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Úvodem
Na hlavní předmět našeho zájmu, kterým je pozoruhodná lidská instituce
zvaná muzeum, budeme na stránkách této knihy pohlížet z poněkud méně
tradičního pohledu. Po úvodní explikaci základních muzeologických pojmů
a východisek si budeme všímat dosud opomíjené edukační dimenze muzea
a na muzeum budeme nahlížet jako na místo výchovy a vzdělávání.
Budiž však řečeno již v úvodu: muzeum nelze chápat pouze jako atraktivní
učebnu pro běžnou školní výuku – bez hlubšího nahlédnutí jeho podstaty
a pochopení významu této instituce pro společnost, jejích tradičních úkolů
i současných výzev. Naopak: muzejní edukace musí svou sílu a závažnost
čerpat z hlubokého porozumění muzeu jako prostoru, v němž se institucionalizovanou formou realizuje jedna velmi speciﬁcká a nezastupitelná lidská
tendence. Jde o sklon člověka shromažďovat a navzdory působení času uchovávat významné, reprezentativní, ale i napohled pošetilé hmotné prvky dokumentující činnost člověka a vývoj jeho prostředí. Při realizaci této tendence
přitom nejde jen o kulturní, nýbrž o skutečně kulturotvorné lidské chování.
Každé úsilí o praktické využití edukačního potenciálu muzea by proto
mělo být spojeno se snahou o pochopení jeho jedinečnosti. Proto také knihu
otevírá nejprve kapitola charakterizující muzeum z pohledu vědy, která má
k němu nejvíce co říci, z pohledu muzeologie. Ta ovšem nezkoumá pouze
muzeum, nýbrž širší muzejní fenomén, jehož jsou muzea konkrétním a institucionalizovaným projevem. Deﬁnici muzea proto dále doplníme vysvětlením
dalších souvisejících muzeologických pojmů, jako je muzealizace, muzeálie,
muzealita. Na úvodní kapitolu naváže stručný přehled historického vývoje
muzejního fenoménu a krátký pohled na současné muzeum – na jeho problémy, ale i dosud nevídané možnosti, které se před ním otevírají v souvislosti
s digitalizací a novými technologiemi.
Muzejně pedagogický diskurz je u nás – podle našeho názoru – dosud
stále poněkud plochý. Postrádá jednak muzeologický pohled na problematiku a jednak důslednou aplikaci pedagogických, resp. didaktických kategorií
na muzejně edukační realitu. V naší práci se pokoušíme tento nedostatek
alespoň částečně odstranit. Pečlivou pozornost muzeologii věnujeme přesto
(anebo právě proto), že na muzejní pedagogiku pohlíží někdy s nedůvěrou
a pojetí muzea jako výchovné instituce ústy některých autorů přímo odmítá,
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jak ukážeme v kapitole věnované námitkám proti muzejní edukaci, resp. proti
učení nebo vyučování v muzeu. Kořeny sporu o pojetí muzea, jeho úkoly
a smysl lze ovšem nalézt již v minulosti, jak uvidíme v kapitole věnované edukačnímu potenciálu muzea a jeho dosavadnímu využívání. V krátkém přehledu představíme několik autorů, kteří se zamýšleli nad výchovným potenciálem
muzea, a bude objasněn historický vývoj názorů na muzeum a výchovnou
dimenzi jeho působení. Teprve pak přistoupíme ke stručnému vymezení edukačního potenciálu muzea současnými pedagogickými pojmy, jako je výchova
v užším i širším pojetí, vzdělávání, celoživotní učení a edukace, a k vymezení
stěžejního pojmu muzejní pedagogiky, kterým je muzejní edukace. V ní dochází jak k potřebné integraci muzeologických a pedagogických východisek,
tak k realizaci a využití nezměrného edukačního potenciálu muzea. Muzejní
edukaci chápeme jako celek mnoha důležitých komponent – nikoliv pouze
rejstřík atraktivních metod bez obsahu či cíle. Takové komplexní uvažování
o muzejní edukaci je jedinečným vkladem pedagogiky, se kterým přichází
na půdu muzea a který ve snaze maximalizovat působení muzejních sbírek
na vědomí jednotlivců (a tím i na společnost jako celek) nabízí návštěvníkům. Muzejní edukace je však nepochybně jevem, který zasluhuje mnohem
podrobnější pozornost – zde se k ní vyjádříme jen stručně.
Muzeum má velký potenciál zasahovat do všech tří podob celoživotního
učení, resp. vzdělávání – formálního, neformálního a informálního. Nejvyšší
měrou se však v současnosti realizuje v oblasti formálního vzdělávání, a to
ve spolupráci se školou. Této problematice věnujeme proto hned dvě kapitoly,
které staví na provedeném kvantitativním výzkumu vztahu pedagogů k muzeu
a muzejní edukaci. Zvláště kapitola Co očekávají pedagogové od muzea představuje stěžejní výsledky šetření, které mohou muzeím posloužit jako inspirační
zdroj při snaze o zvyšování kvality jejich edukační činnosti.
Knihu uzavírá kapitola věnovaná konkrétním příkladům edukačního působení českých muzeí. Na vzorku dvaceti institucí ukazuje bohatou škálu
jejich výchovné činnosti a doplňuje tak obraz o edukačním potenciálu muzea
a podobách jeho současného využívání.

Úvodem

Obr. 1 Kresby Jeana-Baptista Courtonneho ml., 1739

Obr. 2 Muzeum Fernanda Cospiana, 1677
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Obr. 3 Kircherianum – muzeum Athanasia Kirchera v Římě
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1
Muzeum
„Kultura není jen nějaký luxusní dodatek, „nadstavba“ nad
holou nezbytností obživy a reprodukce. Je to nutný protějšek
lidské nehotovosti, která by jinak musela být zhoubná. Jen
proto, že může žít z toho, co mu připravily předchozí generace,
dokáže člověk vůbec na světě obstát.“
Jan Sokol, 2008, s. 81

Lidstvo si během svého vývoje vypracovalo řadu strategií, pomocí kterých
je předáván systém kulturních hodnot, norem a významů, relevantních pro
určitou společnost. Jednou z těchto strategií je shromažďování a uchovávání
symbolických a reprezentativních hmotných prvků dokumentujících činnost
členů dané kultury a vývoj prostředí, v němž se tato kultura rozvíjí. Toto
kulturní – a jak si ukážeme – také kulturotvorné lidské chování sleduje jako
předmět svého studia muzeologie a hovoří o něm jako o muzejním fenoménu.
Institucionalizovaný projev muzejního fenoménu, který se objevuje v rozvinutých společnostech přibližně před dvěma staletími, pak představují muzea.
Na konci 20. století existovalo ve světě více než 35 tisíc muzeí (Waidacher,
1999), jejichž návštěvnost se pohybovala ve stovkách miliónů návštěvníků.
Jen v Evropě v současnosti působí téměř 18 tisíc muzeí, z toho 44 % jsou
muzea umělecká a 38 % muzea přírodovědecká (Digitalizace, muzea a ﬁnancování, 2011). V České republice je návštěvníkům k dispozici přes 282 muzeí,
galerií a památkových objektů s více než 500 pobočkami, které nabízejí přes
400 stálých expozic a ročně připraví více než 2 000 výstav. Naše muzea uchovávají neuvěřitelných 65 milionů sbírkových předmětů, jejichž počet navíc
stále narůstá. Každý rok naše muzea a galerie navštíví okolo 7,5 milionu
návštěvníků (Žalman, 2002). Trojlístek nejnavštěvovanějších českých muzeí
tvoří Židovské muzeum v Praze, Národní muzeum v Praze a Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm; navštíví je ročně na 2 miliony návštěvníků
(Beneš, 1997).
Kromě významných světových muzeí existují i rozmanitá regionální, často zcela kuriózní muzea. K těm prvním bychom jistě zařadili např. Britské
muzeum v Londýně, Louvre v Paříži nebo Guggenheimovo muzeum v Bilbao,
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k těm druhým zase třeba muzeum kari klobásy (Deutsches Currywurst Museum) v Berlíně, muzeum nesmyslů v Rakousku (Nonseum) nebo vznikající
muzeum počítačových her (Video Games Museum) v Římě. Celkový počet
muzeí ve světě každým rokem narůstá, a to asi o 10 %, jak uvádí F. Waidacher (1999). Podle jeho výpočtu (počítá přitom se střízlivým odhadem
nárůstu o 1 % ročně) by v polovině 21. století mohlo ve světě existovat více
než 50 000 muzeí.
Zvláště muzea v turistických centrech se stala doslova magnetem pro návštěvníky a vyhledávanou možností, jak smysluplně trávit volný čas. Přestože
data o návštěvnosti nevypovídají o skutečné kvalitě návštěv, nelze popřít,
že muzea jsou fenoménem, který má – skrze své sbírky a kulturní hodnoty
v nich koncentrované – potenciál ovlivnit a kultivovat vědomí velkého okruhu
svých návštěvníků.
Vztah veřejnosti k muzeu je však ambivalentní: muzea především vlivem
historismu 19. století vnímáme jako symbol minulosti, tradice a historické
kontinuity. A právě pro svou orientaci na minulost se muzea stala ve 20. století také častým terčem kritiky, a to nejen pro radikální futuristy, kteří navrhovali muzea – spolu s knihovnami a akademiemi – rovnou zbořit.1 Muzeum
se postupně stalo symbolem čehosi měšťáckého, zpozdilého či mrtvolného.
Na toto téma byly dokonce provedeny zajímavé výzkumy, které ukazují, že
lidé používají odvozenin slova muzeum (muzejní, resp. muzeální) většinou
pro označení něčeho minulého, zastaralého, nežádoucího, od čeho je třeba
se distancovat (Waidacher, 1999).
Ať již je momentální vztah veřejnosti k muzeu jakýkoliv, důležitost této
instituce, která má ostatně nespočet velmi různých forem (od zanedbaných,
vskutku zaprášených institucí až po nejmodernější muzea typu Muzea moderního umění v New Yorku, Muzea Mercedesu ve Stuttgartu nebo Národního
muzea současného umění MAXXI v Římě), zůstává nezpochybněna: je dána
bazální lidskou potřebou zachovat kulturní paměť daného lidského společenství (Stránský, 2005). Sama existence kultury je na zachování kulturní
paměti přímo závislá a muzea představují jednu z historicky vyvinutých forem
ﬁxování a předávání svědectví o dosaženém poznání a stupni lidské kultury.
Činí tak skrze shromažďování, ochranu, zkoumání a veřejnou prezentaci
autentických sbírkových předmětů, muzeálií.

1

Podrobnosti viz kapitola 1.6 Kritické teorie muzea.

Muzeum
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Jde o jeden z řady společenských mechanismů, pomocí kterých je zajištěno předávání podstatných složek kulturní tradice – existuje vedle přímého,
transpersonálního předávání, které může mít sice silnější účinek, avšak zároveň je v „každé generaci ohroženo nedbalostí předávajících, jejich neschopností
a omezeností – stejně jako omezeností či lhostejností příjemců“ (Sokol, 2008,
s. 129).
Zachování kulturní kontinuity a tradice, jež stojí v samém základu muzeí, často bývá v tvořivém, obohacujícím rozporu s novátorskými tvůrčími
snahami, jež boří či odmítnou to, co bylo vybudováno generací rodičů, nebo
naopak objeví to, co tito rodiče odmítali (Sokol, 2008). Právě kvůli permanentní lidské snaze měnit své prostředí, vytvářet něco nového a přitom buď
zavrhovat to staré, nebo naopak na ně tvůrčím způsobem navazovat, jsou
paměťové instituce, mezi něž náležejí muzea spolu s knihovnami a archivy,
tak důležité. Hmotné artefakty, jejich soubory a uchovávající instituce jsou
nástroji umožňujícími, „aby nějaké lidské dílo třeba po letech zase ožilo, vzbudilo zájem a vrátilo se mezi lidi“ (Sokol, 2008, s. 142).
Pro člověka nepřestane být zachování kulturní kontinuity nutností. Snad
smíme její důležitost dokreslit – po vzoru italských futuristů – velmi radikálním příměrem: v ruském městě bylo nalezeno dítě, které od narození vychovávala smečka psů. Dítě, izolované od lidské společnosti a kultury, se nemohlo
stát kulturní bytostí, v pravém slova smyslu člověkem: bylo zvířetem, chovalo
se jako pes, štěkalo, vrčelo, skákalo, ohlodávalo kosti. Zboříme-li podle rady
futuristů muzea, knihovny a akademie všeho druhu, tedy institucionalizované způsoby předávání kultury, svého druhu „pojistky“ proti přirozenému
lidskému zapomínání, budeme nuceni na své cestě za poznáním začínat stále
znovu.
Lidská společenství proto nepřestanou hledat možnosti, jak své poznání
a kulturu předávat a ﬁxovat, proto si Evropa a Amerika nepřestane hýčkat
svá muzea, proto se také muzejnictví z Evropy a USA postupně přenáší
i do zemí Asie a Afriky. Každé lidské společenství určitého regionu či země
muzea právem považuje za obraz a výkladní skříň své kultury a jsou pro ně
také účinnou možností, jak prezentovat sobě i ostatním své kulturní bohatství. Využití muzea pro potěchu, zábavu, studium, poučení a vzdělávání z něj
činí nenahraditelnou součást systému kulturních a vzdělávacích institucí.
Muzea, speciﬁcká kulturní zařízení, spravují ohromné sbírkové fondy nevyčíslitelné hodnoty, do jejichž ochrany a všemožné péče o ně je společnost
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z velmi dobrých důvodů ochotna investovat velké ﬁnanční prostředky. Neboť
v posledku je kultura – pomineme-li její ostatní aspekty – mechanismus pro
přežití (Murphy, 1998).

1.1

Deﬁnice muzea

Muzeum jako speciﬁcká instituce věnující se sbírání, uchovávání a vystavování určitých hmotných dokladů lidské kultury a přírody vzniká v 18. století. Je však třeba si uvědomit, že dějiny celého muzejního fenoménu, tedy
jevu, který instituci muzea přesahuje a na jehož základě se muzea vyvíjejí,
sahají hluboko do minulosti a souvisejí pravděpodobně s téměř celými dlouhými dějinami lidského rodu. Vysvětlení pojmu muzejní fenomén a dalších
termínů, jimiž operuje muzeologie ve snaze postihnout speciﬁckou lidskou
tendenci sbírat, uchovávat a zpřístupňovat doklady lidské historie, kultury
a poznání, se proto budeme ještě věnovat, stejně jako historickým projevům
tohoto fenoménu.
Prozatím se pokusíme vymezit pojem muzeum tak, jak ho chápeme v současnosti. Právě současné moderní muzeum se svým edukačním potenciálem
nás totiž zajímá především. Podstatu muzea vymezuje celá řada deﬁnic, které
zároveň postihují základní funkce této instituce ve společnosti, tedy sbírání,
ochranu a výzkum muzeálií a jejich prezentaci a zpřístupňování veřejnosti.
Dostatečně výstižná a zároveň široká je deﬁnice Mezinárodní rady muzeí
ICOM (International Council of Museums), která jako mezinárodní profesní nevládní organizace se statutem konzultanta UNESCO vznikla již roku
1946. Od svého vzniku se významně podílí na rozmachu muzeologie i muzeí;
sdružuje přitom téměř 13 000 členů ze 148 zemí světa, kteří zastupují všechny myslitelné druhy muzeí – vědy a techniky, umění, archeologie a historie,
etnograﬁe, přírodních věd atd. (ICOM, 2001).
ICOM deﬁnuje muzeum jako „stálou nevýdělečnou instituci ve službách
společnosti a jejího rozvoje. Muzejní instituce je otevřená veřejnosti, získává,
uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho
prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení“ (tamtéž).
Kromě institucí standardně označovaných jako „muzea“ jsou do široké
deﬁnice ICOM zahrnuty také např. tyto instituce:
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– přírodní, archeologické a etnograﬁcké památky a lokality, historické památky a místa muzejní povahy, které shromažďují, uchovávají a zprostředkují
materiální doklady o člověku a jeho prostředí;
– instituce, které uchovávají a vystavují živé exempláře rostlin a zvířat, jako
jsou botanické a zoologické zahrady, akvária a vivária;
– střediska vědy a techniky a planetária;
– neziskové galerie umění, restaurátorské ústavy a výstavní síně, které jsou
stálou součástí knihoven a archivů;
– přírodní rezervace;
– mezinárodní, národní, regionální či lokální muzejní organizace, ministerstva,
jejich sekce nebo veřejné agentury řídící muzea v duchu deﬁnice uvedené
v tomto článku;
– neziskové instituce nebo organizace zabývající se restaurováním, vědecko-výzkumnou činností, výchovně-vzdělávací činností, vzděláváním pracovníků,
dokumentací a jinou činností vztahující se k muzeím a muzeologii;
– kulturní střediska a jiné organizační jednotky, které se věnují péči o hmotné
a nehmotné zdroje kulturního dědictví, jejich uchování a správě (živé dědictví
a digitální tvůrčí činnost) aj.
Snad nejpodstatnějším rysem muzea je, že spravuje sbírku muzejní povahy – bez ní není muzeum vůbec myslitelné. Z tohoto pohledu je důležitá
rovněž deﬁnice těchto sbírek, která je ve většině zemí vymezena příslušnou
legislativou. Český zákon z roku 2000, o ochraně sbírek muzejní povahy,
stanoví podmínky ochrany sbírek, uchovávaných zejména v muzeích a galeriích, stanovuje podmínky a způsob vedení evidence sbírek muzejní povahy,
práva a povinnosti vlastníků sbírek muzejní povahy a sankce za porušení
stanovených povinností.
Základní pojmy přitom vymezuje zákon takto:
– sbírkou muzejní povahy je sbírka, která je ve své celistvosti významná pro
prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy; tvoří ji soubor sbírkových předmětů shromážděných lidskou
činností,
– sbírkovým předmětem je věc movitá nebo nemovitost nebo soubor těchto
věcí, a to přírodnina nebo lidský výtvor (Česká republika, 2000).
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V souvislosti se sbírkami je ale třeba dodat, že muzea „nejsou pouhá úložiště či skladiště pramenů vědních oborů. … Muzea pracují s prameny, ale především
je vyhodnocují a selektují z hlediska reprezentace systému fenoménu, jehož jsou
svědky či ﬁxáty svědectví“ (Stránský, 2008, s. 78).
Vzhledem ke speciﬁkům českého muzejnictví bude vhodné zastavit se
ještě krátce u pojmu muzeum umění, resp. galerie. V českém prostředí jsou neziskové instituce spravující sbírky umělecké povahy tradičně nazývány galerie,
i když jsou to – z povahy své činnosti – vlastně specializovaná muzea, muzea
umění. Proto se každé užití slova muzeum v tomto textu – není-li uvedeno
jinak – vztahuje i na ně (ICOM, 2001).
Pojem muzeum umění je tedy k pojmu galerie synonymní, pokud se ovšem
v případě dané galerie jedná o „instituci věnující se sbírání, udržování a vystavování sbírek“ (Štěpánek, 2002, s. 21). Galerií však můžeme označovat také instituci, která se věnuje pořádání výstav uměleckých děl, aniž by nutně vytvářela,
vlastnila a spravovala jejich sbírky. Zde se však již dostáváme za hranice pojmu
muzeum. Označení galerie je však u nás běžně užíváno i v případě sbírkotvorné
instituce a je vnímáno jako tradiční. Například vlajková loď českých galerií, resp.
muzeí umění, Národní galerie v Praze, v souladu se zákonem č. 148/1949 Sb.,
o Národní galerii v Praze, shromažďuje, eviduje, trvale uchovává, odborně
zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti díla malířská, sochařská a graﬁcká a díla
z oblasti tzv. nových médií domácího i cizího umění a vědecky o nich bádá; je
muzeem ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy (Národní galerie v Praze, 2009).
Dodejme ještě, že menší galerie, které se věnují především výstavní činnosti a neuchovávají sbírky, mívají častěji soukromého zřizovatele (pak mohou mít i komerční zaměření), kdežto muzea a větší galerie jsou obvykle
ﬁnancovány z veřejných prostředků a jsou neziskové. Užívání různých pojmů
pro instituci věnující se uměleckým sbírkám je závislé na úzu konkrétní země;
v zahraničí se lze setkat také s označeními centrum, institut (výtvarného
umění), Kunsthalle apod. – tyto pojmy pak evokují moderně koncipovaný
a multifunkční prostor otevřený širokému spektru návštěvníků. Podobné instituce se častěji věnují současnému umění a bývají doplněny knihovnou, sálem
pro konání různých kulturních akcí, ale i restaurací a dalšími místy určenými
ke společenskému setkávání a zábavě.
Bylo již řečeno, že určujícím a nejpodstatnějším prvkem každého muzea
jsou jeho sbírky. Každé muzeum přitom zpracovává a zveřejňuje svou sbírkotvornou koncepci, jež obsahuje hlavní priority v oblasti péče o stávající sbírky
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muzea a jejich využití. Muzea vymezují oblasti rozvoje své sbírkotvorné činnosti a stanovují pravidla pro takové zacházení se sbírkami, aby bylo zajištěno
jejich trvalé uchování. Koncepce muzea obsahuje také další důležitou součást:
plán a priority akvizic. Každý nově získaný sbírkový předmět je přitom třeba
konzervovat, náležitě zdokumentovat a uložit v depozitáři nebo vystavit.
Předměty přijímané do muzejních sbírek by měly být v souladu s cíli muzea, jak je stanovuje ve své sbírkotvorné koncepci. ICOM (2001) výslovně
doporučuje, že musejí být vybírány s důrazem na trvalé uchování, nikoli
s výhledem na možné vyřazení.
„Akvizice předmětů nebo exemplářů, které se vymykají z rámce stanovené sbírkotvorné koncepce, lze provádět jen ve výjimečných případech a pouze
po důkladném zvážení ze strany řídícího orgánu, který přihlédne ke stanovisku
odborníků, k významu uvedených předmětů či exemplářů, k národnímu či jinému
kulturnímu nebo přírodnímu dědictví a ke speciﬁckým zájmům jiných muzeí. Ani
za těchto okolností by však nemělo docházet k akvizicím sbírkových předmětů
nejasného původu. Nové akvizice a informace o nich je nutno pravidelně a systematicky zveřejňovat“ (tamtéž).

1.2

Muzejní fenomén, muzealizace

Bylo již řečeno, že muzeum ve výše uvedeném významu je novodobou,
přibližně 200 let existující institucí, vznikající teprve v určitém historickém
kontextu. Muzea představují institucionalizovaný, soﬁstikovaný projev muzejního fenoménu, přičemž on sám je jevem mnohem širším a starším, projevujícím se rovněž formami jinými.
Muzejní fenomén se těsně vztahuje ke všem oblastem lidské kultury, tedy
k náboženství, umění, přírodním a společenským vědám, lidským zvykům,
tradicím, dovednostem, technice, průmyslu, institucím ad., s nimiž je ve vzájemné spojitosti. Lidská kultura a muzejní fenomén (jako její součást) se
v dynamickém procesu vývoje oboustranně ovlivňují. Muzejní fenomén je
hlavní poznávací doménou muzeologie (Stránská, Stránský, 2000), která pro
jeho snazší a přesnější uchopení zavádí termín muzealizace. Muzealizační
proces je vyvolán existencí tohoto fenoménu, je jeho projevem a realizací.
Muzealizace přitom představuje proces, v němž jsou ze skutečnosti vyjímány určité prvky, jež dokumentují (autenticky dokládají) podobu a stav
lidské kultury v určitém časovém období (Stránský, 2000). Tyto vybrané

22

Edukační potenciál muzea

(selektované) hmotné prvky, v nichž je lidská kultura ﬁxována, jsou pak v procesu muzealizace chráněny před přirozeným zánikem, a co je podstatné, dále
využívány pro další rozvoj lidské kultury. Shromažďování a ochrana těchto
vyňatých a ﬁxovaných prvků, které můžeme nazvat hmotnými tezaury, jsou
pro lidský rod důležité z několika důvodů.
Tezaury v první řadě ﬁxují určitou, v čase dosaženou podobu kultury,
čímž umožňují její zpětné poznání a zkoumání. Bez dochovaných hmotných prvků by bylo např. nemožné poznání kultur již zaniklých či – řečeno
výrazem, s nímž polemizoval antropolog A. L. Kroeber – kultur „mrtvých“
(Kroeber, 1971).2 Toto poznání následně přináší kulturní reakci, další krok
ve vývoji, v němž tak není třeba objevovat již jednou objevené, anebo dochází
k přenosu dílčích kulturních prvků a podnětů do jiného kulturního celku,
jako tomu bylo např. se znalostí výroby papíru či porcelánu anebo se způsoby
uměleckého zobrazování (např. antické vzory v křesťanském umění). Roli
hmotných tezaurů při zachování kulturní kontinuity lze dobře ukázat třeba
na příkladu antických památek: jsou to sice jen ty, které zůstaly zachované
„díky“ lačnosti a kořistění Římanů, ty, které nezničili nájezdníci plenící Řím
v 5. století, ty, které nebyly rozebrány a použity na materiál novými obyvateli
Říma, ty, které nezničili raně středověcí křesťané vidící v nich projev pohanské nemravnosti, ty, které se k nám do Evropy (jako např. Aristotelovy spisy)
zpětně dostaly prostřednictvím jiných národů (zde Arabů), ty, které objevili
archeologové atd. Avšak přestože zřejmě nebudou – s ohledem na historické
peripetie provázející jejich existenci – úplným vzorkem, dokládajícím antickou kulturu ve všech jejích projevech, jejich existence umožnila, že se jejich
studiem mohli mnohem později zabývat např. renesanční sběratelé, umělci,
badatelé. A jedině díky těmto zachovalým a tezaurovaným prvkům antické
kultury mohlo pak renesanční období získat svou speciﬁckou podobu a obsah, s antickou kulturou pevně spojený. Slůvko jen ve výše uvedeném výčtu
historických zvratů, jimiž každý konkrétní prvek prošel, naznačuje, že jde
2

A. L. Kroeber (1971, s. 186) upozorňuje, že to, co v případě zániku určitých národních
kultur vymírá, nejsou jednotlivé prvky obsahu takových kultur, nýbrž jejich charakteristické seskupení či systém: jde „hlavně o rozpad určitého nahromadění kulturního
obsahu, ztělesněného ve více či méně jedinečné soustavě zvyků patřících určitému národu
nebo skupině národů. Taková nahromadění či seskupení nepochybně ,vymírají‘, to jest,
rozpadají se, mizí a jsou nahrazována novými. Jednotlivé prvky obsahu takových kultur se
již možná dávno rozšířily do kultur nových, a tam se udržují“.
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o pouhé relikty, neúplné zlomky, avšak jedině a právě tyto relikty umožnily – v tomto konkrétním příkladě – opětovný návrat zájmu o antiku v Evropě
a trvající inspiraci touto kulturou.
Podobně je to i s relikty jiných historických období nebo kulturních okruhů. Z uvedeného příkladu je ještě zřejmé, že důležitost popisované funkce
hmotných tezaurů narůstá s postupujícím časem, který na hmotné projevy
kultury působí svou přirozeně zhoubnou silou, a není tak možné zachování
všech prvků, o něž bychom jinak jistě velmi stáli.
Krátce shrnuto: shromažďování, ochrana a zpřístupňování hmotných
tezaurů se podílí na zachování kultury (tím, že umožňuje její předávání dalším generacím) a v neposlední řadě významně přispívá k jejímu dalšímu
rozvoji, neboť tyto tezaury slouží jako zdroj a prostředek poznání, jež lidskou
kulturu dále rozvíjí.
Samotné tezaurování, tedy ukládání, uchovávání vybraných prvků, byť je
zásadní, však zdaleka ještě není muzealizací – ta je celým komplexem dějů,
komplexem mnohem širším, který – jak vyplývá z předchozího – nutně zahrnuje také prezentování, zpřístupňování shromážděných prvků. Je to zřejmé i z výše uvedeného příkladu – sebeobsáhlejší sbírka historických prvků
zůstane pro kulturní vývoj marnou, pokud nebude zpřístupněna. Podobně
jako biblická hřivna, zakopaná v zemi, nemůže pro předávání a vývoj kultury
přinést žádný užitek. Podstatný rys muzealizace, jímž prezentace tezauru bezpochyby je, však nebyl – během historického vývoje tohoto fenoménu – vždy
samozřejmý a také míra jeho uskutečňování byla různá. Historické sbírky, jež
jsou dnes základem sbírkových fondů většiny významných světových muzeí,
vznikaly nejčastěji činností soukromých sběratelů, a byly tak prakticky pouze
jejich osobním vlastnictvím. Neměly tedy až do 19. století veřejný charakter
a přístupné byly pouze úzkému a elitnímu okruhu zájemců. S teoretickým
rámcem tohoto textu, jímž je muzejní pedagogika, však zpřístupňování sbírek „za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení“ (viz deﬁnice muzea podle
ICOM, 2001) úzce souvisí, a proto mu bude věnována opětovná pozornost.
Uvedli jsme, že muzealizační vztah ke skutečnosti se projevuje přirozenou tendencí člověka vyjímat určité prvky reality a chránit je před zánikem
a poškozením. Těmto prvkům člověk přisuzuje úlohu symbolů, tedy znaků,
odkazujících na základě přirozené analogie na jinou, širší skutečnost, meta-skutečnost (Stránský, 2000). Lidská kultura je z určitého pohledu především systémem symbolů a antropologové často poukazují na nezměrný vliv
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těchto symbolů a kultury na to, jak vnímáme skutečnost a jak se k ní stavíme
(Murphy, 1998).
Uveďme ostatně historické příklady: ostatky Karla Velikého ve sbírce Karla IV. symbolizují majestát, vladařskou svrchovanost jejich majitele, ostatky
svatých uložené v chrámové pokladnici symbolizují duchovní spojení s patronem kostela a zpřítomňují ho, jednotlivé předměty shromážděné v renesančních sbírkách do celku jednotlivých tříd např. podle Quicchebergova
Theatra amplissia symbolizují celé stvořené univerzum.
Vyňaté prvky jsou navíc nezpochybnitelným dokladem (dosvědčením,
svědectvím) této meta-skutečnosti. Tato funkce je dnes, v době pokročilého
poznání přírody a všeobecné informační exploze, poněkud marginalizována.3
Byla však zásadní v počátcích vědeckého (empirického) zkoumání světa.
Tak např. konkrétní kostra ryby uložená v renesančním kabinetu nejenom
odkazovala na celou množinu ryb žijících na zemi (a umožňovala na základě
analogie poznání této širší skutečnosti, tj. studium ryb a vodních živočichů),
ale zároveň dokládala skutečnou, reálnou existenci tohoto výseku univerza,
který by jinak mohl zůstat nepoznán, být opomenut či zpochybněn. Avšak
ani dnes tato „dokladovací“ funkce muzeálií nemizí. Zůstaneme-li u náhodně
zvoleného příkladu ryb, pak vědecký nález fosilie tzv. „chodící“ ryby (Tiktaalik roseae) coby přechodného článku mezi rybami a obojživelníky z roku
2004 je cenným a nezpochybnitelným svědectvím o přechodu obratlovců
na souš. Podobné raritní sbírkové předměty zastupují předpokládanou širší
skutečnost (totiž že takových ryb bylo více a že suchozemští živočichové se
vyvinuli z živočichů vodních) a zároveň ji dosvědčují.4
Popsaný příklad ukazuje, že sbírkotvorná činnost je úzce spjata nejenom
s vášní pro umění a krásné, kuriózní nebo nákladné umělecké předměty, jejichž sbírání se věnovalo mnoho světských i církevních knížat, ale že je úzce
spjata také s vědeckým poznáním. Sbírky vznikaly rovněž ze zájmu o přírodu
a se snahou podpořit vznik a rozvoj přírodních věd. Shromážděné sbírky
tak zároveň – v určitém historickém kontextu – představovaly pramennou
3

4

Nového významu však může opět nabývat s postupující „virtualizací“, jež zasahuje
všechny sféry našeho života, muzejní sbírky nevyjímaje. Existuje zde totiž nebezpečný potenciál manipulace s fakty, který ve větší míře poprvé přinesla fotograﬁe a jejž
rozšiřuje expandující virtuální prostředí. Existence hmotného, autentického dokladu
určitého faktu tak má nepochybně stále svůj smysl.
Příklad byl převzat z časopisu 21. století, autorem článku je M. Andrle (2008).
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základnu těchto věd. Dodejme, že tato muzejní funkce dnes již stojí v pozadí,
úkolem dnešního muzea je spíše interpretovat přírodní a společenské jevy,
porozumět jim a k tomuto porozumění vést návštěvníky.
Vyzdvihli jsme již, že muzealizace má zásadní význam pro předávání
a další rozvoj celé, v co nejširším slova smyslu pojaté, lidské kultury. Právě
snahu člověka zajistit její další trvání a rozvoj lze zřejmě najít v pozadí veškerých historických projevů muzealizační tendence člověka a samozřejmě stojí
v základech činnosti dnešních muzeí.

1.3

Muzeálie

Je zřejmé, že muzealizované prvky samy o sobě trvání kultury nezajistí; kulturní kontinuitu zajišťují především samotní živí lidé (Sokol, 2006).
Mentální, resp. paměťová kapacita jednotlivých lidí však – na druhou stranu – v žádném případě nemůže pokrýt ani část celého, stále se rozšiřujícího
lidského poznání, které je tak na existenci různých hmotných paměťových
„konzerv“ zcela závislé.5 Nepochybně je lidské poznání nejlépe ﬁxováno prostřednictvím písma a médií schopných nést text: sem patří především knihy
a listiny (a počítáme sem samozřejmě i nejrůznější předchůdce knih známé
z historie, jako byly např. kamenné bloky s vytesanými obrazy a texty, hliněné
tabulky, voskové destičky aj.). Na druhou stranu mnoho kultur nedisponovalo
písmem nebo se písemné památky dané společnosti nedochovaly – dějiny
těchto kultur se pak často rekonstruují pouze a jedině z materiálních pozůstatků, jak podotýká také antropolog R. F. Murphy (1998).6
J. Sokol připomíná, že ve společnostech, „které neměly písmo, platilo, že co
se v jedné jediné generaci ztratilo, je nenávratně pryč, zapomenuto, jako kdyby
nikdy nebylo“ (Sokol, 2006, s. 91). Zdá se, že toto memento stojí za úsilím
všech muzejníků, kteří k muzeáliím řadí také knihy a listinné dokumenty,
jimž dává Z. Z. Stránský (2000) název mentefakty. Z pohledu muzeologie
jsou knihy a listinné dokumenty muzeáliemi svého druhu – vychází se přitom
5

6

Pojem paměťová „konzerva“ použil J. Sokol ve svém textu Antropologie kultury (2006)
a zdá se nám výstižný, přestože ho muzeologové většinou nepoužívají. Setkat se s ním
však můžeme ještě u J. Beneše (1980).
V americké antropologii je proto příznačně archeologie považována za jednu z antropologických subdisciplín.
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především z jejich hmotné povahy, která je základní charakteristikou muzeálií. Mentefakty se pak, vedle jiných typických muzeálií typu historických
předmětů, uměleckých děl, přírodnin, rarit, tedy vedle artefaktů a naturfaktů,
řadí k tzv. paměťovým tezaurům.
K muzeáliím přitom řadíme knihy a jiné listinné dokumenty s vědomím
jejich speciﬁčnosti, která je dána jejich dvěma složkami – hmotnou a obsahovou (spojenou s literárním obsahem, jazykovým komunikátem); prizma
muzeologie akcentuje přitom především jejich hmotnou povahu.
V souvislosti s knihami jsme otevřeli problematiku klasiﬁkace muzeálií,
které představují jednotlivé muzealizované prvky skutečnosti a které jsou sbírkovými předměty konkrétních muzeí. Výše citovaný Z. Z. Stránský (tamtéž)
přitom rozlišuje tyto typy muzeálií:
– naturfakt,
– mentefakt,
– artefakt.
Naturfaktem rozumíme jakýkoliv výtvor přírody (Beneš, 1978), je dokladem přírody a přírodních jevů, jejích jednotlivých prvků a jejich vývoje. Již
zmíněný mentefakt je speciﬁcká muzeálie; nejčastěji v podobě knihy, listiny,
písemnosti či jiného hmotného média, prostřednictvím kterého člověk komunikuje určitou historickou podobou svého písma. Artefakt je sice v uměnovědě ustálený název pro umělecké dílo, v muzeologii však je širším označením
pro muzejní sbírkový předmět, který je výtvorem člověka, hmotným výsledkem lidské práce či tvorby (Beneš, tamtéž). Uvažujeme-li o artefaktu jako
uměleckém díle, pak představuje opět velmi speciﬁcký typ muzeálie, jemuž
(a jeho interpretaci a zprostředkování) je v muzejně pedagogické literatuře věnováno asi nejvíce pozornosti. Je komunikátem stejně jako mentefakt,
avšak užívá jiné, výtvarné prostředky.7
7

Hranice mezi mentefaktem a artefaktem ovšem nemusí být vždy pevná: výtvarné umění pracuje často s písmem jako výrazovým prostředkem a naopak mnohé písemnosti
a knihy mají uměleckou hodnotu – nejen proto, že jsou doplněny výtvarnými prvky (ilustracemi, iniciálami, typograﬁckým zpracováním obálky a sazby, uměleckořemeslným
zpracováním přebalu a vazby, přiložených pečetí a jiných zdobných prvků apod.), ale
zvláště u historických rukodělných písemností i estetickou kvalitou použitého písma.
Jdeme-li hlouběji do historie, pak jsou hranice ještě méně ostré: např. kamenný blok
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J. Beneš (1978) připomíná ještě jiné klasické dělení sbírkového fondu
muzea, který se původně členil na doklady psané, tedy archiválie, tištěné,
náležející do knihovny, a věcné, shromážděné ve sbírkách.
Existují však také zajímavé doklady o různých historických pokusech
o klasiﬁkaci sbírkových předmětů; např. velmi podrobné třídění Samuela
Quiccheberga z roku 1565, obsahující více než 50 položek seskupených do
pěti tříd (Kahle, 2005). Podrobně tříděny byly také sbírkové předměty, které
vlastnil Rudolf II. Nejstarší dochovaný inventář jeho sbírek, který obsahoval
na 5 000 uměleckých a jiných předmětů, systematicky dělí jednotlivé položky
do tří skupin: naturalia (přírodniny), artiﬁcialia (lidské výtvory) a scientiﬁca
(vědecké měřicí přístroje, hodiny, astronomické nářadí), přičemž obrazy nebyly do těchto skupin zahrnuty (Drahotová, 1983).
Jak vidno, v základu muzealizační tendence, vedoucí v procesu muzealizace ke vzniku muzeálií, stojí přesvědčení, že naše univerzum utvářené souhrnem hmotných i nehmotných prvků, resp. skutečností může být pochopeno
skrze určitý omezený počet vybraných zástupců těchto prvků. Zmíněné zástupné prvky, tedy muzeálie, mají obvykle hmotnou povahu anebo jsou nějakým způsobem ﬁxovány – ať již na hmatatelném médiu nebo v současnosti
i ve virtuálním prostoru.
Vzhledem k tomu, že pojmem muzealizace lze označit proces transformování původních prvků nesoucích „časné“ obsahy do role svědků těchto
kulturních obsahů a hodnot, jsou muzeálie jakýmisi univerzálními reprezentanty těchto obsahů a hodnot, schopných zpětné výpovědi o nich.
Muzealizační proces vedoucí ke vzniku muzeálie přitom objasňuje a zkoumá muzeologie v rámci svých (Z. Z. Stránským deﬁnovaných) subsystémů
selekce, tezaurace a prezentace. Tyto teoretické subsystémy zkoumají jednotlivé fáze dynamického procesu muzealizace, během nichž se předměty
vyňaté z původního kontextu stávají muzeáliemi a jsou stavěny do procesu
komunikace s návštěvníkem:
– subsystém selekce se zabývá muzealitou skutečnosti, která je potenciálním objektem muzealizace, a separací potenciálních reprezentantů této

s vytesanými egyptskými hieroglyfy může být právě tak objektem zájmu literárních,
jako i uměleckých historiků.
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skutečnosti z jejich původních, vznikových, existenčních a nálezových
kontextů;
– subsystém tezaurace se zaobírá procesem určování muzeálií a formováním
jejich soustav – paměťových tezaurů, modelujících struktury a dynamiku
muzealizované skutečnosti;
– subsystém prezentace se věnuje metodám a formám zprostředkování přímého kontaktu jedinců s muzeáliemi (resp. exponáty), a to za široce pojatým účelem jejich působení na vědomí těchto jedinců i celé společnosti
v kulturotvorném smyslu (Stránská, Stránský, 2000).
Muzeálie jsou doklady o vývoji přírodního prostředí a lidské společnosti,
jsou přímým svědectvím o dějích minulých i současných. Jde o doklady s mimořádnou poznávací a kulturní hodnotou, které je třeba vyhledávat vědeckými cestami, určovat je a dokumentovat všechny jejich relace k původnímu
prostředí. Každá z muzeálií nabývá významu zvláště tehdy, když je součástí
širšího sbírkového fondu, plnohodnotně reprezentujícího zvolený výsek skutečnosti (Stránský, 1968).

1.4

Muzealita

Má-li být muzeálie obecně sdělným prvkem, médiem, schopným vypovídat o podstatných kulturních hodnotách a kontextu, z něhož byla vyjmuta,
musí nést určité kvality a charakteristiky. Nelze totiž všechny okolní prvky
skutečnosti považovat za budoucí muzeálie, nýbrž jen ty nejvhodnější, které
jsou potenciálním nositelem mnoha jedinečných kvalit, jež se dají shrnout
pod pojem muzealita. Tento termín Z. Z. Stránského umožňuje možné muzeálie lépe identiﬁkovat a spolu s nimi i jedinečné paměťové kulturní hodnoty, které jsou s muzeáliemi (tedy konkrétními muzealizovanými relikty či
reprezentanty skutečnosti) spojeny (Stránský, 2000).8 J. Beneš (1978, s. 81)
8

Ve vší úctě k naší nejvýznamnější osobnosti muzeologie, jíž Z. Z. Stránský bezesporu
je, jsme nuceni poněkud korigovat jeho deﬁnici pojmu muzealita. Navrhovaný pojem muzealita, jak jej zavádí Z. Z. Stránský a po něm přejímá i F. Waidacher (1999)
a další (např. Dolák, 2005, ad.), nelze zcela přijmout, a to z jednoduchého důvodu: je
jím jazyková nesprávnost. Při tvorbě nového pojmosloví se uvedenému autorovi bohužel nepodařilo respektovat přirozené zákonitosti českého jazyka, zvláště slovotvorby.
Muzealitu nazývá vztahem [vztahem člověka k realitě (Stránská, Stránský, 2000)]; tento
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muzealitu chápe jako „dokladovost“ muzeálií, tedy „speciﬁckou dokladovou
hodnotu výtvorů přírody a člověka“, a soustředí se tak především na to, že
muzeálie je doložením, autentickým svědectvím o charakteru původního prostředí, z něhož byla vyňata. Vidí tedy v prvé řadě její dokumentační hodnotu
(muzeálie je „původní a smyslově konkrétní svědectví z první ruky“), připomíná však i to, že je zároveň pramenem poznání, kulturním statkem a výchovně
vzdělávacím prostředkem (Beneš, tamtéž). Muzealitu je tak možné chápat
komplexně jako integraci všech zmíněných aspektů.
Již při prvním ohledání skutečnosti, z níž potenciální muzeálie vybíráme,
bychom tedy měli sledovat, zda „prvky ze sledované skutečnosti nesou znaky
muzeality“ (Stránská, Stránský, 2000, s. 64, překlad ze slovenštiny autorka
textu).9 Sbírkotvorná (akviziční) činnost muzeí a galerií musí být orientována právě sem: je třeba aktivně vyhledávat nositele muzeality, tezaurovat je
a dále prezentovat, tedy využívat pro studium, vzdělávání, výchovu i potěchu
veřejnosti. Muzealita coby vlastnost muzeálií se tak stává ústředním bodem,
jehož hlubší rozkrytí je předpokladem nejen sbírkotvorné činnosti muzea,
ale také pozdější úspěšné interpretace těchto muzeálií a zpřístupňujících,
resp. socializačních snah. Podrobněji o ní hovoříme právě proto, že musí
být zájmem nejen teoretiků (muzeologů a kurátorů), ale rovněž muzejních
pedagogů. Interpretace muzeálie, která je důležitou součástí jejich činnosti,
zůstává plytkou, pokud se nedotkne právě podstaty muzeality daného sbírkového předmětu.
Je zřejmé, že hlubší analýza muzeality, rozpoznání a určení jejích možných podob je pro muzeologii (a následně i pro muzejní pedagogiku) zcela
zásadní. Je důležitým úkolem teoretické muzeologie věnovat se podrobně
tomuto problému, a to se zapojením všech dalších příbuzných disciplín, jako
je ﬁlozoﬁe, historiograﬁe, sociologie, religionistika, teologie, kulturologie
a další. Z. Z. Stránský (2000) k tomuto úkolu výstižně poznamenává, že

9

termín však – vzhledem ke své jazykové podobě – nemůže označovat vztah, nýbrž
vlastnost. Použitý český suﬁx –ita je totiž typický pro přejaté názvy vlastností řecko-latinského původu (Příruční mluvnice češtiny, 1996). Vztah oproti tomu znamená vzájemnou spojitost, souvislost mezi jevy, a lze pak jistě hovořit o muzealizačním vztahu
člověka ke skutečnosti, ten však nelze nazvat muzealitou. Muzealita tedy – podle naší
redeﬁnice – znamená potenciální vlastnost této skutečnosti, vlastnost, již v procesu
muzealizace realizuje a o níž vypovídá.
Poznámku týkající se překladu ze slovenštiny již u dalších citací těchto autorů neuvádíme.
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dospět k poznání muzeality není možné pouze v rovině věci samotné (faktograﬁcky – tedy ve smyslu shromáždění veškerých informací o muzeálii), nýbrž
jedině na základě pochopení jejího kulturotvorného významu. Jde-li muzeologii o „neustávající hledání interpretačního (sdělitelného a sdělujícího) optima“
(Jemelka, 2008), pak se dostává do blízkosti ﬁlozoﬁe. Cílem by dnes nemělo
být shromažďování či iluzorní vytváření „miniaturních vesmírů“, nýbrž porozumění, hledání smyslu.
Co muzealita znamená pro člověka a společnost, proč a jak ji vlastně využívat ve vzdělávání a výchově? Bohužel zde muzeologická literatura dosud
nepřináší zcela vyčerpávající odpovědi. Z. Z. Stránský (tamtéž) vidí hodnotu
muzeálií v jejich autenticitě, reprezentativitě, evolucionalitě, kreativitě a spiritualitě. Uvažovat však lze jistě i nad jinými pojmy, např. nad Benešovou
„dokladovostí“ (resp. svědectvím), ale i originalitou, reliabilitou nebo memorabilitou, které by dokázaly vystihnout ještě další podstatné rysy muzeality.
Antropologie si např. pozorně všímá vlivu vědomí smrti na lidskou kulturu: „Překračování času prostřednictvím relativně stabilních kulturních forem
je popíráním smrti“ (Murphy, 1998, s. 44). U muzealizace spatřujeme jasnou
souvislost s lidskou snahou popřít smrt a překonat pomíjivost lidského života. Lidskou tendenci, ba často až obsesi shromažďovat materiální předměty
a vytvářet sbírky (proto)muzejního charakteru lze proto považovat za jeden
ze způsobů, jimiž se člověk smiřuje s vědomím vlastní biologické smrti, protože sbírka bude trvat dál i po smrti svého tvůrce. „Čas a život jdou proti sobě,
neboť čas ničí všechno lidské a přežijí nás pouze naše výtvory. … Předměty, ať
už nástroje, šperky nebo domy, jsou považovány za překročení našeho já, vnější
prostředky, do nichž vkládáme naši osobnost v naději, že jejich prostřednictvím
tak přežijeme sami sebe“ (Murphy, 1998, s. 44).
Muzealita nepochybně vyvěrá z hodnot, které muzeálie zastupuje, o kterých vypovídá. Jedno z možných vystižení těchto hodnot uvádí např. F. Waidacher (1999). Muzeálie podle tohoto autora nese:
– hodnoty kulturního dědictví, muzejní předmět je v tomto smyslu relevantním a typickým reprezentantem všeho, co lze označit za kulturní dědictví;
– hodnoty poznání, kdy je muzejní předmět pramenem poznání a má hodnotu informační a dokumentační, je připomínkou určité skutečnosti
a jejího vývoje (např. zdokonalování a inovací určitých oblastí činnosti

Muzeum

31

člověka). Muzejní předmět je z tohoto pohledu pramenem poznání a tradičním edukačním prostředkem pro určitou oblast lidského poznání;
– hodnoty názoru, kdy je zdůrazněna např. hodnota stáří („věkovitosti“)
muzejního předmětu, který dokládá dobové reálie; náleží sem také hodnota symbolická, estetická nebo pocitová. Muzejní předmět je zde např.
symbolickým reprezentantem hodnot určité komunity, národa, státu nebo
dobových estetických názorů apod. (tamtéž, upraveno).
J. Dolák (2005) rozlišuje u předmětů, které mají potenciál stát se muzeálií, hodnotu historicko-kulturní, komunikativní či vědeckou. Některé předměty navíc nesou ještě hodnoty další, např. hodnotu symbolickou, hodnotu
jedinečnosti, ilustrativní hodnotu (ve výchovném kontextu) či hodnotu estetickou. Předměty v muzeu by měly reprezentovat celou skutečnost, a proto
by se ve sbírkách měly objevovat jak předměty běžné, ve své době banální,
tak i předměty, které znamenaly průlom ve vývoji společnosti, významnou
inovaci. Měly by být přitom zastoupeny všechny oblasti, předměty by měly
být působivé, reprezentativní a zároveň fyzicky uchovávatelné (tamtéž).
Nejenom muzejní praxe, ale i teoretický přístup k ní byly v dějinách úzce
spojeny s kulturním vývojem lidstva a s myšlením ﬁlozoﬁckým, teologickým,
pedagogickým, přírodovědeckým, antropologickým. K vymezení poznávací
domény muzeologie – tedy muzejního fenoménu – přitom došlo postupně.
Muzejní fenomén lze sledovat také pohledem příbuzných společenskovědních disciplín, jako je historie, ﬁlozoﬁe, sociologie, teologie, antropologie, psychologie, pedagogika, teorie a dějiny umění ad. (Stránská, Stránský, 2000).
Tyto disciplíny pomáhají odhalit stopy muzejního fenoménu během historického vývoje člověka a kultury a umožňují vysvětlit jeho projevy a smysl. Jakkoliv je pojmový aparát těchto tradičních i méně tradičních disciplín bohatý,
muzeologie zavádí pojmy nové, umožňující teprve zachytit speciﬁcké projevy
muzejního fenoménu přímo a v úplnosti. Zásadním muzeologickým pojmem,
který byl již objasněn, je muzealizace. Současná muzeologie není totiž vědou
o muzeu, nýbrž vědou o procesu muzealizace a jeho motivech, o muzejním
fenoménu, jeho původu, historických projevech a smyslu.
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1.5

