Zápis ze zasedání vědecké rady Technického muzea v Brně / 5. 4. 2017
Přítomni: doc. František Čapka, prof. Miroslav Doupovec, doc. Jiří Háze, PhDr. Miloš Hořejš,
Ing. Kateřina Kreislová, prof. Alena Křížová, Mgr. Petr Nekuža, dr. Jarmila Procházková, Ing. Alena
Selucká, doc. Bohumír Smutný, Mgr. Pavla Stöhrová, Ing. Ivo Štěpánek, PhDr. Zdeněk Vácha
Omluveni: prof. Jiří Příhoda, doc. Petr Svobodný
Program:
Zpráva o činnosti TMB a plán na období 2017–2020 (Ing. Štěpánek)
Aktivity vědy a výzkumu Odboru vědy a techniky TMB (, Mgr. Pavla Stöhrová, Mgr. Nekuža)
Aktivity vědy a výzkumu Metodického centra konzervace (Ing. Selucká)
Zpřístupňování výsledků vědy a výzkumu, ediční činnost, prezentační a popularizační aktivity
(Mgr. Stöhrová)
5. Diskuze, různé (rozprava bez usnesení)
1.
2.
3.
4.

Průběh jednání:
Ing. Štěpánek seznámil členy vědecké rady se zásadními informacemi o činnosti TMB v uplynulém
období a přípravě nejdůležitějších projektů, především pak zajištění prostor pro pracoviště Metodického
centra konzervace a depozitářů v areálu Brno-Řečkovice a přípravě projektů na získání pozemků a budov
v sousedství hlavní budovy TMB v Brně-Králově Poli – investiční záměry, finanční rozvaha, časový
rámec, koncepce projektu. Dále podal informace k odpamátnění a sanaci kolejové tratě v Brně-Líšni
Mgr. Stöhrová, Ing. Selucká a Mgr. Nekuža 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, o využití finančních prostředků z institucionální podpory v roce 2016 a 2017,
o spolupráci s vysokými školami v rámci pedagogických aktivit TMB a MCK a programu ERASMUS+.
Prezentovány by výsledky ukončených projektů a podány informace o zpřístupnění nových expozic TMB
Optika a Výpočetní technika. Mgr. Stöhrová 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)
a o prezentačních aktivitách zaměřených na zveřejňování výstupů výzkumné činnosti (Týden vědy, Noc
vědců apod.). Přednesený materiál vzala VR na vědomí a ve stanoveném plánu aktivit vědy a výzkumu
doporučuje pokračovat.
V následné diskuzi členové rady vyjádřili svá stanoviska k předloženým materiálům a připravovaným
projektům a debatovali problematiku hodnocení výzkumné činnosti paměťových institucí:
Dr. Procházková – informace o nové metodice hodnocení VaV, evaluace činnosti
Dr.. Vácha – pozitivní hodnocení záměru TMB mapovat historické řemeslné techniky a techniky
povrchových úprav kovových materiálů a informace o obdobných pozitivních příkladech obdobných
projektů v ČR (lidová řemesla) a zahraničí + informace o možnostech čerpání dotací na projekty
paměťových institucí z programů Jihomoravského kraje
Dr. Kreislová – návrh šíření technologické znalosti prostřednictvím zapojení TMB do projektů MŠMT ČR +
konzultace k výstavnímu projektu Umění emailu/Technika smaltu
Dr. Hořejš – informace o plánovaných přihláškách do programu NAKI II z NTM, problematika zadávací
dokumentace tohoto programu
Prof. Křížová – konzultace k výstavnímu projektu Umění emailu/Technika smaltu

Zapsala: Pavla Stöhrová, tajemnice VR TMB
10. 4. 2017

Schválil: Ivo Štěpánek, předseda VR TMB

