚ  

a informaci o zamýšleném převzetí objektů BVV pod správu statutárního města Brna s případnou 

možností využití budov pro muzejní nebo galerijní účely; Ing. Kreislová informovala o možné spolupráci 

při řešení projektů povrchových úprav kovů (SVUOM, Vysoká škola báňská apod.) Diskutována byla 

problematika personálního zajištění aktivit vědy a výzkumu v TMB, především na pracovišti OVAT, kde 

nejsou pozice vědeckých pracovníků obsazeny a rovněž není obsazena pozice archeologa (po odchodu 

PhDr. J. Merty a odchodu PhDr. V. Souchopové do důchodu). Vědecká rada doporučuje tyto pozice 

vytvořit.  

Informace získané v rámci diskuze 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 

Na závěr zasedání proběhly za přítomnosti autorů výstav komentované prohlídky výstav Mapa příběhů 

(Industriální dědictví Moravy a Slezska) a Až na kov (Restaurování požárem poničených sbírek z Hradu 

Krásna Horka), jež jsou součástí výstupů vědeckovýzkumné činnosti TMB a MCK  

Zapsala: Pavla Stöhrová, tajemnice VR TMB  Schválil: Ivo Štěpánek, předseda VR TMB 

 