Sběratelství a muzealizace

Pro lepší pochopení procesu muzealizace lze uvést Stránského pokus
o postižení rozdílu mezi sběratelstvím a muzealizací.10 Uvedený autor se domnívá, že sběratelství charakterizuje zájem o prvek samotný, zatímco v případě
muzealizace se jedná o zastupování, reprezentaci něčeho, stojícího „za věcí“
(Stránský, 2000). Takže sběratelská vášeň vede konkrétního sběratele k zájmu o určitý jedinečný předmět, zatímco pro muzeum (nebo lépe za účelem
muzealizace) sbíráme nikoliv „předmět pro předmět“, ale proto, že daný
předmět vypovídá o určitých hodnotách a skutečnostech. Na toto rozlišení
lze přistoupit, ovšem s vědomím, že většina původně sběratelských sbírkových souborů, o nichž se bude ve stručnosti zmiňovat kapitola o historickém
vývoji muzejního fenoménu, nepochybně má a měla muzejní hodnotu. Vedle
sběratelského zájmu „o věc samotnou“ je zájem „muzealizační“ u sběratelů
nepochybně také přítomen a nelze je zcela oddělit. Jistě, zmiňovat budeme jen sbírky významné, shromážděné skutečnými osobnostmi. Lze si však
jistě představit, že i sbírky malé, či dokonce pošetilé (sbírka zápalek nebo
kalendáříků) získávají časem muzejní hodnotu a některé z menších, třeba
regionálních muzeí by jimi nepohrdlo.
Stránského odlišení navíc – jak se zdá – nelze uplatnit na sbírky umělecké:
zde je každý prvek (kresba, obraz, socha) jedinečný a nelze jej plnohodnotně
nahradit jiným – podobně jako to možná lze např. u sbírky minerálů nebo
brouků. Dojde-li ke ztrátě části takové sbírky, byť vzácné, může sběratel doufat
v její obnovení. Dojde-li oproti tomu např. ke zničení či krádeži Dürerova
obrazu, v jakou lze doufat náhradu? V případě uměleckého sběratelství jde
nepochybně o nepřenosné a jedinečné umělecké hodnoty spojené s konkrétním dílem, a tedy nutně o „zájem o prvek samotný“, ten však jistě muzejní hodnotu nepostrádá. Na tomto místě lze připomenout Slavíkovu charakteristiku
uměleckého díla jako „zvláštního symbolu lidského bytí“ (Slavík, 2001, s. 166),
kterou by dle našeho názoru šlo uplatnit na muzeálie obecně.
Díla-symboly vnímá Slavík jako „jedinečné zprostředkovatele mezi osobní
zkušeností každého jednotlivého člověka a zobecněnou zkušeností celého lidského rodu, nebo alespoň určitého kulturního společenství“ (tamtéž). Člověk
10

J. Žalman tento rozdíl vystihuje ještě jiným způsobem: muzea a galerie „prosté sběratelství povyšují na profesionální tezauraci“ (Žalman et al., 2002, s. 25) a především – svým
veřejným charakterem umožňují sbírky využívat pro potřeby veřejnosti.
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nepochybně tenduje právě ke shromažďování prvků, které vypovídají o zásadních lidských zkušenostech, a tak zhmotňují dosažený stupeň poznání.
Muzeálie symbolizují hodnoty, jež člověk na základě dosavadního poznání
považuje za zásadní, a odkazují právě k nim. Hovoří-li Z. Z. Stránský (2000)
o zastupování, reprezentaci něčeho, stojícího „za věcí“, mluví zřejmě o tomtéž.
Zmíněné hodnoty se ovšem během vývoje člověka jako kulturní bytosti přirozeně měnily a stále mění a jsou závislé na kulturním kontextu. Jiné hodnoty
souvisely s prehistorickými kulty, jiné byly a jsou hodnoty křesťanské, jiné
jsou typickými hodnotami novověkými (vědecké poznání, vzdělání, národ).
Speciﬁckými hodnotami jsou hodnoty umělecké a estetické, související s výtvarným uměním.
Pominout však nelze ani ryze osobní hodnoty, důležité pro konkrétní
lidi: reprezentují je třeba alba rodinných fotograﬁí, upomínky na důležité
události v životě rodiny, památky na zemřelé ad. Rovněž právě zmíněné jistě
patří – přes svou intimitu a soukromý charakter – k projevům muzealizační
tendence člověka a mnohé o ní vypovídá. Nelze pominout ani fakt, že osobní
pozůstalosti často putují do sbírkových fondů muzeí a jsou vítaným způsobem
akvizic.11
Při hledání rozdílů mezi sběratelstvím a vytvářením muzejních sbírek se
nám jako nosnější jeví analýza obsahu sbírkových souborů a jejich relevance
pro společnost a vývoj dané kultury. Z. Z. Stránský (2005) se tohoto aspektu
dotýká, když uvádí, že muzejní sběratelství se podřizuje hodnotové hierarchii,
která má obecný společenský význam. Proto také muzejní sběratel svým úsilím směřuje „k vybudování veřejné instituce, tj. muzea či galerie, protože jedině
touto cestou může převést svou sbírku do kontextu obecných společenských hodnot a tím ji umocnit a naplňovat její kulturotvorné poslání“ (Stránský, 2005,
s. 76–77).
Ať již jsou rozdíly mezi fenomény sběratelství a muzejnictví jakékoliv,
faktem zůstává, že muzejnictví má své kořeny právě ve sběratelském zápalu mnoha osobností, které vytvářely své sbírky s velmi odlišnou motivací:
touhou po bohatství, kráse, reprezentaci, poznání či transcendentálním přesahu. Podle J. Špéta (2003) nabývají muzejního charakteru tehdy, když přestávají být – např. svou majetkovou podstatou, ale především obsahovými
11

Ostatně i současní historici se při vědomí složitosti historických jevů vážně zabývají
nejen tzv. „velkými dějinami“, ale i osobními příběhy konkrétních lidí, protože právě
na nich lze často mnohem lépe pochopit „velké“ dějinné události a jejich význam.
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hodnotami – vlastnictvím jednotlivců a dochází k jejich zpřístupnění úzké
či širší skupině zájemců. Toto zpřístupnění navíc J. Špét (tamtéž) spojuje
s výchovným aspektem, protože smyslem zpřístupnění je poučení návštěvníků
a prohloubení jejich znalostí.
Zájemci o problematiku sběratelství se mohou seznámit s řadou prací
českých i zahraničních autorů, které si všímají různých aspektů tohoto fenoménu. Nejnovější výpravná publikace s názvem „Sobě, umění, přátelům“: Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939 je dílem L. Slavíčka
(2007). S osobnostmi významných sběratelů nás seznamuje P. Cabanne
(1971), stati k historii sběratelství v českých zemích nalezneme v publikaci
Sběratelství (Brožková et al., 1983), svět starožitností přibližuje ve svých pracích S. Ravik (1972, 1994). Část literatury se věnuje sběratelství orientovanému na umělecká díla, z níž jmenujme alespoň dva aktuální tituly Umění sbírat
umění M. Třeštíka (2010) a Jak prodat vycpaného žraloka D. Thompsona
(2010). Třeštíkova kniha se věnuje systematizaci typů uměleckých sbírek
a sběratelských motivací a zabývá se také investováním do umění a obchodem
s uměním, stejně jako kniha D. Thompsona (2010), která přináší pronikavou
analýzu světového trhu se současným uměním, jeho ekonomických zákonů
a marketingových strategií.
Otázkám sběratelství a sbírání z poněkud odlišného úhlu se věnuje publikace Mít a být: Sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese, kterou editorsky
zaštítila Martina Pachmanová (2008). Kniha reﬂektuje zajímavé téma soukromého, tedy mimoinstitucionálního sbírání (často spíše sběračství) a všímá si jeho psychologických, sociálních, antropologických či ekologických
souvislostí.
Na závěr uveďme, jak sběratelství charakterizuje nestor českých sběratelů
J. M. Augusta ve své Rukověti sběratelově (1926): „…obvykle se pojímává
jako vášeň, celkem neškodná, jež činívá člověka podivným pavoukem, nemajícím zájmu o skutečný život. Pravda, bývají takové typy sběratelů, ale v celku
jsou karikaturou. Sběratelství může býti podle osobních vlastností sběratelových
zábavou pro ukrácení chvíle, sportem, druhem lakomství, hromadícího poklady,
rozkošnictvím, studiem, vášní. Ale v podstatě je vždy poměrem k umění a k uměleckému výtvoru“ (Augusta, 1926, s. 1). Sbírat podle tohoto autora neznamená
jen shromažďovat, „ale i vybírati, tvořiti určité, individuelní, subjektivní a tedy
neopakovatelné projevy; propůjčovati uměleckým dílům život a spojovati je ve sbírky, jaké se již nikdy přesně v tom tvaru a podobě nebudou opakovati. Tímto

Muzeum

35

výběrem sběratelství se stává jakýmsi druhem tvůrčí činnosti“ (Augusta, 1926,
s. 2). Fakt, že sbírky svého tvůrce často nepřežijí, ale „rozpustí“ se v depozitářích muzeí nebo se rozptýlí na aukcích pozůstalostí, přesto nesnižuje váhu
tohoto lidského tvůrčího projevu. „Má právo a důvod existence – subjektivně
pro krásu a rozkoš z tvorby a objektivně právě pro záchranu několika výtvorů
z prachu zapomnění“ (tamtéž).

Obr. 4 Eustache Le Sueur, Múzy: Melpomené, Erató and Polyhymnia, 1652–1655

Obr. 5 Eustache Le Sueur, Múzy: Kleió, Euterpé a Thalia, 1652–1655
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Obr. 6 David Teniers ml., Galerie arcivévody Leopolda Viléma v Bruselu, 1641

Obr. 7 David Teniers ml., Arcivévoda Leopold Vilém ve své galerii, okolo 1647
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Obr. 8 Giuseppe Arcimboldo, Studie přírody

Obr. 9 a 10 Balthasar van der Ast, Ještěrka a mušle, Tulipán, 20. léta 17. století
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Obr. 11 a 12 Příklad artefaktů z kasselského Musea Fridericiana, foto: Lenka Hetová
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Obr. 13 Příklady artefaktů z kasselského Musea Fridericiana, foto: Lenka Hetová

Obr. 14 Příklad naturfaktu z Ponitrianského múzea Nitra, foto: Petra Šobáňová
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Obr. 15 a 16 Příklady naturfaktů z Národního muzea v Praze, foto: Petra Šobáňová
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Obr. 17 Naturfakt či artefakt? Fotograﬁe z výstavy současného umění
Documenta XII v Kasselu (2007), foto: Lenka Hetová

Obr. 18 Z výstavy současného umění Documenta XII v Kasselu (2007),
foto: Lenka Hetová
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Obr. 19 a 20 Z výstavy současného umění Documenta XII v Kasselu (2007),
foto: Lenka Hetová
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Kritické teorie muzea

Přestože jsme si v předchozích podkapitolách představili muzeum jako
významného institucionalizovaného činitele mezigeneračního předávání kultury, a tedy instituci nanejvýš užitečnou a společnosti prospěšnou, existuje
také řada pochybností o muzeu jako instituci a o způsobech jejího fungování.
Část kritiky se týká role muzea v uměleckém provozu, zejména pravidel,
podle kterých je tvořen kánon uměleckých děl a podle kterých jsou konkrétní
umělecká díla vybírána do muzejních sbírek jako reprezentanti světa umění.
L. Kesner (2000) hovoří příznačně o „symbióze“ muzea a umění a připomíná,
že muzeum od svého vzniku aktivně spoluutvářelo obsah kategorie „umění“
a rovněž způsoby, jak veřejnost umění vnímala. Muzeum umění se stalo
učebnicí dějin umění a nabízí divákům „imaginární cestu“ těmito dějinami
(tamtéž). Stranou kritiky nezůstávají ani způsoby prezentace vybraných uměleckých děl v expozicích, často postrádající jakékoliv prostředky podporující
sdělnost výstavy a její účinek na diváka.
Muzea nepochybně koncipují a ovlivňují diskurzy „dominantního“ umění,
což vyvolává v různých vlnách kritiku ze strany umělců a bojkot muzejních
praktik. Praxi výstavních institucí, jejich nedemokratičnost a akademismus
kritizovali v 70. a 80. letech 19. století například impresionisté, když se rozhodli bojkotovat pařížský Salon Akademie. Také avantgardní hnutí začátku
20. století sarkasticky zpochybňovala instituci muzea; nejhlasitěji futuristé,
kteří ostatně považovali celé dějiny a starou kulturu za odsouzeníhodné
a špatné. Oslavovali pokrok a nové věci či radikální jevy, jako automobily,
elektřinu, zbraně, válku.
F. T. Marinetti, mluvčí futuristů, vyslovil toto často citované nekompromisní hodnocení muzea: „Muzea: hřbitovy! Skutečně stejné v beznadějném změtení
mrtvol, které se navzájem neznají. Muzea: veřejné ložnice, ve kterých se navždy
spí vedle nenáviděných a neznámých bytostí! Muzea: absurdní jatka malířů a sochařů, kteří se podél výstavních stěn, o něž se vede boj, svými liniemi a barvami
navzájem divoce vraždí!“ (Marinetti, 1909, cit. in Lamač, 1989, s. 143). Nejenom Italové však byli přesyceni starou kulturou, rovněž v Anglii vzniká svébytná verze futurismu, nazývaná vorticismus a reprezentovaná Wyndhamem
Lewisem. A také ona požadovala destrukci starých forem kultury a umění
a naopak oslavovala vše nové.
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Německý ﬁlozof, teoretik hudební vědy a estetik Theodor W. Adorno
(1903–1969), představitel tzv. Frankfurtské školy, skupiny ﬁlozofů zkoumajících modernitu, masovou spotřební kulturu či možnosti modernizace marxismu, považoval muzea přímo za hrobky uměleckých děl a byl přesvědčen, že
muzeum a mauzoleum jsou spojené více než jen fonetickou podobností. Ať
tak či onak, „žádné umělecké dílo ve společenské organizaci nemůže uniknout
své příslušnosti ke kultuře“ (Adorno, 2009, s. 211) – a uniknout nemůže ani
své závislosti na způsobech jejího fungování.
Výrazná vlna kritiky muzea proběhla také v 60. letech 20. století, kdy
se mnozí umělci rozhodli rezignovat na klasický způsob fungování uměleckých děl v galeriích a začali raději vytvářet díla určená pro veřejný prostor
a náhodné pozorovatele či kolemjdoucí, tedy nikoliv pouze pro elitní muzejní publikum. Vnímání oddělenosti světa umění „uvězněného“ v prázdných
galeriích od reálného života bylo jedním z důvodů vzniku akčního umění,
které se oprostilo nejen od uměleckých konvencí reprezentovaných muzeem
umění, ale dokonce od vytváření hmotné podoby artefaktu, který je možné
prezentovat na výstavě, uložit do sbírek či obchodovat. Někteří minimalismem ovlivnění sochaři přestávají tvořit umělecké objekty určené pro galerie
a vytvářejí svá díla, zcela odlišná od tradičních soch, přímo ve volné krajině
(Morganová, 2009). Umělecké dílo získává jiné podoby, přestává být „exponátem pro budoucí muzea“ (Gombrich, 1997, s. 596) a vymaňuje se z dosavadního strnulého a netvůrčího způsobu recepce v muzeích.
Důležitým podnětem k analýze fungování muzea byl text Francouze André
Malrauxe (1901–1976) Muzeum bez stěn (1947), v němž autor představuje ideu
demokratizace kultury skrze rozšíření fotograﬁí a reprodukcí uměleckých děl
mimo klasické, značně omezené formy prezentace umění v muzeu. Stávající,
tradiční muzea totiž přespříliš ovlivňují způsob, jakým lidé vnímají umění a co
za umění považují – díky reprodukovaným obrazům a jejich oběhu lze podle
Malrauxovy utopické vize v budoucnu vytvořit muzeum nové, neelitářské,
které zpřístupňuje kulturní dědictví všem lidem. V současné době, kdy muzea
digitalizují své depozitáře a prezentují své sbírky na internetu, se zdá naplnění
vize „muzea beze stěn“ na dosah.
Není-li A. Malraux k muzeu přímo kritický, jeho krajani Pierre Bourdieu
a Alain Darbel ve svém slavném eseji z roku 1966 (resp. 1969, kdy vyšlo
jeho druhé, revidované a rozšířené vydání) L’Amour de l’Art: les musées de
l’art européens et leur public (Láska k umění: Evropská muzea umění a jejich
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publikum) radikálně označují muzea za elitářské a ideologické instituce, které posvěcují existující kulturní a společenské rozdíly mezi lidmi (Bourdieu,
Darbel, 1969). Umělecké předměty v muzeu jsou totiž obdařeny smyslem
a hodnotou pouze pro ty, kteří získali dispozice uměleckými díly „objektivně
vyžadované“. Jak říká na jiném místě P. Bourdieu (2010, s. 378): „Muzea by si
mohla na vývěsní štít vepsat – což ovšem není nutné, protože se to rozumí samo
sebou –, aby sem nevstupoval nikdo, kdo není milovníkem umění.“ A kdo je
milovník umění? Člověk, který je k vnímání umění disponován dlouhodobým
stykem s uměleckými díly. Tak jsou podle Bourdieua určité elitní společenské
vrstvy posilovány, tedy hrají hru, jejímž jsou produktem, a zároveň ji tak udržují v chodu – a jiné vrstvy jsou z této hry naopak zcela vyloučeny (tamtéž).
Vyloučeni jsou návštěvníci bez „kulturního kapitálu“ (tedy bez dostatečného vzdělání a potřebných poznatků, bez vhodného rodinného původu, kulturní výchovy, zvyků a vkusu), kteří nejenže nepatří do privilegované vrstvy
společnosti, ale navíc nevlastní kódy potřebné ke „čtení“ obsahu a poselství
vystavených artefaktů. Zdá se však, že kritika uvedených autorů nemíří primárně na instituci muzea, nýbrž na samotnou podstatu západní společnosti
a její stratiﬁkace. Situace však není beznadějná, pozitivním je fakt, že jsou
současné kulturní instituce veřejnými – to napomáhá nárůstu návštěvníků
zajímajících se o kulturní produkty, kteří jsou pak schopni žádoucí kulturní
dispozice dosáhnout (Bourdieu, 2010).
Je nepochybné, že muzea formují dění v uměleckém světě a deﬁnují status
uměleckého díla, „neboť vystavení na posvěceném místě má zároveň schopnost
posvěcovat“ (Bourdieu, 2010, s. 378), jak názorně demonstruje také známé
Duchampovo gesto vystavení pisoáru či stojanu na láhve. Ve vztahu k umění
je však často kritizován také fakt, že vystavená díla jsou v muzeu vytržena ze
svého původního kontextu a že jsou zbavena svých dalších funkcí (např. liturgické či rituální), respektive že jejich funkce je redukována pouze na funkci
uměleckou. Muzeum je tak nahlíženo jako místo permanentního aktu, „kdy je
s neúnavnou vytrvalostí potvrzován a neustále reprodukován jak posvátný status
udělovaný uměleckým dílům, tak dispozice, která je činí posvátnými a po níž
tato díla volají“ (Bourdieu, 2010, s. 384). Díla sem patří proto, že jsou zde
vystavena (tamtéž).
Od konce 70. let, tedy v době rozmachu muzeí a jejich deﬁnitivního etablování jako významného a populárního činitele masového turismu a ekonomické prosperity (hovoří se o rozkvětu „muzejního byznysu“), byly ve Velké
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Británii a USA publikovány četné studie, které mění dosavadní muzeologická
a uměleckohistorická paradigmata. S nimi vzniká proud muzeologického
myšlení, nazývaný někdy kritická teorie muzea či nová muzeologie.
Užitečnou antologii textů, které nejvíce poznamenaly kritické teorie muzea a dějepis umění, přináší pod názvem Efekt múzea: predmety, praktiky, publikum slovenská autorka M. Orišková (2006). Ve studiích, které do antologie
zařadila, jsou předkládány odpovědi na otázky zkoumající roli muzea a jeho
aktivit při utváření kánonu umění a vývoji dějepisu umění, najdeme zde však
i zamyšlení nad „rituály“ provozovanými v muzeích nebo nad reprezentací
odlišných kultur v muzejních expozicích koloniální éry. Muzeum je nazíráno
kriticky, a to v nejrůznějších historických, společenských, ideologických, ale
i ekonomických vztazích. Autoři studií odhalují, že muzeum není nestrannou,
objektivní institucí, která prezentuje neměnnou Pravdu, nýbrž že je produktem své vlastní doby a v mnoha svých rysech se projevuje jako mocenská,
totalitní instituce, která konstruuje své teze v závislosti na společenských
požadavcích či vládnoucí ideologii.
Muzea jsou totiž vlivným a mocným médiem, které má schopnost konstruovat společenskou a kulturní realitu, utvářet identitu určitých sociálních
skupin a legitimizovat všeobecně uznané „pravdy“ (Orišková, 2006, s. 12).
Muzejní expozice je často demonstrací určité teorie či světonázoru a k divákovi nehovoří neutrálním jazykem, protože již samotné vystavení nějakého
předmětu je interpretací určitého jevu. Muzea jsou výkonnými producenty
či šiřiteli různých ideologií, a to včetně různých verzí historie (dějin státu
a národa) nebo dějin umění.
Ve většině takto zaměřených úvah o muzeu se projevuje vliv francouzského ﬁlozofa, psychologa a historika Michela Foucaulta a jeho způsobu
zkoumání procesu konstituování dnešního vědomí či pole vědění, diskurzu.
Foucault se pokouší deﬁnovat diskurzy v jejich speciﬁčnosti, „ukázat, v jakém
smyslu je soubor pravidel, která uvádějí v činnost, nepřevoditelný na jakýkoli
jiný“ (Foucault, 2002, s. 211), deﬁnuje typy a pravidla diskurzivních praktik.
Diskurz, rámec či kontext, mimo který lidská společnost nemůže vystoupit,
je spojen také s mocí, protože utváří nejen jazyk, ale i pojmy a jejich obsah
a je všeobecně sdílený lidmi i institucemi (tamtéž).
Foucault se zaměřil také na zkoumání mocenských struktur a institucí
a měl vliv na vznik poststrukturalismu a podobných proudů kritické dekonstrukce významu, která představuje objevnou metodu přístupu nejen k lite-
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rárním či vizuálním textům, ale právě i k různým společenským jevům či
institucím. Pomocí této metody je možné „rozložit“ také muzeum a zkoumat
způsob, jakým je konstruováno a jakým funguje. Muzeum, čelný reprezentant
dosaženého společenského vědění a jeho činný aktér, je tak možné vnímat
i jako mocenskou instituci, protože poznání je s mocí reálně spjato, resp. moc
svým nositelům přináší (tamtéž).
Tak Douglas Crimp ve svém eseji nazvaném Na ruinách muzea z roku
1980 muzeum označuje za vězeňskou instituci, a to právě v návaznosti na
Foucaultovu analýzu moderních institucí věznění, k nimž slavný francouzský
ﬁlozof řadil psychiatrické ústavy, kliniky a věznice. Ironizuje snahu muzeí
podat souvislý a komplexní obraz o minulosti, z níž se často zachovalo pouze
několik reliktů, o jejichž funkci a významu nám není nic známo, kritizuje
„víru“ muzejníků v možnost uspořádat muzejní artefakty do homogenního
systému a muzeum označuje za zdiskreditovanou instituci (Crimp, 2006).
Tuto lidskou „touhu po klasiﬁkaci“, po uspořádání jevů a předmětů do smysluplného celku, můžeme v Evropě sledovat přinejmenším od 16. století, kdy
dochovaná vyobrazení sbírek či protomuzeologické spisy sbírky představují
jako mikrokosmos, miniaturní vesmír (Burke, 2009). Ať již opodstatněné,
či nikoliv, je pojímání či budování světa jako smysluplného systému (reprezentovaného ve sbírce či v muzejní expozici) metodou, pomocí níž člověk
bojuje proti hrozbě chaosu.
Stephen Bann v úvodu svého eseje Dějiny umění a muzea podezírá muzea
z toho, že ukazují pouze takový pohled na historii, který je publikem právě
žádán. Ve vývoji muzea nachází vnitřní rozpory, které ho spoluurčují: muzeum je na jedné straně třeba chápat jako výsledek osvícenského projektu,
„ale je to projekt, který se naplnil právě jeho negací: to znamená ve chvíli, kdy se
didakticky posbírané objekty stávají jeho emocionálními nástroji a svědectvím
ztráty“ (Bann, 2006, s. 93, překlad ze slovenštiny autorka). Konstatuje rovněž,
že v současnosti je muzeum napadáno z levého spektra politického uvažování, a to ne proto, že usiluje v duchu osvícenského konceptu o demokratizaci
a demystiﬁkaci umění, nýbrž proto, že při plnění tohoto úkolu selhává – jak
přesvědčivě ukázal výše citovaný Bourdieu (tamtéž).
Zmíněné kritické názory souvisejí především s fungováním muzeí umění
a uměleckým provozem, koncem 19. století však přicházejí na scénu také reakce na osvícenskou ideu pokroku a oslavu racionality a vědy, které muzeum
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dokonale reprezentuje. V této době vrcholí okouzlení uměním nezápadních
kultur, které mělo značný vliv na evropské umění z konce 19. století a počátku 20. století. Také vlivem nezápadního umění, nevázaného křesťanskými dogmaty či akademickými pravidly umělecké tvorby, dochází pozvolna
k přehodnocování eurocentrického pohledu na „primitivní“ kultury, které
byly považovány za méně civilizované než tehdejší moderní, urbanizovaná
a průmyslová západní společnost. Zajímavé je, že kromě umění Afriky či
Indie byly za primitivní označovány také artefakty evropské lidové kultury –
nepochybně proto, že nezapadaly do ustáleného západního kánonu umění
prezentovaného v muzeích umění.
V souvislosti s tímto problematickým hodnocením „primitivního“ umění
hovoří Donald Preziosi výstižně o konstrukci „evolučního žebříku“, na jehož
vrcholu se podle mínění Evropanů nachází umění Evropy a na nejnižší příčce
umění primitivních národů (Orišková, s. 109). Kromě tohoto paradigmatu,
které muzea aktivně utvářela, sklízí dnes kritiku také fakt, že mnohé z artefaktů byly do sbírek získány problematickým pleněním kolonizovaných či
válkou dobytých území, jako např. mnohé exempláře, jež do Louvru dodával
Napoleon (Duncan, 2006).
Dalších příkladů bychom jistě našli celou řadu i z nedávné historie (viz
případy neochotného vracení majetku židů, zabaveného během 2. světové
války). Při dopisování této knihy proběhla médii např. aktuální zpráva, že
Francie slavnostně vrátila Novému Zélandu tetované mumiﬁkované hlavy
maorských bojovníků z Nového Zélandu, které byly dosud vystavovány ve
francouzských muzeích jako kuriozity. Podobné kuriózní předměty byly
v 18. a 19. století velmi žádaným artiklem a byly čile obchodovány. Aby byla
poptávka v tomto konkrétním případě uspokojena, byli kvůli nedostatku těchto artefaktů nakonec tetováni a poté stínáni maorští otroci. I přes zákaz britských úřadů z roku 1831 toto obchodování s původními trofejemi bojovníků,
přesvědčených, že v hlavách protivníků přebývá bojovný duch, ilegálně pokračovalo mnoho dalších let (ČTK, 2012). Tento příklad je možná křiklavý, avšak
ne výjimečný (viz níže zmíněný osud S. Baartmanové) – ve skutečnosti jde
pouze o špičku ledovce, vždyť všeobecně známé jsou i destruktivní následky
evropského drancování přírody, např. kvůli žádané slonovině, želvovině a jinému „artiklu“, který po zpracování končil v soukromých i veřejných sbírkách.
Kromě muzeí umění byla v této souvislosti podrobena ostré kritice zvláště muzea etnologická, prezentující artefakty nezápadních kultur – ovšem
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jako primitivní, podřadné, iracionální, technologicky nevyspělé a nevzdělané
(Orišková, 2006). Při kritickém hodnocení role muzeí je však třeba uvědomit
si dobový kontext, totiž že informace o jiných kulturách přicházely do Evropy
jen pozvolna a dlouho byly velmi sporé a pokřivené. Vědomosti o vzdálených
národech získávali vzdělaní Evropané v 17. a 18. století z nemnoha knih,
popisujících fungování daných kultur a jejich typické znaky s malou spolehlivostí a pomocí hrubě zjednodušujících stereotypů. Peter Burke, autor knihy Společnost a vědění (2009), uvádí řadu těchto dobových klišé o otrocích,
despotech, barbarech a kanibalech.12
Proud nových informací o nezápadních kulturách a zvyšující se množství
předmětů, přivážených z cest do Asie či Nového světa, dává P. Burke (2009)
do přímé souvislosti s rozmachem muzeí. Jejich rozvoj v 18. a 19. století
vnímá nejen jako ukazatel „sílící zvídavosti“ Evropanů, ale také jako „pokus
zvládnout krizi vědění “, vyvolanou proudem nových, tehdy kuriózních objektů, jako byly egyptské mumie, aligátoři, pásovci, čelenky, čínský porcelán
a další, vzpírající se zařazení do tradičních kategorií uplatňovaných v tehdejších evropských sbírkách (tamtéž, s. 126).
Muzea, v souladu s dobovými poznatky a teoriemi vědních oborů, zde
etnologie, resp. antropologie, prezentovala lidské rasy či národy v hierarchickém systému, na jehož vrcholu, jako výsledek vývoje, stojí bílý muž. Ilustrovat
tento dobový přístup lze např. na díle anglického etnologa J. C. Pritcharda
(1786–1848), který se domníval, že současné lidstvo pochází z Noemova rodu,
jehož příslušníci se po potopě světa rozptýlili do celého světa, kde se pod
vlivem přírodních podmínek vyvíjeli do podoby různých ras. Část populace
(ovšemže evropská) se přitom progresivně vyvíjela, jiná část degenerovala
(Soukup, 2011). Prakticky po celé 19. století byli antropologové přesvědčeni,
že právě evropská civilizace stojí na vrcholu vývoje celého lidstva, „a proto
má také právo prakticky ovlivňovat osudy ,divošských‘ a ,barbarských‘ kultur“
(Soukup, 2011, s. 209).
12

Evropané například disponovali „informacemi“ o tom, že Osmanské říši vládne sultán,
vraždící po svém nástupu na trůn své bratry a oddávající se slastem v harému, nebo že
Indové, uctívající obludná božská vtělení, nevědí, k čemu slouží chléb, odmítají cudnost
a vyměňují si navzájem své ženy. V Číně vládne coby pouhá loutka císař, jeho poddaní
nejsou bojovným národem a v celé Číně je málo žebráků. Japonci mají smysl pro čest,
zálibu v pití vody smíchané se vzácným práškem s názvem ča a v jejich zemi je mnoho
zlata – ještě v 17. století však kartografové váhali, zda je Japonsko ostrov (Burke, 2009).
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V této souvislosti nelze nezmínit hojně citovaný příklad dobového pohledu na „divochy“, v současnosti připomenutý také široké veřejnosti syrovým ﬁlmovým zpracováním.13 Jde o případ černošské ženy Sarah (Saartjie)
Baartmanové, které evropské publikum přezdívalo Hotentotská Venuše. Její
pro Evropany neobvyklá fyziognomie nejenže vedla k jejímu vystavování,
veřejným produkcím, nucené prostituci a nakonec předčasné smrti ve zvířecí
kleci, ale stala se také předmětem „seriózních“ vědeckých spekulací o tom,
že černošské obyvatelstvo je výsledkem samostatné, polozvířecí rodové linie.
Tehdejší význačný francouzský zeměpisec Conrad Malte-Brun jihoafrické
obyvatelstvo označil za „poslední příčku degradace, kam až může lidská rasa
sestoupit. Všestranný úpadek je na nich viditelný nejenom ve formě fyzického
znetvoření, ale doslova v každém okamžiku jejich životů“ (cit. in Formánek,
2008). Genitálie Saartjie Baartmanové byly po její smrti v roce 1815 přirovnávány ke genitáliím orangutanů a z popudu francouzské Akademie byly
spolu s jejím vycpaným tělem vystaveny ve vitríně Etnograﬁckého muzea
v Paříži. V tomto muzeu (dnešním Muzeu člověka) byly vystaveny až do roku
2002, kdy Francouzi vyhověli požadavku Jihoafričanů, kteří o návrat ostatků
požádali na oﬁciální úrovni.
Primitivní národy byly v muzejních expozicích prezentovány jako příklady
zastaveného vývoje, jako přechod mezi opicí a člověkem, jako živoucí příklady
dřívějšího stadia, které západní populace dávno překonala (Bennet, 2006).
V optimistické víře v kontinuální pokrok lidské společnosti se tak i muzea svým
dílem podílela na ospravedlnění koloniální politiky a ponižování domorodého
obyvatelstva podrobených oblastí. Vznik a další rozvoj etnologie sice přispěl
k hlubšímu poznání odlišných kultur, avšak logickým produktem takto rozvrženého a muzei stvrzovaného systému byla rasová nadřazenost Evropanů.
Muzea (ovšemže vedle řady dalších institucí) pak zviditelňují politickou praxi imperialismu a kolonialismu, a nejenže v tomto případě nehovoří
neutrálním jazykem, dokonce jsou aktivní součástí politického či ideologického aparátu používaného k šíření určitých vhodných poznatků a informací
či obecných názorů na svět, společnost či její historii (Orišková, 2006).
Dosavadní evropocentrismus je dnes postupně nahrazen kulturním relativismem, který se zakládá na toleranci ke kulturní rozmanitosti a obhajuje
rovnost a pluralitu kultur (Soukup, 2011). Tu svými myšlenkami sice anti-

13

Jde o ﬁlm Černá Venuše, který natočil režisér Abdellatif Kechiche (2011).
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cipovali již Montesquieu (1689–1755) ve svých Perských listech, Rousseau
svou vizí „ušlechtilého divocha“, tedy civilizací nezotročeného, svobodného
a šťastného člověka, nebo J. G. Herder (1744–1803), který tvrdil, že každá
kultura má své vlastní „těžiště“, odmítal boj mezi odlišnými kulturami a věřil
v jejich tolerantní soužití, ale ještě současní muzejníci těžko hledají způsoby,
jak poznání, že odlišnost nerovná se podřadnost či nedokonalost, ztvárnit
muzejní prezentací.
Zdá se, že přes rozmanitost přístupů zůstává klíčovým, byť neartikulovaným problémem všech kritických analýz muzea základní muzeologický koncept reprezentace. Jako návštěvníci předpokládáme, že muzejní prezentace
v podobě výstavy či expozice věrně reprezentuje soubor nějaké mimomuzejní
skutečnosti, ať již v podobě historické události či období nebo konkrétního
přírodního, společenského či uměleckého jevu. Tato reprezentace však ve
skutečnosti objektivitu postrádá a je ovlivněna mnoha nepřiznanými a skrytými okolnostmi. Jak uvádí D. Preziosi: muzea stanovila, co je hodno vidění,
a zároveň učí své návštěvníky, jak číst to, co vidí (Orišková, s. 105). Muzea
podle Preziosiho usilují o to, abychom svět mohli vnímat jako racionální
a uspořádaný – správná prezentace shromážděných elementů minulosti způsobuje, že svět se člověku zdá přirozený a sled historických událostí jako
nevyhnutelný a logický. A to navzdory našemu omezenému poznání, které
se dobře vyjevuje při pohledu zpátky do historie lidského vědění.
Exponáty v určitém výběru mají schopnost přesvědčivě dokumentovat
„pravdivost“ různých vědeckých teorií a závěrů. Ty však mohou být poměrně
záhy nahrazeny novými a označeny za omyl anebo přímo za manipulativní ideologii. Toto nebezpeční hrozí nejen vědám společenským, ale stejnou
měrou i vědám přírodním. Za nejkřiklavější příklady mohou posloužit nacistické výstavy dokumentující „pravdivost“ teorií o rasové nerovnosti a nadřazenosti Árijců (navazující na pseudovědecké závěry J. A. Gobineaua z poloviny
19. století) a prezentující Židy jako méněcenný a vysoce nebezpečný národ
usilující o ekonomické a kulturní ovládnutí civilizace.
Rovněž socialistické muzejnictví bylo zneužíváno: k propagování marxistických teorií o dějinách jako posloupné řadě fází třídního boje, k prezentaci úspěchů „socialistické kulturní revoluce“ a dokumentaci „revolučních
bojů a budování socialismu“. Ale existují i příklady méně křiklavé: například
expozice tvořené dle původní Darwinovy teorie o přirozeném výběru druhů
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prezentovaly chybějící články vývoje tak, že příslušné doklady teprve čekají
na své objevení, a úmyslně nereﬂektovaly fakt, že se objevují skutečnosti, které
do schématu evoluce nezapadají. V 19. století se předpokládalo, že primitivní společnosti opakují pravěkou periodu v našem vývoji, dnes se ukazuje,
že hledat mezi nimi přímou analogii nelze, protože i jednoduché současné
společnosti jsou ve skutečnosti výsledkem dlouhého vývoje (Vašíček, 2006).
Před vznikem evoluční teorie byly ovšem archeologické nálezy interpretovány zase zcela jinak: např. kosterní nálezy paleontologických zvířat byly
považovány za lidské – tak aby zapadaly do biblického rámce; takový výklad
byl ostatně v souladu nejen s biblí, ale i s učením francouzské Akademie,
která ještě v 18. století na základě svých analýz určila, že Adam byl vysoký 40 m, zatímco Eva 38,5 m (Vašíček, 2006). Muzejní expozice mohou –
zdá se – snadno ilustrovat nejrůznější antropologické teorie: není-li přijímán
evolucionismus, lze se přiklonit k difuzionismu, myšlenka pokroku může být
vystřídána mechanismem difuze a migrace. Nové poznatky lidé začleňují do
stávajících kategorií vědění a různých klasiﬁkačních soustav a systém vědění
se tak v čase i místě stále dynamicky utváří a mění. Nové teorie vznikají,
nahrazují postupně ty starší – a muzejní expozice dobový stav poznání reprezentují. Výběr a způsob prezentace muzeálií často slouží také jako společností
žádaný důkaz kauzálního vztahu mezi historií a dneškem a pomáhá vytvářet
složitý komplex tvořený kolektivním vědomím společnosti, jejími konsenzuálními etickými postoji, politikou, náboženstvím aj.
Za tendenční či ideologické tak lze označit také působení muzeí během
procesu konstituování moderních států v 19. století. Vědomí historie, na jehož
konstituování se muzeum podílí jako málokterá instituce, je jednou z nejvýznamnějších forem sebeuvědomování, individuální i skupinové identiﬁkace.
Jak ve výstižné zkratce glosuje Z. Vašíček: „Proto lidé přizpůsobují své chování
minulosti. To ovšem předpokládá, že její pojetí musí odpovídat i jejich pojetí současnosti, nebo s ním alespoň být slučitelné“ (Vašíček, 2006, s. 90). Lze se tedy
podivovat nad tím, že pojetí minulosti a její reprezentace v muzejní expozici
bylo podřízeno idejím státu, národa a jeho pokroku? Jak uvádí tentýž autor,
historikové se nebáli psát historii podle politického programu nebo být sami
aktivními politiky (Vašíček, 2006). Muzeum se stalo nástrojem státu a snaha
prospět národnímu hnutí ovlivnila jeho sbírkotvornou i prezentační činnost
a projevila se přeměnou muzea na chrám národa, prezentující jeho slavnou
historii a vyspělost. Zřejmě budeme v minulosti stále pátrat po tom, co je

Muzeum

53

podstatné pro naši přítomnost, a je logické, že muzeum na tuto permanentní
společenskou potřebu reaguje svými prostředky.
Kritici si rovněž všímají rostoucí popularity muzeí mezi lidmi (o níž nejlépe svědčí strmě narůstající návštěvnost) a vzniku „muzejní turistiky“. Někteří
autoři se obávají komercionalizace muzejní kultury a popisují vliv zábavního průmyslu a konzumerismu na fungování muzeí. Tématu se věnuje např.
M. Orišková ve své stati Kultúra a konzum: konvergencie múzea a obchodného
domu (Orišková, 2008), kde uvádí několik příkladů „marketizace“ muzeí. Poukazuje na skutečnost, že vznešená, nekomerční idea ochrany a zpřístupňování kulturních hodnot se v současnosti někdy dostává do konﬂiktu s realitou,
v níž mohou být muzea budována a řízena jako kterýkoliv jiný ekonomický
subjekt: na tržním principu franchisy, jako značka generující zisk, jako instituce doplněná komerční sítí obchodů apod. (tamtéž). Nezdravé podléhání
tržním mechanismům může mít v muzejním prostředí za následek nadbíhání
publiku pokleslými výstavními projekty, rezignaci na rozkrývání hlubšího
rozměru společenských jevů, „lacinost“ témat či zpracování expozice.
Co říci závěrem této kapitoly? Kritické teorie muzea jsou užitečné tím,
že analyzují společenské fungování muzea a jeho ustálené institucionální
mechanismy, odhalují zavedené rituály provozované v muzeích, ideologické
konstrukce a přežívající stereotypy ve vztahu k rase, rodu, třídě, náboženství,
etnicitě apod. Hlasitěji budou nastolovat také etické otázky související mj.
s problémem nepietního uchovávání a vystavování lidských (a také zvířecích)
ostatků v muzeu.
Muzeum zhmotňuje imanentní lidskou potřebu „vytvářet model světa
pomocí hmotných dokladů jako jedné z forem poznávání světa“ (Koncepce,
2003) – v této činnosti spočívá jeho síla, ale i zranitelnost v případě, že
se tento model ukáže jako pokřivený. Jakkoliv je třeba brát námitky proti
muzeu vážně a muzeum není možné nadále považovat za neutrální půdu,
podávající pravdivý, objektivní obraz světa, je třeba konstatovat, že kritika
muzea se objevuje souběžně s jeho narůstající popularitou, rozvojem a stoupajícím vlivem na společnost. Nejen ryze muzeologický, ale rovněž ﬁlozoﬁcký
či kulturněantropologický problém vývoje kultury a jejího poznávání skrze
muzejní sbírky zůstává proto stále živým a kritické badatele bude i nadále
přitahovat. Podstatné je, že kritická analýza může kvalitu nepostradatelné
instituce jménem muzeum posunout, a především proto jsou živé polemiky
nad jejím fungováním žádoucí.
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Obr. 21 Saartjie Baartmanová na dobové karikatuře zobrazující
„Angličana a Hotentotskou Venuši, jak si poměřují své pozadí“,
© Historical Picture Archive/Corbis/Proﬁmedia.cz

Obr. 22 Jedna z mumiﬁkovaných tetovaných hlav maorských bojovníků z Nového
Zélandu, které byly dovezeny do Evropy, aby uspokojily sběratele lačné po cizokrajných
kuriozitách, 2011, foto: © Tobias Kleinschmidt/DPA/Corbis/Proﬁmedia.cz
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2
Historické projevy muzejního fenoménu
Na skutečnost, že dějiny muzea jako instituce nejsou totožné s dějinami
muzejního fenoménu, jsme již poukázali. F. Waidacher (1999) upozorňuje,
že dějiny muzejního fenoménu jsou vlastně dějinami idejí, protože souvisejí s hledáním a rozpoznáváním muzeality coby důležité kulturní hodnoty,
spojené s konkrétní muzeálií. Ta přitom neexistuje jako pevně daná, naopak
je velmi proměnlivá; a to protože je vždy výslednicí historických okolností,
daných převládajícím světonázorem určité doby, hodnotami konkrétní společnosti, sociálními a estetickými měřítky, stupněm lidského poznání. Při
popisu historických peripetií, jimiž muzejní fenomén procházel během historie lidského rodu, je proto třeba neopomenout hledání jeho motivů, smyslu
a významu pro společnost.
O muzejním fenoménu přitom hovoříme pouze tehdy, když lze pozorovat
nejen sběratelskou a uchovávací činnost, ale také zpřístupňování sbírkových
předmětů – byť omezené jen na určitou elitní vrstvu společnosti, jak to bylo
běžné během historie. Dějiny muzejního fenoménu proto nelze jednoduše
pojmout jako dějiny sběratelství, byť je sběratelská činnost samozřejmě základem muzealizace a předpokladem pro vznik většiny sbírek.
Z tohoto pohledu se např. F. Waidacher (1999) zdráhá uvažovat o muzejním fenoménu v dobách, ze kterých se sice dochovaly důkazy o sběratelské
činnosti člověka, ale chybí prameny prokazující pohnutky tohoto chování.
Proto je pak zbytečné uvažovat o tom, zda např. nějaké prehistorické nahromadění určitých předmětů je spojeno s chápáním jejich muzeality, nebo ne.
„Bez jednoznačných objektivních důkazů zůstává každé připisování určitých kulturních záměrů čirou ﬁkcí“ (Waidacher, tamtéž, s. 49).
Přesto jiní autoři neváhají prvopočátky muzejní kultury předpokládat již
v prehistorii; sahají podle nich snad až do pomyslného okamžiku, kdy člověk
coby kulturní bytost dochází k tomu, že separování, uchovávání a používání,
resp. ukazování určitých předmětů (spojené třeba s liturgickými úkony či adorací těchto předmětů) jeho samotného, jakož i celou lidskou komunitu, může
zvláštním způsobem obohatit a uspokojit. Z. Z. Stránský (2000) předpokládá
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u těchto prvních „sbírkových předmětů“ kultovní význam, magickou moc, již
zmíněné předměty zviditelňují a umocňují její působení.
Ostatně uchovávání a ochrana předmětů v chrámových a palácových pokladnicích pro potřebu náboženských i světských ceremoniálů je doložena již
na úsvitu starověku, tj. v předřeckých kulturách. Tyto předměty reprezentovaly
„magickou sílu, vladařskou moc a bohatství“ (Stránská, Stránský, 2000, s. 24).
Je-li náboženský ceremoniál spojen s používáním, ukazováním, či dokonce
adorací určitých liturgických nebo přímo posvátných předmětů, pak je možno – alespoň podle našeho názoru – o muzejním fenoménu hovořit již zde.
Podobného názoru je i M. Procházka, který upozorňuje na to, že „náboženská
doktrína, výkon kultu i náboženská instituce“ často přímo vyžadují uchovávání
„věcné paměti proti přirozenosti zániku či změny s proměnou skutečnosti v metaskutečnost“ (Procházka, 2008, s. 70), jak muzealizaci deﬁnuje Z. Z. Stránský.
Jinak nelze předpokládat existenci jakéhosi „pramuzea“, i když ho někteří
autoři vidí v antickém museionu (viz níže). Většina forem muzejního fenoménu, o nichž bude dále zmínka, vzniká totiž bez prokazatelné návaznosti
na nám dnes známé projevy muzejní kultury; vynořuje se spíše samostatně
jako nová idea (Waidacher, 1999), vyvěrající ze společenských potřeb a tendencí v určité době a geograﬁckém prostoru.

2.1

Předmuzejní období

Takzvané předmuzejní období klade F. Waidacher (1999), jehož periodizaci pro naše účely použijeme, hluboko do minulosti, do Mezopotámie
2. tisíciletí před Kristem, a zahrnuje do něj všechny další projevy až do 14. století, kdy byly budovány církevní (chrámové) či soukromé klenotnice. V rámci
tohoto široce vymezeného časového úseku se však samozřejmě setkáváme
s různými formami muzejní kultury. Sbírkové soubory vznikající v této době
byly často motivovány odlišně a vzájemnou souvislost hledáme jen těžko.
Snaha uchovat vybrané prvky mající muzeální hodnotu – které dnes
označujeme jako muzeálie – byla v tomto období spjata se vznikem četných
historických předchůdců dnešního muzea: věrohodnými prameny doložitelné protomuzejní formy nalezneme kromě Mezopotámie také ve starověkém
Egyptě, v Číně a především v antickém Řecku.
Dobře dochované nálezy reprezentativních sbírkových souborů pocházejí
ze starověkého Egypta, kde vznikaly z darů spojených s diplomatickými ná-
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vštěvami panovnického dvora a v souvislosti s vyspělou pohřební kulturou
Egypta. Významné sbírky shromáždili také králové sumerští, vládci Babylonu, panovníci starověké Asýrie. Poklady shromážděné starověkým světem
souvisely nejen s úctou k tradici, se vztahem ke starým kulturám a touhou
po krásných předmětech. Tyto sbírky kromě reprezentace moci měly také
ryze pragmatickou funkci: byly pokladnicí, trezorem, použitelným v případě
nouze např. na ﬁnancování válek aj. (Ravik, 1994). Zde bychom se již zřejmě
také dostali za hranice dané povahou muzejního fenoménu.
V Řecku byl muzejní fenomén spojen s mytologií, ﬁlozoﬁí, vědou i politikou. Díky úrovni ﬁlozoﬁckého myšlení Řeků se již nyní setkáváme dokonce
s náznaky teoretické reﬂexe muzejního fenoménu, díky níž se již zde zrodilo
množství termínů vztahujících se k muzejní kultuře. Dochovaly se dokonce
popisy řeckých chrámových pokladnic a soupisy jejich obsahu (Stránská,
Stránský, 2000). V řeckých chrámech bylo shromážděno množství uměleckých cenností, které byly chráněny i evidovány; pro poklady uložené v chrámech přitom Řekové používali pojem thesauros.14
Sám pojem muzeum je také řeckého původu, úzce tedy souvisí právě s antickou historií. Řecké museion bylo chrámem (svatyní) Múz, bohyní umění
a věd. Byla to budova se sbírkami a knihovnou; z literatury je známé např.
alexandrijské nebo aténské museion. Také zde byly uloženy thesaury; P. Štěpánek (2002) vysvětluje náboženské souvislosti, které se vázaly ke vzniku
těchto antických „sbírek“: řečtí řemeslníci a zlatníci již od 5. století ukládali
do museionu své obětiny, vyjadřující vděk bohyním umění a věd. Poklady
v řeckých chrámech byly dary „řeckým božstvům a bankovní trezory jednotlivých
obcí zároveň“ (Ravik, 1994, s. 174).
Pro dějiny muzejního fenoménu je zajímavá osobnost řeckého ﬁlozofa
Aristotela (384–322 př. Kr.). Tento žák Platonův, jenž působil jako vychovatel
Alexandra Velikého, se po skončení svého vychovatelského působení navrátil
do Atén, kde založil vlastní ﬁlozoﬁckou školu, zvanou Lykeion (Lyceum).
Pro potřebu „nezaujatého hledání pravdy“ a „zkoumání jednotlivého jsoucna“
(Durozoi, Roussel, 1994) Aristoteles založil velkou soukromou knihovnu
a přírodovědeckou sbírku všech možných zvířat a rostlin, pocházejících z celého tehdy známého světa. Alexandr Veliký „prý svým zahradníkům, lovcům
a rybářům přikázal, aby Aristotelovi zaslali vzorky všech vyskytujících se druhů
14

Termín tezaurus později přešel i do lingvistiky, kde znamená „poklad“ slovní zásoby
určitého jazyka. Dnes bývá tento význam uvedeného slova považován za primární.
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rostlin a živočichů. Za účelem srovnání pořídil Aristoteles také sbírku všech známých státních ústav, celkem 158“ (Störig, 1995, s. 129).
Spojení vědy s muzei bylo tedy velmi silné po celou dobu vývoje muzejního fenoménu, stejně jako spojení muzea s knihovnou. Také proslulá alexandrijská nebo pergamská knihovna byly součástí museionu a původní těsný
vztah mezi muzeem a sbírkou knih se odráží i dnes ve stanovách ICOM.
Jakkoli mělo řecké museion zajímavou historii, nebylo jediným předchůdcem dnešních muzeí a galerií. Dnešní pojem sbírka je možné uplatňovat
např. i na egyptské chrámové poklady, pro něž lze také užít označení tesauroi
(Štěpánek, 2002). Hluboko v řecké minulosti vznikly také historické podoby
dnešních obrazáren neboli pinakoték. Pinakothekai (řecké pinas znamená desky) bylo místem pro shromažďování a prezentaci uměleckých děl (Stránská,
Stránský, 2000). Nejstarší doložitelnou pinakotékou v podobě osvětleného
prostoru určeného ke shromažďování deskových maleb byla Mnesiklova pinakotéka v Aténách z 5. století př. Kr. (Štěpánek, 2002).
Již hluboko v antické minulosti tedy vznikly základy různých typů muzejních institucí: chrámové poklady a pinakotéky anticipují dnešní muzea umění,
museiony zase současná vědecky zaměřená muzea se sbírkami kulturně-historickými, přírodními aj. Přestože E. Souriau (1994) ve své Encyklopedii
estetiky uvádí, že přesné rozlišení mezi muzeem, které se zabývá vědeckými
obory, a muzeem umění vzniklo až v 18. století, základy těchto odlišných
typů vznikly – jak vidno – již ve starověkém Řecku.
Antický Řím získal většinu svého bohatství při dobývání a vykrádání řeckých měst a chrámů. Do svých sbírek nastěhoval „kolekce pocházející ze všech
končin tehdejšího světa, ze všech zemí, jež se dostaly do vlivu onoho velkého impéria“ (Ravik, 1994, s. 174). Koncept řeckého museia však Římané nepřevzali,
a tak toto označení bylo načas zapomenuto a vrátilo se – byť jen okrajově
a vedle mnoha jiných pojmů – až v renesanci spolu s obnoveným zájmem
o antický kulturní odkaz. Kult Múz ovšem pěstovali i Římané, místa s ním
spojená však nazývali sanctuaria (Stránská, Stránský, 2000). Chlouba Říma
v podobě ukořistěných řeckých kulturních pokladů však nepřečkala útoky barbarských kmenů a již v průběhu 5. století římské impérium postupně upadalo.
Po rozvratu římské říše lze sledovat stopy sběratelství a muzejního fenoménu jen obtížně. Antická kultura upadla na staletí v zapomnění a ve srovnání
s úrovní řecké civilizace převládal v Evropě všeobecný kulturní úpadek. Na základech antického kulturního dědictví vzniká však postupně nová společnost
a kultura, utvářená křesťanským duchovním obsahem. Z hlediska sběratelství
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je nejzajímavějším obdobím zvláště středověk západní (latinské) kulturní
sféry, týkající se románských, germánských a západoslovanských národů.
S rozšířením křesťanství vzniklo totiž nové, speciﬁcké uchopení muzejního fenoménu. Sběratelství nesoustředilo svou pozornost pouze k předmětům krásným a drahocenným, nýbrž i k předmětům významným z hlediska
náboženského. Nový obsah a osobité projevy muzealizace souvisely s církevním učením a liturgickými formami křesťanského náboženství (Stránská,
Stránský, 2000). Křesťanská úcta k předmětům týkajícím se jakkoliv života
Ježíše Krista a svatých ústila ve shromažďování relikvií, které mohly mít jak
podobu ostatků (kostí, zubů, zázračně zachovalých tkání, vlasů), tak i předmětů, které světci užívali (oděv, knihy, nádoby).
Je doloženo, že již v době Karla Velikého (748–814), franského krále
a prvního středověkého římského císaře, byly v chrámech a pozdějších klášterech budovány prostory, určené k ochraně shromážděných vzácností – pro jejich označení se užívá opět pojmu thesaurus. Během středověku tento pojem
dominuje, z německého prostředí však přichází další často užívané označení
kammer, komora, a to ve složeninách Schatzkammer, Tresekammer (Stránská, Stránský, 2000), které jsou k thesauru synonymní.

Obr. 23 Pohled na schodiště k propylejím v aténské Akropolis,
kde byla umístěna pinakotéka, 2005, foto: Glenlarson
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2.2 Protomuzejní období
Dalším vývojovým obdobím v periodizaci F. Waidachera (1999) je protomuzejní období, do něhož náleží především vznik šlechtických sbírek ve
14. až 17. století. Také jiní autoři (Štěpánek, 2002, Ulbricht, 1994) považují toto období, totožné prakticky s obdobím evropské renesanční kultury,
za zvlášť významné. Právě sem, případně hned za rok 1400 (viz Ulbricht,
1994), kdy vznikají soukromé sbírky elitních světských či církevních osobností, kladou základy moderního sběratelství. Těmito sbírkami totiž proniká hlubší zájem sběratelů o uměleckou a historickou hodnotu předmětů; jejich
majitelé jsou již skutečnými znalci a orientují se na určitý druh předmětů.
Počínající novověk, vyrůstající z pozdního středověku, přináší radikální
proměnu nazírání na smysl lidské existence, a tedy i celé lidské činnosti, včetně sběratelství. Již ve 14. století se v Itálii zrodilo nové hnutí – humanismus,
který soustředil svou pozornost na člověka, jehož důstojnost je oslavována
a stává se nejvyšší hodnotou (Durozoi, Roussel, 1994). Právě novověk spojený
s humanismem pak přináší zcela nové pojetí sběratelské činnosti, rozvíjí se
„sběratelství založené na hlubších znalostech a na kritickém přístupu k lidské
tvorbě“ (Ravik, 1994, s. 174).
V 16. století, kdy se z Itálie renesance rozšířila již po celé západní Evropě,
se objevují také první vpravdě muzeologické úvahy o podobě a smyslu sbírek.
Ideální sbírky jsou přitom koncipovány jako obraz kosmu a stvořitelského
díla božího. Renesanční sběratelé budovali svá „protomuzea“, tedy své kunstkomory, šackomory a camerae raritatis, jako univerzální obraz světa a svou
sběratelskou činností významně rozvíjeli míru lidského poznání. Pozornost
věnovaná člověku a přírodě se projevila i v nové orientaci rozvíjejícího se
umění a vědy, které jsou se sběratelstvím, resp. muzealizací pevně spojené.
Gutenbergův vynález knihtisku z roku 1456 navíc přináší rozvoj speciﬁckého druhu sběratelství, jakým je biblioﬁlie. Knihy patřily mezi sběratelská
speciﬁka až do závěru 16. století (Rous, 1983a), ale zájem o ně nepomíjí
ani v současnosti. Dodejme ještě, že sběratelství se stalo v 16. století velmi
rozšířenou módou; vlastnictví okázalých sbírek bylo chápáno jako nezbytný
doplněk světské i církevní reprezentace, patřilo k vnějším znakům elitních
vrstev a v tomto smyslu bylo konvencí.
V této době se objevují rozličné protomuzejní formy. Italská renesance přináší studiolo, což byla malá místnost, jakási studovna pána domu v italských
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palácích. Do studiola, které bylo „místem určeným k meditaci, četbě a psaní,
zvláště korespondence“ (Štěpánek, 2002, s. 33), šlechtic umísťoval své sbírky
knih a uměleckých předmětů. Právě v renesanci a pak v období manýrismu
se vyvinul tento studijní kabinet, vybavený ﬁlozoﬁckými spisy a uměleckými
soubory podle zájmu šlechtice, v reprezentativní místnost, v jakési „soukromé
muzeum majitele“ (Bernhard, 1996, s. 447).
Ve Florencii, která byla kulturním centrem italského quattrocenta (tedy
umění 15. století, resp. rané renesance), vznikly galerie (galleria),15 „prostorné,
dlouhé, dobře osvětlené chodby, kde se uchovávaly malířské a sochařské sbírky.
K nim se řadily kabinety (gabinetto), čtvercové nebo obdélníkové prostory, které
obsahovaly přírodní a botanické zvláštnosti, např. preparované živočichy a cenné
vědecké a další přístroje“ (Štěpánek, 2002, s. 33).Také kabinet mohl sloužit
jako pracovna šlechtice a zároveň místo pro uložení menších uměleckých
sbírek (Bernhard, 1996), význam pojmů studiolo a kabinet se tak značně
prolíná a jejich užití záviselo na zvyklostech.16
V přehledu vývoje je třeba zvláště zmínit činnost rodiny Medicejů a jejich starý ﬂorentský palác, vybudovaný kolem roku 1440. Kromě studiola
a knihovny se v něm nacházelo také skriptorium a reprezentační sály.
Velcí sběratelé období renesance a manýrismu, zosobnění např. právě
rodinou Medicejských, byli při své sběratelské činnosti vedeni hledisky estetickými a historickými a pro tehdejší dobu typickým zájmem o antickou minulost. „Moderní“ muzea umění v Evropě, za jejichž prototyp považujeme
Uﬃzi, nový palác vybudovaný v roce 1581 stejnou rodinou Medicejů, vyjadřují však vždy také statut kulturní, společenské, mocenské a ﬁnanční „převahy
obyvatel místa“ (Štěpánek, 2002, s. 35), kteří dokázali shromáždit takové
množství vzácných uměleckých pokladů.
V této době velkých renesančních sběratelů, kdy se sběratelstvím zabývaly
snad všechny slavné šlechtické rodiny, se také znovu vynořuje na dlouhý
čas zapomenutý pojem muzeum. V roce 1536 ho použil humanistický lékař,
15

16

M. Bernhardová (Bernhard, 1996, s. 145) uvádí jako místo vzniku galerie francouzský
zámek Bury (v roce 1520), kde vznikl „dlouhý spojovací prostor s okny jen po jedné
straně“, který se „pro příhodné osvětlení hodí k vystavování uměleckých děl“. Podobné
prostorné galerie byly později budovány pro konání slavností a příjem návštěv, jako
např. obrazová galerie ve Versailles.
Z tohoto původního významu vznikl pozdější a dodnes užívaný pojem kabinet, jímž
označujeme místnosti se školními sbírkami, resp. pracovny učitelů.
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historik a kněz Paolo Giovio (1483–1552), který ve svém paláci u Komského
jezera (Lago di Como), jenž nazval museo (Museo Joviano), vystavil sbírku
portrétů významných osobností (Štěpánek 2002).
Již od konce 16. století vznikají také významné přírodovědné sbírky, např.
sbírka Conrada Gesnera v Basileji, Olafa Worma v Kodani, Ferrante Imperata v Neapoli či Michele Mercatiho a Athanasia Kirchera v Římě či Ulisse
Aldrovandiho v Bologni.
Ulisse Aldrovandi (1522–1605) působil na univeristě v Bologni, kde založil katedru přírodních věd. Pro potřeby výuky vybudoval jednu z prvních
botanických zahrad na světě a dlouhá léta shromažďoval sbírku naturfaktů,
která se stala základem jednoho z prvních světových přírodovědných muzeí.
Aldrovandi ho metaforicky označoval za divadlo či mikrokosmos přírody.
Proslulý Herbář Ulisse Aldrovandiho obsahoval na 7 000 rostlin, sbírka dalších přírodních vzorků obsahovala 18 tisíc položek. Díky Aldrovandimu byla
zhotovena úctyhodná řada svazků obsahujících nejen popisy zvířat, rostlin,
minerálů, deformací lidského těla, monster a různých nadpřirozených bytostí, ale rovněž značné množství umělecky hodnotných akvarelů doplňujích
studijní popisy.
V 17. století se sběratelství stává „obligatorní záležitostí“ (Slavíček, 1983,
s. 61) bohatých šlechtických vrstev. Měšťané vyčerpaní válečnými konﬂikty
budou do sběratelství zasahovat až později. Sbírky reprezentují šlechtické
rody a jejich hospodářské a sociální postavení. Ostentativně odrážejí rodové bohatství a příslušnost majitelů k tehdejším společenským a kulturním
elitám. V budování sbírek nacházejí mnozí šlechtici osobní uspokojení, sbírky tvoří často ucelené soubory vybraných děl, odrážející osobní vkus svého
shromažďovatele a jeho mnohaleté sběratelské úsilí.
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Obr. 24 Dveře do studiola s výzdobou od Giovanni Cristofora Romana,
okolo 1501, Palazzo Ducale v Mantově

Obr. 25 Pohled na studiolo s výzdobou od Giorgia Vasariho,
1570–1575, Palazzo Vecchio ve Florencii
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Obr. 26 Ulisse Aldrovandi, frontispis svazku Musaeum metallicum in libros IIII
distributum Bartholomaeus Ambrosinus… labore, et studio composuit
cum indice copiosissimo (1648)

Obr. 27 a 28 Ulisse Aldrovandi, studie zvířat a přírodních vzorků, okolo 1600
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Obr. 29 Willem van Haecht, Umělecká sbírka Cornelise van der Gheesta, 1628

Obr. 30 Cornelis de Baellieur, Sběratelova galerie, okolo 1635
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Obr. 31 Georg Hainz, Kabinet kuriozit, 1666

Obr. 32 Domenico Remps, Kabinet kuriozit, devadesátá léta 17. století
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2.3 Období vzniku a rozvoje muzeí
Další období, pro něž F. Waidacher (1999) používá názvy paleomuzejní
a mezomuzejní období, nazveme pro naše potřeby raději jednodušším názvem
období vzniku a rozvoje muzeí a ohraničíme ho vznikem prvních veřejných
muzeí a jejich vývojem až do poloviny 20. století.
Také v 18. století, kdy se Evropou šíří ﬁlozoﬁcké hnutí osvícenství, se
zrodilo mnoho velkých sbírek a dále se formuje postava moderního sběratele
(Ravik, 1994). Osvícenci vedou boj za „vítězství rozumu – v oblasti věd, umění
a techniky – se snahou postavit rozum do služeb pokroku a lidského štěstí“
(Durozoi, Roussel, 1994, s. 209).
Člověk tohoto století má právo na zaujímání kritického postoje, osvícenci
usilují o svobodu lidského úsudku a stanoviska. Objevuje se naléhavý „požadavek intelektuální přesnosti, vedené duchem vědecké metody“ (Durozoi, Roussel,
1994, s. 209), která se významně promítá i do sběratelství. Prvořadým motivem ke sběratelské činnosti se totiž postupně stává služba vědě a poznání,
vedená vírou v nejvyšší a ušlechtilé „ctnosti rozumu a vědy“ (tamtéž). Své
sbírky budují osvícenci se snahou systematicky dokumentovat a třídit přírodu.
Závěr 18. století s událostmi Velké francouzské revoluce (roku 1789) lze
považovat za symbolický konec novověku a počátek moderních dějin. Ty přinesou zcela nový a pro historii muzejnictví zásadní rozměr: ze soukromých
sbírek se deﬁnitivně vyvíjí instituce veřejného muzea s funkcemi, které plní
prakticky až do současnosti.
Vznik prvních muzeí v Evropě bývá nejčastěji kladen do konce 18. a začátku 19. století. Právě 19. století položilo deﬁnitivně základy moderního
muzejního hnutí a bouřlivý rozvoj fenoménu muzea. K často zmiňovaným
datům dokumentujícím vznik a vývoj veřejně přístupných sbírek umění patří
rok 1743, kdy byla veřejnosti otevřena Gallerie degli Uﬃzi, odkaz již zmíněného rodu Medicejských.
Veřejná přístupnost sbírek se postupně stává dobovým trendem, ba požadavkem, který úzce souvisí s demokratizačním vývojem evropské a severoamerické společnosti. Akcent na přístupnost co nejširšímu okruhu populace je
dnes ostatně přímo zakotven v teorii a deﬁnici muzealizace: shromažďování
a ochrana sbírek bez jejich náležité prezentace veřejnosti nemá smysl.17
17

„Smysl muzealizace není v tom, abychom selektované a tezaurované prvky izolovali od společenského vědomí. Naopak, muzealizace je motivována tendencí uchovávat takové prvky
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První muzea – kromě zmíněné Gallerie degli Uﬃzi třeba ještě vatikánská
muzea, Rakouská galerie v Belvederu, Louvre, kasselské Museum Fridericianum a další – se veřejnosti otevírají koncem 18. století. Jmenované příklady
ilustrují fakt, že nejčastěji se tyto moderní muzejní instituce vyvinuly přeměnou sbírek aristokracie a panovnických rodů nebo sbírek církevních.
Tyto sbírky původně vznikaly především z potřeby reprezentace a jako výraz osobního zájmu jednotlivých sběratelských osobností o umění a nejrůznější kuriozity např. etnograﬁckého charakteru. Během 18. století vznikají však
postupně i nové typy sbírek související s osvícenským zájmem o přírodní vědy
a s jejich prudkým rozvojem. Objevuje se požadavek vědeckosti, sbírky jsou
budovány podle určitého programu, resp. tématu (mineralogie, paleontologie,
botanika). Minimálně od tohoto období plní muzea také funkci pramenné
základny vědních oborů, jakkoliv to nebyla a nemůže být jejich funkce hlavní.
Sbírky jsou z tohoto úhlu pohledu chápány jako základ, pramen badatelské
činnosti a muzeum je uchovává právě pro potřeby daných oborů. Ostatně
za úplně první moderní muzeum, které bylo veřejné, plnilo všechny podstatné
muzejní funkce a zároveň neslo tento název, bývá označováno Britské muzeum. Bylo založeno v roce 1753 a od počátku umožňovalo volný vstup všem
zájemcům. Toto muzeum mělo právě popsaný charakter vědecké instituce
(Waidacher, 1999).
Nově vznikající sbírky botanického, geologického, paleontologického a jiného charakteru z konce 18. století a počátku 19. století začínají mít charakter
ucelených souborů: jsou soustavně doplňovány a zpracovávány v souladu se
soudobými vědeckými poznatky. Dodejme, že z této doby se traduje dnes
zhusta kritizované (např. Stránský, 2000) pojetí muzea jako „skladiště“,
tehdejší muzea navíc dosud neměla depozitáře a drtivá většina sbírek byla
vystavována přímo v expozici. Dnes ovšem chápeme, že ne vše, co náleží
k pramenům konkrétních vědních disciplín, má být sbírkovým předmětem
muzea a je vhodným objektem muzealizace.
Sbírky zmíněného charakteru se stávají základem přírodovědných muzeí,
která vznikala často díky entuziasmu samotných badatelů, kteří byli nezřídka
autory či rozšiřovateli sbírek. Prostřednictvím muzea usilovali o rozvoj svého

skutečnosti, které mohou hodnotově působit na personální i transpersonální vědomí. Hodnoty však mohou působit jen tehdy, existují-li objekt-subjektové relace“ (Stránský, 2000,
s. 46).
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oboru a zajištění vhodných podmínek pro badatelskou práci v rámci daných
vědních nauk.
„Dlouhé“ 19. století (Lenderová et al., 2005) v Evropě přináší další velké společenské změny: kromě prudkého rozvoje vědy dochází k deﬁnování
pojmu moderního národa, jehož výrazem je ustanovení národního státu,
a v mnoha oblastech pokračuje proces demokratizace společnosti. Bouřlivé
společenské změny vrcholí revolučním rokem 1848. Všechny podstatné rysy
19. století se přímo odrážejí také ve sběratelství, resp. v muzejnictví. Zvláště prudkým národním hnutím v mnoha evropských zemích je muzejnictví
19. století významně poznamenané. Z původního chrámu múz se muzeum
19. století stává chrámem národa a jeho „duchovním centrem“ (Rous, 1983b).
19. století však také přineslo pokračující diferenciaci sbírek a nové typy
muzeí. Objevuje se zcela speciﬁcký projev blízký muzejní kultuře, kterým
jsou světové výstavy. Byly to reprezentativní akce velkých rozměrů, v rámci
kterých se prezentovaly jednotlivé země svými nejlepšími výsledky z různých
oblastí kultury, vědy, techniky, průmyslu.
Vůbec první světová výstava se konala v roce 1851 v Londýně, kde se
sešlo na 14 tisíc vystavovatelů z Velké Británie a jejích imperiálních kolonií
(Austrálie, Indie, Nový Zéland), ale i z dalších zemí. Pro výstavu byl z litiny
a skla postaven obrovský Křišťálový palác. Výstava měla ohromující návštěvnost šest milionů lidí a ﬁnanční zisk byl využit na vybudování Muzea Viktorie
a Alberta a Muzea historie přírody v Londýně. Na výstavě mohli návštěvníci
zhlédnout na 13 tisíc výstavních exponátů, mezi nimi např. různé technické
novinky jako americký sklízecí stroj, „moderní“ tkalcovský stav, různé kuchyňské spotřebiče, ale i tzv. stereo fotograﬁe s 3D efektem.
Takové atraktivní výstavy se u širokého publika, navyklého dosud jen
na zcela skromné možnosti kulturního vyžití, setkaly s obrovským zájmem
a staly se doslova masovým fenoménem. Ten obohatil muzejní kulturu novými
způsoby prezentace a vyvolal vznik nového typu muzejního zařízení – průmyslového, resp. technického muzea.
V této době se objevují také další specializované typy muzeí, jak je známe
do dneška:
– muzeum umění;
– uměleckoprůmyslové muzeum;
– kulturně historické muzeum;
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etnograﬁcké18 (národopisné) muzeum;
etnologické muzeum;
archeologické muzeum;
technické muzeum (Waidacher, 1999).

Obr. 33 Jacques de Lajoue, Fyzikálně technický kabinet, okolo 1739

Obr. 34 Hubert Robert, Imaginární pohled do Velké galerie v Louvre, 1789
18

Etnograﬁcké muzeum se soustředí na lidovou, resp. národní kulturu určitého regionu, zatímco etnologické muzeum dokumentuje dosud opomíjené, exotické kultury
vzdálených oblastí světa.
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Obr. 35 Virtuální procházka galerií Uﬃzi na stránkách Art Project společnosti Google

Obr. 36 Kasselské Museum Fridericianum, foto: Lenka Hetová
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Obr. 37 a 38 J. McNeven, Interiér Křišťálového paláce (1851) v Londýně,
kde se konala vůbec první světová výstava
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3
Současné muzeum
V přehledu vývoje muzeí jsme se dostali do století dvacátého, které přináší
další prudký rozvoj muzejní kultury. Podle Waidacherovy (1999) periodizace
se nacházíme v neomuzeálním období, které tento autor klade do období
po druhé světové válce až do současnosti.

3.1

Problémy a vize 20. století

Přestože jsme se v souvislosti s vývojem v 19. století zmínili o četných
formách, kterých muzeum může nabývat, až do 20. století nebyl – z dnešního
pohledu – celkový počet muzeí příliš vysoký. Platí to zejména pro mimoevropské země (ovšem kromě USA), které postrádaly jak staletí trvající kontinuitu
ve vývoji muzejní kultury, jakou má v Evropě, tak ﬁnanční možnosti USA
(Waidacher, 1999).
V USA je přitom muzejní kultura od samého počátku spjata s odlišnou
tradicí, étosem než v Evropě. Muzea v Americe od svého vzniku deklarují
jako své hlavní poslání vzdělávání (Xanthoudaki, Tickle, Sekules, 2003). Pro
Evropu typické zaměření na sbírkový předmět je zde potlačeno ve prospěch
návštěvníka a jeho kultivace. V 60. letech se v USA navíc objevuje z muzeologického hlediska velmi diskutabilní trend potlačení autentického exponátu
ve prospěch didakticky využitelnějších modelů, replik, simulovaných situací
atd. Například Exploratorium (Výzkumné středisko) v San Franciscu, navazující na tradici technických muzeí, od svého založení v roce 1969 „zcela
upustilo od autentických předmětů a samo podnítilo vznik velkého počtu tzv.
science centers“ (Waidacher, 1999, s. 66). Autoři zmíněné koncepce vycházejí
programově z důsledné orientace muzea na návštěvníka (namísto orientace
na sbírkový předmět) a jsou vedeni snahou vytvořit expozici nejen interaktivní, ale i maximálně otevřenou a využitelnou pro vzdělávání a zábavu návštěvníků. Tímto typicky americkým přístupem muzeí k návštěvníkovi řeší tyto
instituce v důsledku i typický rozpor muzejnictví, kde na jedné straně stojí
snaha exponáty chránit před poškozením a na straně druhé snaha exponáty
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návštěvníkovi co nejvíce přiblížit. Zmíněný trend se z USA ve druhé polovině 20. století šíří i do Evropy a zajímavou teoretickou otázkou zůstává, zda
expozice, v níž prakticky chybí autentický exponát, ještě stále je „muzejní“.
20. století přineslo – kromě dalšího nárůstu počtu muzeí a výstavby nových budov – ještě další rysy. Od konce 19. a počátku 20. století je věnováno
více pozornosti profesionalizaci muzejních pracovníků, zejména kurátorů.
Zvýšený důraz na odbornost a vědecké kvality muzejní práce však v Evropě
došel do jistého extrému: muzeum se soustředilo především na odbornou
práci se sbírkami, aniž by dostatečně pečovalo o komunikaci s veřejností.
„Mnohá muzea se věnovala více výzkumu než úkolům, které měla plnit jako
instituce poskytující služby veřejnosti“ (Waidacher, 1999, s. 72).
Tuto skutečnost již na počátku století kritizoval Alfred Lichtwark, když po
muzeích požadoval větší aktivitu v oblasti vzdělávání, popularizaci výzkumů,
zprostředkování exponátů. Kladl muzeím za vinu, že si veřejnost s pojmem
muzeum spojuje představu něčeho nepochopitelného, skutečnému životu
cizího a zaprášeného.
Muzejnictví 20. století svými myšlenkami pozitivně ovlivnily ještě další
osobnosti, jako John Cotton Dana, Hans Tietze nebo Otto Neurath. Mnohé
jejich průkopnické vize, vyslovené již v první polovině století, čekají na uvedení do praxe dodnes (některé myšlenky budou ještě dále zmíněny). Jde vesměs
o trendy, které představují jedinou možnost, jak vyvést muzeum z krize a jak
vůbec v současnosti obhájit jeho společenskou potřebnost. Jde o nové zaměření muzea a důraz na jiné oblasti jeho činnosti než doposud: v popředí by nadále nemělo stát získávání a konzervace předmětů, nýbrž jejich zprostředkování
veřejnosti. Moderní muzeum a jeho expozice by měly více zohlednit zájmy
a potřeby návštěvníků, měly by souviset se životem a aktuálními problémy
společnosti. Účelem výstav by již neměla být adorace vědecké systematičnosti, nýbrž zážitek, potěcha, poučení a kultivace návštěvníka.
Ve 20. století přestává být kladen důraz na dosavadní funkce muzea,
které mohou plnit také jiné instituce. Muzeum přestává být chápáno jako
shromaždiště pramenné platformy vědeckých oborů či jako (především) vědecký a výzkumný ústav. Více se zaměřuje na řešení nelehkého úkolu výstižné
a společnosti skutečně přínosné reprezentace zvolených jevů, srozumitelné
pro nejrůznější typy návštěvníků a spojené s nabídkou prožitku, vzdělávání
a kultivace komunity. V souvislosti s vyslovením některých převratných myšlenek (např. myšlenka mobilního muzea, expozice v ulicích města, muzeum
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coby „schránka pro učební materiál“ apod.) je navíc nuceno hledat svou
identitu. Některé z vizí 20. století totiž zpochybňují dokonce samotný základ
muzea, jímž jsou sbírky autentických předmětů.
Vývoj muzejní kultury ve 20. století hluboce poznamenaly tragické dějinné
události tohoto období, zejména komunistický převrat v Rusku a tragédie
1. a 2. světové války. Ty způsobily nejen jednotlivým lidem, ale i celému
lidstvu, stejně jako muzejnictví a celé kultuře nenahraditelné ztráty. Během
2. světové války došlo totiž k vyrabování mnoha muzejních sbírkových fondů
či k úplnému zničení muzejních budov a depozitářů. Ideologie 20. století,
zejména nacismus a komunismus, také ukázaly snadnou zneužitelnost muzeí
a jejich sbírek pro ideologické účely.

3.2 Nové typy muzeí a způsoby muzejní práce
20. století však na druhé straně přineslo mnohé pozitivní prvky ve vývoji
muzejní kultury: kromě již zmíněných myšlenkových impulsů vzniká například zajímavá muzejní architektura, která umožňuje dosud nevídané výstavní
možnosti a rozšiřuje dosavadní funkce muzea. Propojení expozic s dalšími
prostory vytváří z muzea pestré společenské centrum, místo pro setkávání
a komunikaci návštěvníků.
Pokračuje diferenciace muzeí a vznikají nové druhy těchto institucí. Pozornost je např. soustředěna na podchycení současných trendů v umění, a vznikají tak příslušné sbírky, které nacházejí své místo v novém typu muzea umění,
jímž je „Kunsthalle“, institut či centrum současného umění; někde je ovšem
pojem Kunsthalle užíván pro instituci, která se věnuje pouze výstavám, nikoliv tvorbě sbírek. Vznikají také specializovaná muzea umění věnovaná dílu
a životu jednotlivých umělců nebo uměleckých skupin.
Ve Francii ve 40. a 50. letech vznikl v reakci na aktuální problémy vyspělé průmyslové civilizace zcela nový druh muzea. Šlo konkrétně o Musée
de Bretagne v Rennes, které se stalo zřejmě prvním muzeem tematizujícím
vztah člověka k životnímu prostředí (Waidacher, 1999). Vznikají tak tzv.
ekologická muzea, která staví do středu své pozornosti vliv člověka a jeho
činnosti na konkrétní životní prostředí. Dokumentují a prezentují přírodu
i společnost, jež jsou těsně svázány v jeden celek. Ekomuzea si všímají zvláště účinků „průmyslového rozvoje na hospodářské, sociální a kulturní poměry
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určitého území“ (tamtéž, s. 79). Ekologická tematika nemusí být přitom vždy
přímo spojená se vznikem speciálního muzea – díky své rostoucí aktuálnosti
proniká i do expozic stávajících muzeí. Globální ekologická krize dokonce
dává vzniknout novému paradigmatu muzejní práce – ekomuzeologii (Dolák,
2004).
V USA vzniká další speciﬁcký typ muzea, tzv. muzeum sousedství, resp.
muzeum městské čtvrti, které souvisí s emancipací etnických menšin v USA.
Tento typ muzea soustředí svou činnost – zcela v duchu americké tradice –
především směrem k návštěvníkům, tady představovaným konkrétní místní
komunitou, kterou muzeum vzdělává a kulturně oživuje. Svými aktivitami se
snaží přispívat k řešení problémů menšin a obyvatele dané čtvrti programově
zapojuje do své správy a plánování své činnosti (Waidacher, 1999).
S 20. stoletím je spojená i tzv. outreach idea (idea přesahu), která ukazuje možnosti, jak se muzeum může přiblížit i těm, kteří si k němu dosud
nenašli cestu (tamtéž). K získání a oslovení nových návštěvníků a k celkové
popularizaci muzea přispívají nejrůznější aktivity: kromě hlubší spolupráce
se školou (se snahou vychovat nové návštěvníky z řad nastupující generace)
a dalšími organizacemi to mohou být speciální akce, jako např. zapojení
muzejních autobusů známé z Anglie nebo pořádání mobilních výstav, které
již známe i u nás.
Za zmínku ještě stojí velmi zajímavý rys moderního soﬁstikovaného muzejnictví, kterým je tzv. aktivní selekce. Tímto muzeologickým pojmem je
vystiženo úsilí muzejníků o „muzealizaci soudobé skutečnosti“ (Stránský, 2005,
s. 124). Znamená to, že člověk poprvé již ve své době chystá základ systematických sbírek určených teprve budoucím návštěvníkům. Aktivní selekcí –
narozdíl od selekce pasivní, při níž se pracuje jen s tím, co se z minulosti
zachovalo – muzejníci vyvíjejí snahu o skutečně objektivní postižení reality,
které umožňuje zachytit přítomnost co nejautentičtěji (tamtéž).19 Muzejníci
se již neorientují tak jako v minulosti pouze či především na předměty ně19

Předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky a ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje Eva Dittertová se proto chystá dát do muzea džínový oblek z 80. let,
který velmi dobře charakterizuje svou dobu. K dokumentaci současnosti (konkrétně
k přípravě výstavy o 50. a 60. letech 20. století) výstižně uvádí: „Koupíte barokní skříň
nebo intarzovaný sekretář, ale nekoupíte šusťák nebo dederonovou košili. Tento typ věcí
dnes sháníme“ (rozhovor s Evou Dittertovou vedl P. Eichler, 2009).
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jakým způsobem kuriózní, skvostné či kultovní, v současnosti se věnuje pozornost také společenskému kontextu, nálezovým okolnostem, trendům či
masovým produktům, ovlivňujícím život většiny lidí.

3.3 Sbírky na internetu
S posledním vývojem společnosti i muzeí samotných na počátku 21. století dříve nastolené otázky po smyslu muzea a jeho orientaci nemizí, naopak
jejich naléhavost vzrůstá. Na jedné straně v souvislosti s rostoucími náklady
na údržbu stále se rozšiřujících sbírek a na straně druhé v souvislosti s rozšiřujícími se možnostmi reprodukce a s digitalizací, resp. virtualizací sbírek.
Zastavme se podrobněji právě u této aktuální problematiky – zcela totiž
proměňuje dosavadní perspektivy muzealizace. Vzpomeneme-li na minulost,
kdy byl přístup ke sbírkám často omezen pouze na úzký okruh doslova několika jednotlivců, pak současné možnosti, jež digitalizace spolu s internetem
dává, zcela překonávají i představivost naprostých utopistů. Většina muzeí
v současnosti totiž buduje virtuální podobu svých sbírek nebo expozic a volně
ji zpřístupňuje na internetu. To návštěvníkům umožňuje neomezený přístup
k nim odkudkoliv: stačí mít před sebou počítač a být připojen k internetu.
Využití těchto vymožeností např. v oblasti vzdělávání je velké.
Snaha o zpřístupnění sbírek na internetu je zajisté spojena s mnoha ﬁnančními, technickými i organizačními problémy. Jen pro představu: odhadované
náklady na digitalizaci sbírek všech evropských muzeí dělají cca 100 miliard
eur (Digitalizace, muzea a ﬁnancování, 2011). Problémům spojeným s digitalizací kulturního dědictví se kromě kompetentních orgánů, komerčních
subjektů i profesních organizací věnují také různé odborné konference, u nás
např. konference s názvem Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, kterou
pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR společně s Národní
archivem a Národní knihovnou ČR.
Jako naléhavá se dnes jeví především problematika mezinárodních standardů, které by určily základní pravidla pro popis muzeálií,20 jejichž do20

Uvedené konference samozřejmě řeší především standardy popisu archiválií a knižních
fondů, úsilí o spolupráci všech „paměťových“ institucí, k nimž se řadí kromě archivů
a knihoven také muzea, je však značné. Většina toho, co je řečeno o archiváliích, platí
i pro muzeálie jiného typu.
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držování je teprve předpokladem dalšího propojení regionálních databází
v celoevropskou, či dokonce celosvětovou databázi. Poprvé v historii je však
zcela nadosah dosud utopická představa, že budou mít všichni jednotliví
lidé snadný přístup ke kulturnímu bohatství celého lidstva – omezený pouze
vlastnictvím počítače a připojením na internet.21
V současnosti mají snad všechna muzea své vlastní internetové stránky,
pomocí kterých komunikují se svými návštěvníky, a také je již spuštěno několik zastřešujících databází, které zpřístupňují národní či evropské, ba dokonce
celosvětové kulturní bohatství shromážděné ve sbírkách jednotlivých muzeí či
knihoven. Jmenujme alespoň několik příkladů. Špičkovou kvalitu webových
stránek a digitální podoby sbírek lze nalézt např. u Britského muzea, Národní
galerie v Londýně, Muzea výtvarných umění v Bostonu nebo J. Paul Getty
Musea v Los Angeles.
Z databází, zpřístupňujících z jedné adresy sbírky vícero institucí, zmíníme na prvním místě Europeanu, evropskou digitální knihovnu, která byla
spuštěna v roce 2008 a v níž lze nalézt digitální podobu velkého množství
výtvarných děl, map, knih, novin a dalších archiválií. Europeana navíc nabízí také zvukové a ﬁlmové záznamy. Cílem Europeany, která je ﬁnancována
z prostředků Evropské komise a sídlí v Národní knihovně Nizozemska, je
zpřístupnit veřejnosti evropské kulturní a vědecké dědictví, a to vše na jediné
adrese http://www.europeana.eu. Počet digitálních materiálů, které zde lze
najít, stále stoupá: v roce 2010 to bylo 10 milionů, nyní již více než 15 milionů
archiválií či artefaktů. Do projektu je zapojeno na 1 500 institucí a výhodou
je, že stránky jsou přístupné ve všech jazycích členských států Evropské unie.
Dále je možné zmínit evropskou službu Michael, která byla taktéž vybudována za přispění Evropské komise. Jejím cílem je zpřístupnění evropských digitálních sbírek muzeí, knihoven, galerií a archivů a z jedné adresy
(www. michael-culture.org) poskytovat přístup k digitálním sbírkám všech
zapojených institucí. Databáze Michael je přitom založena na národních databázích,22 které obsahují popis digitálních sbírek a internetových stránek, příp.
jiných produktů elektronické povahy, které vytvořila sama muzea, knihovny
21

22

Jsme si ovšem vědomi toho, že i když z naší perspektivy není vlastnictví počítače a připojení na internet ničím nedostupným, neplatí to pro všechny oblasti světa.
V roce 2008 byly do projektu zapojeny tyto země: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko,
Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Velké Británie. Původně byly podporovány tři
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a archivy. Sbírky lze vyhledávat podle tématu, území nebo období, lze však
vyhledávat i instituce (podle typu a místa) a služby (podle typu publika, území, tématu, období).
Vzhledem k množství dalších projektů týkajících se digitalizace kulturního dědictví a ﬁnanční náročnosti jejich provozu a rozšiřování je možné,
že oba – do značné míry podobné projekty – v budoucnu nepřežijí. Z aktuálních závěrů Comité des Sages, expertní skupiny dodávající podklady
Evropské komisi, vyplývá, že výchozí reprezentací evropského kulturního
dědictví na internetové síti se stane právě portál Europeana (Digitalizace,
muzea a ﬁnancování, 2011). Na něm by také měl být umístěn veškerý obsah
digitalizovaný z veřejných evropských prostředků. Z dalších s Evropou spjatých projektů jmenujme alespoň Digital Cultural Heritage Network, Athena
(Acces to cultural heritage networks across Europe) či Indicat (International
Network for Digital Cultural Heritage e-Infrastructure).
Výše jmenované projekty se týkají především Evropy, resp. kulturního
dědictví shromáždného v evropských institucích, a Evropskou unií jsou také
ﬁnancovány. Jejich důležitou charakteristikou je to, že se jedná o portály, nikoliv o virtuální muzea či knihovny v pravém slova smyslu. Oproti tomu World
Digital Library, tedy Světová digitální knihovna, je skutečnou knihovnou (digitální objekty jsou zde přímo uloženy) a soustředí se na objekty z celého světa.
Jde o společný projekt Kongresové knihovny, UNESCO a dalších partnerů.
Na webovém portálu www.wdl.org, který byl pro veřejnost spuštěn v roce
2009, lze vyhledávat digitalizované rukopisy, knihy, mapy, architektonické
plány, zvukové záznamy či ﬁlmy, které byly poskytnuty partnerskými knihovnami. Položky doprovází stručný informační text a linky nás směrují k dalším
objektům, které spolu souvisejí např. územně, časově či tematicky. Vyhledávat
lze také přímo – dle druhu dokumentu, data vzniku, místa původu, tématu
či instituce. Přestože počet přístupných dokumentů je nesrovnatelně menší
než např. u Europeany, ocenit lze kvalitní zpracování objektů a pokrytí všech
koutů světa (Afrika, Střední a Jižní Asie, Východní Asie, Evropa, Latinská
Amerika a Karibik, Aﬁka, Severní Amerika, Oceánie a Paciﬁk, Jihovýchodní
Asie a Antarktida). Českou kulturu zde reprezentuje mj. rukopis Codex gigas
(Ďáblova bible) ze 13. století.

jazykové verze (anglická, francouzská a italská), nyní je aktivních 16 jazykových verzí
(viz www.michael-culture.org).
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Zajímavým českým projektem je Manuscriptorium, systém shromažďující a zpřístupňující informace o historických knižních fondech. Jde vlastně
o digitální knihovnu rukopisů, starých tisků a dalších vzácných dokumentů.
Cílem je vybudování virtuálního badatelského prostředí, kde bude možné
studovat jinak obtížně přístupné historické fondy. Projekt Manuscriptorium
navázal na aktivity související s iniciativou UNESCO „Memory of the World“
z roku 1992. Provoz Manuscriptoria je ﬁnancován Národní knihovnou ČR (viz
www.manuscriptorium.com). Velmi přínosná je na projektu také snaha oslovit
školy, a to významnými dokumenty shromážděnými na zvláštní stránky, kde
jsou připraveny pro použití ve výuce. Tvůrci stránek je doplnili doprovodnými texty, demoverzemi, a dokonce přípravami na výuku (viz http://skoly.
manuscriptorium.com).
Národní knihovna České republiky provozuje také digitální knihovnu
Kramerius (http://kramerius.nkp.cz), obsahující více než 8 milionů naskenovaných stran plných textů periodik či monograﬁí. Tato knihovna obsahuje
především vzácné a ohrožené dokumenty (rukopisy či staré tisky) a starší
noviny a časopisy. Přístup do digitální knihovny je v některých případech
omezen přístupovými právy, avšak bibliograﬁcké a další popisy dokumentů
jsou přístupné všem, stejně jako obrazová data dokumentů autorským zákonem nechráněných. Dokumenty lze vyhledávat několika způsoby: podle
autora, názvu či data vydání (resp. tisku). Výhodou je vyhledávání podle
oborů: dokumenty jsou tříděny na oblasti všeobecné; ﬁlozoﬁe a psychologie;
náboženství; společenské vědy; matematika a přírodní vědy; aplikované vědy,
lékařství a technika; umění, zábava a sport; jazykověda a literatura; geograﬁe.
Počátkem roku 2011 spustila svůj projekt zaměřený na prezentaci kulturního bohatství lidstva také společnost Google. Její Art Project zpřístupňuje
na adrese www.googleartproject.com rozsáhlé umělecké sbírky sedmnácti
světových muzeí. Návštěvníci si mohou jednak prohlížet jejich interiéry
a jednak jednotlivá vybraná díla, která Google nabízí ve vysokém rozlišení.
To umožňuje doslova studovat veškeré detaily obrazů, včetně textury pláten
a tahů štětce. Art Project je příkladnou ukázkou, jak lze propojit prezentaci
umění a nové technologie a spolu s ostatními virtuálními galeriemi umění
(např. Web Gallery of Art) nás přesvědčují o tom, že vize „muzea beze stěn“
dochází svého naplnění.
Všem podobným projektům samozřejmě předchází zpracování elektronické podoby evidence sbírek, kterému se i česká muzea začala věnovat hned
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s rozšířením výpočetní techniky v devadesátých letech.23 V současnosti jsou
různé elektronické systémy archivace pro vnitřní potřebu muzeí již zcela nepostradatelné. Jen díky tomuto způsobu archivace mohlo také u nás již v roce
2003 dojít ke spuštění Centrální evidence sbírek (viz http://ces.mkcr.cz),
která umožňuje získat velmi dobrý přehled o sbírkotvorné činnosti českých
muzejních institucí.
Zvyšování kvality a dostupnosti informací o sbírkách muzeí a o movitém
kulturním dědictví pro odbornou i laickou veřejnost se stalo také jedním ze
strategických cílů formulovaných v Koncepci účinnější péče o movité kulturní
dědictví v České republice na léta 2010–2014 (Koncepce rozvoje muzejnictví).
Digitalizace kulturních statků je spojena s mnoha problémy, proto koncepce
uvádí, že je pro zajištění přístupu veřejnosti k digitálním reprezentacím sbírek
potřeba budovat jak vlastní digitalizační pracoviště jejich správců, tak i bezpečná úložiště získaných dat. Doporučuje také vytvořit metodiku digitalizace
kulturního obsahu a zřídit zastřešující portál s textovými i obrazovými informacemi o sbírkách, konkrétních vybraných sbírkových předmětech a jejich
správcích (Koncepce, 2010).
Současné paměťové instituce se dokonce vrhají do nového úkolu, kterým
je hledání optimálního způsobu, jak zachytit a archivovat digitální svět či
neustále se proměňující kyberprostor. O „webovém kurátorovi“, speciálně vyvinutém nástroji pro knihovny a sbírkotvorné instituce, který umožňuje archivovat internetové stránky, informovala odbornou veřejnost Britská knihovna
(http://webcurator.sourceforge.net/).
Sbírky na internetu a různé způsoby jejich prezentace náležejí do vznikající e-kultury, jak jsou výstižně nazývány internetové stránky a nejrůznější
digitalizované databáze a prezentace s kulturním obsahem (Skolková, 2007).
Ze zmíněného plyne, že ani „tradičně tradiční“ instituce, s minulostí tak
pevně spojené, jako muzea, knihovny a archivy, se nevyhýbají výzvám, které
přináší současná doba technologií, internetu a virtuality. Naopak: velmi dobře
rozumí tomu, že se jim tak otevírají zcela nové možnosti, jak mohou rozšířit
svou působnost. Technologie umožňují nejen nové metody vědecké práce,
ale i prezentace sbírek. Díky digitalizaci sbírek mohou muzea oslovit i tu část

23

Již v roce 1998 např. otevřelo Národní muzeum v Praze na svých stránkách Kabinet
virtuální reality (viz http://www.nm.cz/old/kvr/index.htm), obsahující 3D modely sbírkových předmětů této instituce.
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veřejnosti, která je pravidelně nenavštěvuje (Koncepce, 2010). Zvyšuje se tak
nejen vliv muzeí na společnost, ale i možnosti jejich edukačního působení.

3.4 Současné problémy
V souvislosti s aktuálním vývojem se však vynořuje jistý paradox: dosud nevídané možnosti člověk prozatím není schopen využít, je často zahlcen, ztracen „v moři informací“. Je proto úkolem pro muzea, aby dokázala
veřejnost vhodným způsobem oslovit a informovat o své nabídce. Ani virtuální muzeum nemá nárok na existenci, pokud nenajde své návštěvníky. Provozovat muzeum – ať „kamenné“ či virtuální – je ﬁnančně náročné a bez
návštěvníků nemá smysl. Navíc, ukazuje se, že digitální databáze nebudou
pro veřejnost užitečné, pokud i zde nenastoupí mediátor v podobě muzejního
pedagoga. Jeho role je zde snad ještě větší než u klasické prezentace formou
výstavy. Vždyť ta má jasný záměr (často i didaktický), téma, prezentační podobu – narozdíl od obyčejné databáze sbírkových předmětů, která je v podstatě virtuálním depozitářem. Muzea by tak v budoucnu mohla nabízet nejen
jednoduchý přístup k digitálním sbírkám, ale i další služby: pro různé skupiny
návštěvníků by mohla nabízet virtuální výstavy, výběr důležitých „exponátů“,
opatřených třeba podrobnějšími doprovodnými texty, interpretační či přímo
výukové prezentace apod. Role mediátora, jímž je z našeho pohledu nejlépe
muzejní pedagog, je tak stále důležitější. A to ať již v přímé, fyzické interakci
s návštěvníkem při jeho tradiční návštěvě muzea, nebo v podobě virtuální při
prohlížení internetových „sbírek“ muzea. Jen tak bude digitalizace skutečným
přínosem i pro širší veřejnost, nejen pro badatele a studenty.
V souvislosti se stále novými úkoly, které společnost muzeím ukládá, je
třeba znovu přehodnocovat, jaký rozsah sbírek mohou jednotlivá muzea ještě
obsáhnout, aby využití omezených ﬁnancí, jež mají k dispozici, bylo účelné.
Různí autoři tak vyzývají k přehodnocení priorit a zpřísnění pravidel pro ponechávání předmětů ve sbírkách muzeí a pro akvizice (např. Žalman, 2004).
V této souvislosti je dobré připomenout, že muzeum dnes plní jiné funkce
než v 19. století: není již primárně shromaždištěm vědeckého materiálu, ale
spíše „nositelem sociální informace, součásti informační paměti, významným
prvkem předávání tradice“ (Zouhar, 2008, s. 9).
„Digitální revoluce“ nepřinesla muzeím pouze nahrazení papírových
kar toték a přírůstkových knih výpočetní technikou – v souvislosti s nový-
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mi technologiemi se především otevírají nové možnosti při samotné tvorbě
výstav a prezentaci sbírek. Své bohaté využití v expozici již nyní nacházejí
počítačové stanice s dotekovými displeji, videoprojekce, pohyblivé modely
aj. Návštěvníci, zvláště cizinci, s oblibou využívají audioguidy.
Je zřejmé, že moderní reprodukční technika umožňuje budovat atraktivní
expozice zcela jinak než doposud: extrémem mohou být expozice postavené
pouze nebo především na kvalitních reprodukcích muzeálií – dnes snadno
dostupných. Takový přístup, jakkoliv je problematický svým potlačováním
autentických muzeálií, muzeu umožňuje expandovat do veřejného prostoru
a oslovit opravdu široké spektrum návštěvníků.24 Při tomto způsobu totiž
zcela odpadá obava o mnohdy choulostivé sbírkové předměty.
Domníváme se, že stojí-li muzeálie v základu podobné výstavy, je i takto
netradiční expozice jistě stále muzejní, i když autentický originál není fyzicky
přítomen. Přestože může docházet k oslabování úlohy sbírkových předmětů,
sbírky stále zůstávají a zůstanou i nadále základem muzeí (Stránský, 2000).
Hledání způsobů účinné prezentace zřejmě zůstává největším úkolem
současných muzeí, která musí reﬂektovat nejen společenské změny, ale také
své postavení mezi konkurenčními možnostmi trávení volného času. K tématu prezentace mnozí významní autoři, jako např. L. Kesner (2000), řadí
i související téma vizuálního vnímání a kvality prožitku návštěvníků muzea.
Vycházejí ze skutečnosti, že u dnešního člověka, přesyceného vizuálními
podněty, se mění předpoklady pro vnímání statických obrazů či předmětů.
Kvalita prožitku z prohlídky muzea je tak jistě jiná než např. u diváka z přelomu minulého století a autoři výstav by tuto skutečnost měli reﬂektovat.
L. Kesner (tamtéž) vnímá i problém projevující se spíše v zahraničním
kontextu u turisticky exponovaných muzeí. Ta jsou vystavena atakům populárního, ba pokleslého zábavního průmyslu, jehož působení může negativně
24

Tuto strategii volí např. Ústav pro studium totalitních režimů, který snad můžeme
k muzejním institucím řadit také – především proto, že získává dokumenty vypovídající
o nacistických a komunistických zločinech a době nesvobody a zpřístupňuje je veřejnosti. Pracuje s archiváliemi, tedy mentefakty, jejichž zvětšené reprodukce s různými
odbornými komentáři instaluje v podobě mobilních panelů přímo do ulic měst. Expozici
tak zhlédnou – i když třeba „jen letmo“ – všichni okolojdoucí občané, tedy i typičtí „nenávštěvníci“ muzeí. Na webových stránkách ústavu si zájemci navíc mohou vytvořené
panely stáhnout do počítače, vytisknout a použít pro vlastní potřebu. Taková nabídka
muzea či podobné instituce nabízí opět velké možnosti využití nejen pro jednotlivce,
ale také pro školy (viz http://www.ustrcr.cz/).
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ovlivňovat kvalitu muzejní práce (např. tvorbu expozic). Tohoto problému si
všímá více autorů, např. Petr Jemelka výstižně poznamenává, že „jsou-li víceméně stále stejné a bez invence komponované expozice v historických objektech
doplňovány o dětské výpravy do sklepení s kašírovanými náhledy do mučírny či
do rejdiště strašidel, je to trapné“ (Jemelka, 2008, s. 55). Z. Z. Stránský (2008,
s. 77) navíc podotýká, že dnes si muzeum může otevřít snad kdokoliv, aniž
by ho ovšem koncipoval jako vědecky fundovanou kulturotvornou instituci.
Akcentování „názorně výchovné“ a „zábavné“ funkce a opomíjení odborné
kvality vede podle tohoto autora k vulgarizaci muzejní práce či přímo k degradaci muzejního fenoménu. K uklidnění snad může přispět připomenutí toho,
že podobné nářky nad devalvací pojmu muzeum (a dokonce snahy chránit
tento název zákonem jako ochrannou známku) a strach z neodbornosti zaznívaly z úst muzejníků již v 19. století. Přesto kvalita muzejní kultury – i když
s velkými výkyvy – v úhrnu stále vzrůstá.
Pozitivní trend demokratizace muzeí a otevřenosti vůči návštěvníkovi by
jistě neměl vést k „bulvarizaci“ a podbízení se většinovému konzumentovi.
Přes toto varování je třeba považovat za základní povinnost a poslání dnešních muzeí nejen opatrování, zkoumání a vystavování sbírkových předmětů,
ale také péči o účinné zprostředkování těchto exponátů divákům tak, aby
jejich návštěva muzea byla spojena s hlubokým osobním prožitkem a „touhou
jej opakovat“ (Kesner, 2000, s. 13).
Také již zmiňovaná Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2010–2014 (Koncepce rozvoje muzejnictví) vnímá vliv komerční zábavy na činnost muzeí jako hrozbu a varuje proto před snižováním
nároků „na výstupy činnosti muzeí v krátkozraké snaze posunout muzea
a galerie k zábavnímu průmyslu“ (Koncepce, 2010, s. 5).
Moderní typ muzea je dnes plně profesionalizovanou institucí, výrazně
odlišnou od prvních muzeí z přelomu 18. a 19. století. Na zajištění svých činností potřebuje kromě depozitářů široké zázemí v podobě pracoven, knihovny,
dokumentačně informačního centra, konzervátorských laboratoří, nahrávacího a reprodukčního studia, výstavnického ateliéru, technických dílen, badatelen, ale i zázemí pro práci s veřejností, vybavené didaktickými pomůckami
a technikou a návštěvnický servis (Stránský, 2000).
Současná muzea v bohaté míře využívají soudobé informační a komunikační technologie, a to nejen ke správě a evidenci sbírek, ale i k jejich dokumentaci a prezentaci. Existuje např. řada systémů databází sbírkových
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předmětů – u nás např. systémy Demus či CESik,25 které jsou produktem
odborníků spjatých s metodickým Centrem pro informační technologie v muzejnictví při Moravském zemském muzeu (http://www.citem.cz). Ke standardu dnes patří kvalitní webové stránky muzea, výjimkou nejsou ani možnosti
vstupu návštěvníků do on-line katalogů či virtuální prohlídky muzeí.
Lidé v současnosti muzea využívají jako přitažlivou a kvalitní možnost
využití volného času. Není pochyb, že návštěva muzea je kromě zábavy vždy
spojena se získáním nových informací a poučením. Edukační funkce k muzeu patří od samého vzniku této instituce, avšak během jejího vývoje byla
realizována v proměnlivých formách a v různé míře. V současnosti je vzdělávání v muzeu dalším velmi aktuálním trendem, o němž však pojednáme
v samostatné kapitole.

Obr. 39 Oceňované Národní muzeum současného umění v Římě s názvem
MAXXI navrhla architektka Zaha Hadid, otevřeno bylo v roce 2010,
foto: © Donatella Giagnori/Eidon/Proﬁmedia.cz
25

Demus je systém pro evidenci a dokumentaci sbírek v muzeích a galeriích, nahrazuje
dřívější přírůstkové knihy a kartotéky. CESik zase souvisí s povinností muzeí evidovat
své sbírky v Centrální evidenci sbírek – využívá se k zápisu změn.
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Obr. 40 Oceňované Národní muzeum současného umění v Římě s názvem
MAXXI navrhla architektka Zaha Hadid, otevřeno bylo v roce 2010,
foto: © Donatella Giagnori/Eidon/Proﬁmedia.cz
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Obr. 41 a 42 Expozice Židovského muzea v Berlíně jsou koncipovány
interaktivním způsobem, muzeum navržené architektem Danielem Libeskindem
bylo oﬁciálně otevřeno v roce 2001, foto: Marek Šobáň
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Obr. 43 a 44 Příklad skutečně interaktivní výstavy – PLAY Petra Nikla a spol.,
Výstavní síň Mánes (2010–11), foto: Karel Dočkal
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Obr. 45 Webové stránky Národního muzea

Obr. 46 Virtuální badatelské prostředí Manuscriptorium
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Obr. 47 Digitální knihovna Kramerius

Obr. 48 Evropská digitální knihovna Europeana
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Obr. 49 Světová digitální knihovna

Obr. 50 Art Project společnosti Google
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4
Edukační potenciál muzea a jeho dosavadní využívání
Následující kapitola stručně shrnuje dlouhou cestu, kterou muzea vykonala směrem k efektivnějšímu využívání svého výchovného potenciálu. Od
skromných počátků v podobě ručních popisek u exponátů a výkladů kustodů
pro vybrané hosty až k současným rozvinutým formám kvalitních vzdělávacích programů pro různé skupiny návštěvníků. Muzejní edukace se postupně
stala nepřehlédnutelným fenoménem, který nejenže je předmětem vědeckého
zkoumání, ale především přináší v praxi mnoho užitku a u návštěvníků je
velmi oblíben.

4.1

Před vznikem veřejných muzeí

Myšlenka využití muzeí, resp. sbírek pro výchovné účely není nijak nová.
Didaktické aspekty nacházíme již u Samuela Quiccheberga (1529–1567),
autora nejstaršího muzeologického spisu, vydaného v roce 1565 v Mnichově. Ve svém díle Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi etc. (Nápisy neboli
tituly divadla nejvelkolepějšího etc.) vypracoval plán ideálního muzea jako
systematické sbírky kovů, minerálů, rostlin, zvířat, lidských výtvorů a dalších předmětů (Ulbricht, 1994, Kahle, 2005). Ve své vizi ideálního muzea
zohledňoval Quiccheberg i vzdělávací potřeby návštěvníka, např. považoval
za nezbytné umístění srozumitelných popisek („tabulek“) s informacemi,
sloužících divákům k pochopení toho, co znamenají vystavené předměty
(Kahleová, 2005). Hluboko v 16. století, tedy v době, kdy je vznik veřejných
muzeí ještě velmi vzdálený (první veřejná muzea vznikají teprve koncem
18. století), se tak setkáváme s myšlenkami, na které později navazuje moderní muzejní pedagogika.
Připomenout je třeba také J. A. Komenského (1592–1670), který myšlenku na zřízení jakéhosi muzejního zařízení, využitelného pro „zlepšení vzdělání
mezi všemi národy“, formuluje ve své Obecné poradě o nápravě věcí lidských
(1966, s. 455). Dávno před vznikem prvních muzeí Komenský vyjmenovává,
že v takové „zahradě utěšené podívané“ by mělo být shromážděno „všechno
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rostlinstvo“, „všechny nerosty a zkameněliny“, „živočišstvo pozemní, vodní a vzdušné“ a „všemožné výrobky“ (tamtéž). Užitečnost takového zařízení shledává – kromě zlepšení vzdělanosti – také v tom, že by názorně ukazovalo „ráj
pozemský“, sloužilo by k potěše lidí a jejich tělesnému i duševnímu zdraví
(1966, s. 455). Užitečnost pro výchovu je zřejmá: je odůvodněna potřebou
předvádět žákům předměty související s výukou přímo – nestačí popisovat je
slovy či ukazovat na obrázku v učebnici. „Věcem se má učit raději skrze věci. …
Věci mají být nazírány přímo samy o sobě, jak jsou božím uměním navzájem spolu spojeny ve stroji světa, v soustavě naší mysli a ve výrocích úst božích. … Zkrátka
a dobře, nechť ustane všude na školách tupé napodobování, nechť začíná živé
pozorování!“ (Komenský, 1966, s. 442–443). Naplnění principu názornosti
je do dneška tím, co vychovatele na muzeu nejvíce láká.
S tvorbou a reálným využitím sbírek muzejního charakteru pro studium
a vzdělávání se lze setkat ještě dříve, než novodobé muzeum vzniká – připomenout lze např. tradici Aristotelova Lykeionu, alexandrijského museionu26
nebo studiola renesančních šlechticů.
Pozdější institucionalizované školy různých stupňů se také – podobně
jako Lykeion – nespoléhaly pouze na ﬁlantropii soukromých sběratelů a vyvíjely v tomto směru vlastní aktivitu. Pro potřeby výuky tak byly přibližně
od 18. století budovány menší i velké školní sbírky, uložené v kabinetech,
které existovaly při vysokých i nižších školách a na jejichž základě později
vznikala i mnohá muzea.27
Přestože jsme se v předchozím muzejně historickém exkurzu věnovali
především sběratelské tradici, J. Špét (2003) rozlišuje celkem tři proudy, které
vyústily do podoby dnešního muzejnictví a které měly na vznik muzea jako
instituce zásadní vliv: je to kromě proudu sběratelského a výstavního právě
proud pedagogicko didaktický. Ten je spojen s edukací, která pro svůj úspěch
potřebuje (jak upozornil už Komenský) názorné pomůcky. Sbírkové předměty
do školních sbírek byly vybírány především na základě kritéria pedagogické
užitečnosti, proto měly často jiný charakter a menší sběratelskou hodnotu
26

27

Ostatně dějiny pedagogiky alexandrijský museion zahrnují přímo mezi starověké „vzdělanostní instituce“ (viz Štverák, 1983, s. 45).
J. Špét (2003) uvádí příklad z našeho prostředí: školní matematické muzeum, založené
jezuity v roce 1722 v Klementinu, které se později stalo součástí sbírek Královské české
společnosti nauk, nebo přírodovědecký kabinet na pražské univerzitě, který byl přístupný i širší veřejnosti, a nabývá tak vlastně rázu veřejného muzea. Více v kapitole 5.1.
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než nákladné sbírkové soubory soukromých sběratelů (např. uměleckohistorické sbírky šlechtických rodů). Ovšem ani hodnota školních sbírek nebyla
zanedbatelná a postupně narůstala. Svou povahou měly tyto sbírky blízko
k velkým přírodovědeckým sbírkám muzeí z 19. století.

4.2 Vznik veřejných muzeí a počátky jejich výchovného působení
Snaha využít veřejných muzeí pro edukační účely se přirozeně objevuje
již od jejich vzniku. Vždyť jedinečné předměty uchovávané v muzeu jsou
„pramenem poznání, kulturním statkem a výchovně vzdělávacím prostředkem“
(Beneš, 1978, s. 81).
Muzea od počátku čile spolupracují zvláště s univerzitami; jejich sbírky
využívají ke studiu hlavně budoucí umělci a historici umění či adepti přírodních věd. Přirozeně se však objevuje požadavek zaměřit se také na osvětu
širších vrstev, zvláště proto, že vzdělávacích příležitostí pro „obyčejné“ lidi
jinak nebylo v 18. a 19. století mnoho. Muzea vzniklá přeměnou šlechtických či panovnických sbírek však vycházela vzdělávacím potřebám běžných
návštěvníků vstříc jen velmi pozvolna. Ojediněle se – ovšem jen ve skromné
podobě – s ohledem na potřeby návštěvníka a jeho poučení či vzdělávání
setkáváme již na sklonku 18. století, např. v pařížském Louvru, bývalém paláci francouzských králů, který byl v muzeum změněn roku 1791. V letech
1795–1799 byly k obrazům vystaveným v Louvru připojeny vysvětlující texty
a byl vydán levný katalog sbírek, určený laikům. Rozmístění obrazů bylo
chronologické, což lze za didaktický aspekt považovat také.

4.3 Osvětové působení muzeí v 19. století
Větší pokrok v tomto směru přináší až nastupující 19. století, v Evropě
spojené s velkými společenskými změnami. Kromě rychlého rozvoje vědy
dochází k emancipaci moderních národů, jež ústí v ustanovení národních
států. Již jsme uvedli, že v centru pozornosti evropského myšlení té doby stojí
různé národně konstitutivní rysy, jako je řeč, společný původ, kulturní jednota, interpretace dějin, státní příslušnost; pozornost se poprvé soustředí na lid.
Představa národa se pochopitelně opírá o symbolické „národní“ instituce, jakými bylo např. muzeum. Muzea se v této době významně využívají k výchově
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k vlastenectví a k osvětě v tomto směru, a tak lze v kontextu 19. století muzea
v Evropě považovat za vzdělávací zařízení (Hooper-Greenhillová, 1991).
Vzdělávací, resp. osvětové cíle si kladla např. významná muzea v Berlíně,
Frankfurtu, Mnichově nebo v Londýně, kde vzniklo dnešní Muzeum Viktorie
a Alberta, jež bylo v době svých počátků přirovnáno ke knize, jejíž strany
budou pro veřejnost stále otevřeny (Hooper-Greenhillová, 1991). Vliv mělo
i Štýrské národní muzeum, tzv. Joanneum, založené roku 1811 v Grazu, které
bylo rovněž budováno jako ústav, plnící dvě poslání: rozvoj vědy a osvětu.
Mělo sloužit „k duševnímu vzdělání mládeže štýrské, k rozšíření vědomostí,
k oživení píle a průmyslu obyvatelů štýrských“ (Špét, 2003, s. 16). Podobné cíle
jako Joanneum si ovšem kladla i muzea ve Francii (pařížské Musée Napoleon)
nebo Vatikánu (tamtéž).
Přestože je obecně přijímána myšlenka, že lid je nutno prostřednictvím
muzea povznášet a vzdělávat, a muzea si kladla obecné osvětové cíle, byly
to z dnešního pohledu spíše pouhé deklarace výchovných snah, za nimiž nenásledovaly praktické kroky, které by vycházely vstříc reálným vzdělávacím
potřebám návštěvníků. Ve skutečnosti je muzeum po celé 19. století spíše
národně politickým symbolem a vědeckým ústavem než skutečně výchovnou
institucí.
Teprve 20. století přináší pozvolné změny a posilování edukační úlohy
muzea ve společnosti. Pokračuje dál tradice využívání sbírek pro výukové účely, takže muzea většinou umožňují vstup školních tříd na svou půdu, a rozvíjí
se také edukační aktivita samotných muzeí směrem k běžným návštěvníkům.
Je třeba zde ovšem rozlišit všeobecné výchovné působení veřejného muzea, tj.
působení samotnou jeho existencí („pouze“ prostřednictvím expozic), a konkrétní edukační aktivity, které muzeum pro veřejnost pořádá jako doplněk své
základní činnosti, za kterou se všeobecně považuje sbírání, ochrana sbírek,
jejich dokumentace, studium a vystavování.
Výchovné aktivity muzea, které máme spíše na mysli, mají deﬁnovány své
cíle, metody, organizační formy i cílovou skupinu návštěvníků, jsou záměrné
a dochází při nich ke zprostředkování nějakých vědomostí či rozvoji návštěvníkových schopností – takže je možné označit je bez obav za vzdělávání či
edukaci v muzeu. Britská autorka E. Hooper-Greenhillová (1991) jmenuje
hojné příklady z historie britských muzeí, které splňují tyto požadavky, např.
kurzy pro horníky v Royal Institution of Cornwall, aktivity muzea v Norwich nebo v Mechanics Institutes (technických muzeích), kde se návštěvní-
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kům předváděly stroje, ukazovaly názorné pokusy atd. Tato muzea dokonce
zohledňovala speciﬁka svých návštěvníků, zde dělnictva, a proto byly jejich
edukační aktivity spíše prakticky zaměřené a neměly formu přednášky, v té
době jinak nejčastější (tamtéž).
Tradiční a nejvíce rozšířené je však v tomto směru pojetí muzea jako
instituce, která svou výchovnou roli odvozuje pouze ze samotné existence
sbírek a jejich vystavení. Měly však – přes veškeré deklarace výchovných
snah – tehdejší expozice skutečně vzdělávací efekt? Lze o tom pochybovat,
vždyť tradiční expozice 19. a počátku 20. století byly budovány většinou pouze s ohledem na vědeckou systematičnost a často v nich byly bez jakékoliv
selekce vystaveny všechny sbírkové předměty muzea, což osvojování nových
vědomostí laikům příliš neusnadňovalo. Zpochybňujeme-li schopnost návštěvníků chápat sdělení muzeálií dnes, kdy je zcela běžné, že lidé dosáhli alespoň středoškolského vzdělání a kdy jsou expozice připravovány velmi pečlivě
(např. s využitím moderních technik výstavnictví a poznatků o zákonitostech
percepce), lze si jen těžko představit, že byly tehdejší expozice sdělnější pro
tehdejší řemeslníky, průmyslníky a dělnictvo, k jejichž „hospodářskému i duchovnímu povznesení“ měly přispívat.28
L. Kesner uvádí ve své knize Muzeum umění v digitální době (2000) dobové perličky ještě z konce 19. století, v nichž muzejní zaměstnanci popisují
nevhodné chování návštěvníků v muzeu. Ředitel newyorského Metropolitního
muzea si pochvaluje, že jejich návštěvníci se již vhodnému chování naučili,
takže už nesmrkají do ruky, nemají s sebou v expozici psy, nežvýkají a neplivou na podlahu tabák, nepískají a nepokřikují na sebe. Naopak kurátor britské
Národní galerie popisuje, jak si jistá skupina venkovanů v galerii sestrkala
dohromady židle a udělala si pohodlí s jídlem a pitím (Kesner, 2000). Osvěta
muzeí se tak často týkala spíše správného chování v muzeu než samotných
exponátů a vzdělávací efekt návštěvy v muzeu byl u většiny návštěvníků velmi
skromný – zpravidla vůbec nespočíval v osvojení nových poznatků z historie,
vědy nebo kultury, které od muzejní edukace běžně očekáváme dnes.

28

Citujeme z cílů, s nimiž byla zakládána česká muzea na konci 19. století (Špét, 2003,
s. 44).
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4.4 Výchova a vzdělávání v muzeu ve 20. století
Skutečně vzdělávací efekt však oproti tomu měly jistě speciální expozice
a doprovodné programy, které zmiňuje E. Hooper-Greenhillová, když vyzdvihuje vzdělávací úlohu některých muzeí během 1. světové války. Muzea v Británii v té době pořádala výstavy s cílem informovat široké vrstvy návštěvníků
o tématech týkajících se přímo jejich běžného, každodenního života, jako byla
hygiena a zdraví, péče o kojence apod. Muzea v té době dokonce suplovala
činnost škol, protože mnozí učitelé byli povoláni do armády a školní budovy
byly zabaveny (Hooper-Greenhill, 1991). Avšak tato činnost muzeí byla vyvolána pouze mimořádností situace, o čemž svědčí i to, že po skončení války
muzea v Británii od tohoto typu činnosti upustila.
Rovněž v Německu se lze setkat s mimořádnou aktivitou některých muzeí,
která zvláště z iniciativy Centrály pro povznesení dělnických spolků v Berlíně vytvořila řadu vzdělávacích příležitostí v muzeích v Berlíně, Frankfurtu
a v Mnichově (Jůva, 1994). Jmenovaná organizace také v roce 1903 uspořádala významnou konferenci, na níž zazněl zásadní projev A. Lichtwarka,
kritizující dosavadní praxi muzeí a vybízející k větší pozornosti vůči návštěvníkům a jejich vzdělávání (tamtéž).
A. Lichtwarka můžeme právem považovat za otce všech muzejních pedagogů, protože již od roku 1888 pořádal v hamburské Kunsthalle – jejímž
ředitelem byl od roku 1886 až do své smrti v roce 1914 – „cvičení v nazírání
na díla umělecká“, tedy v podstatě edukační programy pro mládež, zaměřené
na rozvíjení percepční citlivosti k uměleckým dílům (Brant, 1915). K problematice muzeí se vyslovil v roce 1904 ve svém dnes již klasickém muzejně
pedagogickém textu Muzea jako místa vzdělávání. Byl zřejmě prvním, kdo
v plné šíři pochopil význam muzea pro společnost a jeho edukační potenciál
(Kiyonaga, 2008) a kdo usiloval o hlubokou spolupráci mezi muzeem a školou. Kritizoval ostře skutečnost, že muzea jsou do sebe ponořeným vědeckým
ústavem a že neusilují o popularizaci svých výzkumů ani o zprostředkování
vystavených exponátů. Zcela právem jim vyčítal, že jako veřejná instituce
nekomunikují ani s veřejností, ani se školou. Kladl jim za vinu, že si veřejnost
s muzeem spojuje představu čehosi „nesrozumitelného, bokem stojícího, životu
vzdáleného a zaprášeného“ (cit. in Waidacher, 1999, s. 72).
Jak jsme uvedli, Lichtwark v hamburské obrazárně pořádal edukační programy pro mládež, zaměřené na vnímání obrazů, které se setkaly s velkým
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ohlasem muzejníků i učitelů. Své zkušenosti z těchto edukačních programů
popsal ve spisu Výcvik v nazírání na díla umělecká. Tento spis se záhy po svém
prvním vydání v roce 1897 dočkal řady opakovaných vydání a byl přeložen
do mnoha jazyků (v roce 1915 byl vydán také v češtině). Přestože při práci
s dětmi a mládeží uplatňoval Lichtwark výhradně metody slovní (z dnešního
pohledu již jednotvárné a málo účinné), byla ve své době jeho cvičení vpravdě
revolučním počinem. Usiloval o to, aby rozhovor před obrazem byl „něco životného“. „Probírání obrazu má býti malým dramatem a míti půvab improvisace,
při níž se všechny schopnosti volně rozvíjejí“ (Lichtwark, 1915, s. 4).
Lichtwark (tamtéž) konstatuje, že městské děti mají s vnímáním vizuálních podnětů (a tedy i obrazů) obtíže, proto je třeba při „výcviku“ jejich percepčních schopností postupovat v určitých krocích. Nejprve by měl pedagog
usilovat o to, aby dítě pochopilo věcný obsah díla, a pak teprve může dojít
k případnému pochopení jeho uměleckých hodnot. V tomto směru usiluje probudit v dítěti alespoň tušení, „že za věcným obsahem, který lze vystihnouti slovy,
tají se v uměleckém díle ještě něco, co lze jen cítiti a co vlastně jest hlavní věcí“.
Dítě si má uvědomit, co chtěl umělec vyjádřit, proto každou podstavu,
každé její gesto, pohyb je třeba rozebrat do nejmenších podrobností. Po vyčerpání věcného obsahu přichází na řadu světlo a barvy. Lichtwark nabádá
k tomu, aby se při práci s dětským návštěvníkem začínalo živým uměním,
uměním „našeho století“, kterému dítě rozumí bezprostředně, přednost mají
mít dále národní autoři, stejně tak je vhodné začínat obrazy znázorňujícími
epické scény a až pak přejít k obrazům hůře přístupným. Pracovat s reprodukcí či odlitkem nepovažuje za vhodné, spíše za škodlivé – jistě vzhledem
k omezeným dobovým možnostem reprodukování.
Základem všeho je pozorování, které by mělo být zevrubné a klidné, důkladné a vytrvalé. Dítě by mělo pod vedením pedagoga pozorovat každou
jednotlivost, a tak si osvojit celek, aby mu až do podrobností utkvěl v paměti.
Mezi další Lichtwarkovy zásady patřilo, že „sdělovati mínění a názory
o umění jest přímo hříchem“ (Lichtwark, 1915, s. 5) – po pedagogovi tedy
přísně vyžaduje odstup a objektivitu. Samo dítě podle něj také nemá potřebu
kritizovat, stačí mu pouze vnímat. Také výslovně varuje před edukací pojatou
jako dějepis umění, ať ve škole, nebo v muzeu: „kde nemohou (dějiny umění –
pozn. autorky) spočívati na vlastní zkušenosti dítěte, jsou přímo škodlivy. Měly by
být přísně zapovězeny“ (tamtéž, s. 6). Postrádají totiž prožitek: srdce, na němž
záleží, se při nich nic nenaučí. Na druhou stranu varuje i před pěstováním
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citových výlevů a sentimentu před obrazy; není podle něj nic zvrácenějšího.
„Citová mohutnost, kolik jí dítě má, probudí se dostatečně pouhým návodem ku
pozorování“ (tamtéž).
A. Lichtwark, nazývaný „estetickým intelektualistou“ (Brant, 1915), je
ovšem postavou své doby a mnohé z jeho zásad jsou již v naší postmoderní
současnosti neudržitelné: např. interpretace směřující k odhalení umělcova
záměru (tzv. esencialistická interpretace) je dnes již pouze jednou z mnoha
variant, stejně jako dnes nepochybujeme o tom, že je prospěšné, ba nezbytné
pěstovat v dětech kritičnost vůči všem vizuálním podnětům a vlastní úsudek.
Rovněž situace v umění je mnohem složitější než na počátku století a současný pedagog musí hledat nové vyhovující metody. I když s dnešními dětmi si
již opakování Lichtwarkových rozhovorů před obrazy nelze představit, přesto
je jeho odkaz stále živý nejen v muzejní, ale i ve výtvarné pedagogice. Jeho
aktivity v galerii se staly příkladem, který našel mnohé následovníky, a to
nejen v německých muzeích.
Připomeňme také, že v roce 1903 bylo v Německu založeno mnichovské
Německé muzeum, které vyzdvihovalo – jako jedno z prvních v Evropě – své
edukační cíle nad všechny ostatní, tedy i nad cíle sbírkotvorné a vědecké.
Od počátku se soustředilo přednostně na pedagogickou činnost, věnovalo
potřebnou pozornost metodice výstav a snažilo se o přímou návaznost sbírek a expozic na školní učivo (Jůva, 2004). Německé muzejnictví se ve své
orientaci na vzdělávání návštěvníků vůbec stalo vzorem a Německé muzeum
prototypem muzeí pojatých jako vzdělávací instituce. Vliv na tuto orientaci
mělo mnoho osobností, které se zapsaly do dějin muzejní pedagogiky.
V roce 1925 se k edukační úloze Německého muzea vyjádřil Georg Kerschensteiner, který úkol vzdělávat nadřazoval všem ostatním muzejním úkolům. Muzeum jako jedinečné místo poznání má své expozice konstruovat
podobně jako škola učební osnovy (Ulbricht, 1994, Jůva, 2004) a muzejní
koncepce by měly být chápány především jako koncepce vzdělávací. Celá
struktura muzea musí podle G. Kerschensteinera „vyrůstat z pedagogických
principů, aniž opomineme všechny ostatní zřetele vědecké, estetické, sociální
a historické povahy, které by se měly podřídit čistému hledisku vzdělávacímu.
Organizace muzea, které má formovat poznáváním, není nic jiného než konstrukce učebních osnov pouze s tím rozdílem, že zde tato konstrukce nepracuje jako
ve školách se stínem věcí, totiž se slovy, ale s věcmi samými“ (cit. in Ulbricht,
1994, s. 85).
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V. Jůva (2004) upozorňuje na zajímavou spojitost Kerschensteinerových
myšlenek s reformními snahami německých škol (v nichž se odrážel vliv
Sprangerovy ﬁlozoﬁe), zejména se vznikem tzv. pracovních škol. V nich se
kladl důraz na praktické (manuální) činnosti žáků – a v tomto novém pojetí školy hraje muzeum významnou roli zvláště proto, že umožňuje setkání
s autentickými předměty, nejen s jejich slovním popisem nebo vyobrazením,
jak bylo a dosud je běžné ve školním vyučování. Kerschensteinerovy myšlenky jsou aktuální dodnes a do praxe jsou uváděny často teprve nyní (např.
aktivizace návštěvníka praktickými činnostmi v muzeích).
Nové radikální podněty přicházejí také z Rakouska, kde působil Otto
Neurath, neopozitivisticky zaměřený sociolog a ﬁlozof. V roce 1925 ve Vídni
založil Sociologické a ekonomické muzeum, které se programově přibližovalo
také nevzdělaným návštěvníkům a laikům. Neurath dokonce nevystavoval
autentické exponáty, nýbrž jejich reprodukce a názorná nástěnná vyobrazení, jež známe ze školního vyučování. Ostře kritizoval dosavadní pojetí
muzejních expozic a vytvořil zcela nový způsob, podle jeho názoru lépe vyhovující běžným návštěvníkům a jejich vzdělávacím potřebám. Je autorem
„obrazové statistiky“, metody, pomocí které mohou i nevzdělaní lidé rychle
pochopit určité jevy, prezentované v muzeu. Jeho obrazový jazyk, obsahující na 1 000 piktogramů, napomáhal k rychlému přenosu informací – právě
pomocí jednoduchých symbolů a schematických obrázků (Jánská, 2011).
Vše, co se v muzeu prezentuje, by mělo podle O. Neuratha sloužit širokému
pedagogickému účelu. Také celková hodnota jeho muzea je především pedagogická; v muzeu vidí pouhou schránku pro jednoduchý učební materiál
(Waidacher, 1999). Muzea, která využívají Neurathův speciální graﬁcký systém, se nazývají ISOTYPE29 muzea.
Hledáme-li edukační dimenzi muzeí, nelze opomenout americká muzea,
která se v Severní Americe veřejnosti otevírají – podobně jako v Evropě – již
koncem 18. století. První veřejné muzeum v Americe bylo založeno již v roce
1750 při Harvardské koleji (Jůva, 2004) a následovalo muzeum v Charlestonu
v roce 1773. Podobně jako ostatní americká muzea měla dlouho charakter
komory divů a teprve postupně začala při tvorbě sbírek zohledňovat serióznější, vědeckou koncepci (Waidacher, 1999). Rozmach amerických muzeí
v 19. století, daný hospodářskou prosperitou země, je od počátku spojen
s otevřeností vůči návštěvníkům, ohledem na praxi a také na potřeby školství.
29

Zkratka znamená International System of Typograﬁc Picture Education.
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Americká muzea byla od svého vzniku orientována na návštěvníky, kteří
měli v muzeu nacházet poučení, spokojenost a štěstí, rozvíjet svůj vkus a morálně se kultivovat. Nejvýznamnější americké muzeum Smithsonian Institution ve Washingtonu, založené v roce 1846, vzniklo s cílem rozmnožovat
a šířit poznání mezi lidmi. Americká muzea tak od počátku až do dneška jasně
deklarují své výchovné a vzdělávací poslání jako primární (Xanthoudaki et al.,
2003) a pro Evropu se postupně stala zdrojem mnoha radikálních podnětů.
USA se staly také místem vzniku tzv. science centers, která jsme již ve
stručnosti představili a která našla bohaté využití jako instituce, v nichž se
lze učit skutečně zajímavou a zábavnou formou. V USA se také zrodila dětská
muzea a dodnes jich tam existuje největší množství (Jůva, 2004). První taková
muzea vznikla jako pobočky významných muzeí, jako např. nejstarší dětské
muzeum na světě, které vzniklo již v roce 1899 při Brooklyn Central Museum.
Dětská muzea od počátku vznikala s edukačními cíli a zdůrazňovala svůj úzký
vztah ke škole. Vycházela důsledně vstříc potřebám dětských návštěvníků, a to
např. zásadou „hands-on“, která znamenala možnost brát exponáty do rukou,
prohlížet si je a manipulovat s nimi (tamtéž). Při pohledu na dětská muzea
lze konstatovat, že přestože byly vzdělávací snahy muzeí v Evropě deklarovány již od jejich vzniku, skutečný ohled na potřeby návštěvníka a praktická
opatření, facilitující poznávací procesy v muzeu, se objevují právě zde. Jejich
příklad muzea v Evropě následovala až koncem 20. století a někde jsou tyto
možnosti dosud neobjeveny.
Přes zmíněné podněty totiž zůstává během 1. poloviny 20. století výchovná
činnost muzea většinou stále omezena jen na tvorbu expozic, případně na pořádání skromných doprovodných akcí, kterými byly typické muzejní přednášky či besedy. Na potřeby laické veřejnosti se muzea neohlížela často o nic
víc než zmíněný Louvre na sklonku 18. století. Popisky u exponátů tak často
představovaly jedinou pomoc při porozumění tomu, co muzeum vystavuje.
Přibližně od 60. let se sice také v Evropě rozšiřuje spolupráce se školami,
avšak edukace v muzeu zůstává většinou stále v režii učitele a znamená často
jen pasivní prohlídku expozice. Postupně však vzniká – ovšem zdaleka ještě
ne u nás – samostatná profese muzejního pedagoga a dochází ke zřizování
edukačních oddělení při muzeích. Na západ od našich hranic tak již na konci
70. let existovaly zajímavé a bohaté edukační aktivity mnoha muzeí, nejen
světoznámých, ale i regionálních. Jako nejlepší příklad můžeme uvést otevření
Dětského ateliéru v pařížském Muzeu moderního umění Centre Georges
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Pompidou v roce 1977, který od svého vzniku uspořádal řadu přitažlivých
edukačních programů. I v Evropě dochází – pod vlivem USA – ke zřizování
dětských muzeí a edukační činnost muzeí se stává zajímavou a invenční,
a proto i vyhledávanou a žádanou.
70. léta 20. století jsou vůbec velmi významným mezníkem: v Německu
vznikají v té době hned tři dětská muzea s výchovnými cíli: v Berlíně roku 1970,
ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1972 a v Karlsruhe v roce 1975. Obdobné
instituce se otevírají také v Holandsku – v Amsterodamu v roce 1975, ve Francii
(v Paříži) také v roce 1975 nebo v Belgii (v Bruselu) v roce 1976 (Jůva, 2004).
Konečně je třeba ještě zmínit rok 1972, kdy se v Santiago de Chile konala
mezinárodní konference Nová muzeologie, na níž byly – v reakci na krizi muzea, provázenou nízkou návštěvností a lhostejností muzejního publika – zformulovány principy, podle nichž by mělo fungovat nové, současné muzeum.
Kromě decentralizace muzeí, jejich přizpůsobení se regionálním speciﬁkům
a interdisciplinarity náleží ke znakům nového muzea příprava a realizace
vzdělávacích programů, souvisejících s výstavami (Waidacher, 1999).
V 80. a zvláště v 90. letech 20. století se již ve většině zemí světa setkáváme s bohatým využitím muzea pro edukační účely a lze konstatovat, že tato
úloha muzea stále roste. Edukační oddělení muzea se stává jeho vizitkou
a pozornost k potřebám návštěvníka je ve vyspělých zemích prioritou. Jde jistě
o reakci na zmíněnou krizi muzeí, která způsobila nezájem veřejnosti o muzeum a v mnoha zemích ohrozila dokonce jejich samotnou existenci. Obrat
k návštěvníkovi tak byl často pragmatickou nutností pro přežití těchto institucí.
Stačí však připomenout muzeologický axiom, který říká, že bez náležité prezentace muzeálií veřejnosti není muzealizační proces úplný a tvorba a ochrana
sbírek je vlastně nesmyslná. Ohled na potřeby návštěvníka se tak ze strany
muzeí jeví jako zcela přirozený a logický, nikoliv pouze pragmatický krok.

4.5 Osobnosti současné muzejní pedagogiky
Konec 20. století do muzejnictví přináší nové podněty a pohled na návštěvníka jako na klienta, kterému je třeba poskytnout co nejkvalitnější služby.
K potřebám tohoto zákazníka patří – kromě potřeby smysluplně se zabavit
a naplnit svůj volný čas – i potřeba vzdělávat se. Od 80. let, kdy vzdělávací
programy sloužily především jako „lákadlo“ pro návštěvníky (Xanthoudaki et
al., 2003, s. 1), dnes muzea pozorněji řeší také kvalitu těchto programů, což
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souvisí i s postupným etablováním muzejní pedagogiky jako svébytné vědní
disciplíny. Muzejní pedagogika, která původně vzniká jako teoretická reﬂexe
muzejní edukace, nyní na základě četných výzkumů produkuje množství poznatků, kterými praxi pozitivním způsobem zpětně ovlivňuje.
V zahraničí vznikla ve 20. století řada prací, které se problematice edukačního využití muzea věnují podrobněji. Zpočátku jsou stále ještě nuceny
obhajovat užitečnost a potřebnost edukačních aktivit muzeí, staví však již
na rozvinuté praxi muzeí v tomto směru. Podrobněji se věnují praktickým
i teoretickým (resp. didaktickým) problémům edukace v muzeu. Pro českého
čtenáře jsou však bohužel dosud jen obtížně dostupné, protože neexistují
jejich české překlady a ani originály nejsou v našich knihovnách většinou
zastoupeny. Pro čtenáře tak může být užitečné, když některé z nich uvedeme
ve stručném přehledu.
V roce 1981 publikují svou práci Handbuch Museuspädagogik: Orientierungen und Methoden für die Praxis němečtí autoři Klaus Weschenfelder
a Wolfgang Zacharias. Jejich rozsáhlá práce se stala asi nejvlivnější německy
psanou příručkou pro muzejní pedagogy. Ve čtyřech obsažných kapitolách
se autoři věnují vymezení muzea jako místa učení, didaktickým aspektům
učení v muzeu, zejména obsahu, formám a metodám muzejní edukace. Podrobně přibližují běžné podoby muzejní edukace v praxi. Zabývají se rovněž
perspektivami dalšího vývoje muzejní pedagogiky a upozorňují na nutnost
řešit některé její důležité problémy, jako např. profesní přípravu muzejních
pedagogů, optimální podobu spolupráce mezi muzeem a školou nebo využití
muzeí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Na jejich práci nás kromě jiného zaujalo, že muzejní pedagogiku vřadili
do kontextu pedagogických věd a o učení v muzeu, příp. o muzejní edukaci
(jak výchovně vzdělávací proces v muzeu označujeme v naší práci) hovoří
v pedagogických termínech jako např. výchova, učení, výuka. Ve své práci hledají vhodné vyučovací formy, metody a prostředky této edukace. Na muzeum
ovšem pohlížejí pokud možno komplexním způsobem a muzejní edukaci
nechápou jako pouhý přenos školního vyučování do muzea (Weschenfelder,
Zacharias, 1981). Podobným způsobem se snažíme postupovat i v naší práci.
Snad nejrozšířenější jsou v zahraničí práce Eilean Hooper-Greenhillové,
zvláště její monograﬁe Museum and Gallery Education (1991). Velmi podrobně shrnuje historii muzejní edukace (zvláště ve Velké Británii) a věnuje se
výhradně organizovaným a plánovaným vzdělávacím akcím a programům
muzea. K obecnému (nezáměrnému) výchovnému působení muzea se vyslo-
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vuje více autorů, E. Hooper-Greenhillová však ukazuje konkrétní možnosti
(a to i na mnoha ilustrativních příkladech), jak mohou muzea vyjít vzdělávacím potřebám návštěvníků vstříc skutečně aktivním způsobem. Aniž by
popírala širokou vzdělávací kompetenci muzeí a galerií, přistupuje k muzejní
edukaci jako ke speciﬁcké profesní aktivitě, kterou vykonává edukační pracovník muzea (Hooper-Greenhill, 1991).
Ve své knize nabízí široce využitelné koncepty a metody muzejní edukace. Jako její cíl uvádí „vytváření vztahu mezi muzejními sbírkami a potřebami
a zájmy konkrétního návštěvníka muzea. V ideálním případě má tento vztah být
co nejvíce aktivní, dynamický a ﬂexibilní“ (tamtéž, s. 3). Upozorňuje na to, že
každá skupina návštěvníků má své potřeby a zájmy, proto nemůže být prezentace sbírek pro všechny stejná. Muzejní pedagog musí být schopen ﬂexibilně
reagovat na potřeby a speciﬁka návštěvníků a své programy jim přizpůsobit.
Při hledání způsobu, kterým lze sbírky zpřístupnit, musí muzejní pedagog
(po pečlivém zkoumání sbírek) najít nejlepší způsob, pomocí kterého učiní
pro návštěvníka sbírky zajímavými, sdělnými a zábavnými. Měl by přitom
vybrat pouze několik předmětů a objevit téma, které je spojuje. V muzejní
edukaci lze přitom využít řadu metod, z nichž tato autorka upřednostňuje ty,
které podle jejího názoru návštěvníka skutečně aktivizují. Patří k nim např.
manipulace s objekty, „hraní rolí“ (tj. využití postupů dramatické výchovy –
pozn. autorky), práce venku – např. v okolí muzejní budovy, výtvarné a výtvarně dramatické postupy, aktivní přemýšlení o exponátech.
V rámci edukačního programu doporučuje sledovat názorné ukázky a bohatě využívat moderní didaktickou techniku. Muzejní edukace by se měla
od té školní odlišovat, a být tak pro účastníky jiným, zcela novým typem
zkušenosti, která vyvěrá jak z přímého setkání se sbírkami, tak ze samotného
místa, kde jsou sbírky uloženy.
E. Hooper-Greenhillová také upozorňuje, že muzejní edukace nesměřuje
pouze k dětem a mládeži (takže ji není možné vnímat jen jako činnost muzea pro školy), ale týká se nejširší veřejnosti. Zasazuje ji proto do kontextu
celoživotního vzdělávání. Nezapomíná také na „práci v terénu“, kterou rozumí
výjezdy pracovníků muzea přímo za návštěvníky; muzejní edukace tak zdaleka není omezena jen na prostor muzea.30 Tato aktivita muzeí má ve Velké
30

Proto také v naší práci používáme pojem muzejní edukace, a nikoliv edukace v muzeu.
Jsme si vědomi toho, že edukační aktivity muzea se mohou odehrávat i mimo jeho
budovu, jak je vidět i při sledování aktivit některých našich muzejních institucí.
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Británii svou tradici např. v podobě muzejních autobusů nebo nákladních
automobilů („Zebra na kolečkách“), které se – naložené exponáty a dalšími
materiály – rozjížděly i do vzdálenějších míst a výrazně přispěly k popularizaci činnosti muzea.
V době, kdy u nás v muzeích existovaly jen velmi skromné aktivity edukačního typu a muzea zela prázdnotou, konstatuje tato autorka, že by bylo třeba
muzejní edukaci podporovat mnohem více: „V případech, kdy muzeum za den
navštěvuje více než osm set dětí a k dispozici jsou jim jen tři muzejní pedagogové,
jak se běžně stává např. v Toweru v Londýně, není prostě možné, aby pedagog
u každého dítěte uplatňoval individuální přístup“ (Hooper-Greenhill, 1991, s. 6).
Aby muzeum vyšlo návštěvníkům vstříc i jiným způsobem, mělo by vydávat muzejní publikace a pracovní listy, dostupné v muzejním obchodě,
připravovat informační balíčky pro učitele, videa nebo počítačové prezentace
využitelné na úvod návštěvy nebo po jejím skončení. Muzea také mohou
pořádat speciální kurzy pro učitele, které umožní učitelům, aby si edukaci
v muzeu organizovali také sami (tamtéž).
E. Hooper-Greenhillová je autorkou či editorkou mnoha dalších publikací,
např. studie Museums and their Visitors (1994), sborníku The Educational Role
of the Museum (1999) nebo souhrnné práce Museums and Education: Purpose,
Pedagogy, Performance (2007).
Z některých výše uvedených ukázek je bohužel patrné, jak hluboce naše
muzejnictví v tomto směru zaostalo za světovým vývojem. S podobnými myšlenkami i popisem stavu muzejní edukace jako u E. Hooper-Greenhillové
se totiž setkáváme i u dalších autorů, např. u Graeme K. Talboyse v jeho
knize Museum Educator’s Handbook (2000), nebo ve sbornících N. Berryové
a S. Mayerové Museum Education, History, Theory and Practice (Berry, Mayer,
1989), Hazel Moﬀatové a Vicky Woollardové Museum and Gallery Education:
A Manual of Good Practice (Moﬀat, Woollard, 2004). Muzejní pedagogiku
spojují tito autoři shodně s posláním prezentovat sbírky uměleckých děl
a exponátů tak, aby byly přístupné nejen zainteresované veřejnosti, ale také
naprostým laikům. Muzea by měla vyvíjet stálou snahu prezentovat sbírky tak,
aby jejich hodnotu mohly ocenit všechny cílové skupiny společnosti. Expozice
by měly být srozumitelné a podnětné pro návštěvníky všech věkových kategorií a všech společenských vrstev, muzea by měla vytvářet příjemné prostředí,
které podporuje učení nenásilnými formami a za využití všech smyslů.
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Ve světě muzeí jsou nepřehlédnutelnou dvojicí Barry a Gail Dexter Lordovi. Známí jsou nejen pro svou četnou publikační činnost, ale hlavně díky činnosti své organizace Lord Cultural Resources, která se věnuje tzv. muzejnímu
plánování. Jejich služby využívají známá muzea po celém světě, kterým toto
plánování pomáhá účelněji uchovávat a interpretovat hmotnou kulturu jim
svěřenou. Muzejní plánování (zahrnující vše od analýzy komunity, v rámci
které muzeum funguje, zohlednění návštěvníků se speciálními potřebami, až
po plán sbírkotvorné činnosti či zabezpečení ochrany sbírek a lidí v muzeu)
si všímá celé řady komponent, jejichž sehraný komplex teprve umožňuje
optimální fungování muzea na úrovni vyspělé soudobé společnosti (Lord,
Lord, 2003).
Gail Dexter Lordová a Barry Lord jsou spolueditory obsáhlých příruček
The Manual of Museum Planning (Lord, Lord, 2003) a The Manual of Museum Exhibitions (Lord, Lord, 2001). Jsou také spoluautory knihy The Manual
of Museum Management (Lord, Lord, 2001), Barry Lord editoval také příručku The Manual of Museum Learning (Lord, 2007), která vzdělávání v muzeu
pojímá jako součást procesu celoživotního učení a nabízí řadu praktických
rad, díky kterým lze koncipovat edukační programy jako přitažlivé a efektivní.
Závěrem kapitoly uveďme ještě alespoň zajímavou publikaci určenou muzejním pedagogům v praxi. Jde o příručku kolektivu autorů Anny Johnsonové, Kimberly A. Huberové, Nancy Cutlerové, Melissy Bingmannové a Tima
Grova vydanou v roce 2009 pod názvem The Museum Educator’s Manual,
Educators Share Successful Techniques (Johnson et al., 2009). Zabývá se společenskou rolí muzea a muzejních pedagogů a snaží se odpovědět na otázku,
co je vlastně pracovní náplní muzejních pedagogů. Každý z autorů navíc představuje určité konkrétní téma, ilustrované pomocí případové studie. Muzejní
pedagog – v mozaice mnoha různých přístupů představených v knize – je ten,
kdo budí v návštěvníkovi zájem o dosud nezajímavé předměty a různorodými
formami mu umožňuje přímý kontakt s nimi. Muzejní pedagog je osobností,
která stojí na straně návštěvníka a soustředěně naslouchá jeho potřebám. Již
v několika prvních okamžicích musí muzejní publikum zaujmout a vyvolat
v něm pokud možno trvalý zájem bádat v hlubších vrstvách vědění. Návštěvníka musí oslovit informací, která je přínosná, originální a výstižná. Muzejní
pedagog je most mezi předmětem a návštěvníkem; jeho úloha je proměnit
„No a co?“ v „Aha!“ (Johnson et al., 2009, s. 87).
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Obr. 51 a 52 Hans Muelich, Portrét Samuela Quiccheberga (okolo 1556)
a frontispis jeho slavného spisu Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi etc.,
vydaného v roce 1565
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Obr. 53 a 54 Na obrazech Huberta Roberta z roku 1795 a 1796 vidíme
Velkou galerii v Louvru i s návštěvníky a skicujícími adepty umění,
kteří galerii využívali ke studiu vystavených uměleckých děl
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Obr. 55–57 Obálka Neurathovy knihy Mezinárodní obrazový jazyk
a ukázky autorových piktogramů a schémat
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Obr. 58 Georg Kerschensteiner

Obr. 59 Alfred Lichtwark
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Obr. 60 a 61 Nabídka aktivit pro mladé návštěvníky na webových stránkách
Britského muzea v Londýně
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Obr. 62 a 63 Příklad efektivní komunikace s návštěvníky prostřednictvím webových
stránek, Brooklynské muzeum v New Yorku a Centre Georges Pompidou v Paříži
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Obr. 64 a 65 Ukázka hravých edukačních aktivit přístupných pro děti
přímo na stránkách pařížského Centre Georges Pompidou
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5
Edukační působení českých muzeí
Zaměřme se nyní na sledování edukační úlohy českých muzeí. V českých
zemích má muzejnictví i muzeologické myšlení bohatou tradici sahající ještě
před počátek 19. století. Bohužel však dosud chybí podrobné zpracování
edukačního působení českých muzeí od jejich vzniku po současnost. V následujících podkapitolách se proto pokusíme alespoň stručně nastínit, jaké formy mělo až doposud výchovné působení českých muzeí a které okolnosti
měly na jeho dosavadní vývoj stěžejní vliv.

5.1

Muzeum jako pramen vzdělanosti a vědeckého života

Jak již bylo naznačeno, v českých zemích našel muzejní fenomén bohatou
živnou půdu, např. již do roku 1722 se datuje vznik jezuitského Musea mathematica se sbírkou astronomických přístrojů – fyzikálního kabinetu určeného
pro potřeby studia. Před začátkem století, které u nás přineslo vznik mnoha muzejních institucí, se zakládají učené společnosti, které mají na vzniku
muzeí přirozený zájem a koncipují první muzejní projekty. Jak upozorňuje
J. Polišenský (1964), nacházíme se v období, kdy se vysoké školy nemohly
volně rozvíjet a byly degradovány na lepší učitelské ústavy – proto především
učené společnosti a nově vznikající muzea plnily soudobé vědecké úkoly.
Ještě před vznikem prvního veřejného muzea v českých zemích lze tak vystopovat velmi konkrétní úvahy nad cílem sbírek a jejich zpřístupnění odborné
veřejnosti. Například přírodovědec Ignác Antonín rytíř Born (1742–1791) budoval svou sbírku proto, „aby poklady přírody i umění, tak rozmanité a po celé
Zemi rozptýlené, byly shromážděny do nevelkého prostoru a učencům tak dána
příležitost, aby takřka jediným pohledem mohli přehlédnouti bohatství přírody
i umění, a aby tyto poklady byly uchovány pro naše potomky“ (cit. in Sklenář,
2001, s. 23).
První komplexní muzejní projekty u nás koncipuje právě Ignác Antonín
rytíř Born a jeho přítel hrabě František Josef Kinský z Vchynic a Tetova,
který pro svou mineralogickou a paleontologickou sbírku užíval název České
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muzeum. V roce 1775 byla aktivitou těchto osobností v pražském Klementinu
instalována sbírka přírodnin, kterou nakonec darovali univerzitě jako kabinet
přírodnin. Roku 1786 k ní byl vydán její popis pod názvem Musaeum naturae
Pragense – das k. k. öﬀentliche Naturalienkabinet. Jak upozorňuje K. Sklenář
(2001), toto Pražské muzeum přírody se stalo prvním českým veřejným muzeem, protože sbírka byla již v té době v určené dny otevřena volně veřejnosti.
V literatuře se však obvykle za první české veřejné muzeum označuje muzeum, založené roku 1814 v Opavě. Je to pravděpodobně proto, že opavské
muzeum bylo koncipováno jako muzeum zemské a bylo uznáno úřední cestou oﬁciálním císařovým souhlasem (ten přišel v roce 1818). Ať již prvenství
patří tomu či onomu ústavu, pro téma naší knihy je zajímavé, že obě byla
zprvu primárně určena ke vzdělávacím účelům – první jmenované bylo spojeno s univerzitou a vzděláváním budoucích přírodovědců, druhé bylo muzeem
gymnaziálním (byť aspirace tvůrců opavského muzea byly vyšší a překračovaly zájmy daného vzdělávacího ústavu).
Na založení Slezského muzea v Opavě, stejně jako dalších zemských
muzeí, o nichž se zmíníme dále, mělo značný vliv Štýrské národní muzeum,
tzv. Joanneum, založené bratrem císaře arcivévodou Janem. Ten na svém
sídle shromáždil přírodovědné a národopisné sbírky, které se nakonec staly
základem muzea, založeného ve Štýrském Hradci v roce 1811. Sbírky spolu
s knihovnou, botanickou zahradou a učitelskými a badatelskými katedrami
měly sloužit „vlasti a národu“. Důraz byl v duchu tehdejší doby kladen na přírodní vědy a využití poznatků v technice a hospodářství (Polišenský, 1964).
Toto zemské, patriotisticky orientované muzeum deklarovalo dvě základní
poslání: rozvoj vědy a osvětu. Podávalo přírodní a historický obraz země,
bylo vědeckým centrem a sloužilo i jako vyučovací ústav (Sklenář, 2001).
Zakladatelé Gymnasijního muzea v Opavě (dnešního Slezského zemského
muzea) gymnaziální profesor Faustin Ens, penzionovaný hejtman a botanik
František rytíř Mükusch z Buchbergu a purkmistr Jan Josef Schössler vybudovali muzeum právě podle štýrského vzoru se „všeobecnou snahou opatřit
studující mládeži možnost užitečné četby a snahou otevřít pramen pro ty, kdož se
snaží o vyšší vzdělání, který by též poskytoval poučení umělcům a řemeslníkům,
zároveň by též sloužil za pobídku k užitečnému studiu přírody názorným předvedením uspořádaných přírodnin, pokud jsou k dosažení“ (Orlík, 1964, s. 27).
Také v Brně se uvažovalo o založení muzea, konkrétní návrhy, které však
prozatím nebyly korunovány úspěchem, opakovaně publikoval Christian Carl
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André (1763–1831), moravský osvícenec německého původu, již od roku
1800. Ch. C. André deﬁnoval muzeum jako místo, kde mohou odborníci
studovat, vědychtiví poznávat a kde si každý může prohlédnout kulturní i přírodní bohatství země.
Se vznikem brněnské muzejní instituce, dnešního Moravského zemského muzea, je spojen teprve rok 1817. Zakladatelé muzea usilovali o to stát
se centrem regionální a vzdělávací činnosti pro Moravu a Slezsko (Špét,
2003). Ve zmíněném roce dal císař František I. souhlas k tomu, aby v Brně
vzniklo zemské muzeum, nesoucí jeho jméno (Františkovo muzeum), avšak
oproti původním návrhům neakceptoval vizi samostatného muzea s odbornými a výchovnými cíli – muzeum bylo schváleno jako pomocná součást
Moravsko-slezské společnosti a nemělo plnit cíle vyučovací, nýbrž jen odborné a sbírkotvorné (Sklenář, 2001). Muzeum se tedy orientovalo na přírodní
a technické vědy a plnilo především cíle sběratelské a výzkumné, nikoliv
osvětové. K rozvoji muzejní edukace přispěje tato instituce teprve ve století
dvacátém, jak uvidíme v následující podkapitole.
Ve vývoji českého muzejnictví má stěžejní úlohu Národní muzeum v Praze,
jehož zakladatelé učinili provolání k české veřejnosti v roce 1818. V něm se
muzeum zavázalo k tomu, že bude shromažďovat vše, co se týká národa, jeho
kultury a přírodního prostředí. Nově vzniklá instituce byla primárně orientována k potřebám a zájmům českého národa. Národní muzeum se stalo jeho
symbolem národa a duchovním centrem (Rous, 1983b).
Svými tvůrci, mezi nimiž vyniká entuziastická osobnost Kašpara Marii
hraběte ze Šternberka (1761–1838), byla instituce s původním názvem Vlastenské muzeum koncipována především jako muzeum přírodovědné. Teprve
později se vlivem Františka Palackého více orientovalo také na společenské
vědy, především historické (Fürstová, 2011). Úkolem muzea bylo jednak budování sbírek a jejich ochrana a jednak osvětová činnost. V praxi však bylo
Vlastenské muzeum jednoznačně ústavem vědeckým, nikoliv výchovnou institucí. Muzeum ve svých počátcích řešilo sídlo, rozšiřování a třídění sbírek,
knihovny a archivu. Rozmnožovalo své sbírky živočichů, zkamenělin, nerostů,
rostlin, starožitností, mincí. Muzeum se v rámci jednotlivých vědeckých sekcí věnovalo soustavnému sbírání a výzkumu, zabývalo se vhodným uložení
sbírek a prostorovými problémy. S veřejností komunikovalo prostřednictvím
odborných článků a přednášek, resp. demonstrací, umožňovalo vstup do muzejní čítárny, kde bylo možné číst odborné časopisy.
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Expozice, v té době prakticky všechno, co bylo ve sbírkách muzea, se
návštěvníkům poprvé otevřely v roce 1824 ve Šternberském paláci. Otevíracím dnem byla středa, do knihovny bylo možné přijít čtyři dny v týdnu.
V zimě bylo muzeum přístupné pouze dopoledne. Návštěvníci Prahy se museli předem ohlásit u knihovníka či kustoda a zapisovali svá jména do knihy
příchozích, obyvatelé Prahy si obstarávali předem lístky u prezidenta či jednatele muzea (Sklenář, 2001). Zatímco např. pařížský Louvre měl již před
rokem 1800 katalog sbírek určený laikům, ve zprávě o činnosti Národního
muzea z roku 1852 se konstatuje, že „k sestavení dávno zamyšleného průvodce
skrz Museum znova jest přikročeno“, avšak kvůli novým přírůstkům a změnám
v organizaci sbírek však „nemohl tento od obecenstva tak žádoucně očekávaný
spis až posud k ukončení svému přijíti“ (Wocel, 1852, s. 54).
Dění v instituci a její zaměření na vědu a výzkum dobře prezentuje Časopis českého Museum, který vycházel již od roku 1827 jako Časopis Společnosti
wlastenského museum w Čechách (od roku 1831, resp. 1832 pod zkráceným
názvem a nákladem Matice české). Jde o nejstarší, dosud fungující české
periodikum, které vzniklo na podnět a zásluhou Františka Palackého, jeho
prvního redaktora. Byly zde ovšem publikovány vědecké stati z nejrůznějších
oborů – literatury, dějepisectví, uměnovědy, biologie, fyziky, literární překlady, nikoliv úvahy nad výchovným využitím sbírek.
Mladý František Palacký (1798–1876), jedna z nejvýraznějších osobností
české historiograﬁe, s ikonou našeho muzejnictví Národním muzeem v Praze
pevně spojená, v roce 1825 kriticky reagoval na vývoj v muzeu a požadoval,
aby muzeum probudilo skutečný zájem veřejnosti a aby lépe sloužilo jejím
potřebám. Teprve po smrti Kašpara Šternberka v roce 1838 však dostaly
Palackého názory šanci na uskutečnění. Své představy o zaměření a poslání
muzea přednesl na schůzi správního výboru muzea v roce 1841 a byly publikovány pod titulem O účelích vlasteneckého Musea v Čechách (Palacký, 1902).
V Palackého pojetí má být muzeum „vlasti na prospěch“ a svého cíle dosáhne „činem, bezprostředním zpřítomněním a vystavením celého věcného a duchovního obsahu minulosti a přítomnosti Čech“ (Palacký, 1902, s. 320). Podle
Palackého se nemá muzeum stát vyučovacím ústavem, „ač poučování vůbec
jest jeho účelem; neboť má za úkol poučovati ne slovy, nýbrž skutkem, úplnou
sbírkou a vědeckým vystavením svých předmětů. Byť jednou vědecké přednášky
při Museu měly býti zavedeny a konány, zůstanou vždy jen něco podružného při
ústavu a budou se museti vztahovati jen ku jsoucím sbírkám, k jich objasnění
a popularisování“ (tamtéž, s. 321). Muzeum má ukazovat vědecký obraz vlasti
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a tvořit zrcadlo, v němž by byly naše země a národ znázorněny v celém svém
vývoji minulém i současném.
Vzdělávací úlohu muzea akcentovaly i další osobnosti českého muzejnictví: např. Antonín Frič (1832–1913), správce přírodovědných sbírek Národního muzea a jeho pozdější ředitel, zveřejnil v roce 1865 svou vizi muzea jako
„prostonárodní university přírodních věd, ve které by každý snadným způsobem
poučiti se mohl o výtvorech přírody vůbec a o plodech vlasti naší zvláště“ (Frič,
1865, s. 317). A. Frič i na jiných místech hovoří o muzeu jako o vzdělávacím
ústavu, který má poučovat návštěvníky co nejnázorněji a má být přístupné
všem vrstvám obyvatelstva. O svoje bohaté zkušenosti, získané během četných
cest po světě, se podělil i se čtenáři, kterým s obdivem představuje především
britská muzea (Frič, 1864).
A. Frič se stejně jako Palacký domnívá, že Národní muzeum má být obrazem vlasti, za druhý jeho úkol považuje přehledné a poučné prezentování
sbírek. Svůj zájem sice věnoval především přírodovědným sbírkám, které
„mají býti populárnou vysokou školou věd přírodních“ (Frič, 1888, s. 7), avšak
jeho myšlenky jsou platné i pro jiný typ sbírek. Frič hlasitě kritizuje neúčelné
zařízení většiny současných evropských muzeí a jejich „na míle dlouhé skříně,
přeplněné vycpanými tvory“, které návštěvníci míjejí „bez dojmu“. Považuje
za chybu, že se vystavuje příliš mnoho předmětů, a prosazuje zřizování depozitářů. S ohledem na návštěvníka doporučuje, aby se předměty „ku poučení
obecenstva“ vystavovaly v pečlivém výběru a „s obšírnými, poučnými diagramy
a etiketami.“ (tamtéž)
A. Frič razí zásadu poučnosti a ohled na návštěvníka – ať již přizpůsobením otevírací doby nebo zřízením plynového osvětlení, které by umožnilo
i večerní zpřístupnění sbírek (Frič, 1865). Navrhuje doplnit expozici nejen
tištěným průvodcem, ale také velkými nápisy poučujícími o obsahu a významu předmětů. Pokud nelze zajistit úplnost sbírky, doporučuje vystavit obrazy
či kopie. Různé diagramy, tabule a statistická data považuje za znamenité
pomůcky, které pomohou zajistit, aby návštěva muzea měla na obecenstvo
blahodárný vliv (Frič, 1865).
Dosud byla řeč především o Národním muzeu, avšak také hlavní české
muzeum umění, Národní galerie v Praze, vzniklo s osvětovým cílem utvářet
vkus národa a povznést jeho ducha. Přímá předchůdkyně dnešní Národní galerie, původní Obrazárna, vznikla zásluhou Společnosti vlasteneckých přátel
umění. Tato společnost byla založena roku 1796 v „atmosféře osvícenských
představ o výchovném a zušlechťujícím vlivu uměleckých děl“ (Vlnas, 1996,
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s. 25). Kladla si dva cíle: založení umělecké školy a zřízení galerie, která
by shromažďovala umělecká díla (tehdy zhusta rozprodávaná, vyvážená či
trpící necitlivým zacházením) a sloužila potřebám studia budoucích umělců.
V roce 1796 byla galerie s více než pětistovkou uměleckých děl otevřena
veřejnosti, a to v určité stanovené dny a zdarma. Jak bylo v té době zvykem,
zájemci byli povinni opatřit si předem u některého ze členů Společnosti vstupenky a do Obrazárny vstupovali pouze v doprovodu kustoda, který podával
návštěvníkům výklad (Vlnas, 1996). Obrazárna sloužila přednostně potřebám
Kreslířské akademie, založené v roce 1799. „Byla začleněna do praktických
souvislostí výchovy mladých umělců, jimž sloužila jako rezervoár předloh a vzorů
pro vlastní práci. Kopisté patřili v prvních desetiletích 19. století k nejčastějším
návštěvníkům galerie“ (Vlnas, 1996, s. 30).
Sledujeme-li počátky muzejní edukace a míru ohledů na návštěvníka, nelze nezmínit dobové hlasy, kritizující, že Obrazárna postrádá katalog – v roce
1867 byl sice vydán výtah z inventáře, ten však brzy pozbyl aktuálnosti (expozice se často proměňovala, protože mnohé zápůjčky se vracely majitelům)
a byl rozebrán, aniž by byl nahrazen novým. Toho se uměnímilovní návštěvníci dočkali až v roce 1889. Kvalitní dvojjazyčný (německý a český) katalog
obsahoval již také kritické informace o sbírkách. Ještě předtím, v roce 1885,
vyšel též průvodce po kabinetu rytin, didakticky koncipovaném jako přehled
graﬁckého umění od zrodu do počátku 19. století (Vlnas, 1996).
Také regionální muzea svou měrou přispívala k rozvoji muzejnictví u nás
a k osvětové činnosti. V druhé polovině 19. století existovaly dva typy těchto
muzeí: regionální muzea koncipovaná spíše jako výzkumná a ochranářská
zařízení a muzea spíše osvětová, jejichž sbírky sloužily primárně k podpoře
školního vzdělávání a k poučování veřejnosti. Taková zařízení shromažďovala nejen sbírky muzejního charakteru, ale také různé modely, odlitky a jiné
učební pomůcky, a podobala se tak školním kabinetům. Příkladem může být
činnost chrudimské Muzejní společnosti (působící od roku 1865), na jejíž
aktivity později navázalo Průmyslové muzeum pro východní Čechy (založené
v roce 1892) a muzea v Havlíčkově Brodě či Hlinsku. Chrudimské muzeum
pořádalo pro veřejnost odborné kurzy, zaměřené na vyšívání, natěračství,
kolářství, obuvnictví, malířství pokojů ad. (Špét, 2003). Později vznikají spíše
muzea nového typu, která všechny výše jmenované funkce – tedy vědecko-výzkumnou, ochranářskou i vzdělávací – integrují.
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Koncem 19. století se začíná v Praze realizovat také idea technického,
resp. průmyslového muzea. Jejím autorem a prvním realizátorem byl Vojta
Náprstek (1826–1894), který pod vlivem studijní cesty na světovou výstavu
do Londýna (v roce 1862) shromáždil ve vlastním domě U Halánků řadu nejrůznějších technických novinek určených pro řemeslnou výrobu i domácnost.
Z nadšení nad nevídanými možnostmi techniky zde pořádal různé propagační
akce pro veřejnost, a to formou výstav, přednášek či demonstrací. Původní
skromné akce osvětového charakteru vzbudily značný ohlas obyvatelstva a vyústily v otevření prvního českého průmyslového muzea. Instalace expozice
proběhla v roce 1887 a představovala návštěvníkům historickou i současnou
techniku (Hozák, 2008). Později se V. Náprstek věnoval spíše exotickému
národopisu, avšak idea technického muzea žila dál a v oblasti muzejně pedagogických aktivit přinesla během 20. století řadu zajímavých počinů.
Ve výčtu českých muzejních institucí s bohatou tradicí bychom mohli dále
pokračovat. Každá z nich v dobových intencích usilovala o výchovné působení. Osvětová funkce muzeí byla důležitým důvodem pro jejich zakládání,
a to hned vedle úsilí badatelského, vlasteneckého a snahy zachránit mizející
památky. Výchovné cíle se v zakládacích listinách muzeí kladly hned vedle
snahy budovat, spravovat a vědecky zkoumat muzejní sbírky. Veřejnost přicházela do muzea jistě nejen proto, aby se pohledem na sbírkové předměty
potěšila, ale také proto, aby je studovala, našla v nich poučení, prohloubila
si své znalosti.
Sledujeme-li počátky edukačního působení českých muzeí a dobové úvahy
o jeho podobách, je třeba připomenout také osobnost Klimenta Čermáka
(1852–1917), jednoho z našich nejvýznamnějších průkopníků oboru muzejnictví a muzeologie, spjatého s Čáslaví, tamějším muzeem a Muzejním a vlastivědným spolkem Včela Čáslavská. Od roku 1895 řídil K. Čermák vydávání
našeho nejstaršího ryze muzeologického časopisu Věstník českoslovanských
museí a spolků archeologických. Zde také pravidelně vycházely jeho články,
v nichž se věnoval praktickým otázkám provozu muzeí a kde také formuloval
své dodnes zajímavé názory na aktuální problémy muzejnictví. Například
v článku Účelnost museí se zabývá otázkami prezentace sbírkových předmětů, upozorňuje muzejníky na nutnost pečlivého výběru exponátů a varuje
před přeplňováním expozic (Čermák, 1896). Na jiném místě konstatuje, že
„i sebelepší sbírky bez výkladu a průvodného vysvětlení nedosahují svého účelu“
(Čermák, 1886, s. 4).
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V roce 1899 publikoval Čermák, působící jinak jako učitel na různých
typech škol, krátký článek Muzea i mládež, kde upozorňuje na četné zásluhy
učitelstva a mládeže při rozšiřování sbírek venkovských muzeí. Za zásadní
považuje podněcovat v mládeži zájem o národní památky a praktické sběratelství, které může zachránit mnoho památek před zkázou. „Ovoce snažení
takého záhy se jeví; mládež přináší, co sehnala na svých potulkách, ba nezřídka
vyprosí nalezený předmět a donese ho do školy neb do musea“ (Čermák, 1899,
s. 113).
K. Čermák byl činný i literárně; z jeho bohaté tvorby jsou pro naše téma
zajímavé knihy pro děti a mládež s příznačnými tituly jako Povídky pro mladé
starožitníky (1890), Chraňte památky praotců! (1892a), Strážce starožitností
(1895) či O starých knihách a krojích českých (1892b, 1902). Prostřednictvím
didaktických příběhů se autor snaží v dětech a mládeži pěstovat vztah k národním historickým památkám a kulturnímu dědictví vůbec. Usiluje o to,
aby se děti staly „strážci památek“, a navrhuje, aby byly zapojeny do činností
muzea. Podle K. Čermáka jsou muzea názornými školami pro naši mládež
a správně vedené školy je hojně navštěvují. Muzejníci by měli ke svému prospěchu vycházet školám vstříc, a to např. zapůjčením některých exponátů či
knih do vyučování (Čermák, 1899).
Závěrem lze říci, že česká muzea, kterých během 19. století vzniklo více
než padesát, využívala svých sbírek k osvětové, resp. lidovýchovné činnosti v souladu s dobovými trendy. Avšak výše prezentované příklady ukazují,
že v době vzniku a rozvoje prvních veřejných muzeí širší nabídka muzejní
edukace – tak jak ji známe dnes – prakticky neexistovala. Muzea sice svou
výchovnou funkci deklarovala, ale chápána byla dlouho především ve smyslu
podpory vzdělanosti a jejího pěstování či rozvoje vědy a umění.
Sami muzejníci považovali za hlavní poslání a vznešený účel muzea vědecké snažení, muzeum bylo chápáno jako vědecký ústav či badatelské centrum.
Akcentovaly se vědecké úkoly muzea, a to jak shromažďování, budování sbírkových celků, tak jejich zkoumání. Je třeba také poukázat na to, že období
vzniku muzeí u nás bylo, podobně jako v celé Evropě, silně ovlivněno nejen
rozvojem vědy, ale také národním hnutím. První muzea u nás tak měla kromě
vědeckých a osvětových úkolů také úlohu upevňovat patriotismus a budovat
zemské vlastenectví v rámci rakouské monarchie (Špét, 2003). Vznikající
zemská muzea, dokumentující dějiny, přírodu a kulturu daného území, se
stala viditelným symbolem vlasti a v politické rovině se stavěla proti rakous-
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kému centralismu. Osvětové snahy těchto institucí usilovaly tedy především
o výchovu k vlastenectví.
Muzeum představovalo místo, kde se prezentovaly sbírky a odborníkům
bylo umožněno jejich studium. Tehdejší muzejní expozice či výstavy byly
v podstatě jen vystavením všeho, čím muzeum disponovalo, a to i v případě
uměleckých muzeí, která prezentovala co největší množství děl v řadách nad
sebou (tzv. rám na rám). Pro návštěvníky byly muzejní expozice často chaotické, nepřehledné a jejich deklarovaný výchovný a vzdělávací efekt nebyl valný.

5.2 Stálá a živoucí škola pro všechny občany – 1. polovina 20. století
Teprve 20. století přináší pozvolné změny v chápání muzea a jeho prezentační činnosti a posiluje se jeho edukační úloha ve společnosti. Muzea
čeká náročná transformace, během níž se ze „skladiště“ sbírkových předmětů
změní v moderní instituce plnící nejen vědecké, ale i „kulturně výchovné“
úkoly. Ve srovnání s okolními zeměmi existovala na počátku století v českých
zemích velmi hustá síť muzeí, avšak mnohá z nich byla spravována ne zcela
profesionálně úsilím entuziastických laiků. Postrádala často nejen potřebné
odborné zázemí, ale i zajištění personální, organizační, prostorové a ﬁnanční.
Po vzniku samostatné republiky náleželo muzejnictví do kompetence
Ministerstva školství a národní osvěty, které usilovalo o vytvoření jeho přehledné organizační struktury a koordinaci činnosti muzeí (Špét, 2003). V naplnění tohoto cíle bylo důležitým mezníkem založení Svazu českých muzeí
vlastivědných v roce 1919. Tento svaz, v roce 1925 přejmenovaný na Svaz
československých muzeí, muzea nejen zastupoval, ale také koordinoval sběratelskou činnost těchto institucí, garantoval jednotnou metodiku inventarizace
a katalogizace sbírek či organizoval různé přednáškové, výstavní a publikační
aktivity. Značné úsilí bylo věnováno také přípravě muzejního zákona, který by
upravoval právní postavení muzeí. Prosadit přijetí tohoto potřebného zákona
se však přes všechny snahy do války nepodařilo (tamtéž).
V mladé Československé republice dál vznikají nová muzea – před válkou
zde působilo na 300 muzeí – i když ne vždy jsou uspokojivě zabezpečena
po ekonomické a prostorové stránce. Dál pokračuje tradice využívání sbírek
pro výukové účely, takže muzea umožňují vstup školních tříd na svou půdu,
a rozvíjí se také aktivita samotných muzeí směrem k běžným návštěvníkům.
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Spolupráce muzea se školami, zvláště nižších stupňů, však nebyla bezproblémová. Muzeum v první polovině 20. století zůstávalo nadále vznešenou
a vážnou institucí, v níž se typicky dětské projevy netolerovaly. Nejlepším příkladem přezíravého nahlížení na děti v expozici je mezi muzejními pedagogy
již legendární výrok A. Breitenbachera, kněze, historika a arcibiskupského
archiváře, publikovaný pod čarou v jeho knize Dějiny arcibiskupské obrazárny
v Kroměříži z roku 1925: „Nemohu pomlčeti o nešvaru, který zavládl v přítomnosti, že t. v květnu a červnu bývají do obrazárny voděny hotové karavany po
70–90 dětech z nejnižších škol. tříd, i třikrát, čtyřikrát denně, a nescházejí ani
občané, jimž cedítko ještě vykukuje vzadu. Jaký smysl a užitek má voditi 6–10leté
děti dívati se na Rembrandty, Tiziany, Dycky atd., dosud jsem nevyzkoumal.
Ale jedno vím jistě, že těch 300 dětí za den nanese plno prachu do galerie, že
se ten prach zvíří a usedne jako zhoubný mor na obrazy, nákladně nakoupené
a udržované“ (Breitenbacher, 1925, s. 128).
Buďme však spravedliví – edukační efekt takové prohlídky jistě nebyl
valný a metodicky propracované aktivity, které např. realizoval v hamburské galerii A. Lichtwark již koncem 19. století, u nás dosud nebyly běžné,
přestože jeho spis Výcvik v nazírání na díla umělecká byl v češtině vydán již
v roce 1915. Dokonce ani spolupráce s univerzitou nebyla vždy ideální, jak
je vidět na příkladu našeho Národního muzea, které na sklonku 19. století
vědomě omezuje svou tradiční spolupráci s pražskou univerzitou, a stává se
tak deﬁnitivně symbolem konzervativního a staromilského ústavu, o němž
T. G. Masaryk prohlašuje, že je mrtvou institucí (Špét, 2003). V duchu Palackého myšlenek a s vědomím, že ještě před vznikem republiky – a větší
měrou i v samostatné republice – působí v zemi i další funkční vědecké
instituce, viděl Masaryk v muzeu spíše než vědecký ústav „instituci kulturní
a národněvýchovnou, s poznatky vědy seznamující, což ovšem neznamenalo, že by
se vědou nemělo zabývat“ (Sklenář, 2001, s. 308). Národní muzeum kritizoval
T. G. Masaryk nejvýrazněji již v roce 1892, kdy pronesl na zemském sněmu
v diskuzi o muzejnictví a ochraně památek svůj Projev o museu zemském,
v němž doporučil prohloubit a zdokonalit výchovnou práci muzea, a to s použitím všech soudobých vědeckých poznatků (Masaryk, 1892).
Se vznikem republiky dochází nicméně i v konzervativním Národním
muzeu v Praze ke změnám: muzeum, měnící svůj název z dosavadního Muzea
království českého, nenáleželo sice zpočátku do správy nově vzniklého státu, avšak Ministerstvo školství a národní osvěty začalo v roce 1919 muzeu
ﬁnančně přispívat na osvětovou a popularizační činnost, a to s požadavkem,
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aby se přednášky konaly v dobu co nejvhodnější pro nejširší vrstvy a aby při
nich byl využíván „názorný materiál musejní“ (Sklenář, 2001).
V předválečných letech se pozvolna měnil přístup k expozicím, pojímaným dosud jako laikům nepřehledná shromaždiště celých sbírkových souborů
a koncipovaných v „ideálním“ případě jako kompletní vědecký systém určitého oboru. Toto pojetí nacházelo čím dál častěji své kritiky – např. J. Komárek upozorňuje v dobovém tisku muzejníky na to, že monotónní objemné
série exponátů jsou neúčelné a laikům nepřinášejí hlubší poučení: „V Berlíně
na př. stačí, vystaví-li 3 africké antilopy, my jich vystavujeme deset a naříkáme,
že nemůžeme vystavit všechny.“ Apeluje na to, aby se vystavovalo méně a aby
muzejníci přemáhali „zloducha sběratelství“ (cit. in Sklenář, 2001, s. 332).
Podobné myšlenky sice vyslovil již na sklonku století A. Frič či K. Čermák,
avšak do praxe se stále ještě neuvedly. Princip výběrovosti se neuplatňoval,
vitríny byly přeplněné, při vytváření expozic chyběl výtvarník.
Vhodným příkladem nového přístupu k tvorbě expozic může být naopak
Národní technické muzeum v Praze, jehož předchůdce v podobě Náprstkova
průmyslového muzea jsme zmínili v předchozí podkapitole. Technické muzeum Království českého bylo ustaveno v roce 1908 z iniciativy a prostředků
české technické inteligence, především vyučujících Vysoké školy technické.
Vzniklo s cílem mapovat a dokumentovat technický vývoj a prezentovat jeho
přínos společnosti. V souladu s dobovým étosem si kladlo za cíl také upozorňovat na podíl národa a státu na tomto vývoji.
Veřejnosti se otevřelo v roce 1910 a od počátku plánovalo a realizovalo
také osvětovou, resp. vzdělávací činnost, což dokazuje i fakt, že mezi prvními sbírkovými předměty byl např. názorný (dnes bychom řekli didaktický)
model cukrovaru v měřítku 1 : 10 (Hozák, 2008). Podstatný je také způsob,
jakým byly vytvářeny expozice – nikoliv jako shromaždiště exponátů, nýbrž
tematicky a s ohledem na zájmy návštěvníků. Ti mohli navštívit např. expozici
hornictví v suterénu muzejní budovy (tehdy šlo o Schwarzenberský palác)
nebo věrnou rekonstrukci alchymistické dílny s replikami křivulí a nádob
podle historických vzorů (tamtéž). V roce 1912 měli návštěvníci k dispozici
také průvodce muzeem, a to dokonce v pěti jazykových verzích.
Také v dnešním Moravském zemském muzeu v Brně se připravují změny
ve prospěch muzejní edukace – v roce 1923 byl vydán nový statut tohoto muzea, který jeho poslání v nové politické situaci deﬁnuje takto: „Účelem zemského muzea moravského je podporovati vlastivědný výzkum Moravy
po stránce historické i přírodovědecké. Proto vyhledává, sbírá, odborně konzer-
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vuje, přehledně vystavuje, vědecky popisuje a publikuje materiál takový, který
rozmnožuje a prohlubuje znalost dějin, kulturního a uměleckého vývoje, poměrů
a povahy půdy na Moravě, její fauny a ﬂory. Zemské muzeum pečuje o to, aby
vědění a vzdělání pronikly do nejširších vrstev obyvatelstva a aby sbírky muzejní
byly názorným doplňkem vyučování školního“ (cit. in Stránský, 1968, nečíslováno). Historické události však zbrzdily většinu plánů a edukační potenciál
tohoto muzea bude efektivněji využíván až od šedesátých let.
Během neblahých válečných let došlo k útlumu činnosti většiny českých
muzeí – jejich správa přešla do německých rukou, mnoho muzejních budov
bylo zabráno a poškozeno a některé sbírkové fondy byly zcela zničeny. Vzácnější sbírky se během okupace prozíravě ukrývaly, mnohá muzea byla totiž
uzavřena nebo zcela zabrána pro potřeby okupačních úřadů či armády. Například budovu Národního muzea v Praze obsadila německá armáda hned
15. března 1939. Ubytovala zde na 600 vojáků, a to na nanošené slámě přímo
ve výstavních sálech i historické zasedací síni. Kancelář prezidenta akademie
zabral vojenský soud, na budově symbolizující český národ byly vyvěšeny
vlajky s hákovým křížem a české bylo nařízeno spálit. Zaměstnanci je však
ukryli ve skladu koberců spolu s bystami národních velikánů, kde uschované
čekaly na květnové povstání (Sklenář, 2001). Obětavostí zaměstnanců muzea
se podařilo zachránit většinu sbírek, mnozí z pracovníků však byli „totálně
nasazeni“, deportováni do koncentračních táborů nebo ubiti při výsleších.
Na samém konci války, 7. května 1945, byla střední část budovy muzea zasažena německou bombou a zničeny byly odborné pracovny i část expozice
zoologie (tamtéž).
Pohnuté osudy mělo za války i Moravské zemské muzeum v Brně, které
přežívalo pod přímou německou správou a německým ředitelem. Část svých
sbírek během války ukrývalo na zámku v Mikulově, který byl však zapálen
ustupující nacistickou armádou, a došlo tak ke zničení uschovaných předmětů. Zemědělské muzeum v Opavě bylo dokonce nuceno zcela přepustit svou
budovu okupačnímu úřadu a sbírky sestěhovat na provizorní útočiště. V případě části opavských sbírek se podařilo uhájit možnost přístupu k nim pro
školní potřeby – výhradně pro tyto účely byla vydána alespoň malá část předmětů jinak vystěhovaného a nacisty zlikvidovaného Zemědělského muzea.
Před frontou byla další část sbírek ukryta v bývalých konírnách na zámku
v Hradci u Opavy, kde však byla na konci války rozkradena nebo zničena při
bombardování (Turek, 1964).
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Všechna muzea v protektorátu přežívala pod dozorem říšského pověřence
a zvláště velká zemská muzea byla s oblibou zneužívána pro propagandu.
Například v Národním muzeu v Praze se uskutečnily výstavy propagující
„německou velikost“, kterou z donucení navštěvovaly různé pracovní kolektivy
a školy. Avšak i v jiných muzeích se konaly výstavy podporující antisemitismus a oslavující nacistickou politiku či Hitlerjugend. V expozicích byly
českoněmecké či dokonce německočeské popisky a lektorské výklady probíhaly také v němčině. Takřka úplné ochromení činnosti vlastivědných a menších
městských muzeí znamenalo v roce 1944 totální nasazení. Kromě výše jmenovaných muzeí poškodila válka také muzea ve Žďáru nad Sázavou, Kolíně,
Ostravě, Českých Budějovicích (Špét, 2003).
Po osvobození začala obnova muzejních sbírek i budov, rekonstruovaly
se sbírkové fondy a mnohá muzea byla nucena řešit nevyhovující stav svých
prostor. Do sbírek se přijímaly věci konﬁskované Němcům a kolaborantům.
Před muzei stála na začátku nového období řada úkolů, k nimž se již v roce
1945 vyslovil Fridolín Macháček (1884–1954), významná osobnost našeho
muzejnictví a předseda Svazu českých muzeí, ve svém projevu Úkoly muzeí
v lidové demokracii proneseném na první poválečné hromadě svazu. V tomto
projevu31 reaguje na situaci, v níž muzea přistupují k poválečné reinstalaci
svých sbírek. Nabádá muzejníky k tomu, aby využili této příležitosti k novému pohledu na smysl muzea, které „nesmí býti v nové době chrámem a jen
chrámem. Musí se státi školou“ (publikováno in Špét, 1996, s. 24). Poukazuje
na to, že muzejní expozice byly laickým návštěvníkům dosud vzdálené a nepochopitelné, a požaduje, aby se návštěvníci v nových instalacích mohli učit
věcem, které potřebují ve svém denním životě. Muzeum „musí názorně ukázat, jaké naučení plyne z těchto pokladů, které nahromadilo ve svých sbírkách“
(tamtéž, s. 25).
F. Macháček považoval výchovně-vzdělávací činnost muzea za stěžejní
a kritizoval odtrženost muzea od současných problémů společnosti. Muzeum
by podle něj mělo být živou kulturní institucí, nikoliv pouhým skladištěm
neživotných památek. Podle jeho názoru by se měl návštěvník v muzeu učit
věcem využitelným v běžném životě, odmítal přeplňování expozic a požadoval
názornost, k níž mohou posloužit různé graﬁcké doplňky v podobě „výstavních etiket“, nákresů, fotograﬁí, diagramů, plánů či modelů, „aby i nejméně
31

Projev byl publikován teprve v roce 1996 jako příloha studie J. Špéta Fridolín Macháček
jako muzeolog a organizátor českého muzejnictví (Špét, 1996).
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informovaný návštěvník se poučil, jak má na památku hledět a o čem památka
vydává svědectví“ (tamtéž).

Obr. 66–68 Ukázka prvního čísla Časopisu Společnosti Vlastenského muzea
v Čechách a pohled na dnešní hlavní budovu Národního muzea v Praze
(těsně před plánovanou rekonstrukcí), foto: Petra Šobáňová
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Obr. 69 František Palacký

Obr. 70 Antonín Frič
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Obr. 71 Kliment Čermák

Obr 72 Fridolín Macháček
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Obr. 73 a 74 Ukázka z knihy Klimenta Čermáka Chraňte památky praotců!
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5.3 Formování proﬁlu socialistického člověka – vývoj po roce 1948
Po roce 1948 byla muzea zestátněna, hlavní muzea řídila přímo ministerstva, ostatní přešla do správy národních výborů. Všechna však neunikla
požadavkům nového režimu a byla opět zneužívána k propagandě – tentokrát
komunistické. Období represí, násilí proti domnělým či skutečným odpůrcům
režimu, politické procesy a demagogie zasáhlo nejen obyvatelstvo, ale stěžejní vliv mělo i na společenské instituce. Muzea se stala „organickou součástí
výchovy a formování proﬁlu socialistického člověka“ a byla vyzývána k tomu,
aby se stala „svého druhu školami, do nichž se lid přichází poučit a poznat svou
velkou národní minulost, jako je tomu v muzeích sovětských“ (Sklenář, 2001,
s. 356). Nadále by neměla propagovat doklady o staré vykořisťovatelské třídě
a zanedbávat tak dělnické hnutí a socialistickou výstavbu.
Muzea „se brzy naučila pracovat s nevelkým fondem vyžadovaných frází,
každou banalitu zaštiťovat sovětskými vzory a citáty z klasiků marxismu-leninismu, aby dala najevo poslušnost a mohla dál existovat“ (Sklenář, 2001, s. 359).
V Národním muzeu vzniká v roce 1950 výstava o „americkém brouku“, tedy
mandelince bramborové, kterou u nás podle propagandy vysadili američtí imperialisté s cílem škodit táboru socialismu, typické byly budovatelské
výstavy na politická témata vyhlašovaná ústředním výborem komunistické
strany (tamtéž). Ve stávajících strukturách odborných pracovišť byla budována oddělení „revolučních bojů a výstavby socialismu“, vznikala i obskurní
stranická muzea, jako např. Muzeum dělnického hnutí, Muzeum revolučních
bojů Klementa Gotwalda, Muzeum V. I. Lenina. Po Únoru začal také bujet
kvazimuzejní fenomén, jak bychom mohli nazvat nejrůznější koutky či síně
revolučních tradic, umístěné v každé škole či podniku.
Na druhou stranu však vznikala i významná muzea, jejichž činnost dodnes kontinuálně pokračuje. Příkladem může být dnešní Památník národního
písemnictví, který vznikl v roce 1952 pod názvem Památník národní kultury.
Dobové reálie výstižně ilustruje fakt, že nově ustanovený památník byl umístěn ve Strahovském klášteře, odebraném původnímu vlastníkovi, řádu premonstrátů. Památník národního písemnictví (pod tímto názvem již od roku
1953) koncipovaný jako muzeum české literatury převzal do své správy nejen
Strahovskou knihovnu, ale i statisíce svazků knih ze zrušených knihoven
pozavíraných klášterů, které byly rušeny v rámci násilné perzekuce církve.
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Znovu připomenout je třeba Národní technické muzeum, do jehož spletité historie tragicky zasáhla 2. světová válka a naopak komunistický režim
adorující dělnickou třídu a průmyslovou výrobu mu přinesl (ovšem kromě
povinného ideologického dohledu) zlepšení ﬁnanční situace. Pozitivem bylo
také částečné navrácení muzejní budovy, kterou si muzeum nechalo dříve
postavit, avšak která mu byla ještě před nastěhováním odebrána pro protektorátní poštovní správu. Pro muzeum se nyní stalo výhodou, že komunistický
režim usiloval o rozvoj těžkého průmyslu, a podporoval proto technickou,
resp. polytechnickou výchovu – technické muzejnictví a výstavnictví se mělo
stát její oporou. Postátněné Národní technické muzeum bylo proto nově vymezeno jako vědecko-badatelský a lidovýchovný ústav, „jehož účelem bude
podporovat a podněcovat technické, hospodářské a průmyslové studium a technicko-hospodářský rozvoj“ (cit. in Hozák, 2008, s. 95).
Koncepce počítala s tím, že muzeum bude – kromě přípravy expozic a výstav – vykonávat doprovodnou vzdělávací činnost, zejm. formou přednášek,
ﬁlmových projekcí a vydáváním publikací. Požadovala se spolupráce se školami všech stupňů. Příkladem raritního, didakticky koncipovaného počinu bylo
vybudování důlních expozic v podzemí nové muzejní budovy v roce 1953.
Tato expozice měla věrně zachytit hornické prostředí a speciﬁka tohoto režimem adorovaného oboru. S cílem přivést mladé lidi k tomuto povolání byly
do muzea navezeny těžké těžební stroje a důlní zařízení. „Model“ uhelného
a rudného dolu měřil na 500 metrů, kvůli názornosti bylo na stěny upevněno reálné uhlí. Část strojů se dokonce předváděla v provozu, z čehož bylo
postupně upuštěno kvůli nadměrné prašnosti (Hozák, 2008). Kromě toho
bylo možné zhlédnout atraktivní expozice na téma cyklistika, kinematograﬁe,
rozhlasová technika a historie dopravy.
V roce 1959 byl přijat zákon o muzeích a galeriích,32 který deﬁnuje muzea
jako „ústavy, které na základě průzkumu, popřípadě vědeckého výzkumu plánovitě shromažďují, odborně spravují a vědeckými metodami zpracovávají sbírky
hmotného dokladového materiálu o vývoji přírody a společnosti, o uměleckém
tvoření nebo jiném druhu lidské činnosti a využívají těchto sbírek ke kulturní
a osvětové činnosti“ (Československá socialistická republika, 1959). Na jeho
základě a v souladu s Usnesením Ústředního výboru KSČ o dalším rozvoji a prohloubení ideové účinnosti osvětové práce (z roku 1958) byly navrženy formy,
32

Zajímavostí je, že tento zákon platil až do roku 2000, kdy byl teprve přijat nový zákon
o ochraně sbírek muzejní povahy (č. 122/2000 Sb.).
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jimiž je vhodné rozvíjet spolupráci mezi muzei a školami. Doporučeno bylo
využívání expozic a výstav k výuce, pořádání speciálních „výstavek“ pro školy
(i putovních), pořádání přednášek na školách, organizování vlastivědných
kroužků, pomoc školám při vybavování kabinetů, vytváření „vlastivědy“ okresu jako pomůcky pro učitele. Plánována byla také hlubší spolupráce mezi
muzei a existujícími pedagogickými centry (Špét, 1976a).
Přes všechna negativa přineslo toto období také pokračující profesionalizaci muzejní práce a budování teoretické báze oboru muzeologie, k němuž
přispěla i muzeologická publikace Zásady českého muzejnictví J. F. Svobody
(1949), o jejíž vydání usiloval Svaz československých muzeí již za první republiky. Toto dílo shrnuje dobové muzeologické poznatky a vyjadřuje stanovisko
svazu, který se snažil o zavedení jednotných zásad do praxe muzeí. Z našeho pohledu, sledujícího především edukační využívání sbírek, nepřináší sice
Svobodova publikace výraznější posun (muzeum má podle něj v prvé řadě
shromažďovat a tezaurovat sbírky a působení muzea na veřejnost se děje jejich instalací), avšak přispěla ke kvalitě teoretické báze českého muzejnictví.
Ta se spoluvytvářela i bohatou publikační činností samotných muzeí, která
prezentovala svou práci v monograﬁckých publikacích, katalozích výstav,
odborných či popularizačních článcích.
Ještě v roce 1950 upozorňuje J. Neustupný (1950, s. 65) ve svých Otázkách dnešního musejnictví, další významné muzeologické publikaci, že „lidovýchovné“ úkoly nesnižují vědecký statut muzeí a že každé veřejné muzeum
je zároveň lidovýchovným ústavem. Konstatuje však, že dosud existují muzea,
„jejichž lidovýchovné působení je nepatrné nebo vůbec žádné; tyto skutečnosti však
svědčí o naprostém nepochopení myšlenky musea a představují ustrnutí na vzhledu museí z dob, kdy veřejnost do nich nechodila“. Autor kritizuje staromilství
mnoha muzejních pracovníků a také to, že mnohé sbírky nejsou přizpůsobeny laickým návštěvníkům, kteří je pak opouštějí bez poučení. V případě, že
muzejníci nejsou schopni popularizovat vědecké poznatky sami, doporučuje
přizvat k tvorbě expozice pedagoga, tak „aby vědecký základ myšlenky zůstal
nedotčen, ale aby návštěvníci pochopili obsah a smysl výstavy“ (Neustupný,
1950, s. 84).
Jako příklad hodný následování uvádí zahraniční muzea z USA, SSSR
či Francie a mnoho následováníhodných podrobností z jejich činnosti. Ze
srovnání s nimi vycházejí naše muzea jako zaostalá, protože v mnohých se
s „lidovýchovou“ dosud ani nezačalo. J. Neustupný (1950) navrhuje, aby
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muzea návštěvníkům vycházela vstříc např. úpravou expozic, pořádáním krátkodobých výstav, úpravou návštěvní doby a lepší propagací. J. Neustupný,
jeden ze zakladatelů naší moderní muzeologie a významný činitel Svazu
muzeí, své názory na tvorbu expozic uplatnil i v praxi – v Národním muzeu
v Praze byl tvůrcem zdařilých archeologických expozic.
Nový, moderní způsob tvorby expozic se prosazuje stále více, vystavuje
se méně exponátů a více se využívají různé rekonstrukce, modely, kresby
či fotograﬁe. V šedesátých letech se také k nám dostávají nové prezentační
možnosti a vytvářejí se „naukové“ výstavy, jako např. brněnské Za tajemstvím
Země, Houby-Fungi a Genetika (Stránský, 1968). V Brně-Pisárkách byl vybudován moderní pavilon Antropos, mapující původ a vývoj člověka. Pojetí
expozice (otevřené v roce 1965) bylo k návštěvníkům velmi vstřícné, a tak se
pavilon stal brzy cílem mnoha školních výprav, obdivujících zejména zdařilou
rekonstrukci mamuta v životní velikosti. Již od 80. let se Moravské zemské
muzeum dokonce zabývalo myšlenkou na zřízení dětského muzea, specializovaného oddělení pro práci s dětmi a mládeží. Tato v našem prostředí nevšední
a novátorská idea byla nakonec realizována v roce 1992 (Poláková, 1995).
Také v Národním muzeu vznikají zajímavé počiny, např. na zoologické výstavě Afrika očima lovce (z roku 1956) bylo možné spatřit dioráma33 se zvířaty
zasazenými do jejich přirozeného prostředí, realizují se expozice s menším
počtem vybraných exponátů a volnějším uspořádáním, které neužívají pouze
vitrín, ale vycházejí i do prostoru expozice. Šlo např. o výstavu Husitské revoluční hnutí nebo Nálezy mincí historickým pramenem (obě z roku 1953) či Pravěk Československa z roku 1958 s tzv. proudovými vitrínami, tedy nedělenými,
prostornými zasklenými plochami, použitými namísto do té doby obvyklých
samostatných skříní (Sklenář, 2001). V 60. letech vzniklo v Národním muzeu
oddělení osvětové práce a také návštěvnicky úspěšná expozice zoologie.
Základem osvětové činnosti muzeí zůstávají expozice a výstavy, pořádají
se přednášky či přednáškové cykly, výklady a besedy ve sbírkách, konají se
školní exkurze, muzejní pracovníci vystupují v rozhlasových a televizních
pořadech, publikují v odborných časopisech, vydávají monograﬁe.
60. léta 20. století jsou ve vývoji českého muzejnictví považována za přelomová. Jednak došlo k výše zmíněnému přijetí nového zákona o muzeích
a galeriích (v roce 1959), který podpořil větší profesionalizaci práce muzeí,
33

Dioramatem rozumíme rozměrný obraz, mnohdy doplněný plastickými prvky, který je
umístěn a osvětlen takovým způsobem, že budí v divácích iluzivní dojem skutečnosti.
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jednak se české muzejnictví více zapojilo do činnosti mezinárodní organizace ICOM (International Council of Museums), která vznikla jako profesní
nevládní organizace při UNESCO již roku 1946. Svůj národní výbor ICOM
mělo Československo sice již od roku 1947, avšak po Únoru došlo k oslabení
všech našich kontaktů s mezinárodními organizacemi, které se oživují právě
v letech šedesátých.
Vycházejí první studie na téma spolupráce muzea a školy, zejm. publikace Františka Pražáka O spolupráci škol s muzeem (1961) nebo Zkušenosti
ze spolupráce školy a muzea při vyučování dějepisu Josefa Petrtyla (1962).
V 70. a 80. letech postupně vznikají další, a to v rámci ediční činnosti Ústředního muzeologického kabinetu. Jde o sborníky příspěvků ze seminářů uspořádaných na téma spolupráce školy a muzea (Turková, 1965, Špét, 1968, Špét,
1971, Špét, 1976b, Turková, Bartůšek, 1981, Hyndráková, 1986). V roce 1973
byl vydán slovenský sborník Význam spolupráce múzea a školy (Pažur, 1973),
zkušenosti Technického muzea v Brně z práce s mládeží byly prezentovány roce 1976 ve sborníku O výchově mládeže v Technickém muzeu v Brně (Konečná, 1976).
Výše zmíněné sborníky, i když jsou dnes již obtížně dostupné, podávají dobrý obraz nejen o konkrétní edukační činnosti tehdejších muzeí, ale
přinášejí také teoretické stati a výsledky prvních muzejně pedagogických
výzkumných šetření. Výzkumy byly zaměřeny nejen na statistický průzkum
návštěvnosti, ale zkoumaly také přístup učitelů k výuce v muzeu, způsob začlenění návštěvy muzea do vyučovacího procesu či dobu strávenou cestou
do muzea a v expozici.
Výsledky výzkumů i cíle v této oblasti zde prezentuje zejména Jiří Špét
(*1928), významný český znalec muzeí a činitel Ústředního muzeologického kabinetu, který byl pověřen realizací výzkumného projektu zaměřeného
na spolupráci muzeí a škol a usiloval o rozpracování metodiky k této spolupráci. J. Špét vymezuje stěžejní okruhy problémů, které je třeba v oblasti muzejní
edukace řešit. Upozorňuje na příklad na to, že přestože existují systémové
předpoklady spolupráce muzeí a škol (v podobě oﬁciálních politických dokumentů), učitelé dosud nedoceňují možnosti muzea, „pokládají jeho návštěvu
za ztracený nebo oddechový čas“, neradi narušují tradiční formy výuky, a také
na to, že spolupráce škol s muzei není dostatečně zakotvena v osnovách (Špét,
1976a, s. 10). Autor shrnuje situaci v šedesátých letech takto: výuka v muzeu
nebyla „dostatečně organizována, probíhala živelně a nevyužívala v dostatečné
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míře teoretických poznatků“ (Špét, 1976a, s. 13). Výzkum představený na gottwaldovském semináři konaném v roce 1974 konstatuje, že školy přicházejí
do muzea nikoliv proto, aby si bez speciﬁckého cíle prohlížely celou expozici,
ale spíše kvůli studiu určitého tématu. Návštěva muzea je pro školní třídy
příležitostí k shrnutí a opakování učiva, preferují, když se jim v expozici
věnuje muzejní pracovník, a že do muzea chodí se svými žáky především
učitelé-historici (tamtéž).
Z významných publikací J. Špéta jmenujme ještě alespoň Přehled vývoje českého muzejnictví I. (do roku 1945) (1. vydání z roku 1979a, 2. vydání
z roku 2003), Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury (1979b) či publikaci Formování a rozvoj socialistického muzejnictví v ČSR (1945–1985) z roku
1988. Podle J. Špéta má muzeum dva stěžejní cíle, které musí být ve vzájemné
symbióze: „Muzeum stává se však muzeem teprve tehdy, vytvoří-li se jako pracoviště, které nejen záměrně a programově shromažďuje předměty určitého druhu
a zaměření i hodnoty, pečuje o jejich ochranu a zabezpečení, ale shromážděných
sbírek také využívá ve prospěch společnosti k cílům výchovně vzdělávacím a vědeckovýzkumným“ (Špét, 1979a, s. 14).
Spolu s monograﬁí Muzeum a výchova (Beneš, 1980) a dvěma díly publikace Kulturně výchovná činnost muzeí (Beneš, 1981) představují výše jmenované
sborníky, tematizující vztah muzea a školy, důležitý muzejně pedagogický
materiál. O publikacích J. Beneše je podrobněji pojednáno v kapitole 5.5.
Tento významný český muzeolog zde vymezuje muzeum jako výchovnou instituci, která „zespolečenšťuje autentické hodnoty kulturního dědictví“ a na základě
přímé smyslové zkušenosti umožňuje kultivovat schopnosti člověka i jeho
znalosti (Beneš, 1980, s. 28). Muzeum dává svým návštěvníkům možnost
pronikat pod povrch věcí k podstatě přírodních i historických procesů a pěstuje pozitivní vztah k hodnotám kulturního dědictví.
Do šedesátých a sedmdesátých let také sahá tradice systematické edukační
činnosti mnoha českých muzeí. Na omezené ploše této podkapitoly je možné
uvést pouze několik příkladů toho, jak vypadala edukační aktivita muzeí ve
druhé polovině 20. století. Jmenujme tedy alespoň jednu přední instituci
s celorepublikovým dosahem a jednu instituci regionální; obě dobře ukazují
škálu edukačních aktivit realizovaných v tehdejších muzeích.
Jako příklad první poslouží nejlépe Národní galerie v Praze, která edukační aktivity realizovala pravidelně právě od šedesátých let. V roce 1965 zde
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bylo dokonce založeno lektorské oddělení, což bylo v organizační struktuře
tehdejších muzeí neobvyklé. Zpočátku oddělení realizovalo přednášky, komentované prohlídky či besedy, probíhalo zde také kreslení podle vystavených
uměleckých děl. Postupně docházelo v organizační skladbě galerie k různým
změnám a lektorská oddělení vznikala při jednotlivých stálých expozicích.
Např. při otevření expozice českého umění 19. století v klášteře sv. Anežky
v roce 1985 vzniklo Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století. To dokonce
od roku 1989 disponovalo výtvarným ateliérem pro děti a rodiče. V Ateliéru
se realizovaly různé výtvarné aktivity, které doplňovaly přednášky či besedy
v expozici, anebo volné výtvarné činnosti dětí, jejichž rodiče se zatím věnovali
prohlídce výstavy (Šimková, 1995).
Při programech určených školám byla nejčastěji používána metoda výkladu, někdy doplněná výtvarnou aktivitou inspirovanou zhlédnutými díly.
Programy vedly stálé lektorky nebo externí lektoři, kteří byli v 80. a počátkem
90. let 20. století vybíráni na základě konkurzu a absolvování připraveného
kurzu. Externími lektory se původně mohli stát absolventi středních škol,
což se však postupně změnilo v 90. letech, kdy se začal klást větší důraz na
odbornost lektorů a jejich vystupování (požadovala se jazyková vybavenost,
znalosti z oboru dějin umění a pedagogické dovednosti). Dnes jsou zde externími lektory především vysokoškolští studenti různých oborů anebo mladí
profesionálové, absolventi teoretických i praktických uměleckých oborů (Bystřický et al., 2011).
Vývoj edukačních programů v Národní galerii dospěl během druhé poloviny 20. století od frontálních forem a nápodoby až k aktivizaci návštěvníků,
jak ji požadujeme dnes. Postupně zde vznikaly metodicky propracované, interaktivní a zážitkové programy, které pracují s různými přístupy k interpretaci
uměleckého díla, kombinují diskuzi a tvůrčí aktivity výtvarné, dramatické, literární aj. Galerie se tak v souladu se současnými trendy stává místem zážitků,
duchovního obohacení, vzdělávání, vlastní tvorby a sdílení umění (tamtéž).
Druhým příkladem z druhé poloviny 20. století může být činnost Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, na kterém lze dobře ilustrovat nejlepší tradice
české muzejní edukace a dobové maximum edukační aktivity muzeí. Toto
muzeum bylo otevřeno teprve v roce 1944, přestože snahy založit ve městě
Zlín vlastní muzeum se datují do dvacátých let 20. století. Také sbírkotvorná
činnost je zde podstatně staršího data, např. baťovské sbírky byly shromažďovány z iniciativy ﬁrmy už od počátku 30. let.
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V roce 1953 bylo ustaveno Krajské muzeum (název zdejšího muzea se
změnil několikrát), které zastřešilo dosavadní sbírkotvornou činnost městského muzea a ﬁrmy Baťa. Expozice v tehdejším Gottwaldově byly využívány
ke školní výuce a obohacování volného času mládeže. Byla zajišťována výuka
v archeologických a přírodovědných expozicích muzea a návštěvy některých
krátkodobých výstav. Muzeum pořádalo odborné semináře, poznávací zájezdy pro učitele dějepisu, v rámci tzv. „muzejních pátků“ byly pořádány
cykly přednášek s regionální historickou tematikou pro pedagogy, žáky a pro
širší veřejnost. Pro edukační účely začalo muzeum vydávat doprovodné texty
k výstavám, určené různým věkovým kategoriím žáků (Habartová, 2011).
Muzeum různými způsoby spolupracovalo se školami a podporovalo
školní výuku (např. poskytováním pomůcek), na objednávku pedagogů byly
dokonce vytvářeny putovní výstavy, instalované ve školách. Díky spolupráci
s muzeem vznikaly na školách vlastivědné kroužky, kde přednášeli odborní
pracovníci muzea. Velký prostor byl vymezen samostatné a aktivní činnosti
dětí, v muzeu děti vyhledávaly informace a historické materiály, vypracovávaly
referáty, které pak přednášely třídě.
Žáci se dokonce zapojovali do činností v depozitářích či konzervátorských dílnách, účastnili se národopisných i archeologických výzkumů, podíleli
se např. na shromažďování hmotných dokladů pro etnograﬁckou expozici.
Ve spolupráci s muzeem byly pořádány školní olympiády a v dalších aktivitách
spolupracovaly s muzeem nejen školy, ale také jiné instituce, věnující se volnému času dětí a mládeže. Muzeum rovněž pořádalo letní tábory a intenzivní
byla spolupráce nejen se základními školami, ale i se školami mateřskými
a s tehdejšími lidovými školami umění (Habartová, 2011).
Od 60. let se v muzeu konaly pravidelné výstavy věnované dětskému výtvarnému projevu, od 80. let přibyly aktivity s učni a pedagogy odborných
učilišť. Od 70. let bylo muzeum zapojeno do celostátního programu Mládež
a kultura. Původně jednorázové vzdělávací aktivity se postupně staly trvalou
součástí aktivit muzea a v roce 1965 vyvrcholily v uspořádání 1. celostátního
semináře, jehož předmětem byla spolupráce muzeí a škol. Pro velký úspěch
se pokračovalo v pořádání těchto seminářů, které se uskutečnily ještě v letech 1968, 1970, 1972, 1974 a 1976 (Habartová, 2011); o sbornících z těchto
seminářů jsme se již zmínili. Tak byla v tehdejším Gottwaldově založena
tradice odborných muzejně pedagogických setkání, na niž muzeum úspěšně
navázalo po roce 2000.
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70. léta byla u nás hluboce poznamenána normalizací, jak komunisté
nazývali období po sovětské okupaci. Po relativně otevřených šedesátých
letech dochází k potlačení opozice, uzavření hranic, znovuzavedení přísné
cenzury a zvýšené činnosti tajné policie. V tomto období se stává v oblasti
muzejnictví nástrojem moci také Ústřední muzeologický kabinet, resp. jeho
Oddělení odborně poradenské a inspekční, jehož pracovníci prováděli komplexní prověrky muzejních expozic, a to zejména expozic týkajících se období
nejnovějších dějin (Douša, 2011). Cílem prověrek bylo „odstranit ideově a politicky nežádoucí prvky“ (Špét, 1976a, s. 23) a zajistit v muzeích prostor pro
propagandistické prezentování „revolučních dělnických a internacionálních
tradic“, oslavu Sovětského svazu a vedoucí úlohy KSČ. Muzea byla během
normalizace očištěna od „pravicových živlů“ a „stala se plně angažovanými nástroji socialistické kulturní politiky“, které měly nadále účinněji ideově působit
na veřejnost (Sklenář, 2001, 381). Avšak i v tomto období vznikají zajímavé
publikace a vzdělávací akce, byť zaštítěny povinnými ideologickými frázemi.
Přírodovědecké muzeum (součást Národního muzea) např. uspořádalo vzdělávací cyklus Věda a science-ﬁction, v letech 1969–1990 se díky Národnímu
muzeu uskutečnily cykly Mimoškolní výuky prehistorie a protohistorie, jimiž
prošly stovky zájemců (tamtéž).
Ze všech uvedených příkladů je patrné, že muzejní edukace má v českých
zemích silnou tradici. V archivech mnoha českých muzeí bychom našli větší
či menší výčet edukačních aktivit podobného charakteru. Celkově lze však
říci, že kvalita edukace v předlistopadových muzeích byla problematická –
pokud o ní lze u některých muzeí vůbec hovořit – a záleželo především na
konkrétních osobnostech pracujících v daném muzeu, zda tento druh aktivit
v muzeu dostal prostor či nikoliv. Spolupráce se školami sice probíhala a školy
muzeum během školního roku běžně navštěvovaly,34 zavedený systém muzejní
edukace pro širší veřejnost, její propracovanější koncepce, zajímavější metody
a formy však prakticky neexistovaly, jen ojediněle existovalo v muzeích zázemí
v podobě učeben či ateliérů. Činnost muzea jako celku i jeho výchovně-vzdě34

Provedené výzkumy např. ukazují, že děti navštěvující základní školu v osmdesátých
a devadesátých letech 20. století většinou muzeum se školou navštívily několikrát
(54 %), 39 % dětí navštěvovalo muzeum častěji (min. jednou za školní rok) a 7 % nenavštívilo muzeum se školou nikdy (Šobáňová, 2009). „Spolupráci se školami uskutečňují …
skoro všechna živá muzea, stupeň intenzity je ovšem různý a různá je i kvalita a formy“
(Špét, 1976a, s. 17).
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lávací aktivity ovlivňovala ideologie vládnoucího režimu, negativní vliv měla
vynucená izolace českého muzejnictví a s ní související nedostatek informací
o dění ve světových muzejně pedagogických centrech.
Edukační funkce muzeí byla sice deklarována, avšak z dnešního pohledu,
kdy muzejní edukace zažívá nebývalý rozmach, se nám jeví efektivita tehdejšího výchovného působení muzeí jako nízká a formy muzejní edukace jako
omezené a skromné. Často nereﬂektovaly ani základní pedagogické poznatky,
v muzeích chyběl specialista, diverziﬁkované programy se připravovaly málokdy, nejčastější formou byl výklad, přednáška nebo beseda. Dnes tolik populární animaci nikdo neznal. Pokud byl např. pro školní skupiny k dispozici
pracovník, který děti muzeem prováděl, byla to spíše typická průvodcovská
služba, jak ji známe např. ze správy památek, nikoliv moderní, s aktivizací
dětí a kreativními praktickými činnostmi spojená vzdělávací aktivita.
Nelze samozřejmě paušalizovat a je nepochybné, že současná muzejní
edukace v České republice staví nejen na zahraničních vzorech, ale i na nosném odkazu osobností české muzejní pedagogiky, jak bylo ostatně ukázáno
na příkladech. Je nepochybné, že vývoj české muzejní edukace ještě čeká
na podrobné zmapování a zaslouží si monograﬁcké zpracování, které může
přinést další inspirativní příklady z její historie.

5.4 Po pádu železné opony
V období po pádu železné opony dochází nejen ve společnosti, ale i v muzejnictví k mnoha výrazným změnám – v nových politických a ekonomických
podmínkách vzniká řada nových muzeí, mnoho stávajících přistupuje k rekonstrukci svých expozic či celých budov, do činnosti muzeí zasahuje nástup
nových médií a informačních a komunikačních technologií. Muzejní fenomén
nebývale ožívá a stává se jedním z projevů občanské společnosti (Fialová,
2002). Do dosud izolované země se dostávají podrobnější informace o fungování zahraničních muzeí a jejich edukační činnosti. Moderní formy muzejní
edukace, které k nám ze zahraničí postupně pronikají, vzbuzují v muzejnících
i návštěvnících zájem a nadšení. Jako by do té doby nikoho nenapadlo, že
muzeum může být atraktivní, že může přinášet radost nejen badatelům, ale
i laikům, a dokonce dětem, a že je možné zde získat informace, ponaučení
a zkušenosti spojené se zážitkem a zábavou.
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Od 90. let se pod vlivem zahraničních podnětů radikálně mění podoba,
rozsah i popularita muzejní edukace, takže se pozvolna stává nepřehlédnutelným jevem a vyvolává také potřebu odborné reﬂexe. Vychází první odborná
stať zprostředkující zahraniční zkušenosti a zavádějící do naší terminologie
sousloví muzeopedagogika, resp. muzejní pedagogika, a sice Vývoj německé
muzeopedagogiky Vladimíra Jůvy (1994). V roce 1998 vydává další důležitou muzejně pedagogickou publikaci Radek Horáček (1998) – pod názvem
Galerijní animace a zprostředkování umění. K oběma autorům se vrátíme ještě
v kapitole 5.5.
Roku 2003 přijala česká vláda Koncepci účinnější péče o movité kulturní
dědictví v České republice na léta 2003–2008 (koncepce rozvoje muzejnictví),
která nepřináší pouze koncepční výhled na stanovené období, ale zároveň
představuje výstižnou analýzu dosavadního stavu péče o movité kulturní dědictví v ČR. Konstatuje, že v roce 1990 existovalo v zemi na 400 muzeí,
galerií či památníků spravujících desítky milionů sbírkových předmětů. Stav
mnoha muzejních budov, zejména depozitářů, označuje za zanedbaný či přímo nevyhovující, expozice za poplatné době svého vzniku a pro návštěvníky
neatraktivní.
Koncepce konstatuje také nízkou úroveň technického vybavení, počítače
se dosud nepoužívaly. Autoři poukazují také na přetrvávající stereotypy v myšlení projevující se v muzejních aktivitách a malý zájem veřejnosti o muzea
a muzeí o veřejnost. Expozice, deformující výklad historie, se po revoluci
narychlo měnily, avšak ﬁnance na nové instalace k dispozici nebyly (Koncepce, 2003). Během 90. let vzniká v ČR dalších téměř 150 muzeí, zřizovaných
obcemi, neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty či soukromými
osobami. Nejčastěji jde o muzea technická, specializovaná či vlastivědná
(Fialová, 2002).
V roce 1990 vzniká dnešní Asociace muzeí a galerií ČR a samostatná Rada
galerií ČR, profesní unie českých muzeí umění. V roce 2004 byla v rámci druhého ze jmenovaných uskupení zřízena Komora edukačních pracovníků, představující první viditelné zaštítění profese muzejní pedagog (v rámci komory
se užívá označení „edukátor“), která jinak dosud v katalogu prací oﬁciálně
neexistuje. Komora edukačních pracovníků deklarovala jako hlavní oblasti
své činnosti vytvoření systému dalšího profesionálního vzdělávání edukátorů,
zajištění výměny informací a zkušeností mezi vzdělávacími pracovníky jednotlivých galerií (zejména prostřednictvím webových stránek komory) a vytvoření zázemí vedoucího ke stabilizaci pozice edukátora v rámci jednotlivých
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muzejních institucí (Zpráva, 2005). Z uvedených formulací je zřejmé, které
problémy vnímali – a dodnes vnímají – muzejní pedagogové jako stěžejní.
V roce 1992 bylo při Moravském zemském muzeu v Brně otevřeno Dětské
muzeum, v českém prostředí dosud ojedinělý typ instituce. V počátcích zde
působily tři muzejní pedagožky a muzeum disponovalo vlastním výstavním
prostorem o rozloze 100 m2 (Poláková, 1995). Edukační aktivity se zde realizovaly v několika rovinách – jako edukační programy doplňující školní výuku,
jako volnočasové programy pro školní třídy, družiny a různé zájmové skupiny,
jako víkendové akce pro veřejnost, různé prázdninové akce, programy či soutěže a konečně jako vzdělávací semináře či konzultace pro studenty vysokých
škol, učitele, muzejníky apod.
Toto pracoviště je v České republice dosud jediným dětským muzeem,
a proto bylo zpočátku nuceno hledat optimální model fungování takového
zařízení. Bez problémů jistě nebyla ani komunikace v rámci celého muzea,
kde nebylo zvykem – ostatně jako i v ostatních českých muzeích – považovat
edukační působení za integrální součást muzejních aktivit (Poláková, 2003).
Pracovnice se soustředily na vytváření vlastních výstav, koncipovaných nejen
s ohledem na děti, ale i na hendikepované návštěvníky. Dětské muzeum se
řídí některými stěžejními zásadami, které ho odlišují od běžného muzea: jde
o prostor primárně určený dětem (dospělí jsou zde „pouze“ doprovod), jinak
se přistupuje k tvorbě výstav, které se většinou obejdou bez typických vitrín.
Děti mohou k exponátům přistupovat zblízka a prohlížet si je, vše si mohou
vyzkoušet a ohmatat. Vystavené předměty jsou co nejvíce názorné, děti jsou
vedeny k aktivitě, muzejní pedagog vystupuje neautoritativně a je otevřen pro
diskuzi a dialog. Samozřejmostí je variování programů dle věku dětí, které
nejsou nahlíženy jako homogenní návštěvnická skupina (Poláková, 1995).
V počátcích fungovalo brněnské dětské muzeum jako „muzejní dílna“
pouze pro objednané skupiny, a nebylo tedy volně otevřeno pro neorganizované návštěvníky (tamtéž). Úspěšné bylo v navazování kontaktů s ostatními muzei a mnohé výstavy fungovaly jako putovní. Jsou využitelné pro školní výuku
a koncipované mezioborově; jako příklad jmenujme např. výstavy Lékárny,
lékaři, léčitelé, O strašidlech nebo Víš, co jíš. Dětské muzeum umožňuje také
zápůjčky interaktivních kolekcí, např. na téma pravěk, středověk, vývoj písma
domácí zvířata, stará pošta apod., které slouží nejenom edukačním účelům,
ale také jako metodický materiál pro ostatní muzea (Poláková, 2003). Bohaté
zkušenosti pracovníků dětského muzea jsou shrnuty v publikaci Inspiration
muzejní pedagogiky (Poláková et al., 2010).
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Také Národní muzeum v Praze výrazně proměnilo svou výstavní politiku.
Po roce 2000 zde byly realizovány inovativní a návštěvnicky velmi úspěšné
výstavy Voda a život, Fotbal – 70 let od římského ﬁnále, Zlaté časy médií, Lovci
Mamutů, Stopy lidí, Albrecht z Valdštejna a jeho doba, Republika a Příběh planety Země (Koncepce rozvoje Národního muzea, 2010).
V roce 1995 se v Moravském zemském muzeu v Brně uskutečnila konference Děti, mládež, … a muzea, která se pak zopakovala ještě v letech 1999
a 2003. Byly vydány sborníky příspěvků, které dobře mapují tehdejší problémy, ale i úspěchy muzejní edukace u nás. Příspěvky účastníků ukazují posun
v myšlení muzejníků, kteří přes počáteční neochotu či konzervativnost obracejí svou pozornost k doposud opomíjenému dětskému návštěvníkovi.
Přínosné muzeologické semináře se uskutečnily v roce 1996 a 1997 také
v Masarykově muzeu v Hodoníně a byly z nich vydány sborníky s názvy
Muzea a návštěvníci aneb Jsou návštěvníci v muzeích vítaní či na obtíž? (1996)
a Muzea a návštěvníci aneb Je výstava zábava či otrava? (1997).
Kromě jmenovaného došlo v minulých letech také k dalším počinům,
které ovlivnily a dosud ovlivňují dění v oboru muzejní pedagogika. V roce
2001 např. vydalo Ministerstvo kultury programový materiál Kulturní politika
se stanovenými cíli v oblasti kultury do roku 2005, v němž se kromě jiného
s uspokojením konstatuje, že v předchozích letech bylo investováno do péče
o uchování národního kulturního dědictví a rozhojnila se jeho prezentace
a propagace prostřednictví úspěšných akcí, jako např. Mezinárodní den památek a sídel, Mezinárodní den muzeí a Dny evropského dědictví. „Muzea, galerie
a památkové ústavy vytvořily speciální expozice, které učinily kulturní dědictví pro
děti atraktivnější (dětská muzea, dětské ateliéry, výstavy strašidel). Ministerstvo
kultury bude proto ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
na základě doporučení shora uvedené komise podporovat cílené aktivity kulturních institucí a škol zaměřené na další přiblížení národního kulturního dědictví
dětem a mládeži (např. sdílení digitalizovaných informací o kulturním dědictví,
školní vlastivědné výlety, adopce částí kulturního dědictví školami nebo dětskými
organizacemi)“ (Kulturní politika, 2001, s. 25–26). Materiál deklaruje podporu kulturní a estetické výchovy i výchovy k poznání národního kulturního
dědictví vlasti a hrdosti na něj (tamtéž).
V roce 2004 vzniklo s podporou Ministerstva kultury ČR při Dětském
muzeu Moravského zemského muzea v Brně metodické Centrum pro rozvoj
muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží. Vznik tohoto
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centra lze chápat jako ocenění dosavadní činnosti brněnských pracovníků, kteří
pozitivně ovlivnili dění i v jiných muzeích. Zamýšleným cílem centra (které
se však od počátku potýkalo s ﬁnančními problémy) bylo motivovat ostatní
muzejní zařízení k výchově dětského návštěvníka, účinnějšímu využívání sbírkových fondů muzeí pro edukační činnost a také orientace na dosud opomíjené
skupiny návštěvníků se speciﬁckými potřebami (např. s různými formami hendikepu). Posláním centra je výzkumná, dokumentační, metodická, edukační
a konzultační činnost, včetně palčivě chybějícího informačního servisu v oblasti
muzejní pedagogiky. Po několika změnách na vedoucí pozici se v dnešním
Metodickém centru muzejní pedagogiky (ke změně názvu došlo v roce 2010)
chystají systémové změny, které snad umožní plnit stanovené cíle důsledněji.
V roce 2003 obnovilo tradici muzejně pedagogických konferencí také Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně a odborná setkání zabývající se vzděláváním v muzeu a spolupráce se školními zařízeními se zde od tohoto roku
odehrávají v pravidelných intervalech. Konference s názvem Muzeum a škola
jsou do dneška prakticky jediným, periodicky se opakujícím fórem muzejních
pedagogů v České republice. Řeší otázky týkající se vzdělávání v muzeích
a poukazují na možnosti v oblasti spolupráce muzea a školy (Habartová,
2011). Konference se ve zlínském muzeu konají vždy jednou za dva roky
a přednesené příspěvky jsou vydávány jako samostatné číslo časopisu Acta
musealia (2005, 2007, 2009, 2011).
Trend aktivizace, komunikativnosti a počínajících vzdělávacích aktivit
muzeí a galerií v ČR iniciovala a podpořila také řada inspirativních projektů,
které se u nás v minulých letech realizovaly. Máme na mysli zejména projekt
Brána muzea otevřená nebo Muzeum a škola pod jednou střechou, Tvoříme
spolu a další, které podnítily pozitivní změny uvnitř galerijních a muzejních
institucí a oživily zájem škol o činnost muzeí.
Nejvýznamnějším byl bezesporu projekt Brána muzea otevřená Nadace
Open Society Fund Praha, který se uskutečnil v letech 1997–2002. Jeho výstupem se stal obsáhlý stejnojmenný sborník, editorsky zaštítěný manažerkou
projektu Alexandrou Brabcovou. Projekt Brána muzea otevřená představuje
svou aktivizační rolí vskutku průkopnický počin. Zapojilo se do něj řada
muzeí a byl tak odstartován dlouhodobý hlubší zájem těchto institucí o jejich
edukační potenciál a jeho naplňování.
Obecně se projekt zaměřil na zkoumání potenciálu současných regionálních a městských muzeí a hledal možnosti, jak rozšířit jejich veřejné působe-
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ní. Jeho cílem bylo vytvoření modelu jejich fungování v oblastech rozvíjení
vzdělávací funkce muzea, vytváření vztahu muzea a místního společenství
a působení muzea v rámci občanské společnosti. Prioritou programu bylo
„vytváření systémových základů spolupráce mezi muzeem a školou a ustavení
dlouhodobého a účelného partnerství mezi muzeem a místním společenstvím“
(Brána muzea otevřená, 2002).
Programu Brána muzea otevřená se v letech 1997–2002 účastnilo 40 pracovníků muzeí a galerií České republiky a během jeho trvání bylo uspořádáno
50 seminářů a dílen, vzniklo a bylo podpořeno 250 edukačních projektů,
vydáno na 80 publikací a tisků, zpracováno 25 strategií vztahu muzeí a veřejnosti a vzniklo 9 metodických a školicích center, jež dál pokračují v programových aktivitách (tamtéž).
Na myšlenky a cíle programu navázal další ze zajímavých projektů. Vzdělávací projekt s názvem Škola a muzeum pod jednou střechou vznikl v roce
2003 a na jeho přípravě a realizaci spolupracovalo Lektorské oddělení Národní galerie v Praze a občanské sdružení Step by Step Česká republika, o. s.
Jeho cílem bylo podpořit a prosadit spolupráci školy a muzea při vzdělávání
dětí a mládeže. Koordinátoři projektu se pokusili o vytvoření integrovaného
vzdělávacího modelu muzejních pedagogů, vycházejícího z pedagogického
konstruktivismu. V rámci tohoto modelu je využit „velký a unikátní vzdělávací
potenciál muzea. Projekt Škola a muzeum pod jednou střechou učí účastníky
tento potenciál využívat“ (Škola a muzeum, 2003).
V rámci projektu se realizovaly vzdělávací semináře, určené muzejním
pracovníkům a pedagogům ze škol, kteří se supervizí odborníků zpracovávali
vlastní vzdělávací projekty. Semináře se zaměřovaly na podporu spolupráce
školy a muzea při vzdělávání dětí a mládeže.
V Olomouci byl v letech 2005–2006 realizován projekt občanského sdružení P-centrum. V rámci projektu, jehož speciﬁkem byla orientace na práci
se znevýhodněnými skupinami dětí, proběhl celoroční kurz Tvoříme spolu,
určený učitelům a pracovníkům muzeí a galerií. Výstupem projektu, ﬁnancovaného z programu Phare, je sborník obsahující jak teoretická východiska
k seminářům, tak edukační projekty účastníků (Mališová, 2006).
Na problém neexistujícího systému vzdělávání muzejních pedagogů reagovaly také projekty realizované v letech 2006–2008 na Pedagogické a Filozoﬁcké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (oba ﬁnancované z prostředků
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR). Projekt připravený
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Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci se pokusil
zmíněný problém vzdělávání muzejních pedagogů řešit rozšířením kvaliﬁkace
absolventů výtvarně pedagogických oborů. Vznikl zde a byl realizován pilotní
modul muzejní a galerijní pedagogiky, pod názvem Škola muzejní pedagogiky 1–7 byla vydána sada odborných studijních materiálů (Šobáňová, 2007,
Horáček, 2007, Hetová, 2007, Babyrádová, Grecmanová, Exler, 2007, Badalíková, Jurečková, 2007, Šobáň, Hrbek, Havlík, 2007, Chorý, Zatloukal, 2007),
uskutečnila se konference Muzejní pedagogika dnes, z níž byl vydán stejnojmenný sborník (Horáček, Myslivečková, Šobáňová, 2008). Zmíněný modul
se dále nabízí prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání PdF UP.
Ve stejném období byl realizován také projekt Katedry dějin umění Filozoﬁcké fakulty UP nazvaný Umění: prostor pro život a hru. Rozvoj studia nových
povolání: a) lektor umění, b) animátor umění, c) kurátor výstav, d) manažer
mediace umění. V rámci projektu byly realizovány čtyři kurzy, koncipované
jako celoživotní vzdělávání, a vydána řada studijních textů k daným tématům.
Šlo o kurzy Lektorské kompetence v umění, hudbě, divadle a ﬁlmu, Animátorské
kompetence v umění, hudbě, divadle a ﬁlmu, Kompetence kurátora výstavy výtvarného umění či Manažerské kompetence v mediaci umění, hudby, divadla a ﬁlmu.
Pro jednotlivé kurzy byly vydány studijní materiály (Friedlová, 2008a, 2008b,
2008c, 2008d), připraven byl sborník uměnovědných textů (Daniel, 2008a)
a vysokoškolská učebnice Umění vidět umění Ladislava Daniela (2008b).
Problém vzdělávání muzejních pedagogů však není dosud komplexně dořešen; k jeho řešení existují dílčí příspěvky v podobě jednorázových kurzů
a pokusy o vysokoškolské studium na olomoucké a brněnské pedagogické fakultě. Na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně lze studovat obor Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
(prezenční magisterské studium), na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci lze obor Muzejní a galerijní pedagogika studovat prozatím pouze jako rozšiřující studium (studium k rozšíření
odborné kvaliﬁkace). Muzejně pedagogická problematika je v těchto případech pojímána jako rozšiřující součást studia učitelství výtvarné výchovy,
objevuje se však také jako integrální, avšak přirozeně pouze dílčí součást
jiných učitelských oborů, stejně jako studia muzeologie na Ústavu archeologie
a muzeologie Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vzdělávací kurz pro muzejní pedagogy připravuje také Metodické centrum muzejní
pedagogiky.
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Vraťme se k situaci v samotných muzeích. Její obraz dobře dokresluje
výzkum na téma Česká muzea a galerie pro děti a mládež, který v roce 2002
realizoval V. Jůva. Jeho výsledky ukazují tehdejší stav: 41 % institucí uvedlo,
že se speciﬁcky zaměřuje na dětské návštěvníky, a pouze 8,7 % muzeí disponovalo muzejním pedagogem, tedy osobou, která systematicky pracuje s dětmi
a mládeží. V ostatních muzeích se aktivitám pro děti věnují pověření odborní
pracovníci muzea nebo jsou těmito úkoly odborní pracovníci pověřováni
„nárazově“ v rámci jednorázových akcí (Jůva, 2003).
Téměř 83 % procent muzeí nemělo vyhrazeno speciální prostory pro práci
s dětskými návštěvníky. Muzejní pracovníci ovšem považovali tehdejší stav
za neuspokojivý a za jeden z aktuálních problémů (kromě ﬁnančních otázek)
uvedli rozšíření nabídky dalšího vzdělávání muzejních pedagogů (tamtéž).
Autor výzkumu konstatuje, že aktivity českých muzeí jsou velmi různorodé
a „vytvářejí tak pomyslné spektrum, kde na jednom pólu můžeme najít tzv. „vitrínová muzea“, která se prakticky minimálně věnují přitažlivé práci s veřejností
a nenabízejí dětem a mládeži žádné speciﬁcké programy a služby. Na druhé straně
tohoto spektra pak pracují kulturní zařízení, která odpovídají současným inovačním trendům v kulturní edukaci dětí a mládeže a představují tak novou kulturní
a edukační instituci, která se stává ukázkou zajímavých možností smysluplného
a radostného využívání volného času“ (Jagošová, Jůva, Mrázová, 2010, s. 65).
Přes neuspokojivé výsledky tohoto výzkumu se u nás muzejní edukace
dále dynamicky rozvíjí a její integrace mezi aktivity v muzeích tradičně provozované se postupně stává realitou. Nejen významné, ale i regionální instituce
zřizují nebo rozšiřují a aktivizují svá edukační oddělení a vyčleňují speciální
pracovníky pro pozici muzejního pedagoga.
V roce 2004 ustavila Asociace muzeí a galerií ČR Komisi pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku, která následně provedla zajímavý průzkum
mezi českými muzei a galeriemi (Fialová, Stehlík, 2005). Autoři tohoto šetření uvádějí, že v roce 2004 tvořily děti a mládež v českých muzeích 30 %
z celkového počtu návštěvníků. Průzkum dále ukazuje, že téměř 50 % institucí již má k dispozici speciálního pracovníka pro práci s veřejností, což
znamená výrazný posun oproti datům zjištěným V. Jůvou (2003).35 Z výše
35

Profesní proﬁl muzejního, resp. galerijního pedagoga zkoumá A. Stuchlíková (2009).
Z dosavadních výsledků jejího výzkumu vyplývá, že profesi muzejního pedagoga v ČR
vykonávají převážně ženy, mladší než 39 let, které jsou většinou absolventkami pedagogických nebo ﬁlozoﬁckých fakult.
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citovaného materiálu dále vyplývá, že edukační aktivity v českých muzeích
jsou v současnosti spojeny s těmito aktuálními, převládajícími rysy: patří mezi
ně projektové vyučování, objektové vyučování, pojetí muzea jako „regionální
učebnice dějin“, příprava pracovních listů pro školy, pořádání výtvarných dílen pro děti i pro učitele, užívání metod arteﬁletického36 vyučování, vytváření
speciálních programů pro rodiče a děti (tamtéž).
Tématem Česká muzea pro rodinu se zabývá J. Němečková, jejíž výzkum
z roku 2009 přináší další nová data o nabídce muzeí směrem k návštěvníkům. Konstatuje, že polovina muzeí disponuje prostorem pro aktivní činnost
návštěvníků, a to buď v podobě aktivní zóny přímo v expozici či výstavě
(61 %) nebo muzejní herny (29 %), specializované učebny (21 %) či výtvarného ateliéru (14 %). Plná polovina muzeí, která dosud aktivním prostorem nedisponují, jeho zřízení plánuje. Polovina dotázaných muzeí uvedla,
že připravují specializované programy pro rodiny, necelá polovina také nabízí samoobslužné materiály (pracovní listy, kartičky, skládačky). Autorka
výzkumu konstatuje, že nejvýznamnější návštěvnickou skupinou jsou žáci
základních škol (hned po nich následují individuální dospělí návštěvníci)
a zvyšuje se podíl dětských návštěvníků. Praktické potřeby rodinných skupin
však dosud – narozdíl od zahraničních muzeí – běžně zohledňovány nejsou
(chybí přebalovací koutky, prostor pro občerstvení, ne vždy je možné navštívit
výstavu s kočárkem) (Němečková, 2011).
Činnost muzeí pozitivně ovlivňuje také četná spolupráce s vysokoškolskými pracovišti. Vzhledem k tomu, že sledujeme vzdělávací dimenzi muzea,
zmíníme pouze spolupráci s pedagogickými fakultami, pro které je muzeum
partnerem nejen pro samotnou přípravu budoucích pedagogů, ale i v nejrůznějších projektech podporujících výchovu návštvníků ke kulturně historickému dědictví. Co se týká první roviny zmíněné spolupráce, budoucí
pedagogové navštěvují expozice v rámci své odborné přípravy, konají na půdě
muzeí náslechové praxe a realizují i vlastní pedagogické pokusy. Spolupráce
s muzei je tradiční a hojná zvláště u kateder výtvarné výchovy, bez ní se
příprava výtvarných pedagogů prakticky neobejde. Přirozená spolupráce se
rozvíjí i s katedrami dějepisu, biologie či pracovišti primárně pedagogickými.
36

Arteﬁletika je označením pro reﬂektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání, jehož
koncepci formuloval J. Slavík (2001). Arteﬁletika vychází zvláště z výtvarné, resp. vizuální kultury nebo jiných expresivních projevů – kromě výtvarných také hudebních,
dramatických či tanečních.
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Výsledkem spolupráce kateder výtvarné výchovy s muzei a galeriemi jsou
i četné publikační výstupy, namátkou jmenujme zajímavé dialogové katalogy
či zápisníky k výstavám, jejichž autorkou je Dáša Lasotová z Ostravské univerzity v Ostravě (Lasotová, 2002, 2004), nebo publikace připravené Barborou
Svátkovou na Masarykově univerzitě v Brně (Svátková, 2008a, 2008b).
Příkladem systematického zájmu o pěstování pozitivního a odpovědného
vztahu mladých lidí k dědictví minulosti jsou aktivity Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která připravila
v letech 2006–2008 koncept výchovy ke vztahu ke kulturně historickému
dědictví (jako průřezového tématu ﬁgurujícího v kurikulárních dokumentech)
a pilotně ho ověřila na řadě škol. Při realizaci pilotních vzdělávacích projektů
školy přirozeně kooperovaly s místními muzei a ostatními paměťovými institucemi (více viz Havlůjová, Sládková, 2011).
Bohatá spolupráce muzeí s pedagogickými fakultami přináší – kromě již
zmíněného – také příslib do budoucna, protože u studentů vytváří pozitivní
vztah k muzeu, který ve své praxi budou budoucí pedagogové jednou pěstovat
i u svých žáků.
Přestože je stále co vylepšovat, kvalita i rozsah muzejní edukace je v českých muzeích na vzestupu, jak ukázaly jasně také projekty prezentované na
dosud poslední konferenci Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně Muzeum
a škola aneb Expedice domů, konané v roce 2011. Mnohé z nich mají dokonce
mezinárodní dosah a úspěšně využívají různých grantových příležitostí, bez
nichž se v napjatých rozpočtech muzeí jen těžko hledají ﬁnance na velkorysejší
plány. Pozornost upoutaly zejména edukační projekty Krajina za školou (Centre for Modern Education), Jak se žije domům (Muzeum Mladoboleslavska),
Mezi pražci Mladějovské úzkokolejky (Průmyslové muzeum Mladějov), „Zpátky
ni krok!“ (Regionální muzeum a galerie v Jičíně) nebo Zapomenutí hrdinové
(Muzeum města Ústí nad Labem). Nevšední didaktickou pomůckou v podobě
haptického modelu relikviáře sv. Maura disponuje Státní hrad a zámek Bečov
nad Teplou, příběhy sbírkových předmětů příkladně zpřístupňují publikace
pro děti, které připravuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (Petráková,
2008, 2010, 2011).
Současné české muzejnictví má hodně předností a dosáhlo mnohých
úspěchů, stále však vykazuje i řadu slabých stránek. Výstižně se o nich zmiňuje již citovaný vládní materiál: české muzejnictví disponuje kvalitním a rozsáhlým sbírkovým fondem a stále se zvyšuje úroveň péče o tyto fondy. Stále však
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přetrvávají nedostatky v komunikaci muzeí s veřejností, muzejní výstavy či
programy postrádají přitažlivost, edukační potenciál sbírek se stále nevyužívá dostatečně, mnohá muzea dosud nepochopila své výchovné možnosti
a nezapojují se ani do edukačních projektů, ani do celoživotního vzdělávání
(Koncepce, 2003).
Během minulého dvacetiletí se však výrazně zvýšilo technické i prostorové vybavení muzeí, stejně jako úroveň prezentační činnosti většiny muzeí.
Úspěšně pokračuje náročný proces digitalizace sbírek, vznikají nové, moderní
expozice, a dohání se tak pozvolna evropský standard. Avšak také vývoj prezentačních možností ve světě stále dynamicky postupuje a každý rok vznikají nejen nové expozice budované s využitím všech možností, které dnešní
technologie nabízejí, ale i nové muzejní budovy, architektonicky mimořádně
řešené. Ve srovnání se špičkovými světovými centry muzejnictví a muzejní
edukace se tak stále bolestně ukazuje neblahý vliv čtyřicetileté stagnace.
Proto se také mezi deseti strategickými cíli formulovanými v aktuální
Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta
2010–2014 (Koncepce rozvoje muzejnictví) znovu objevuje cíl podporovat využívání edukačního potenciálu muzeí (jmenovitě památníků věnujících se
moderním českým dějinám) a napomáhat zapojení muzeí do českého vzdělávacího systému (Koncepce, 2010).
Příslibem do budoucna jsou plánované či nově dokončené rekonstrukce
významných muzejních objektů. V roce 2011 bylo po rekonstrukci probíhající
od roku 2003 otevřeno pražské Národní technické muzeum. Na rozšířených
výstavních plochách jsou zde v současnosti přístupné stálé expozice Architektura, stavitelství a design, Astronmoie, Doprava, Fotograﬁcký ateliér a Tiskařství;
podrobnosti lze nalézt v kapitole 11.12.
Ve stejném roce byla naopak opravy zahájeny v historické budově Národního muzea, která by po plánovaném otevření v roce 2015 měla disponovat také odpočinkovými místy, prostorem pro práci se školními skupinami,
odkládacími prostory pro dětské kočárky, dětským koutkem atd. Plánováno
je – kromě bezbariérových opatření – také propojení s novou budovou Národního muzea, bývalým Federálním shromážděním. Po rekonstrukci snad
dojde k naplnění nadějné Dlouhodobé koncepce rozvoje na léta 2004–2014
(Dlouhodobá koncepce, 2004), v níž muzeum deklarovalo větší otevřenost
dětským návštěvníkům a důslednější zaměření na vzdělávací využití svých
stálých expozic.
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Koncepce rozvoje Národního muzea 2009–2018 (2010) věnuje odpovídající
prostor také edukační činnosti muzea a práci s mládeží. Plánuje větší využití
stálých expozic Národního muzea, zavazuje se cíleně informovat školy (zejména prostřednictvím webových stránek Národního muzea), vytvářet nabídku doprovodných programů k výstavám (přednášky, soutěže, dílny apod.)
a zvýšit informovanost učitelů o možnostech využití sbírek ve výuce. Muzeum
plánuje také připravovat doprovodné dětské programy ke svým výstavním
projektům, dále podporovat stávající úspěšné programy práce s dětmi, cíleně
informovat rodiny s dětmi a zapojit se do přípravy projektů práce s dětmi
v rámci celé republiky. Instituce hodlá připravovat muzejní programy i pro
další specializované skupiny návštěvníků a věnovat pozornost zlepšování
prostředí a doprovodných služeb pro návštěvníky (tamtéž, více viz kapitola 11.11).
Česká muzea nepochybně disponují ohromným edukačním potenciálem
(vždyť shromažďují na 65 milionů sbírkových předmětů!) a je v zájmu široké
veřejnosti, aby se hledaly stále nové možnosti, jak jej naplňovat. Zatímco
ještě před několika lety byla efektivita výchovného působení našich muzeí
nízká, dnes se setkáváme s řadou diverziﬁkovaných forem muzejní edukace,
která nabízí návštěvníkům nevšední vzdělávací příležitosti. Také česká muzea
se prostřednictvím svých sbírek podílejí stále větší měrou na všeobecném
vzdělávání a kultivaci svých návštěvníků, rozvíjejí jejich receptivní schopnost
a stávají se inspirativním prostorem využitelným k jejich celoživotnímu učení.
Závěrem je možné říci, že od devadesátých let dochází v českém muzejnictví k dynamickým a pozitivním proměnám, muzea se na edukační aktivity zaměřují stále více a uvědomují si jejich důležitost. To se odráží nejen
v koncepčních dokumentech těchto institucí, ale především v jejich konkrétní
nabídce pro různé návštěvnické skupiny. Současné edukační programy muzeí
vedou návštěvníky k aktivitě, hlubšímu porozumění vystaveným předmětům
a k osobní komunikaci s nimi. Sbírkové předměty jako autentičtí nositelé
kulturních hodnot jsou nenahraditelným zdrojem speciﬁckého poznání a obohacení jedinců přicházejících do muzea. Je zřejmé, že tyto „dílčí“ interakce
umožňují návštěvníkům získat vhled i do komplexních společenských procesů
a jevů. Po vzoru zahraničních muzeí lze jistě i u nás předpokládat další kvalitativní změny v muzeích a rozvoj jejich edukační činnosti v tomto duchu.
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Obr. 75 a 76 Pohled do expozice Národního muzea v Praze s kdysi inovativními
proudovými vitrínami; fotograﬁe byly pořízeny poslední den před plánovaným
uzavřením kvůli rekonstrukci započaté v roce 2011, foto: Petra Šobáňová
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Obr. 77 a 78 Nedotýkat se, či dotýkat? Nahoře klasická cedulka
z Národního muzea v Praze (foto: Petra Šobáňová), dole pohled do výstavy
Play Petra Nikla a spol. ve Výstavní síni Mánes, foto: Karel Dočkal
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Obr. 79 a 80 Fotograﬁe z edukačních programů Dětského muzea v Brně Hrátky
s technikou a Jak se žije s handicapem, foto: Archiv Moravského zemského muzea
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Obr. 81 a 82 Fotograﬁe z edukačních programů Dětského muzea v Brně Rozumíme
zvířatům a Od obrázku k písmenu, foto: Archiv Moravského zemského muzea
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Obr. 83 a 84 Z dění na konferenci Muzeum a škola
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (2011), foto: Petra Šobáňová
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Obr. 85–87 Z edukačních programů Národní galerie v Praze,
foto: Archiv Lektorských oddělení SMSU a SUDS
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5.5 Několik poznámek k české muzejní pedagogice
V souvislosti s popsanými dynamickými změnami je třeba věnovat prostor
nejen vývoji edukačního působení českých muzeí, ale také české muzejní
pedagogice. Pojem muzejní pedagogika je u nás často nepřesně používaný jako
synonymum pro muzejní edukaci, v souladu s českou pedagogickou terminologií však znamená pedagogickou disciplínu, jež se vědeckými metodami
zabývá muzejní edukací, resp. edukačními procesy probíhajícími v muzeu či
v návaznosti na muzejní sbírky (Šobáňová, 2011).
V zahraničí existuje muzejní pedagogika již několik desetiletí jako věda
s vlastním bohatým výzkumem – v České republice se dosud teprve utváří
a atributy skutečně vědní disciplíny získává jen pozvolna. Kromě neustálené
terminologie a malého množství literatury ji trápí nedostatek podpůrných
nástrojů, nezbytných pro existenci jakékoliv vědní disciplíny. Patří k nim
např. fungování specializovaných odborných (univerzitních) pracovišť, existence odborného recenzovaného časopisu, dostupná databáze výzkumů či
pravidelné konání odborných fór, na nichž je možná diskuze odborníků
spojená s výměnou jejich poznatků. Prakticky jediným pravidelným fórem
muzejních pedagogů stále zůstává již zmíněná zlínská konference Muzeum
a škola, i když spíše přináší prezentaci konkrétních edukačních aktivit muzeí
než teoretická a výzkumná sdělení. Odborné články nacházíme roztroušené
v nejrůznějších časopisech a sbornících, činnost Ministerstvem kultury ČR
zřízeného Metodického centra muzejní pedagogiky při Moravském zemském
muzeu má dosud své rezervy (ovšem nikoliv vinou jeho pracovníků, jako spíše
nedostatkem vnější podpory). Původní zahraniční literatura, které je např.
v německém nebo anglickém jazykovém okruhu dostatek, na své překlady
do češtiny prozatím marně čeká.
První hlubší teoretickou studii edukačního potenciálu muzea u nás publikoval Josef Beneš v roce 1980 pod názvem Muzeum a výchova. Této studii nyní
věnujme větší prostor, protože vyšla pouze jednou v nákladu 800 kusů, a je
tak jen těžko dostupná. Ve své monograﬁi charakterizuje J. Beneš výchovný
potenciál muzea takto: „Muzeum programově a systematicky zespolečenšťuje
autentické hodnoty kulturního dědictví i doklady úspěchů socialistické výstavby
a tím se podílí jakožto speciﬁcký nástroj státní kulturní politiky svými vlastními
prostředky, formami a způsoby, zvláště pak vystavováním originálních výtvorů, na
celkové nabídce kulturních programů, zaměřených na přetváření vědomí občanů,
zvláště pak mládeže, podle potřeb socialistické společnosti. Tvoří jako subsystém
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kultury nezastupitelnou složku, opřenou o silnou působnost autentických svědků
vývoje přírody a společnosti, popř. určitého druhu lidské činnosti na racionální
i emocionální složku lidského vědomí, umožňující kultivovat schopnosti člověka
i jeho znalosti na základě přímé smyslové zkušenosti a tedy poznáním z první
ruky, které dává možnost pronikat pod povrch věcí k podstatě přírodně historických
procesů a zákonitostí a zaujímat k nim pozitivní postoje…“ (Beneš, 1980, s. 28).
Benešova monograﬁe je vzhledem k roku svého vzniku poznamenána nutnými úlitbami tehdejší ideologii, přesto však představuje základ, na němž bylo
možné i v našem prostředí stavět teze o výchovném smyslu muzea. Přínos
muzeí vidí tento autor hlavně v takových oblastech výchovy, kterým se jiné
instituce nevěnují. Zdůrazňuje především obecný kulturní přínos muzea pro
život dnešního člověka, který je často pouze jednostranně zaměřen a vzdělává
se především pro potřeby své profese. Muzeum podle Beneše může kompenzovat toto jednostranné zaměření současného člověka a rozvíjet jeho
obecné kulturní vzdělání. „Právě kulturně výchovná činnost má překonávat tuto
jednostrannost a přispívat k utváření člověka harmonicky rozvinutého“ (Beneš,
1980, s. 40).
J. Beneš (tamtéž, upraveno) rozlišuje tři kategorie výchovného působení
muzea:
1. kultivaci (humanizaci) člověka – tedy rozvíjení duševní potence člověka;
2. formování občana – rozvoj vlastností, které souvisejí s potřebami společnosti (proﬁl občana);
3. zvyšování profesionální kvaliﬁkace pracovníka – muzeum zde rozvíjí pozitivní vztah k výtvorům minulých generací, popularizuje historické i současné pracovní postupy a metody, poznatky různých vědních, uměleckých
či technických oborů, využitelné v různých pracovních oborech.
Muzeum podle J. Beneše (tamtéž) výchovně ovlivňuje tyto složky lidského
vědomí:
– racionální sféru vědomí, pak jde o působení informativní;
– emocionální složku vědomí, pak jde o působení formativní.
Navíc autor přidává ještě působení rekreativní, které se sice netýká ovlivňování žádné ze jmenovaných složek, ale přispívá k relaxaci člověka a jeho
odpočinku a zábavě.
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Podle J. Beneše (tamtéž) spočívá působení muzea jako výchovného činitele v nabídce muzejních expozic a výstav, jejichž prohlídky vidí jako hlavní
formu výchovného působení muzea. Speciální edukační programy nejmenuje,
užívá pouze pojem kulturní programy. Na počtech jejich návštěvníků ukazuje,
že drtivá většina uživatelů muzejních služeb navštěvuje vystavené sbírky a jen
velmi malá část navštěvuje „kulturní programy“. Prohlížení muzejních sbírek
je tedy podle citovaného autora základní formou a způsobem výchovného
působení muzea, proto největší pozornost věnuje otázkám percepce v muzeu
a tvorby kvalitní, pedagogicky využitelné expozice.37
V této souvislosti se zamýšlí také nad aktivizací návštěvníka během prohlídky a uvádí vhodné příklady: prezentaci určitých jevů stisknutím tlačítka
u světelné mapy, zhlédnutí série diapozitivů, doplňkové informace ve výsuvných rámech nebo dokonce studijní koutek, kam muzeum připraví doplňkové obrazové, textové či zvukové materiály, které může návštěvník v případě
zájmu prostudovat. Muzeum by podle Beneše mělo věnovat pozornost zvláště
kvalitě průvodcovské služby, mělo by zajišťovat tištěné průvodce k výstavám
a vytvářet již zmíněné studijní koutky či kabiny.
Nečekaně aktuální – ve své době však nevyslyšený – je Benešův požadavek
na kvalitu „průvodce“. Ten by neměl být pouze odborníkem v daném oboru,
ale „pedagogem a psychologem, který dovede výklad přizpůsobit úrovni dané skupiny, protože všem nemůže jednoduše reprodukovat jeden naučený text“ (Beneš,
1980, s. 232). Na jiném místě své monograﬁe věnuje menší kapitolu „funkci
lektora v muzeu z hlediska výchovného působení“ (uvádí i zahraniční termíny
označující tohoto pracovníka muzea – animátor, edukátor). Zde v souladu
se světovým trendem vysvětluje, že do budoucna bude třeba diferencovat pracovníky muzea na ty, kteří se budou věnovat sbírkám, a na ty, kteří se budou
věnovat jejich výchovnému využití a přímé práci s návštěvníkem. Lektor bude
vybaven jinou, speciální kvaliﬁkací, v níž bude kromě muzeologie významná
také „pedagogika, psychologie, sociologie a kulturní politika“ (tamtéž, s. 295).
Ke skutečné a širší realizaci tohoto požadavku však u nás postupně dochází
až od 90. let, mnohde se k ní česká muzea odhodlávají teprve nyní.
Lektor se podle Beneše věnuje organizaci akcí pro veřejnost (např. pro
školy), je zodpovědný za jejich propagaci a evaluaci. Především se realizuje
37

Zde je třeba ovšem uvážit dobový kontext: pokud muzeum nevytváří dostatečně zajímavou nabídku edukačních programů (v atraktivní podobě, zajímavé pro návštěvníka,
jak je známe např. ze současnosti), samozřejmě je návštěvníci nemohou navštěvovat.

162 Edukační potenciál muzea

„ve sféře informativní a formativní (vytvářet předpoklady pro výchovně vzdělávací
efekt prohlídek, uvádět do problematiky a usnadňovat tak pronikání k podstatě,
povzbuzovat a udržovat zájem během celého průběhu prohlídkové trasy, zodpovídat dotazy a poskytovat konzultace zájemcům“ atd. (tamtéž).
Přestože v současnosti již některé pojmy a poznatky, které J. Beneš používá, nejsou aktuální, jeho práce doplněná ještě dvěma díly publikace Kulturně výchovná činnost muzeí (1981a, 1981b) představuje solidní základ, který
ukazuje, že muzejní pedagogika – přestože tento pojem u nás poprvé použije
až další ze jmenovaných teoretiků – má také v našem prostředí své kořeny
a inspirativní tradici.
Po J. Benešovi je dalším autorem, který se u nás hlouběji věnuje muzejně
pedagogické problematice, teprve Vladimír Jůva. Jeho dosud vydané souhrnné práce Vývoj německé muzeopedagogiky (1994), Dětské muzeum, Edukační
fenomén pro 21. století (2004) a nejnovější Muzejní pedagogika: Metodologické
a didaktické aspekty muzejní edukace (vytvořená autorským kolektivem Jagošová, Jůva, Mrázová, 2010) představují jak pro praktickou činnost našich
muzeí, tak i pro rozvoj teoretické báze české muzejní pedagogiky zcela mimořádný přínos. První z publikací vychází v době, kdy se naše muzea po pádu
železné opony teprve začínají orientovat v zahraničních trendech, v době,
kdy mají nutnou transformaci v moderní, otevřené, na diváka orientované
instituce teprve před sebou.
V. Jůva poukazuje na jedinečný edukační potenciál muzea a přináší do našeho prostředí potřebné soudobé muzejně pedagogické poznatky. Jako první
u nás také představuje termín muzejní pedagogika (v první práci používá ještě
ne zcela vyhovující termín muzeopedagogika) a ukazuje, že je v zahraničí
uznávanou teoretickou disciplínou. Zpočátku se zaměřuje sice hlavně na její
tradici a současnost v německém prostředí, ta však velmi dobře reprezentuje
hlavní etapy vývoje této disciplíny na západ od našich hranic.
Také Jůvova práce o dětských muzeích (2004) je objevná a průkopnická:
představuje v českém prostředí prakticky neznámý fenomén dětského muzea,
„inovativního hybridu mezi muzeem, školou a volnočasovou institucí“ (tamtéž,
s. 9). Ukazuje tak jeden z možných směrů, jimiž se mohou česká muzea vydat
ve své snaze oslovit a vzdělávat své návštěvníky. Působení dětských muzeí
zasazuje do širšího kontextu: „Kulturní odkaz lidské civilizace vytváří nejen
předpoklad pochopení dnešního stavu věcí, ale současně iniciuje vize budoucnosti. Je-li smyslem edukace – řečeno slovy pedagogiky kultury – zapojení jedince
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do kulturního a společenského celku, pak je úkolem společnosti hledat a posilovat
koncepce, které kulturní zapojení podporují. Dětská muzea ve své více než stoleté
historii tyto přístupy uvádějí do života“ (Jůva, 2004, s. 201).
Na pracích V. Jůvy je cenné hlavně to, že přinášejí zahraniční zkušenosti a informují o různých pojetích oboru muzejní pedagogika a jeho vývoji.
Podobné informace, které by umožňovaly inspirovat se zahraničními zkušenostmi, u nás totiž jinak zcela chybí.
Doslova čítankou našich muzejních a zejména galerijních pedagogů se
stala také další významná publikace, vydaná v roce 1998. Jde o respektovanou a pionýrskou práci Radka Horáčka Galerijní animace a zprostředkování
umění. Autor publikace, historik umění a v současné době vedoucí Katedry
výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (kde se
realizuje celá řada zajímavých studentských aktivit zaměřených na muzejní
pedagogiku), vycházel při psaní své práce z vlastních praktických zkušeností
s animačními programy v galeriích. Své zkušenosti doplňuje řadou informací
ze zahraničí.
Vzhledem k zaměření své práce na oblast umění věnuje velký prostor speciﬁkům uměleckého díla a problémům s jeho současnými podobami, s jeho
vnímáním a interpretací. V didaktické části podává přehled o současných
formách muzejní edukace a zaměřuje se především na animace. Tyto aktivizující galerijní programy však považuje spíše za součást provozu umění
(za aktivizující program bez přívlastku vzdělávací či edukační) než za formu
muzejní edukace spojenou s určitými metodami. Animace či jiné formy muzejní edukace nezasazuje do pedagogického, resp. didaktického kontextu, jak
se o to pokoušíme v naší práci.
Autor sice konstatuje, že se svým tématem pohybuje v oblasti muzejní
pedagogiky, skutečně pedagogické otázky však nejsou tématem jeho knihy,
kterou ostatně dobře vystihuje její podtitul: „Poslání, možnosti a podoby seznamování veřejnosti se soudobým výtvarným uměním prostřednictvím aktivizujících
programů na výstavách“. Autor se tedy věnuje způsobům seznamování s uměním a jeho zprostředkování, nikoliv edukaci. To může sice v praxi znamenat
totéž, totiž že v rámci muzejní edukace dochází přirozeně ke zprostředkování
umění (zprostředkování může být dokonce jejím hlavním cílem), avšak kvůli
teoretickým problémům, které je třeba v současnosti již řešit, chceme tyto
pojmy rozlišovat.
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Problematice zprostředkování umění věnoval R. Horáček řadu dalších
statí; ještě před vydáním své nejznámější knihy se podílel (jako vedoucí autorského kolektivu) na podnětné publikaci V dialogu s uměním (Horáček et al.,
1994). Publikoval řadu článků na dané téma a je také autorem okřídleného
a často citovaného výroku, že muzejní pedagogové (animátoři) jsou číšníky
umění. Jako editor (spolu s J. Zálešákem) zaštítil vydání publikace Aktuální
otázky zprostředkování umění, Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova (Horáček, Zálešák, 2007).
V české muzejní pedagogice dosud postrádáme podrobné a precizní teoretické vymezení její poznávací domény a velmi potřebné sjednocení terminologie. Podle našeho názoru je rovněž nutné věnovat se teoreticky také
samotným základům, tedy ﬁlozoﬁi muzejní edukace, vymezení speciﬁk muzejní edukace, problematice jejího obsahu a cílů, nejen problematice forem
a metod muzejní edukace, které jsou již rozpracovány poměrně dobře (Horáček, 1998, Šobáň, 2007, Hrbek, 2007). Právě rozpracování cílů tohoto typu
edukace z hlubšího ﬁlozoﬁckého hlediska (obecné cíle) i z hlediska praxe
(speciﬁcké cíle) může přispět k dalšímu potřebnému sblížení s muzeologickými východisky. Velmi aktuální je v současné muzejní pedagogice téma
vizuální gramotnosti návštěvníků, zpracovat bude třeba podklady nastolené
teorií a praxí objektového učení (učení z předmětů). Je třeba zkoumat, jaké
postavení má edukační činnost v celku muzejní instituce, jaké je personální
zázemí této činnosti, zda muzea nabízejí podporu také svým návštěvníkům se
speciﬁckými vzdělávacími potřebami a jaké podoby má kooperace s dalšími,
zejména formálními vzdělávacími institucemi.
Za důležitý teoretický problém považujeme také vymezení speciﬁk práce
s uměleckým dílem a muzeáliemi jiných typů. Přestože muzeí zaměřených
na umění je v Evropě 44 % oproti 54 % jiných druhů muzeí, zejména přírodovědeckých (Digitalizace, 2011), většina české literatury se vlivem silné tradice
a agilnosti výtvarně pedagogických pracovišť orientuje právě na problematiku
zprostředkování uměleckého díla.
Více diskutovat by se mělo také o možnostech souvisejících s rozvojem
nových technologií, které muzeím umožňují digitalizovat své sbírky a volně
je zpřístupňovat na internetu. Ohromné možnosti internetu nejsou našimi
muzei dosud plně využity, zatímco v zahraničí je komunikaci prostřednictvím
webových stránek věnována maximální pozornost: kromě kvalitních fotograﬁí
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sbírkových předmětů a řady doprovodných informací mohou návštěvníci –
dle svého věku a zájmů – využívat třeba interaktivní hry či kvalitní edukační
materiály související s tématem expozic.
Avšak přes zmíněné nedostatky je u nás muzejní pedagogika jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících pedagogických oborů a přináší již také konkrétní
výsledky. K úspěchům oboru a jeho prosazování přispívá výzkumná a publikační činnost teoretiků, kteří se muzejní edukací zabývají. Byla realizována
zajímavá výzkumná šetření (např. Fialová, Stehlík, 2005), jejichž závěry nejenže mapují současný stav muzejní edukace v ČR, ale zároveň mají potenciál
edukační procesy v muzeích zpětně pozitivně ovlivňovat.
Teoretici, kteří se zabývají výchovným potenciálem muzea – ať již muzeologové nebo muzejní pedagogové, se dnes věnují mnoha výzkumným a teoretickým otázkám souvisejícím s oborem. Postupně se objevují výsledky
empirických muzejně pedagogických výzkumů, jejichž častým tématem je
kromě spolupráce muzea a školy (Vavrdová, 2009, Šobáňová, 2009, Doulík et al., 2009) také rodina a rodinné učení v muzeu (Němečková, 2010,
2011) či otevřenost muzeí vůči dětským návštěvníkům (Jůva, 2003, Syrová,
2007). Zkoumá se také profesní proﬁl muzejních pedagogů (Stuchlíková,
2009, 2010) a realizují se praktické kroky potřebné k profesionalizaci oboru.
O české muzejní pedagogice je slyšet také na zahraničních fórech, kromě
Slovenska, s nímž je spolupráce přirozená a tradiční, se zprávy o edukační
činnosti českých muzeí objevují také např. v britském odborném tisku (Vavrdová, 2009, 2011).
Příslibem jsou výzkumné projekty mladých doktorandů na různých studijních oborech, především pedagogických. Je pozitivní, že dorůstá nová generace badatelů zabývajících se problematikou zpřístupňování kulturního
dědictví a že mnohá univerzitní pracoviště berou spolupráci s muzei za svou.
Nepočítáme-li muzeologická pracoviště, pak zvláště na pedagogických fakultách, konkrétně na katedrách připravujících budoucí učitele výtvarné výchovy
či dějepisu, se rozvíjí nejen spolupráce s muzei, ale i výzkum v této oblasti.
Závěrem lze sice konstatovat, že muzejní edukace ve smyslu praktické
edukační činnosti muzeí u nás muzejní pedagogiku ve smyslu vědy o muzejní
edukaci stále daleko předbíhá, avšak v budoucnu se tomuto dynamicky se
rozvíjejícímu pedagogickému oboru dostane jistě odpovídající pozornosti.
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Obr. 88 a 89 Z edukačních programů Oblastní galerie v Liberci,
foto: Archiv Oblastní galerie v Liberci
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Obr. 90 a 91 Z edukačních programů Oblastní galerie v Liberci,
foto: Archiv Oblastní galerie v Liberci
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6
Diskuze o edukační úloze muzea
S podporou výchovného působení muzea se setkáváme během historie
poměrně často. Zakládání muzeí v 18. a 19. století bylo vždy společenskou,
mnohdy celonárodní událostí a různé významné osobnosti se přirozeně vyjadřovaly k jejich pojetí a úkolům ve společnosti. Mnoho z autorů, kteří citlivě
vnímali či vnímají jedinečný edukační potenciál muzea a vítali aktivitu muzeí
v tomto směru, jsme si představili v předchozích kapitolách. Mezi odborníky však dosud existují také četné námitky proti pojímání muzeí jako míst
výchovy a vzdělávání. Domníváme se, že odborná polemika je vždy zdrojem
obohacení, a proto věnujeme těmto kritickým názorům samostatnou kapitolu.

6.1

Problémy provázející diskuzi

Některé výroky zveřejněné v odborných textech – většinou jsou to právě
ty odmítavé – však nesou znak jisté nekonzistentnosti: výchovnou roli muzea
sice odmítají, zároveň ji však – ovšem jinými slovy – potvrzují. Kritici také
často vyslovují výroky, v nichž termín výchova či vzdělávání sice chybí, avšak
jejich obsah je zde implicitně přítomen.
Jako příklad je možné opakovaně citovat našeho významného muzeologa
Z. Z. Stránského, který uvádí, že teoretická muzeologie „dnes přehodnocuje
důvody muzealizačních snah, a tedy i existence muzeí, a hledá způsoby, jak lze
prostřednictvím muzeí ovlivňovat ,personální i transpersonální vědomí a povědomí‘ “ (2000, s. 31). Stránského výraz ovlivňování personálního vědomí lze přece
jednoduše nahradit výrazem výchova. Jak ale bude ukázáno dále, distance
některých muzeologů od pedagogiky i jejích pojmů je většinou zcela záměrná.
Nejednoznačnost některých dalších výroků, s nimiž jsme se při studiu
literatury setkali, také plyne z nejasného, či dokonce zmateného použití klasických pedagogických pojmů. Jako typický příklad je možné použít článek
J. Žalmana, který si klade otázku, zda je muzeum vzdělávací institucí. Odpovídá, že muzeum se nemůže podílet na vzdělávání ve smyslu učení a jeho
vzdělávací funkce spočívá v něčem jiném, totiž v tom, že muzeum „je místem,
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kde je možné si vzdělání doplnit, rozšířit a prohloubit, ověřit a upevnit si již nabyté
znalosti, inspirovat se a motivovat, ale nikoliv základní znalosti nabýt. Muzeum
tedy je vzdělávací institucí, ale nikoliv ve smyslu učení, a tím se zcela zásadně
liší od školy“ (Žalman, 2005, s. 8, zvýraznil autor citátu).38
S autorem můžeme jistě souhlasit, jak lze ale porozumět poslední větě
uvedeného výroku, když každá učebnice pedagogiky vymezuje učení jako
činnost vychovávaného (vzdělávaného) jedince, jejímž cílem je získat vědomosti, dovednosti, návyky nebo formy chování a osobních vlastností (např.
Grecmanová, Holoušová, Urbanovská, 1997)? Učení přece chápeme jako
širší proces, probíhající přirozeně i mimo instituci školy. Jak by mohlo neprobíhat v muzeu, když jinak probíhá všude, ve všech prostředích a během
celého lidského života? Zkrátka: nelze označit muzeum za vzdělávací instituci
a přitom vyloučit učení. O jakém vzdělávacím efektu by ostatně mohla být
v případě muzeí řeč, když by se návštěvník nic nenaučil? Při učení dochází
k nabývání vědomostí a k jejich zdokonalování (Grecmanová et al., 1997);
autor odmítá učení, ale zároveň konstatuje, že pro návštěvníka vybaveného
jistými předpoklady může „výstava představovat mimořádný zdroj informací,
vzdělání a zejména prožitků“ (Žalman, 2005, s. 8). Pro takové návštěvníky
má „návštěva větší nebo menší vzdělávací efekt. O učení nemůže být obvykle ani
řeči…“. Jak ale může být dosaženo vzdělávacího efektu bez učení?
Uvedený příklad rozhodně nemá zesměšnit J. Žalmana, významného
oﬁciálního představitele českého muzejnictví, a věříme, že nám „pitvání“
svého článku odpustí. Velmi si vážíme autorových popularizačních textů,
shromážděných např. v publikaci Má hlava je muzeum aneb Dupání lehkou
nohou v muzeologii (2004), ve kterých velmi přesně pojmenovává problémy
našeho muzejnictví, dlouhodobě vystupuje na obhajobu spolupráce mezi
muzeem a školou a usiluje o otevřenost muzeí a jejich kvalitativní proměnu
38

Je sice nutné držet se zvolené linky našeho textu, ale přesto je třeba uvést poznámku:
ve svém článku J. Žalman (2005) poukazuje na to, čemu konstruktivistická pedagogika
říká prekoncept. Jde o to, že návštěvník přicházející do muzea je vybaven rozdílnou
úrovní svých znalostí, nese v sobě prekoncepty, které jsou v novém prostředí s novými
informacemi a poznatky konfrontovány – přirozeně zcela jedinečným způsobem. Proto
může J. Žalman (tamtéž) konstatovat, že někteří návštěvníci se v muzeu nic nedozví
(nenaučí) a jiní ano. Problém řeší konstruktivistické teorie a konkrétní návrhy řešení
přinášejí i tzv. kognitivní didaktiky, jež se o tyto teorie opírají (Skalková, 2007). S prekonceptem systematicky pracuje i arteﬁletika J. Slavíka (speciﬁcký typ výchovy uměním),
která se stala oblíbeným teoretickým rámcem pro mnoho českých muzejních pedagogů.
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ve prospěch návštěvníků. Chceme pouze ukázat, že debata o nastolené otázce
se odehrává takříkajíc v situaci biblického zmatení jazyků. Tato situace je
způsobena buď nejednoznačností použitých pojmů (ani pedagogická teorie
nemá často zcela jednotný názor na jejich obsah), anebo tím, že se autoři
výroků prostě předem nepřesvědčili o jejich významu.
Jak za této situace diskutovat o muzejní edukaci? Často je třeba nejprve
odhalit pravý smysl citovaných výroků, tedy rozkrýt, co chtěl autor říci, přestože jeho slova vlivem nesprávně použitých pojmů říkají vlastně něco jiného.
Přesto se o diskuzi pokusíme, a to s jediným cílem: pokud možno vyjasnit
sporné otázky, aby bylo možné o edukačním potenciálu muzea hovořit nadále
bez předsudků a mylných předpokladů. Je zřejmé, že podobná diskuze může
napomoci také k vybroušení pojmů relevantních pro muzejní pedagogiku
a ujasnění jejich významů.

6.2 Ostražitost muzeologů
Ačkoliv se to může zdát nepochopitelné, dosud se některá muzea od svého
výchovného a především vzdělávacího poslání vědomě distancují a v muzeologické literatuře pro tento postoj dokonce nacházejí teoretickou oporu.
V našem prostředí tvoří teoretický základ muzeologického myšlení – kromě díla již zmíněného J. Beneše (1978, 1980, 1981a,b, 1997) – především
práce autorů Z. Z. Stránského (1972, 2000, 2005) a F. Waidachera (1999).
Pro zájemce o muzeologii jsou publikace těchto autorů základní studijní
literaturou.
Zbyněk Z. Stránský patří u nás mezi největší obhájce muzeologie. Zasloužil se o její uznání jako samostatného teoretického oboru, o ustálení její
terminologie i o zavedení její výuky v podobě samostatného univerzitního
oboru. Ze Stránského publikací jsme citovali již vícekrát, zejména z jeho
Úvodu do muzeologie (1972, 2000).
K muzejní pedagogice si tento respektovaný autor zachovává poněkud rezervovaný postoj – konstatuje, že se v muzeích „rozbujela“, avšak její klady nijak
podrobněji nerozebírá. Obává se však, aby nešlo z její strany o snahu převést
muzejní problematiku pouze na pedagogickou bázi, činit z muzea školu, zdůrazňuje, že „muzea nejsou školní kabinety“ (2000, s. 100), a obhajuje svou vizi, že
muzejní fenomén je třeba zkoumat speciální vědou, tedy muzeologií. Jinak
ovšem případný přínos pedagogiky nebo dalších oborů, vstupujících na půdu
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muzeí, neodmítá, konstatuje však, že „je potřebné, aby se jejich využití v muzejnictví více spájelo s poznatkovým přínosem muzeologie“ (Stránský, 2000, s. 81).
S tímto požadavkem zcela souhlasíme a o jeho vyslyšení se snažíme v naší práci.
Z. Z. Stránský je však místy poněkud úporný ve své snaze obhajovat
poznávací doménu muzeologie: v souvislosti s muzejní pedagogikou např.
uvažuje o vzniku „integrovaných muzeologií“ a navrhuje dokonce změnu terminologie, když zkusmo zvažuje zavedení pojmu „pedagomuzeologie“ (tamtéž).
Tento pojem je samozřejmě potřeba odmítnout, vždyť muzejní pedagogika
je celou svou strukturou a především svým zájmem o edukační procesy – ať
již se realizují kdekoliv – stále pedagogikou. Muzejní pedagogika je spojena
s muzeem, a měla by proto integrovat muzeologická východiska – integraci
pedagogiky a muzeologie je však třeba chápat jako oboustranně přínosnou,
ba nutnou. V současnosti již nelze žádnou vědní disciplínu chápat izolovaně
a odmítat poznatky, které přinášejí obohacení daného oboru. Zatímco muzeologie přináší mnoho poznatků využitelných ve výchově, pedagogika zase výrazně přispívá k rozvoji muzejní kultury, konkrétně ke skutečné účinnosti
muzejní prezentace jako součásti a vrcholu procesu muzealizace.
Z. Z. Stránský se však použití pedagogických termínů zcela vyhýbá, i když
se přímo nabízejí pro označení efektu či smyslu úspěšné muzejní prezentace.
Namísto toho raději používá pojmů jako mutační efekt (2005) či ovlivňování
personálního a transpersonálního vědomí (2000). V souvislosti se Stránského
systémem teoretické muzeologie a se způsobem, jímž uchopil proces muzealizace, se jako naléhavá teoretická otázka vynořuje problém postavení výchovy
v rámci muzejní prezentace. Ačkoliv praxe ukazuje jejich spojitost, teoretická
muzeologie tuto zkušenost nereﬂektuje a relaci mezi výchovou a muzejní
prezentací neřeší.
Druhým z autorů, z jehož obsáhlé Príručky všeobecnej muzeológie (1999)
často citujeme, je rakouský muzeolog Friedrich Waidacher. Jeho souhrnná
publikace byla přeložena do slovenštiny a na Slovensku vydána v roce 1999.
I když na svůj překlad do češtiny stále čeká, již nyní představuje pro české
zájemce o muzeologii základní zahraniční práci, v níž je v dostatečné šíři
zachycen aktuální stav tohoto oboru i jeho nejdůležitější poznatky.
F. Waidacher se věnuje otázkám výchovy a vzdělávání na několika místech
své práce – a právě zde, ale i v dílčích článcích tohoto autora, se setkáváme
s příkrým odsudkem muzejní pedagogiky a s mnoha námitkami proti pojetí
muzeí jako míst výchovy a vzdělávání.
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Zatímco u Z. Z. Stránského nacházíme obezřetnost vůči snahám pedagogiky vstupovat do procesu prezentace (danou snad tím, že hájí poznávací
doménu muzeologie a její dosud zpochybňovaný charakter svébytné vědní
disciplíny), u F. Waidachera již nejde o pouhou obhajobu muzeologie. Tento
autor nejenže odmítá uvažovat o přínosu muzejní pedagogiky, dokonce ji pro
věc muzea považuje za škodlivou a je mu synonymem propagandistického
zneužití muzea. O muzeu jako místu výchovy či vzdělávání proto také odmítá
uvažovat, a to z několika důvodů, které postupně rozebereme.
Waidacherovy názory na muzejní pedagogiku a postavení výchovy v muzeu považujeme za extrémní a dnes již neudržitelné. Svým dopadem na praxi
jsou naštěstí marginální, vyslovuje je však muzeologická autorita, kterou je
třeba brát vážně. Pokusíme se proto na jeho námitky odpovědět a s předloženými argumenty se vypořádat.
Hlavní výhrady proti pojetí muzeí jako míst výchovy a vzdělávání lze
shrnout v následujících tvrzeních:
– muzeum jako takové není místem výchovy a vzdělávání, pouze vzdělávání
umožňuje;
– úkol vzdělávat patří škole – muzeum nemá se školou nic společného, jsou
to zcela odlišné, ba proti sobě stojící světy.
Vzdělávání do muzea podle F. Waidachera nepatří zejména z těchto důvodů:
– coby doména školy je spojeno se všemi jejími negativy, a právě proto je
třeba se od něj distancovat;
– při pokusech o vzdělávání v muzeu dochází k mechanickému přenášení
poznatků z pedagogiky (získaných výzkumem ve školách) do muzea – což
je nepřijatelné vzhledem k tomu, že jde o zcela jiná, speciﬁcká prostředí;
– neexistují důkazy o tom, že by si lidé během návštěvy muzea skutečně
osvojili nějaké vědomosti (nebo s trvalým efektem);
– vzdělávání v muzeu nemůže být úspěšné, protože návštěvníci nejsou homogenními skupinami a protože v muzeu nelze libovolně volit vzdělávací
obsahy (ty jsou provždy dané povahou sbírek konkrétního muzea);
– návštěvníci od muzea očekávají zábavu, zážitek, nikoliv vzdělávání.
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Vzhledem k tomu, že diskuzi nad výše uvedenými názory jsme v českém
prostředí dosud nezaznamenali, budeme se jim – jakkoliv dnes znějí neuvěřitelně – věnovat podrobněji a se vší vážností. Učiníme tak s cílem vyjasnit
problematické oblasti a zahájit plodnou diskuzi mezi muzejními pedagogy
a muzeology.

6.3 Vzdělávání není úkolem muzea
Podle F. Waidachera (1999) muzeum nevzdělává, nýbrž vzdělání či studium svou existencí a činností umožňuje, protože skrze shromažďování a uchovávání sbírek je uchováván „významný pramen informací o přírodě a společnosti
jako zdroj poznatků o světě a médium historické paměti“ (Žalman et al., 2002,
s. 24). Vychovávat – tedy vzdělávat nebo vyučovat – podle Waidacherova
názoru nepatří mezi úkoly muzea. Vzdělávat se má člověk buď sám, anebo
prostřednictvím školy, pro kterou je vzdělávání – narozdíl od muzea – typickým úkolem. Zastánci tohoto názoru připouštějí, že muzeum se na vzdělávání
podílí, avšak pouze jako „ ,dodavatel‘ poznatků a vědomostí čerpaných ze sbírek
muzeálií“ (Žalman, 2007?). Muzeum se má věnovat především svým základním úkolům, tedy selekci muzeálií, jejich tezauraci a komunikaci (prezentaci).
Co si z prezentace návštěvník odnáší, je zcela závislé na jeho potenciálu,
znalostech, motivaci, schopnostech a svobodné vůli.39
Muzejní expozice a činnost muzea komunikovaná navenek tedy podle
F. Waidachera (1999) nevzdělává, nýbrž vzdělávání umožňuje tvorbou a otevřením expozic. Vzdělávat jí nepřísluší, a to zejména proto, že prostředky vyučování jsou „nemuzejní“ (tamtéž). Učení „znamená záměrnou změnu v chování
pomocí cvičení“ (tamtéž, s. 137) a již z této jeho deﬁnice podle tohoto autora
do muzea prostě nepatří. Učení F. Waidacher chápe pouze v tom nejužším
slova smyslu (nebo má na mysli spíše vyučování?) a zapomíná na to, že
existuje samozřejmě také učení nezáměrné,40 což je zcela běžný a prozatím
nejčastější způsob učení v muzeu, kdy návštěvník volně prochází expozicí
a podle svých dispozic, momentální nálady a dispozice se zde učí, protože

39
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To však beze zbytku platí i ve škole.
U člověka se může „jednat o učení nevědomé (osvojení si chůze, řeči, citového vztahu atd.),
ale také záměrné“ (Grecmanová et al., 1997, s. 70).

Diskuze o edukační úloze muzea 175

přijímá nové informace, vnímá vnější podobu exponátů, mění své postoje
k prezentovaným skutečnostem atd.
Vzdělávání ani učení – i když zde v té či oné míře probíhá – „Waidacherovo“ muzeum nemíní ani organizovat, ani jakkoliv formalizovat, ani podporovat prostřednictvím muzejního pedagoga. Samotný fakt, že muzejní sbírky
mohou sloužit pedagogickým cílům, pro citovaného teoretika neznamená,
že by se měla muzea deﬁnovat jako místa výchovy a vzdělávání (tamtéž).
Například škola může podle libosti muzeum využívat, edukace v muzeu je
však v její režii, je její věcí a muzeum se v ní neangažuje. Waidacher (1999,
s. 309) uvádí doslova: „Návštěvy skupin žáků škol mají v každodenním životě
muzea důležitou úlohu. Nepatří však do programové oblasti muzea, nýbrž jsou
záležitostí příslušné školy.“
V možnosti muzejního působení na vědomí návštěvníků všichni muzeologové samozřejmě doufají, ale nelze je podle jejich názoru přeceňovat, lze
pouze „doufat, že následky se dostaví později: to, co jsme viděli, nese v sobě
schopnost podnítit k přemýšlení“ (tamtéž, s. 139). Muzeum vytváří „předpoklady
na získávání kategoriálního vzdělávání, při kterém se neformálním setkáním
s jedinečným a příkladným vyvolává vnitřní pohnutí“ (tamtéž). V protikladu
k tomuto působení muzea staví F. Waidacher vzdělávání materiální, sloužící
především k osvojování látky, i vzdělávání formální, vedoucí k rozvoji schopností žáka (obsah ustupuje do pozadí), protože obě podle něj patří do oblasti
vyučování a učení, nikoliv muzejnictví.
Uvedené názory souvisejí s problémem samotného pojetí muzea a jeho
ﬁlozoﬁe. Při hledání odpovědi na hlubší otázku, zda je muzeum výchovnou
institucí (v nejširším slova smyslu), jde především o perspektivu, již volíme
při pohledu na tuto instituci, o vizi jeho smyslu a o schopnost dohlédnout
možnosti jeho působení.
V případě druhého problému, totiž zda mezi úkoly muzea patří vzdělávání (v podobě zcela konkrétních edukačních programů muzea), jde spíše
o otázku, zda je dané muzeum ochotno vyjít vstříc potřebám svých návštěvníků a zda se zajímá o skutečný dosah svých sbírek. Pokud je muzeum připraveno sloužit veřejnosti, a nikoli jen sbírkovým předmětům či vědeckému
poznání, pokud usiluje komunikovat s návštěvníky a být jim ku prospěchu,
a nikoliv komunikovat jen se sbírkovými předměty a kolegy-odborníky, pak
se úkolu vzdělávat zhostí zcela přirozeně. Faktické zpřístupňování sbírek je
totiž od vzdělávání (edukace) těžko oddělitelné. Vždyť interakce s muzeálií
by přece návštěvníkům měla kromě potěšení přinášet také nové vědění, zrání
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postojů, zvnitřňování různých hodnot atd., což jsou nepochybně typické výstupy vzdělávání.
Hlavní poslání muzea lze samozřejmě deﬁnovat různě a volit přitom můžeme různé úhly pohledu. V muzeu obvykle pracují lidé, kteří jsou předními
odborníky v oborech, jež mají za předmět zájmu muzeálie určitého typu –
umělecká díla, přírodovědné vzorky, etnograﬁka, techniku, stroje ad. Pro tyto
odborníky je ovšem cílem rozvoj vědy, poznání v daném oboru. Nezapomínejme však, že zesílená orientace na vědu v evropských muzeích postupně
dospěla k extrému: muzeum se soustředilo především na odbornou práci se
sbírkami a práci s veřejností se téměř nevěnovalo, což kritizuje i F. Waidacher:
„Mnohá muzea se věnovala více výzkumu než úkolům, které měla plnit jako
instituce poskytující služby veřejnosti“ (Waidacher, 1999, s. 72).
S muzeology se shodneme na tom, že pracovníci muzea by měli mít kromě své „odborné“, oborové, kvaliﬁkace navíc také kvaliﬁkaci muzeologickou.
Vždyť předměty v muzeu nejsou pouhými vzorky, jež zkoumá uměnověda,
přírodní vědy, etnograﬁe, technické obory – jsou něčím víc, jsou muzeáliemi.
Z pohledu muzeologie je cílem muzea institucionalizovaná podpora procesu
muzealizace a jeho realizace. Podstatným, avšak dosud neřešeným teoretickým problémem zůstává, zda je či není výchova svou podstatou součástí
procesu muzealizace, resp. jeho části, jíž je prezentace. Nebo naopak otázka,
zda nemá muzejní prezentace v posledku stejné cíle jako výchova. Podrobná
odpověď na tyto otázky by jistě vyřešila spor mezi zastánci a odpůrci edukační role muzea.
Výchova spolu s vědními obory angažovanými v muzeu (v čele s muzeologií) přirozeně jeví o sbírkové předměty soustředěný zájem a nelze jí ho upírat. Snad můžeme parafrázovat J. Slavíka (2001), který neobyčejně výstižně
hovoří o důvodech zájmu výchovy o umění. Jeho slova lze podle našeho
názoru dobře vztáhnout nejen na umělecká díla, ale také na všechny ostatní
druhy muzeálií.
„Výchova musí hledat cesty, jak rozumět umění. Přinejmenším do té míry,
aby s ním mohla smysluplně zacházet; aby je dokázala učinit ústředním motivem
a inspiračním zdrojem výchovných situací. Její poznávací aspirace však mohou
být založeny ještě mnohem hlouběji. Prostor, v němž umění vstupuje do výchovy, je
místem počáteční umělecké zkušenosti a kulturní iniciace nových generací. Je tou
nejpřirozenější laboratoří, kde umění vždy znovu vzniká ze zdánlivě nepatrných
počátků. A kde k sobě obrací zájem těch, kteří se teprve počínají rozhlížet po ne-
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dozírných pláních lidské kultury. Díky tomu výchova poskytuje výjimečnou šanci
odhalovat nejvlastnější lidský smysl umění a odkrývat jeho hodnoty. A co víc:
průnik umění s výchovou nabízí dosud málo využité možnosti pro soustavné
poznávání člověka v jeho životním údělu, pro hledání odpovědí na věčně živou
otázku „kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme“. A měli bychom dodat: „čeho
se dopouštíme“ – vůči světu i vůči sobě…“ (Slavík, 2001, s. 9–10).
Slavíkův metaforický prostor, v němž umění (muzeálie) vstupuje do výchovy a který je místem počáteční umělecké zkušenosti a kulturní iniciace
nových generací, můžeme však konkretizovat: pro nás je jím právě muzeum.
Především proto ho vnímáme jako výchovnou instituci. Muzeum – a to hlavně
muzeum umožňující přímou aktivitu návštěvníků – se může stát onou laboratoří, kde kultura vždy znovu vzniká ze zdánlivě nepatrných počátků. Pohled
na pazourek, primitivní mlýnek na obilí nebo parní stroj (a nejlépe možnost
dotknout se jich, zkusit si práci s nimi) přece nejlépe zpřítomňuje tisíciletý
vývoj lidské kultury a také její nesamozřejmost – a snad je nelze nepovažovat
za výchovné.
J. Slavík pojímá výchovu jako místo, „kde se záměrně a soustředěně uplatňuje kulturní vliv. A kde se probouzejí zárodky změn, jimiž budou nové generace
rozvíjet či překonávat to, co bylo dáno minulostí“ (2001, s. 10). Jak by mohla
takto zaměřená výchova nepatřit k úkolům muzea, které se na předávání
kultury podílí tak zásadní měrou?
V minulosti se muzea či jeho historické formy edukačnímu úkolu věnovala
různou měrou a s různými cíli. Nedávno završené 20. století pak bohužel
přineslo zneužití muzea pro legitimování nastupujících totalitních režimů
a jejich ideologie. Pro F. Waidachera je právě tento fakt zřejmě nejsilnějším
argumentem proti muzejní edukaci. Tváří v tvář historickým zkušenostem
s jejím zneužitím pro propagandistické účely se jí chce raději vzdát úplně.
Plyne to také z jeho názoru na muzejní pedagogiku, kterou odsuzuje jako
„příklad (zkrachovalého) pokusu o využití muzeí pro propagandistické účely“
(1999, s. 76).41 Ovšem stejně, nebo ještě víc, byla zneužita edukace školní
a propaganda samozřejmě prorůstala všechny kontrolované složky oﬁciální
kultury.
41

Autor doslova uvádí: „Aktuální příklad (zkrachovalého) pokusu o využití muzeí pro propagandistické účely tím, že je přetvoří na učební zařízení, je tzv. muzejní pedagogika“ (Waidacher, 1999, s. 76).
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Jak se vypořádat s touto Waidacherovou námitkou? Staví se skutečně
zcela proti edukačnímu působení muzea nebo spíše proti snahám muzeum
zneužívat? Pokud by platila druhá z možností, odpovídáme, že pouze na základě eventuality zneužití muzejní edukace jako nástroje propagandy nelze
edukační potenciál muzea promarnit, stejně jako nelze rezignovat na výchovu
nové generace jen proto, že je spojena s omyly a chybami vychovatelů.
Ostražitá vůči snahám muzejní pedagogiky však mohou být muzea také
proto, že vnímají své speciﬁcké úkoly a obávají se, že úsilí o výchovu návštěvníků odčerpá jejich síly od obvyklých „muzejních“ úkolů. Avšak: výchovné
působení muzea nelze rozhodně chápat jako cosi navíc. V praxi by samozřejmě mělo mít zcela konkrétní podobu, která si žádá čas a energii pracovníků – domníváme se však, že výchovné působení muzea by mělo přirozeně
prolínat veškerou jeho činností, protože je jeho samotným smyslem. Již vícekrát jsme zdůraznili, že skutečně kulturotvorné není pouhé shromažďování
muzeálií a jejich tezaurace, nýbrž jejich působení na vědomí návštěvníků.
Smíme-li užít příměr, pak muzea spolu s ostatními kulturními institucemi
putují do příslovečného Říma, jímž je pro nás akulturace jednotlivých členů
lidské komunity. Dílčími muzejními zastávkami na této cestě jsou selekce,
tezaurace a prezentace muzeálií; všechny však nakonec směřují k širšímu
cíli, kterým je – volíme-li tuto perspektivu – v případě veškeré činnosti muzea
výchova, tedy snaha dosahovat u návštěvníků „optima lidskosti“ (Durozoi,
Roussel, 1994).
Stejně čteme názor již zmíněného vizionáře progresivních muzeí budoucnosti, orientovaných na návštěvníky, Otty Neuratha: všecko, co se prezentuje
v určitém muzeu, by mělo sloužit širokému pedagogickému účelu. V tomto názoru, vyřčeném již v roce 1933, nehledejme popření klasických úkolů muzea,
pouze hledání smyslu jejich vykonávání. Muzeum tu není pro muzeum, tedy
kvůli samotné dokumentaci jevů, záchraně či shromažďování předmětů, kvůli
odborníkům, vědcům, umělcům, nýbrž kvůli potřebám celé společnosti i kvůli
jednotlivým jejím členům, tedy návštěvníkům. Právě jim by měla muzea dávat
příležitost k osobnímu rozvoji, měla by sloužit jejich kultivaci a užitku.
Ostatně i ICOM úkoly muzea uvádí v podobné hierarchii: „Prvořadým
úkolem muzea je uchovávat pro budoucnost své sbírky a využívat je k získávání
a šíření poznatků prostřednictvím vědecko-výzkumné práce a výchovně-vzdělávací činnosti, expozic, krátkodobých výstav a dalších akcí“ (2001, zvýraznila
autorka).
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Z některých výroků se nicméně zdá, že F. Waidacher spíše než proti výchově v muzeu (v obecné, velmi „abstraktní“ podobě) protestuje proti vzdělávání coby organizovanému, záměrnému procesu, tedy proti edukaci. Oddělit
obě složky edukace – výchovnou a vzdělávací – je však v praxi nemožné.
Domníváme se, že bude-li se muzeum bránit záměrné přípravě či organizování vzdělávacích situací, pak obecné proklamace o výchovné úloze muzea
prakticky nikdy nenaplní. Nelze podle našeho názoru hovořit o výchově a nečinit přitom žádné konkrétní kroky, jimiž jedině lze tuto výchovu skutečně
realizovat. Muzea si tedy musí sama odpovědět, k jakým cílům jejich činnost
v posledku směřuje a co pro jejich naplnění hodlají učinit.
Navíc: proč by muzeum mělo pouze vychovávat, a nikoliv vzdělávat, když
tento potenciál nepochybně má? Nevidíme jediný skutečný důvod pro to,
aby se muzea dnes, kdy je vzdělání pro úspěšný osobní i profesní život lidí
stále důležitější a kdy vzdělávání poskytuje množství nejrůznějších subjektů,
nezařadila do širokého proudu poskytovatelů a iniciátorů rozličných forem
vzdělání. Vzdělání – coby produkt vzdělávání, ať již formálního či neformálního (jak podrobněji rozlišíme později) – přímo ovlivňuje šancí lidí na to,
že se začlení do společnosti, že bude se jim tam dařit a že budou zlepšovat
svůj život – pracovní, rodinný, osobní. Zvláště kulturní a duchovní potenciál
muzeí může u lidí plně podporovat sociální začlenění a budování „spokojeného a produktivního života, značně nezávislého na zaměstnaneckém statusu
a vyhlídkách člověka“ (Evropská komise, 2000). Potenciál muzeí v podobě
sbírek a odborníků nemůže podle našeho názoru nalézt důstojnější a prospěšnější využití. Přiznává-li F. Waidacher (1999) muzeu pouze potenciál „učení
expozicí“, naplňuje tak z našeho pohledu jen jednu z částí celkového účelu
muzea, tedy studium. Podle deﬁnice ICOM (2001) je však účelem muzea
kromě studia také vzdělání, výchova a potěšení.
Uzavřeme polemiku s tuto námitkou tedy konstatováním, že Waidacherův
postoj neodpovídá ani deﬁnici muzea podle ICOM, ani názoru této organizace na jeho stěžejní roli: „jednou ze základních povinností muzea je rozvíjet svoje
výchovně-vzdělávací působení a rozšiřovat je na stále širší vrstvy veřejnosti, místní
populace nebo specializované skupiny, kterým má sloužit. Mělo by poskytovat
veřejnosti možnost, aby se aktivně zapojila do rozvoje muzea a podporovala jeho
cíle a činnost. Spolupráce s veřejností je nedílnou součástí naplňování výchovněvzdělávací role muzea a k jejímu uskutečňování může muzeum zaměstnávat
kvaliﬁkované pracovníky“ (tamtéž).
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Za účelnější než diskuzi nad tím, zda muzeum je či není prostorem pro
výchovu, bychom považovali – vrátíme-li se k závažnému problému snadné
zneužitelnosti muzeí – spíše diskuzi odborníků nad tím, jaké společenské
potřeby patří v současnosti k nejnaléhavějším a co přesně považují směrem
k návštěvníkům za užitečné. Domníváme se, že výchovu vnímavého, kritického a díky šíři svého vzdělání svobodného návštěvníka lze považovat za
nejlepší prevenci zneužití muzea nebo jiných článků kulturního řetězce.

6.4 Distance od školy
Nyní je třeba vypořádat se s názorem, že úkol vzdělávat patří výhradně
škole a také s konstatováním, že muzeum nemá (a nemá mít) se školou nic
společného, protože jsou to zcela odlišné, ba proti sobě stojící světy.
Pokud jsme u předchozí námitky mohli konstatovat, že názory na edukační roli muzea se mohou lišit a že jsou dané názorem na celkový smysl muzea
a úhlem pohledu, z něhož na muzeum pohlížíme, u námitky, že úkol vzdělávat
patří výhradně škole, lze konstatovat, že F. Waidacher se mýlí. V následujícím
textu ještě ukážeme, že vzdělávání již dávno není pouze doménou školy a že
se mu mohou či spíše mají věnovat mnohé další instituce. Školu si spojujeme
s tzv. vzděláváním formálním (i tam je však trendem propojovat ho přímo
s praxí nebo brát na pomoc další subjekty), existuje však i tzv. vzdělávání
neformální, které poskytují jiné subjekty než škola. Ukážeme, že v obou typech vzdělávání má nebo může mít muzeum své pevné místo. Distancovat se
od vzdělávání (do něhož se dnes zapojuje kdekdo – často s nepoměrně menší
kompetencí a potenciálem než muzeum) jen proto, že je tradičně spojováno
se školou a muzeum je od školy odlišné, je zkrátka nesmyslné.
Zastavme se však ještě u konstatování, že muzeum a škola jsou „často
diametrálně zcela proti sobě stojící světy“ (Waidacher, 1999, s. 137). Zde možná
leží jádro distance od vzdělávání. Vzdělávání – coby tradiční doménu školy –
si totiž zastánci uvedeného názoru spojují se všemi jejími negativy, a proto se
pak chtějí distancovat od obou – od školy i vzdělávání. Muzeum a škola jistě
nejsou totéž, mají mnoho speciﬁk, užívají jiných prostředků a forem k dosažení svých cílů. Zda a nakolik jsou si tyto cíle blízké, ponechme nyní stranou.
Pokusme se prozatím odlišnosti obou „světů“, školy a muzea, shrnout. Jsou
opravdu takové povahy, že musí stát proti sobě?
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C. G. Screven (cit. in Waidacher, 1999, s. 140) odlišnost muzea a školy
konkretizuje takto: „Muzea jsou příjemná, neformální místa, ve kterých je možné dozvědět se – podle vlastního zájmu – něco o umění, o přírodních vědách,
o historii a kultuře. V protikladu ke školám nemají třídy a kontrolu nadřízených
a není v nich ani důvod všímat si určitého tématu anebo o to usilovat, s výjimkou,
že to člověk sám chce.“
První odlišností je tedy svoboda návštěvníků muzea oproti „nesvobodě“
žáků. Do muzea chodíme dobrovolně, zatímco do školy chodit musíme. Proč
by to ale měla být překážka pro vzdělávání v muzeu? Kromě základního,
a tedy povinného vzdělávání se člověk zcela dobrovolně vzdělává různými
dalšími způsoby a svobodně zvolená vzdělávací příležitost, již může nabízet
muzeum, může samozřejmě být mezi nimi.
Je však ještě možné, že autoři, s nimiž polemizujeme, pohlížejí na veškerou výchovu (byť dobrovolnou) jako na omezování vychovávaného, učícího
se subjektu. Podobný názor vyznává tzv. antipedagogika, zahrnující různé
teoretické směry odmítající výchovu a stanovování jakýchkoliv výchovných
cílů, které spojují s manipulací, ba násilím na jedinci (Grecmanová et al.,
1997). Současné trendy inspirované těmito a dalšími názory tak usilují o to,
aby byla výchova co nejméně autoritativní, aby vychovávající (učící) subjekt plně respektoval osobnost vychovávaného a vedl ji k pluralitnímu vidění
a chápání reality (tamtéž) – zcela v duchu současné západní společnosti
a jejího klimatu. Podobné antipedagogické názory – byť extrémní – budou
samozřejmě nadále inspirativní, dokud bude výchova spojena se všemožnými
negativními rysy, proti nimž se zřejmě doopravdy vymezují všichni kritici
muzejní edukace. Domníváme se však, že se úkolu vzdělávat zkrátka nelze
zříci. Není odmítání vzdělávací úlohy muzea jen alibismem, odmítnutím odpovědnosti, obava z ní či bezradnost?
Je-li však hlavním argumentem proti výchovné úloze muzea opravdu nerespektování svobody vychovávaných subjektů (zde návštěvníků), odpovídáme,
že veškerou výchovu, doma, ve škole, v zájmových organizacích – zkrátka
všude a samozřejmě i v muzeu, je třeba v souladu se současnými pedagogickými trendy a poznatky spojit s úsilím o eliminaci všech negativních rysů,
jež mohou snahu o výchovu provázet. H. Grecmanová (in Grecmanová et al.,
1997) shrnuje zásady, jichž by se měla přidržovat škola – a podle nás jistě také
muzeum – při svých výchovných snahách: vychovatel a vychovávaný, tedy
oba subjekty výchovného procesu, musí být partnery a aktivními spolutvůrci
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tohoto procesu, veškerá komunikace mezi nimi by měla probíhat na základě
spolupráce, nesmí se v žádném případě jednat o ovládání vychovávaného,
nýbrž o pomoc vychovávanému, o provázení, jež se postupně stává zbytečným, protože je v zásadě iniciací, vedoucí k samostatnosti, svébytnosti. Takový vztah mezi vychovatelem a vychovávaným lze označit za demokratický
(Grecmanová et al., 1997) a o jeho realizaci by mělo coby „vychovatel“ – nyní
již bez zbytečného strachu, že dojde k narušování svobody návštěvníků –
usilovat i muzeum.
I další z autorů, které F. Waidacher cituje ve snaze podpořit svoji tezi,
K. Hudson (cit. in Waidacher, 1999, s. 140) odmítá plánovitý a organizovaný
učební proces v muzeu se stejnými argumenty: „Je možné takto zacházet se
žáky, protože nad nimi má člověk moc. Žáci musí skládat zkoušky, musí sledovat
program v muzeu, který je pro ně povinný, musí si osvojit určité vědomosti, ať již
chtějí, či nikoliv, musí se podřizovat disciplíně. Návštěvníci muzea však nejsou
žáci, jsou to svobodní lidé, mohou si vybrat, jestli do muzea přijdou, či nikoliv;
a když jsou v muzeu, jsou sami za sebe zodpovědní. Určitý výstavní předmět je
může přitáhnout, fascinovat, jeho pozorování mohou věnovat mnoho času, ale
neexistuje žádná síla, jak bychom je k tomu mohli donutit. Když je to nezajímá,
odejdou pryč.“
Přenášení takto vykreslené školní edukace do muzea jistě odmítneme
spolu s K. Hudsonem. Odmítneme však také jeho axiom, že přesně takové –
přímo ze své podstaty – je, či dokonce musí být, školní působení. Především:
škola nemá moc, nýbrž zodpovědnost, a její snahou samozřejmě je, aby žáci
primárně „ne-museli“, nýbrž aby „chtěli“ poznávat neznámé, vzdělávat se,
osvojovat si nové zkušenosti ve škole či v muzeu.
Návštěvník muzea by samozřejmě neměl být k ničemu nucen – domníváme se však, že by měl mít možnost vybrat si, zda pro lepší porozumění muzeáliím a jejich sdělení zvolí nějakého průvodce, partnera na cestě za novým
poznáním, nebo zda na ně stačí sám. Copak ze strachu, abychom návštěvníka
nevystavovali „nátlaku“, raději nebudeme nabízet žádnou možnost navíc?
Dobrovolnost stojí samozřejmě v základu veškerých úvah o muzejní edukaci.
Muzejní pedagogika, jíž leží na srdci výchovné využití jedinečného potenciálu
muzea, však přirozeně usiluje o to, aby pouhá prohlídka expozice – s nahodilým a velmi nesamozřejmým učením s nejistým efektem a výsledky nebylo
jedinou výchovnou eventualitou s muzeem spojenou. Usiluje o všemožnou
podporu učení v expozici a také na něj chce dále navázat a nabídnout víc –
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samozřejmě pro toho, kdo chce. Shrneme-li, pak dobrovolnost není překážkou muzejní edukace, nýbrž jejím speciﬁkem.
Muzeum se od školy samozřejmě liší v mnoha dalších ohledech. Škola
pracuje přirozeně podle mnoha didaktických zásad a K. Hudson se v této
souvislosti vymezuje proti snahám budovat „didaktická“ muzea či expozice. Domnívá se, že nelze plánovat, kterému exponátu se budou návštěvníci
věnovat, který je zaujme. A i kdyby se podařilo návštěvníka určitým plánovaným způsobem zaujmout, může na daný podnět reagovat zcela jinak, než
tvůrci předpokládali. „Didaktické muzeum je proto v nejlepším případě snem
a v nejhorším absurditou. Neodpovídá lidskému chování“ (cit. in Waidacher,
1999, s. 140).
O „didaktickém“ nebo lépe o „nedidaktickém“ muzeu se ještě vyslovíme,
ale již nyní lze konstatovat, že v podstatě neexistuje muzeum nebo expozice,
které by nebyly „didaktické“. Je samozřejmě možné být „didaktický“ více či
méně, tedy brát ohled na návštěvníka více, méně nebo s ním vůbec nepočítat.
Zcela nedidaktický však může být snad jen muzejní depozitář, nikoliv expozice, kde má každý prvek své předem promyšlené místo a důležitost, kde je
sdělnost exponátů běžně podpořena alespoň doprovodnými texty, informačními panely, katalogem, publikacemi atd.
Je tedy namístě otázka, co přesně se míní „didaktickým“ muzeem? Pokud
za didaktické muzeum považuje takové, které „násilně“ vychovává, aniž by
ponechávalo jakoukoliv smysluplnou aktivitu na návštěvnících, jež předstírá,
že zná odpověď na všechny, byť obtížné otázky, a prvoplánově a deformujícím způsobem na ně odpovídá, takové, které muzeáliím neponechává žádné
tajemství a možnost promlouvat ke každému jinak, takové, které návštěvníky
infantilizuje, je manipulativní a pro autonomní a svobodnou osobnost „výchovné“ nesnesitelným způsobem, pak je odmítáme rovněž. Pokud však za didaktické muzeum považujeme to, které při komunikaci s návštěvníkem a při
tvorbě expozic a edukaci respektuje pedagogické zásady, jako jsou zásada
úcty ke každému člověku, zásada ohledu na věkové a individuální zvláštnosti
návštěvníků, zásada názornosti, cílevědomosti, vědeckosti, ale i zásada spojení se životem a zásada aktivity návštěvníků, pak se k didaktickému muzeu
hlásíme a rádi bychom ho potkávali co nejčastěji.
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Další odlišností školy od muzea, kterou ještě zmiňuje F. Waidacher (1999,
s. 138), je, že školní edukace sleduje stanovené cíle, postupuje v plánovaných
krocích, učitelé mohou volit zcela libovolné prostředky, na nichž demonstrují
určité poznatky. Oproti tomu v muzeu se lze učit „pouze“ na předmětech ze
sbírkového fondu muzea. Ty pak návštěvníkovi „vnucují“ určité poznatky
a kroky v učení (tamtéž).
Orientace na muzeálie je velmi podstatným speciﬁkem muzejní edukace,
na což jsme poukázali již dříve (Šobáňová, 2008, 2009). Není však jasné, proč
by měla být argumentem proti edukaci v muzeu a proč by muzejní edukace
neměla rovněž sledovat své předem stanovené cíle, postupovat v plánovaných
krocích a proč by muzejní pedagog nemohl s ohledem na zvolené téma volit
libovolné prostředky, metody, organizační formy, pomůcky. Naopak – jsme
přesvědčeni, že to vše by činit rozhodně měla.
Dalším postřehem uvedeným v citovaném textu je, že ve škole se určitý problém (učivo) zpracovává delší čas a pomocí typických kroků, jako je
procvičování, opakování, kontrola, posuzování. Zatímco návštěva v muzeu má
zcela jiný charakter, mezi exponáty lze chodit libovolně, vracet se, některé vynechávat, dělat si v prohlídce libovolné přestávky, některé exponáty zkoumat
podrobněji, některé opomenout nebo jejich působení ihned zapomenout. Zde
už nepochybně hovoříme každý o něčem zcela jiném. F. Waidacher o běžné
prohlídce expozice s omezeným potenciálem nanejvýš informálního učení,
zatímco my o muzejní edukaci, která je intencionální, záměrná a má své
určité konkrétní formy. Pokud se návštěvník rozhodne edukační program
absolvovat, pak jistě respektuje organizační rámec této aktivity daný pokyny
muzejního pedagoga, plní zadané úkoly, podřizuje se určitým pravidlům atd.
Např. vyhledávané animační programy v muzeu mají – přes všechna svá speciﬁka, jež jsou zdrojem jejich obliby – strukturu a organizaci v zásadě dosti
podobnou vyučovací hodině ve škole.
Rovněž další konstatování není argumentem proti edukaci v muzeu, nýbrž
pojmenováním její speciﬁčnosti a ovšem značných nároků na muzejního pedagoga. Učitel ve škole pracuje s věkově homogenními skupinami žáků, pro
něž platí určité vývojové charakteristiky – z těch pak učitel vychází při volbě
učiva, metod, prostředků. Namísto toho do muzea přicházejí návštěvníci
nejen různého věku, ale i jazykově-kulturního původu, s různou schopností
vnímat, s různým očekáváním. V případě školních návštěv muzea odpadá
obtíž v podobě věkově nesourodých skupin, ale samozřejmě také jednotlivé
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školy mohou být velmi různé, dokonce speciﬁcké (např. speciální školy,
malotřídky). Muzejní pedagog by měl být na všechny tyto i jiné eventuality
připraven, což představuje značné nároky také na jeho profesní přípravu.42
Zvláště u velkých institucí však připadá v úvahu i možnost, že si pracovníci
edukačního oddělení své kompetence rozdělí a budou se specializovat na určitý typ návštěvníků.
Závěrem lze konstatovat, že většina toho, čím je u F. Waidachera (1999)
charakterizována rozdílnost muzea a školy, je jistě faktem. Výše jmenované
považujeme také my za hodné pozornosti a na všechny zmíněné aspekty je
nutné brát ohled jak při úvahách o edukaci v muzeu, tak při její realizaci.
Argumenty proti muzejní edukaci to však jistě nejsou – pouze výčet jejích
speciﬁk.
Dodejme však ještě, že názory, opírající se při odmítání edukační úlohy
muzea jen o kritiku školy, nepovažujeme za zcela korektní. Škola může jistě
mnoho zlepšovat v přístupu ke svým žákům a mnoho přehodnocovat na svých
představách o tom, co je pro žáky a jejich budoucí život dobré a prospěšné.
Ale o muzeu je možné říci totéž a lze vyjmenovat řadu věcí, pro něž je hodno
kritiky právě muzeum. Rovněž škola a další potenciální návštěvníci by mohli
na základě nedostatků muzea, ať již skutečných nebo domnělých, zaujmout
stejně kritický a odmítavý postoj. Než hledat negativa či „diametrální“ odlišnosti považujeme za vhodnější spíše spolupráci obou institucí, již jsme se
snažili podpořit i výzkumným šetřením, popsaným v kapitole 10. Domníváme
se totiž, že tato spolupráce přináší prospěch oběma institucím.
Na všechny námitky proti muzejní edukaci jsme však dosud neodpověděli.
Podle kritiků vzdělávání do muzea nepatří ještě z dalších důvodů.

6.5 Další námitky
F. Waidacher (1999) ze všech rozdílů mezi muzeem a školou vyvozuje
závěr, že pro muzeum, které je tolik odlišné, nemohou platit poznatky pedagogiky, získané většinou výzkumem ve školách. Zde je třeba dobře rozlišovat,
které poznatky pedagogiky jsou platné pouze pro školní prostředí. Pokud
takové existují, pak je do muzea mechanicky přenášet jistě nelze. Avšak
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Také na toto speciﬁkum muzejní edukace jsme již dříve poukázali (Šobáňová, 2007,
2008).
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vzhledem k tomu, že muzejní edukaci dosud nejčastěji využívají právě školy,
pak je znalost školních speciﬁk zcela namístě (zvláště kurikula, speciﬁckých
edukačních cílů, zásad vhodných pro práci s určitými věkovými skupinami
anebo ryze praktických záležitostí, mezi něž patří organizace školního roku
či vyučování apod.).
Domníváme se však, že velká část poznatků tak rozsáhlého vědního oboru, jakým je pedagogika, je velmi dobře uplatnitelná i v muzeu. Navíc na podporu zkoumání edukačních speciﬁk muzea byla ustavena speciální disciplína,
jíž je muzejní pedagogika. Ta již nyní produkuje množství speciﬁckých, ryze
muzejně pedagogických poznatků.
F. Waidacher (1999) však dokonce tvrdí, že neexistují důkazy o tom, že by
si lidé během návštěvy muzea skutečně osvojili nějaké vědomosti (nebo s trvalým efektem). Dokonce uvádí, že ani v případě muzeí, která se na vyučování
návštěvníků vyloženě zaměřila a pokusila se jim zprostředkovat vědomosti,
„není dodnes žádný důkaz o tom, že se jim to skutečně podařilo“ (tamtéž, s. 138).
Zde je třeba vážně se ptát, z jakých výzkumných šetření tento autor vychází, když běžná zkušenost muzejních pedagogů hovoří zcela jinak. Velká
část pedagogů jako samozřejmou součást svých edukačních aktivit provádí
evaluaci své činnosti a získané výsledky hovoří jednoznačně: návštěvníci si
během edukačního programu v muzeu osvojí minimálně tolik vědomostí,
co ve škole. Lze se dokonce důvodně domnívat, že více než ve škole, vždyť
muzejní edukace je spojena s vítanou změnou prostředí, se zážitkem, přímou
smyslovou zkušeností atd., což považujeme za faktory, které učení pozitivně
ovlivňují.
Domníváme se, že když F. Waidacher cituje množství autorů (včetně
American Psychological Society, 1991, cit. in Waidacher, 1999, s. 138), kteří
údajně dokázali, že „faktické důsledky muzejních návštěv není možné dlouhodobě zachytit“ (tamtéž, s. 139), ve skutečnosti hovoří pouze o běžných návštěvách muzea, které nejsou spojeny s žádnou vpravdě edukační aktivitou a které
se pohybují pouze v intencích samostatné prohlídky expozice. F. Waidacher
tak i v tomto případě zřejmě dohlédl pouze k potenciálu nefacilitovaného
působení expozic. Mluví-li výzkumy pravdu, pak je omezená působnost muzejních expozic právě tím nejlepším argumentem pro všemožnou podporu
jejich sdělnosti, již nabízí muzejní pedagogika. Konstatovat, že úsilí muzea
nezanechává ve vědomí návštěvníků žádnou stopu, a ohrazovat se přitom proti muzejní pedagogice a organizování muzejní edukace, která usiluje o změnu
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této nepříznivé skutečnosti, je zcela nepochopitelné. Vždyť muzejní edukace
má za cíl právě znásobit působnost expozic a také to, aby ﬁnance vynaložené
na jejich tvorbu, údržbu a provoz – spolu se značným úsilím pracovníků
muzea – měly nějaký prokazatelný efekt. Úkolem muzejní pedagogiky do budoucna však bude – právě v obraně před svými kritiky – prokázat účinnost
svých metod také nezpochybnitelnými empirickými šetřeními.
F. Waidacher (tamtéž) cituje ještě H. Treinena, který malý dopad výchovných snah muzea na návštěvníky vysvětluje nehomogenitou návštěvnických
skupin. Návštěvníci si podle tohoto autora před návštěvou muzea zpravidla
nekladou speciﬁcké (např. vzdělávací) cíle a často ani nemají potřebné předcházející vědomosti, které prý muzejní didaktici (spolu se zájmem o určité
téma) předpokládají. „Pokusy s nimi jednotně podle didaktických principů zorganizovat muzejní programy z těchto důvodů musí nutně ztroskotat“ (cit. in
Waidacher, 1999, s. 139). Již jsme však vysvětlili, že základem všech úvah
o muzejní edukaci je její dobrovolnost – návštěvník, který se ze svého rozhodnutí nějaké vzdělávací aktivity účastní, je zpravidla motivován a o avizované
téma se zajímá. Program akce navíc muzeum většinou zveřejňuje předem,
spolu s anotací, která zájemce informuje o zaměření akce a o tom, komu je
určena.
Námitkou, že vzdělávání v muzeu nemůže být úspěšné, protože návštěvníci nejsou homogenními skupinami, jsme se již zabývali. Waidacher (1999)
však ještě poukazuje na to, že mezi náhodně utvořenými skupinami návštěvníků zpravidla neexistují sociální vztahy, jejichž absenci považuje za závažnou
překážku ve snahách muzea výchovně působit. Domnívá se přitom, že jen
u skupin, které před nějakou (výchovnou) událostí anebo po ní mají možnost
být spolu a jejíž členové se mohou společně zabývat obsahem této události,
mohou vést pedagogická a didaktická opatření k úspěchům v učení.
Tuto námitku ovšem přijímáme, protože příznivé sociální vztahy ve skupině mají na úspěch učení nepochybně velký vliv. Komunikace mezi pedagogem
a návštěvníky a mezi návštěvníky navzájem je velmi podstatnou částí muzejně
pedagogických aktivit, které mívají (kvůli interpretativním činnostem směřujícím k porozumění muzeáliím) velmi často reﬂexivní charakter. Muzejní
pedagog by měl proto usilovat o to, aby vztahy ve skupině byly vždy alespoň
korektní a je-li to v jeho silách, měl by ve skupině vytvářet či podporovat co
nejpříznivější sociální klima. Má k tomu k dispozici různé metody, kterými lze
odstraňovat ostych nebo bariéry mezi návštěvníky, nebo dokonce vhodným
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způsobem ventilovat případné napětí či konﬂikt mezi nimi. Jeho snahu však
může podporovat, anebo naopak hatit, také samotné muzeum, jeho celková
atmosféra, prostor, architektonické řešení atd. Nově budovaná muzea přinášejí mnoho zajímavých nápadů, jak vyjít návštěvníkům vstříc, jak učinit muzejní
prostory příjemnými, jak podpořit vzájemnou komunikaci návštěvníků, a to
i po samotné prohlídce expozice. K tomuto účelu slouží např. různé neformální prostory v podobě kaváren, restaurací, zákaznického servisu a zázemí.
Muzea, která takovými prostory disponují, se stávají společenským centrem,
oblíbeným místem neformálního setkávání a komunikace.
Další námitka vychází z přesvědčení, podpořeného dílčími výzkumy,43 že
návštěvníci od muzea očekávají spíše zábavu, zážitek, a nikoliv vzdělávání.
„Speciﬁckou úlohou muzea není informovat, nýbrž umožňovat zážitky“ (Waidacher, 1999, s. 138). Podle názoru F. Waidachera sice muzejníci sami, společnost a její představitelé rádi zdůrazňují vzdělávací hodnotu návštěv muzeí, ale
ve skutečnosti je pro návštěvníky hlavní hodnotou zábava – zábavnost muzea
také vede k opakovaným návštěvám expozic a k jejich úspěchu.
Je samozřejmě pravdou, že křivka návštěvnosti prudce stoupá u muzeí,
která umí učinit své expozice zajímavými a která své vzdělávací programy
realizují zábavnou formou. Úspěšná jsou muzea, která nabízejí nevšední zážitek. Domníváme se však, že návštěvníci od muzea očekávají obojí: zábavu a zážitek spojené s novými informacemi, poučením, poznáním. Pokud
by vyhledávali pouze zábavu, existuje nepřeberné množství dostupnějších
a atraktivnějších možností.
Donedávna v představě mnoha lidí dokonce převládala představa, že
v muzeu se lze setkat s čímkoliv jiným než se zábavou. Možností, jak trávit
volný čas, jak se „zabavit“, má dnešní člověk velmi mnoho – od bloumání v obchodních centrech přes turistiku, sportovní aktivity, různé způsoby
masové zábavy (televize, ﬁlm, populární hudba) až po nejrůznější způsoby
kvalitního kulturního vyžití. Zvláštní pozornost přitom společnost věnuje
smysluplnému využití volného času dětí a mládeže. Zůstaneme-li u organizovaných forem trávení volného času, pak lze jmenovat řadu institucí, které
připravují nabídku pro tuto cílovou skupinu. Jsou to školy, které organizují zájmové kroužky ve školách, školní družiny a kluby, základní umělecké školy se
svými obory, školská zařízení (např. střediska pro volný čas dětí a mládeže) či
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Existují však i výzkumy, jejichž respondenti se vyslovují jinak – viz Šobáňová, 2009.

Diskuze o edukační úloze muzea 189

zařízení mimoškolského typu, kam náleží nepřeberná nabídka nejrůznějších
mimoškolských institucí a organizací sportovního, kulturního, odborného,
vědeckého, uměleckého, technického a jiného typu (Bůžek, 1998).
Do kategorie mimoškolských zařízení by podle tohoto rozdělení se svou
eventuální nabídkou (např. v podobě zájmového kroužku při muzeu nebo
jednorázových dílen a kurzů) náležela i muzea. Své četné zájmové organizace
mají samozřejmě i dospělí a možností, jak organizovaně trávit volný čas, je
tak skutečně nepřeberné množství.
Proč tedy vůbec navštěvovat muzea? Vždyť pro mnohé jsou spíše synonymem vznešené nudy,44 ponurosti, stísňujícího prostoru, kde se návštěvník jako
příslovečný slon v porcelánu pohybuje mezi zvláštními předměty jištěnými
alarmem, jejichž význam při nejlepší vůli nemůže pochopit. Muzea jsou pro
návštěvníky často pustým, prázdným a smutným prostorem, kde je člověk,
pokud sem vůbec vstoupí, omezen stálým – a hlubší soustředění takřka vylučujícím – dozorem hlídačů, prostorem, kde musí být tiše, kde se nic neděje,
vše je statické. Místem, kde se lze sice dívat, ale málokdy všemu rozumět.
A přece – i když mnohá muzea jsou přesně taková, existuje i další extrém:
muzea v turistických centrech, připomínající přeplněné a hučící nádražní
haly, kde zástupy návštěvníků v hustém hadu postupují od exponátu k exponátu, muzea, kde jde o to spatřit na okamžik slavné dílo slovutného autora
anebo jinou podobnou raritu, odškrtnout si položku v turistickém deníku
a jet rychle dál, za dalšími „zážitky“.45 Ani jedna z variant nezní příliš lákavě,
a přesto zde muzea jsou, mají stále své návštěvníky a ať je přitahují více či
méně, mají pro společnost hluboký smysl.
Samozřejmě, že smysl veřejného muzea se ztrácí, pokud do něj lidé nechodí (Kesner, 2000). Chtějí-li muzea oslovit potenciální návštěvníky obklopené dalšími nepřebernými možnostmi, jak trávit svůj čas příjemněji
a lépe, musí vynaložit jisté úsilí a svou nabídku požadavkům a možnostem
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E. Souriau ve své Encyklopedii estetiky (1994, s. 575) cituje P. Valéryho: „porovnávání
rozmanitých, ale protivných zázraků“ přináší nudu a odmítání. „Tento pocit omrzelosti,
vyvolaný nahromaděním mistrovských děl, je pravým opakem pedagogického poslání muzea,
přispívá k odstupu veřejnosti od požitků, jež by jí navštěvování muzeí mělo způsobovat, a tak
i od poznání a od obohacování vědomí.“
Výstižně popisuje svou návštěvu Louvru L. Kesner (2000, s. 13): „…pochodujíc v sevřeném šestistupu, s teleobjektivem japonského turisty zaraženým do obratlů a vrčícími videokamerami kolem uší, zahlédl jsem přes hlavy předních zástupů asi na deset vteřin proslulé
Dílo, než mne stále se posouvající dav odnesl kamsi pryč. Nicméně, ,viděl‘ jsem Monu Lisu.“
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návštěvníků přizpůsobit. Měla by ovšem počítat s faktickými bariérami, které stále ve vztahu k muzeu přetrvávají: i když je muzeum veřejné, otevřené
všem, ve skutečnosti je elitní institucí,46 kterou navštěvují jen určité vrstvy
společnosti. „Návštěva muzea není jen osobním výběrem občana z mnohostranné
nabídky náplně volného času, jak se domnívají někteří rádoby liberální ekonomové a politici, ale volbou vyplývající z jisté společenské a kulturní kompetence“
(Kesner, 2000, s. 16).
Muzea by proto měla usilovat o otevřenost a rozšíření svého dosahu.
Avšak chtějí-li stále zůstat muzei a znamenat pro společnost kulturní přínos –
přes všechny nejrůznější požadavky na něj z různých směrů kladené, rozhodně by neměla podléhat tlaku zábavního průmyslu a připravovat projekty
pouze zábavné a s vidinou okamžitého efektu, na úkor projektů kvalitních,
které jsou schopny přinést skutečně dlouhodobý pozitivní efekt na vědomí
společnosti (Xanthoudaki et al., 2003).
Muzea by rozhodně neměla usilovat o lacinou popularizaci a neměla by
se rovnat pokleslým továrnám na masovou zábavu, jimiž jsou často televize,
ﬁlmový průmysl, zábavní parky nebo v poslední době i u nás pořádané kvazimuzejní spektákly typu Bodies Revealed (výstava preparovaných lidských těl)
nebo Leonardo Da Vinci (výstava modelů Leonardových vynálezů a reprodukcí jeho děl), Terakotová armáda (replika slavné čínské památky doprovázená kromě informací i světelnou show) aj. Tyto akce provázené masivní
reklamou sice s úspěchem putují po celém světě, ale z našeho pohledu jsou
problematické tím, že i když vzbuzují dojem muzejní serióznosti a odbornosti, mnohdy výrazně překračují křehkou hranici vedoucí od popularizace
a přitažlivosti – o něž by se muzea jistě měla také snažit – k masové zábavě,
usilující v prvé řadě o ﬁnanční úspěch akce, o atraktivitu, módnost, rozruch.
Pokud podobné výstavy pracují především se senzací a divákovi se podbízejí, zůstávají tak nutně povrchní.47 A ačkoliv původně vycházejí z vědeckých
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Připomeňme znovu citované šetření P. Bourdieua a A. Darbela ze 60. let (1969), které
ukazuje, že i když je muzeum veřejné a zdánlivě demokratické, vlastně spíše slouží potvrzení společenských rozdílů; u části lidí (elity) zesiluje pocit sounáležitosti, u ostatních
zase pocit nepatřičnosti.
V případě jmenované výstavy Bodies Revealed (výstava preparovaných lidských těl) se
však ještě přidávají etické problémy, které výstižně shrnuje T. Halík (2007) v rozhovoru
s V. Buchertem pro MF Dnes: „A ještě horší (než pornograﬁe – pozn. P. Š.) je dělat
z mrtvého těla – navíc bez souhlasu zemřelého či jeho příbuzných – senzační výstavní artikl.
Úcta k zemřelým a kultura pohřbívání je jedním ze základních znaků, kterým se člověk
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poznatků, archeologických nálezů nebo sbírkových fondů různých muzeí,
na odborném úsilí muzejníků vlastně parazitují.
L. Kesner (2000) poukazuje ještě na v lecčems podobnou praxi velkých
muzeí, která vlivem neúprosného systému ﬁnancování začala k návštěvníkovi
přistupovat jako k zákazníkovi. Tento přístup na jedné straně přináší potřebnou vnímavost vůči jeho požadavkům a jejich zohlednění, na druhou stranu
je nebezpečím komercionalizace muzejní činnosti. Její podobou je příprava
obřích spektakulárních výstav, tzv. „trháků“ (blockbuster shows), která se
stala oblíbenou praxí velkých muzeí zhruba od 70. let. Cílem těchto akcí
je vzbudit masový zájem veřejnosti a přinést ﬁnanční zisk pro zabezpečení
další činnosti instituce (Kesner, 2000). Přínosem takových akcí je, že stoupá
množství lidí, kteří překročí faktický i symbolický práh muzea jako jiného
prostoru odděleného od „sféry běžného pohybu a konání“ (tamtéž, s. 63),
kde je možné setkat se s esencí lidské kultury. Problém skutečného, faktického přínosu těchto návštěv pro návštěvníka však samozřejmě zůstává. Nejen
běžná zkušenost, ale i empirické výzkumy prováděné s návštěvníky muzeí
totiž přinášejí předem tušené výsledky: „naznačují, že za relativně vysokou
návštěvností mnoha muzeí umění se skrývá realita nevalné kvality muzejního
prožitku podstatné části publika“ (tamtéž, s. 67).
Komercionalizovaná muzea či kvazimuzejní kočovné expozice nejlépe
ukazují, že funkce muzea, které jsme jmenovali v první kapitole, jsou nedělitelné a nelze se soustředit pouze na některé z nich a jiné opomenout. Muzea
musí najít kompromis mezi typem expozice, která je pro návštěvníky nepřitažlivá a vnímání exponátů ztěžuje, a mezi atraktivními, avšak povrchními show,
připomínajícími spíše Disneyland než provoz kulturního zařízení (k tématu
viz také H. Vieregg, 1994c).
Pro některé autory je však potřebná míra zábavnosti v rozporu se snahami
o výchovu v muzeu. H. Treinen v obavě o atraktivitu muzea uvádí, že lidé,
„kteří přicházejí ve volném čase do muzea, se dají aktivizovat, dokonce si přejí,
aby byli motivováni. Chtějí se však právě vyhnout dvěma věcem, a to nucení
k tomu, aby se jim zdlouhavě předváděl ten samý aspekt; raději by se nechali
jako druh odlišuje od svých vývojových předků. Já se obávám, že tam, kde tuto úctu ztrácíme a kde se s lidskými těly zachází jako s výstavním materiálem a navíc z důvodů honby
za senzací a ziskem, tak tím naše civilizace tu lidskost ztrácí. Vracíme se tím na podlidskou
úroveň.“
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různým způsobem stimulovat. Dále se chtějí vyhnout obtěžování záměrným podněcováním k učení“ (cit. in Waidacher, 1999, s. 139).
Tomuto výroku, který F. Waidacher uvádí na podporu svého názoru, že
vzdělávání do muzea nepatří, je těžké porozumět: na jedné straně potvrzuje
běžnou zkušenost potvrzenou výsledky výzkumů, které ukazují na jednoznačný zájem návštěvníků být aktivizován, motivován a stimulován, na druhou
stranu však odmítá podněcování k učení. K čemu ale mají být návštěvníci
aktivizováni, motivováni a stimulováni? Samozřejmě, že k prožívání, vnímání, poznávání, učení. Cožpak musí být učení nutně zdlouhavé, nezábavné
a nudné? Nemá být naopak spojeno s radostí, uspokojením, dobrodružným
objevováním nového? Muzeum, které nabízí a podporuje takové učení, se
u návštěvníků jistě setká s ohlasem. Zajisté nebude své návštěvníky obtěžovat,
spíše jim přinese onu potěchu, již jako jeden z cílů pro muzeum vytyčuje již
dříve citovaná deﬁnice ICOM.
Zcela ovšem souhlasíme s dalším Waidacherovým výrokem, který se vztahuje ke vzdělávání: „jestliže je muzejní vzdělávání dobrovolné, má být příjemným
zážitkem, aby se ho návštěvník i nadále účastnil“. Avšak: „…nepochopení pojmu
zábava by mohlo mít v muzejním kontextu neblahé následky“ (Waidacher, 1999,
s. 141).
Před jednostranným zaměřením muzeí na zábavnost varuje kromě citovaných F. Waidachera a L. Kesnera mnoho dalších autorů. Výstižně svou
obavu vyjadřuje Ch. Screven a potvrzuje tak na závěr naši tezi: „Při vzrůstající
konkurenci jiných zaměstnání ve volném čase a nutností zůstat ﬁnančně životaschopnými, přicházejí nyní některá muzea na to, že dobrovolný, samourčující
charakter si žádá zábavné, (resp. zábavní) výstavy. Z toho však vzniká dilema:
muzea nejsou žádnými zábavními parky a jejich primární cíl je vzdělávání anebo
kulturní obohacení, ne zábava“ (cit. in Waidacher, 1999, s. 141).
V současnosti je pak pro muzea stále naléhavější otázkou, jak mohou
v současném vysoce konkurenčním světě zábavy přežít a přitom se ve své podstatě orientovat na vzdělávání a kultivaci návštěvníků. Naštěstí jsme si vědomi
faktu, že vzdělávání může být úspěšně realizováno pomocí metod, které učící
se subjekt aktivizují a které jsou pro něj zábavné a přitažlivé. Zábava v muzeu
se tak nemusí v žádném případě realizovat na úkor vzdělávání; pokud není
samoúčelem, nýbrž prostředkem, sloužícím výchovnému účelu, pak do muzea
nepochybně patří.
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Obr. 92 a 93 Půjdou návštěvníci raději do vitrínového muzea… Foto: Petra Šobáňová
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Obr. 94 …nebo na atraktivní (kvazimuzejní) výstavu do obchodního centra?
(na fotograﬁích školní třída na výstavě Dinoshow v obchodním centru Olomouc City, 2010)
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7
Pojmy, jimiž lze uchopit edukační činnost muzea
V předchozí kapitole jsme se vícekrát setkali s velmi nepřesným používáním klasických pedagogických termínů, které nesmírně komplikuje odbornou
diskuzi o edukačním potenciálu muzea a možnostech jeho využití. Abychom
mohli co nejlépe popsat speciﬁckou povahu tohoto potenciálu – pro mnohé
navíc stále problematickou, přistoupíme nyní k explikaci vhodných pojmů,
jimiž lze co nejlépe uchopit různé varianty edukační činnosti muzea.
Za doménu vědního oboru pedagogika je tradičně považováno vzdělávání
a výchova. Je-li muzejní pedagogika opravdu pedagogikou, pak by tyto pojmy
měly tvořit i zde samotný základ pojmového aparátu. Názory na vymezení
těchto základních pedagogických pojmů nejsou sice ani v rámci pedagogiky
zcela jednotné, ale snad jsme z množství přístupů a deﬁnic vybrali ty nejjednodušší a zároveň nejvýstižnější. V následující podkapitole začneme nejprve
pojmem výchova.

7.1

Výchova v širším pojetí

M. Prokešová (2004), zabývající se ﬁlozoﬁí výchovy, uvádí poněkud netradiční pohled na tuto speciﬁckou lidskou činnost. Výchovou je podle ní
předávána naděje, je to příprava jedinců k životní zdatnosti, k tomu, aby mohli
žít svůj život samostatně, odpovědně, smysluplně a dobře. Vychovatelé jsou
tak „nositeli životního smyslu“ (Prokešová, 2004, s. 98).
Podle J. Průchy (2000, s. 14) jde v případě výchovy o „činnost, která
ve společnosti zajišťuje předávání ,duchovního majetku‘ společnosti z generace
na generaci. Jde tu o zprostředkování vzorců a norem chování, komunikačních
rituálů, hygienických návyků apod., jež se uskutečňuje prostřednictvím rodinné
výchovy již od nejranějšího věku dětí. V tomto smyslu je výchova v pedagogickém
pojetí hlavní složkou procesu ,socializace‘, jenž se zkoumá v jiných vědách“. Na
rozdíl od socializace je však výchova „záměrné působení na osobnost jedince
s cílem dosáhnout změn v různých složkách osobnosti“ (tamtéž). Výchova je
tedy v nejširším slova smyslu záměrným utvářením, formováním, kultivací
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osobnosti. Jde o „veškeré cílevědomé působení na člověka, při kterém dochází
k jeho kultivaci“ (Grecmanová et al., 1997, s. 74).
Již toto základní vymezení dává jednoznačnou odpověď na často diskutovanou otázku, zda je muzeum možné považovat za výchovnou instituci. Vždyť
hned v úvodní kapitole jsme podobnými slovy hovořili o muzeu a jeho roli při
předávání a rozvíjení kultury. I kdyby muzea zůstala pouze u klasických forem
prezentace jakožto jedné z trojice svých základních činností (vedle selekce
a tezaurace) a i kdyby se nevěnovala organizaci dalších edukačních aktivit
s výstavami spojených, i pak jsou ve svém samotném základu výchovnými
institucemi, protože záměrně působí na své návštěvníky a celou společnost
a vyvíjejí činnost, vedle jiných institucí, která zajišťuje mezigenerační předávání duchovních statků.
Široký výchovný smysl chápeme jako sjednocující cíl všech základních
muzejních aktivit, jimiž jsou vytváření sbírek, jejich uchovávání a vědecké
zpracování. Vždyť selekce, tezaurace i prezentace muzeálií jsou nepochybně
konány právě s cílem záměrně působit na společnost, kultivovat ji a dosáhnout jistého efektu v jejím vědomí. Toto působení je dokonce samotným
smyslem těchto institucí, vždyť pouhé shromažďování muzeálií a jejich ochrana je bez výhledu na jejich výchovné, kultivační či kulturotvorné působení
zcela neúčelné, jak zdůrazňují sami muzeologové. V tomto směru považujeme
za vhodné, aby se výchova stala součástí deﬁnic muzejní prezentace. Podle
muzeologie slouží totiž prezentace ke zprostředkování poznání (Stránský,
2000), a nemůže proto, jak ještě vysvětlíme, spočívat v pouhém ukazování muzeálií, nýbrž spíše v předávání nového vědění a hodnot s muzeáliemi
spojených. Muzejní prezentace tak má nepochybně výchovný smysl. Rozvoj
lidského poznání, kultivace člověka a snaha vyvolat změny ve vědomí jednotlivců i společnosti jako celku – tedy výchova v nejširším slova smyslu – stojí
v základu veškerého úsilí muzea a jeho pracovníků.
Někteří muzeologové se sice proti muzeu jako místu výchovy vymezují negativně a pro pojmenování smyslu muzea, účelu jeho veškeré činnosti
i úkolů dílčích používají řadu odlišných termínů, ty jsou však – pokud je
rozkryjeme – s těmi pedagogickými v zásadě konvergentní.
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7.2

Výchova v užším pojetí

Výchovu lze však teoreticky vymezit i jinými způsoby. Lze např. hovořit
o výchově jako formování jiné než racionální složky vědomí, tedy o výchově v užším slova smyslu, kterou rozumíme „vytváření mravních, estetických,
tělesných a pracovních schopností, zájmů a návyků“ (Grecmanová et al., 1997,
s. 65) a která spolu se vzděláváním (zaměřeným pak v tomto pojetí na rozvoj
intelektových schopností) je součástí výchovy v širším slova smyslu. Toto
pojetí se objevovalo již v antice a podle této tradice lze vzdělávání (eruditio)
vztahovat na formování intelektu člověka a výchovu (educatio) na rozvoj mravnosti, disciplíny, civilizovanosti (tamtéž). Eruditio, tedy vzdělávání, a educatio,
tedy výchova v užším slova smyslu, jsou pak součástmi celkového výchovného
procesu.
O výchovné roli muzea ve smyslu educatio zřejmě nepochybuje nikdo
a muzea ji naplňují svou samotnou existencí. Od samého vzniku byla totiž
muzea ztotožňována s tím nejlepším, co v daném národě či menší komunitě
existuje. Byla symbolem vzdělanosti, kulturnosti, vysoké úrovně, ba mravnosti
určité komunity, a v tomto smyslu také působila na své návštěvníky. Výchova ve smyslu educatio tak k muzeu neoddělitelně patří od samého počátku
(vzpomeňme také na „výchovu“ prvních návštěvníků, kteří si teprve osvojovali
odpovídající způsob chování ve speciﬁckém prostoru muzea).
Tento výchovný rozměr muzeu přisuzuje i J. Beneš, když působení muzea
dělí na formativní a informativní. Formativním působením přitom myslí právě
výchovu v užším slova smyslu, protože jde o působení, „jež ovlivňuje osobnost
člověka a jeho vlastnosti, schopnosti a dovednosti v emotivní, etické a volní rovině“
(Beneš, 1978, s. 40). Kdežto informativní působení muzea je synonymem
vzdělávání jakožto ovlivňování racionální složky osobnosti. Jeho podstatou
je dodávání informací a poznatků o vývoji přírody a společnosti (tamtéž),
které odborní pracovníci muzea získali svou výzkumnou činností.
Přestože lze eruditio a educatio, resp. formativní a informativní působení muzea v praxi odděleně realizovat jen stěží, konkrétní muzejní expozice
a edukační programy z tohoto pohledu můžeme podrobněji analyzovat –
např. s cílem zjistit, zda rozvíjejí spíše racionální nebo jiný, např. umělecký,
způsob poznávání světa. Rovněž působení muzejního pedagoga lze z tohoto
pohledu hodnotit (např. zda jsou uvedené složky konkrétního edukačního
programu v rovnováze).
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Uvedené způsoby poznání světa a rozvoje osobnosti mohou pak různá
muzea a jejich expozice rozvíjet různým způsobem: technické či přírodovědné
muzeum se možná více zaměří na formování racionální složky osobnosti,
zatímco umělecké muzeum bude pracovat více s emocemi, smyslovou senzibilitou atd. Není neobvyklé, že některé expozice dokonce plánovitě otevírají
určitá etická témata: namátkou jmenujme náměty zpracovávané v ekomuzeích či muzeích přírodních dějin (zhoubné působení člověka na přírodu),
ve science centrech nebo muzeích vědy a techniky (např. etické problémy
související s rozvojem vědy a techniky na některých výstavách Německého
muzea hygieny) nebo společensko-historických muzeích (např. problém kolaborace se zločinným režimem, který řeší výstavy Ústavu pro studium totalitních režimů). Podobnými expozicemi a výstavami muzea realizují mimo
vší pochybnost výchovu ve smyslu educatio.

7.3

Vzdělávání

Přejděme nyní k pojmu vzdělávání, který muzeologie v souvislosti s muzeem nejvíce problematizuje. I tento pojem pedagogové vymezují různým
způsobem. V některých pojetích znamená totéž co výchova (v širokém pojetí),
a oba pojmy, tedy vzdělávání a výchova, jsou pak synonymní. Vzdělávání
takto znamená proces všestranné humanizace a kultivace člověka a dalo by
se o něm vůbec říci totéž, co o výchově v širším pojetí.48 V tomto pojetí by
pak o vzdělávací povaze muzea nebylo sporu.
Část pedagogů však vzdělávání chápe úžeji než výchovu a omezuje tento
pojem pouze na rozvoj intelektové, racionální složky osobnosti vzdělávaného
jedince. Autoři V. Jůva sen. a V. Jůva jun. rozumí pod pojmem vzdělávání
rozvoj vědomostí, dovedností, návyků a schopností (Jůva a Jůva, 1995).
Podrobněji je třeba zastavit se u jiného aspektu vzdělávání, který je podle našeho názoru především předmětem sváru mezi (muzejními) pedagogy
a muzeology. Vzdělávání je totiž často chápáno jako „institucionalizovaná“,
organizovaná, řízená a plánovitá činnost, „jako proces záměrného a organizovaného osvojování poznatků, dovedností, postojů aj.“ (Průcha, 2000, s. 15).

48

Podrobnější přehled autorů, kteří zastávají tento postoj na vymezení pojmu vzdělávání,
lze najít např. u H. Grecmanové et al. (1997).
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A právě k tomuto organizovanému procesu se muzeologové citovaní v předchozí kapitole staví zády a tvrdí, že není věcí muzea.
Ukázali jsme také, že negativní postoj ke vzdělávání v muzeu je nejčastěji
zaujímán proto, že je typicky realizováno ve škole, a je tak spojováno nejen
s tradičně pevně daným školním kurikulem, ale i se všemi znaky, nešvary
i nedostatky školního vzdělávání. Vzdělávání však jistě nelze spojovat jen se
školou, jak ukážeme ještě dále. Navíc negativní charakteristiky, proti kterým
se citovaní teoretici především vymezují, jako např. tuhá organizovanost bez
možnosti svobodně se rozhodovat, jaké činnosti se bude žák věnovat, neomezená moc nad žáky, zkoušení, disciplína, absence zábavy, nesvobodné a nepříjemné sociální klima atd., škola (příp. vzdělávání) jistě nenese přímo ze
své podstaty. Lze je za určitých okolností eliminovat a jejich odstraňování je
trvalým úkolem pro teoretiky i pedagogy v praxi.
Vzdělávání spojuje se školou nebo s jinou oﬁciální vzdělávací institucí
také následující deﬁnice J. Průchy (2000). Ten vzdělávání považuje za speciﬁckou edukaci, která:
– je institucionalizovaná a obvykle dlouhodobá (takže probíhá v nějakém
vzdělávacím zařízení);
– realizují ji profesionálové (učitelé, lektoři, instruktoři atd.);
– obvykle je legislativně vymezena co do svého průběhu a produktu (délka
úrovní vzdělávání, způsob ukončení zkouškami a získáním diplomu nebo
certiﬁkátu).
Podobné vymezení vede muzea k logickému odmítání vzdělávacích procesů pod svou garancí. Jestliže všeobecnou, abstraktní a jaksi „samovolnou,
nezáměrnou“49 výchovu či kultivaci návštěvníků (zvláště ve smyslu educatio)
neodmítají, v případě takto deﬁnovaného vzdělávání je odmítnutí z jejich
strany na místě: vždyť muzejní edukace obvykle není institucionalizovaná
(institucionalizace muzeem by připadala v úvahu, pokud by bylo vzdělávání
deklarováno jako cíl činnosti např. ve zřizovací listině muzea), skuteční profesionálové (muzejní pedagogové) jsou k dispozici jen v některých muzeích
a legislativní vymezení chybí úplně.
Než ale vzdělávání v muzeu na základě Průchovy deﬁnice odmítneme,
uveďme ještě jiný kontext, který pohled na vzdělávací funkci muzea zcela
49

Výchova ovšem – z deﬁnice pojmu – nikdy není nezáměrná.
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mění. Školní vzdělávání, jemuž je uvedená deﬁnice J. Průchy „ušitá na míru“,
totiž jistě nemusí být jedinou možností, při níž se lze vzdělávat, tedy organizovanou formou si osvojit nové poznatky, dovednosti, postoje.

7.4

Celoživotní učení

V souvislosti se vzděláváním se v poslední době začíná používat nových
přívlastků, jako je formální, neformální, informální, resp. celoživotní. Výše
uvedené Průchovy charakteristiky by se tak vztahovaly na vzdělávání formální, jímž rozumíme vzdělávání realizované jednotlivými složkami oﬁciálního
vzdělávacího systému.
Vzdělání však může člověk dosáhnout i jinými způsoby než absolvováním
určitého stupně oﬁciálního vzdělávacího systému. Vzdělávání, resp. učení
(jako proces, jehož výsledkem je vzdělání) je nepochybně realizováno i jinými
než formálními způsoby. Tyto způsoby právě zastřešují pojmy neformální,
informální, resp. celoživotní vzdělávání (učení). Uvedené termíny přitom vycházejí z oﬁciálního pojetí Evropské komise a Rady Evropy a odtud pronikají také do našich oﬁciálních dokumentů a do pedagogické teorie a praxe.50
Pokusíme se je nyní na základě dostupné literatury blíže deﬁnovat, protože
nám muzejní edukaci pomohou lépe charakterizovat a začlenit do vzdělávacího systému.
V současnosti dochází k výrazné koncepční změně v celkovém přístupu
ke vzdělávání, vyvolané změnami a charakterem soudobé společnosti, o níž
se hovoří jako o znalostní, informační, dynamicky se měnící apod. Vzdělávání, resp. učení přestává být nadále spojováno pouze se školou a s mladou,
nastupující generací. Nastoluje se požadavek celoživotního učení, které pojímá všechny myslitelné možnosti učení, tedy nejen ty, které se uskutečňují
v tradičních vzdělávacích institucích. Tento přístup je zajisté správný, vždyť
vzdělání lze získat i jinými cestami (a často právě jinými) než jen absolvováním určitého stupínku oﬁciální vzdělávací soustavy. Existují i vzdělávací
50

Ne všemi teoretiky jsou však pozitivně přijímány – zvláště pojem informální se jeví jako
problematický pro svou dvojznačnou předponu in-. Ta může mít dvojí význam, jednak
„v“ a jednak „ne“. Pojem informální tak může být nesprávně chápán jako synonymní
k termínu neformální. V Pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2003) jsou
však zmíněné pojmy – bez kritických poznámek – uvedeny.
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příležitosti v podobě nejrůznějších kurzů, seminářů, přednášek (tyto příležitosti právě muzeum tradičně nabízí); vzděláváme se jistě také prostřednictvím
organizované i soukromé zájmové činnosti, četbou, samostudiem, pracovní
praxí. Vzdělávací potenciál má jistě i rozhlas, televize, internet a všechny
možné kulturní instituce typu divadel, koncertních sálů, knihoven a samozřejmě i muzeí.
Veškeré vzdělávací příležitosti jsou tak nově chápány jako jediný propojený celek, který umožňuje získávat vzdělání, určitou kvaliﬁkaci nebo kompetence nejrůznějšími cestami – a to kdykoli během života a v rámci státního
vzdělávacího systému či mimo něj (Průvodce dalším vzděláváním, 2009). Ministerský dokument, z něhož vycházíme, přímo uvádí, že „z hlediska konceptu
celoživotního učení je podstatné, zda jedinec má, či nemá potřebné znalosti a dovednosti, způsob jejich získání není podstatný“ (tamtéž, s. 7).
Celoživotní učení, jak ho deﬁnují evropské i české strategické materiály,
tak představuje skutečně výraznou změnu oﬁciálního pojetí vzdělávání. Vychází přitom z poznání, že v mládí dosažený stupeň vzdělání, tedy znalosti
a dovednosti získané během tzv. počátečního vzdělávání, nadále nemohou
stačit k úspěšnému uplatnění člověka v dnešní společnosti.51 Permanentní
změny, jimiž naše společnost prochází, přímo vyžadují, aby člověk během
svého aktivního života nepovažoval své vzdělávání za ukončené a aby byl stále
ochoten učit se novým věcem. Samozřejmě, i dříve byli lidé vystaveni nutnosti
dále se v průběhu svého života vzdělávat, nyní se však tato nutnost dotýká
většiny „západních“ lidí, nikoliv jen odborníků nebo pracovníků na speciálních pozicích. Když strategické dokumenty formulují koncept celoživotního
učení a zdůrazňují jeho důležitost, tak pouze vycházejí z reality obklopující
každého z nás.
Celoživotní učení se přitom člení do dvou základních etap – počátečního
a dalšího vzdělávání. Platformou celoživotního učení je počáteční vzdělávání,
51

Příkladem za všechny může být rychlý nástup počítačů a informačních technologií
doslova před několika lety. Zatímco v devadesátých letech bylo používání mobilního
telefonu či elektronické pošty a internetu věcí několika nadšenců, v současnosti je považováno za zcela běžné. Dnes už je informační gramotnost považována za samozřejmou
ve většině profesí. Na tyto změny přitom lidé nemohli být během své školní docházky
připraveni a potřebného vzdělání museli v této oblasti dosáhnout sami, a to všemi dostupnými cestami.
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které obvykle absolvujeme již během mládí ve školských zařízeních. Jde především o povinnou školní docházku a následující všeobecné či odborné
vzdělávání. „Mělo by zajistit, že se člověk ,naučí učit se‘ a že bude mít k učení
pozitivní postoj“ (Průvodce dalším vzděláváním, 2009, s. 3). Zahrnuje v sobě
základní, střední a terciární vzdělávání. Do vzdělávacího systému ČR přitom
náleží i základní umělecké vzdělávání, které běžně chápeme jako zájmové
a v zahraničí do „formální“ vzdělávací soustavy obvykle nenáleží. Počáteční
vzdělávání – jakkoliv nabízí mnoho možností – může být ukončeno kdykoli
po splnění povinné školní docházky, a to většinou vstupem na pracovní trh
(Strategie celoživotního učení ČR, 2008).
Další vzdělávání pak navazuje na dosažené stupně počátečního vzdělávání. Jak jsme již zmínili na příkladu informačních technologií, hlavním důvodem stoupajícího významu dalšího vzdělávání je nutnost získávat stále nové
znalosti a potřeba osvojovat si nové dovednosti v rámci adaptace na stále se
měnící životní podmínky (Průvodce dalším vzděláváním, 2009). Strategie celoživotního učení, kterou vypracovalo MŠMT, ho deﬁnuje jako „vzdělávání či
učení, které probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu
vzdělávajícího se na trh práce“ (Strategie celoživotního učení ČR, 2008, s. 8).
Každý člověk se tedy může účastnit dalšího vzdělávání ihned po ukončení
počátečního vzdělávání a dále pak kdykoliv během celého svého života.
Nadále bude důležité, aby byly z nejrůznějších stran poskytovány vhodné
příležitosti k dalšímu vzdělávání, resp. celoživotnímu učení a aby byly tyto
příležitosti lidem široce dostupné třeba přímo v jejich obcích nebo prostřednictvím masových komunikačních prostředků (Průvodce dalším vzděláváním,
2009). A právě zde vidíme nový prostor i pro muzeum. Další vzdělávání je
totiž zaměřeno na velmi různorodé spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě.
Přestože dobré pracovní uplatnění je pro člověka často nejdůležitější, a vyhledává proto zejména další vzdělávání zaměřené k získání nejčastěji požadovaných znalostí a dovedností (dnes je to vedle informační gramotnosti
např. znalost jazyků), nemusí být další vzdělávání nutně orientováno jen
tímto směrem.
Velký prostor se zde podle našeho názoru nachází i pro kulturní instituce,
mezi něž patří muzea, která mohou připravovat kvalitní vzdělávací nabídku,
jež osloví řadu zájemců, i když zřejmě většinou nebudou nabízet získání kompetencí, které nyní na trhu práce patří k těm aktuálním. Avšak to, že nejsou

Pojmy, jimiž lze uchopit edukační činnost muzea 203

zrovna žádány pracovním trhem, rozhodně neznamená, že nejsou pro úspěšný život člověka v dnešní společnosti a pro jeho harmonický rozvoj potřebné.
Současnost totiž nese mnohé negativní charakteristiky, které naopak důležitost dalšího vzdělávání v oblastech, jimž se věnují právě muzea (tedy např.
oblasti umění a kultury, historie, společenských a přírodních jevů aj.), velmi
posilují. Ukázat svůj potenciál, důležitost a nezastupitelnost v rozvoji jedince
i společnosti jako celku je však úkolem právě těchto konkrétních institucí
samotných; ty by měly samy usilovat o nalezení svého pevného místa v procesu celoživotního učení, resp. kultivace člověka a celé společnosti. Podle
našeho názoru záleží jen na snaze, vynalézavosti, entuziasmu samotných
muzeí a jejich schopnosti oslovit návštěvníky, zda lidé pochopí důležitost
orientovat se i jiným způsobem a zda své celoživotní učení budou realizovat
i s jejich pomocí.
Celoživotní učení je – v ideálním pojetí – považováno za nepřetržitý proces, který ovlivňuje množství faktorů. Jak uvádějí autoři Strategie celoživotního
učení ČR (2008), ve skutečnosti jde spíše o stálou připravenost člověka učit
se než o neustálé studium. Vycházet je přitom třeba ze zásady, že konkrétní
získané znalosti či kompetence nejsou tak cenné jako samotná schopnost
a ochota učit se. Právě ta je v dnešním světě nepostradatelná – pokud nechybí, lze si postupně osvojit jakékoliv potřebné kompetence. O celoživotním
učení, a nikoliv vzdělávání, se přitom mluví proto, aby se zdůraznil význam
i takových učebních aktivit každého jedince, které nemají organizovaný ráz,
nevedou je profesionálové, a dokonce mohou být bezděčné. O nich bude
řeč ještě dále, již nyní je však zřejmé, že může jít např. samostatné učení při
práci, při pobytu v přírodě, na kulturních akcích – a samozřejmě při návštěvě muzea. Pro lepší uchopení byly zavedeny následující pojmy, jež označují
základní typy učení a vzdělávání, náležející do celoživotního učení.
Celoživotní učení zahrnuje několik typů, a sice:
• formální vzdělávání,
• neformální vzdělávání,
• informální učení.
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Nyní se u těchto typů podrobněji zastavíme – role muzea v nich může být
totiž velmi rozdílná, stejně jako názory odborníků na to, zda do nich muzeum
má či nemá zasahovat.

7.4.1 Formální vzdělávání
Formální vzdělávání probíhá typicky v klasických vzdělávacích institucích
a vede k získání všeobecně uznávaných certiﬁkátů a kvaliﬁkací (vysvědčení,
diplomů apod.). V praxi se často kryje se vzděláváním počátečním, ovšem
vzdělávat se formálně lze i v pozdějším věku a po vstupu na pracovní trh
(např. kombinovanou formou studia). Jak je uvedeno v Memorandu o celoživotním učení (Evropská komise, 2000), právě formální vzdělávání, resp.
učení až dosud dominovalo politickému myšlení, přestože tvoří pouze jednu
část procesu celoživotního učení. „Ovlivňovalo způsoby poskytování vzdělávání
i představy lidí o tom, co je to učení“ (tamtéž).
Funkce formálního vzdělávání, jeho cíle, obsahy, organizační formy a způsoby hodnocení jsou vymezeny příslušnými právními předpisy určitého státu. Zahrnuje získávání jednotlivých, na sebe navazujících stupňů vzdělání,
tedy základního, středního, středního vzdělání s výučním listem, středního
vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři,
vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání (Strategie celoživotního
učení ČR, 2008).
Muzea u nás prozatím nepovažujeme za součást formálního vzdělávacího
systému; ten tvoří právě jmenované typy škol. V dalším bodě, týkajícím se
vzdělávání neformálního, však bude řeč o „formalizaci“ původně neformálních vzdělávacích aktivit, které např. prostřednictvím ministerských akreditací získávají legislativní rámec a vnější kontrolu kvality vzdělávání a výstupů.
Výsledky takových vzdělávacích aktivit vedených odbornými lektory jsou
pak dále uznávány, a leží tak z našeho pohledu na pomezí formálního a neformálního vzdělávání, zvláště probíhají-li ve spolupráci se školami (v praxi
většinou s vysokými).
V rámci takových vzdělávacích aktivit pak mohou muzea ﬁgurovat velmi
úspěšně a děje se tak již i u nás. V zahraničí se lze běžně setkat např. s tím,
že muzea organizují dále uznávané vzdělávací semináře, sloužící k získání
kvaliﬁkace v oboru, jemuž se daná muzea věnují, nebo v oblasti muzejní pedagogiky, muzeologie, konzervace, restaurování apod. Jsou-li výsledky těchto
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vzdělávacích akcí vedeny profesionály a uznávány pak dalšími instancemi
(např. zaměstnavateli), může jít podle našeho názoru již o vzdělávání formální, zvlášť v případech, kdy danou kvaliﬁkaci nelze získat jiným způsobem
(ve formálním vzdělávacím systému). To se děje např. u vysoce specializovaných oborů, jimž se muzea velmi často věnují (třeba méně obvyklé techniky
konzervace a restaurování). Způsob označení takových vzdělávacích aktivit
však není podstatný (závisí na deﬁnování dosud neustálených pojmů), podstatnější je skutečnost, že respektovaná muzea v zahraničí i u nás podobnou
vzdělávací nabídku běžně vytvářejí.
Nejčastější a nejžádanější je však spolupráce muzea s institucemi, v nichž
formální vzdělávání běžně probíhá, tedy s mateřskými, základními a středními školami a s univerzitami. Pokud muzeum aktivně na takovém vzdělávání
participuje, pak ho lze v oblasti formálního vzdělávání nepochybně považovat
za významného činitele. Zkušenosti se začleněním muzea do systému formálního vzdělávání mají opět především v zahraničí. Přestože spolupráce školy
s muzeem je již z dřívějška dobře známa i u nás a je považována za tradiční,
většinou šlo spíše o jakési zpestření výuky, o exkurzi než o jinou, zvláštní
formu osvojování učiva daného osnovami. Tato spolupráce navíc donedávna
neměla oporu v oﬁciálních dokumentech.
Nyní, se zavedením rámcových a školních vzdělávacích programů, je již
situace jiná. Zcela konkrétní způsob spolupráce s muzeem (i s vymezením
učiva, které bude osvojeno během edukace v muzeu) může být zakotven právě
ve školním vzdělávacím programu, a stává se tak zcela „formálním“. O možnostech provázání edukačních programů muzeí se školními vzdělávacími programy se podrobně vyjadřuje M. Pastorová (2007), spoluautorka vzdělávacího
obsahu výtvarné výchovy v Rámcových vzdělávacích programech. Její slova
přitom jistě neplatí pouze pro tento vzdělávací obor. M. Pastorová (tamtéž)
upozorňuje na skutečnost, že školy mohou vzdělávací obsah edukačních programů muzeí – pokud je ovšem dostupná muzea nabízejí – přímo začlenit
do svých osnov a zapojit je buď přímo do konkrétních vyučovacích hodin,
nebo do školních projektů, kurzů, projektových dnů. Školní výuku takové
programy obohacují, nikoliv „suplují“, a je vhodné, aby souvisely s vyučovacími osnovami jednotlivých předmětů. Na jejich vzdělávací obsah mohou tyto
programy buď přímo navazovat, nebo jej obohacovat a prohlubovat (tamtéž).
M. Pastorová konstatuje, že „prostor je vytvořen, nyní záleží na samotných muzeích a galeriích, zda jej využijí“ (2007, s. 25).
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A. Brabcová (2003) považuje v tomto smyslu začlenění do formálního
vzdělávání za jeden z hlavních úkolů pro současná muzea a galerie. Příspěvkem k řešení této aktuální problematiky je i výzkumné šetření popsané v kapitole 10.

7.4.2 Neformální vzdělávání
Neformálnímu vzdělávání se věnuje pozornost teprve v posledních letech
a je v mnoha směrech zajímavým fenoménem. Respekt si nicméně získává teprve postupně, a to zejména proto, že se pod toto označení může zahrnout opravdu široké spektrum kvalitativně odlišných vzdělávacích aktivit:
od zájmového kroužku vedeného jen minimálně školeným laikem až po soﬁstikované vzdělávací programy nejrůznějších institucí, které realizují nejlepší
experti daného oboru. Oproti formálnímu stojí neformální vzdělávání mimo
školy, proto také „není zpravidla chápáno jako ,opravdové‘ učení a jeho výsledky
se na trhu práce nemusí odrazit výrazným zvýšením příjmu. Neformální učení
je proto obvykle podceňováno“ (Evropská komise, 2000). Protože se tento typ
vzdělávání realizuje mimo složky vzdělávací soustavy, nemusí vést k získání
formalizovaného certiﬁkátu, který je obvyklý u institucí působících v oblasti
vzdělávání formálního.
Neformální vzdělávání přitom může být uskutečňováno kdekoliv: přímo
na pracovišti, prostřednictvím činnosti různých organizací nebo občanských
sdružení. Poskytují ho také soukromé vzdělávací instituce, organizace, které byly ustaveny právě se záměrem doplňovat formální systémy, jako např.
výtvarné, hudební a sportovní aktivity nebo soukromé vyučování (Průvodce
dalším vzděláváním, 2009). Tradičně sem patří organizované volnočasové
aktivity pro děti, mládež a dospělé, kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy,
rekvaliﬁkační kurzy, ale také různá krátkodobá školení a přednášky (Strategie celoživotního učení ČR, 2008). Samozřejmě sem svým dílem přispívají
i muzea, která svou nabídkou do neformálního vzdělávání mohou zasahovat
velmi výrazně, a to zcela podle svých možností a sil.
Podle citované Strategie celoživotního učení ČR (tamtéž) je neformální
vzdělávání zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které
člověku mohou zlepšit jeho společenské i pracovní uplatnění. Jako nutnou
podmínku pro realizaci tohoto druhu vzdělávání uvádí citovaný dokument
účast odborného lektora, učitele či proškoleného vedoucího. V případě muzeí
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jde v ideálním případě o muzejního pedagoga nebo jiného odborníka (např.
kurátora výstavy, umělce, restaurátora).
I když nepůjde zřejmě o typickou oblast činnosti muzeí v rámci neformálního vzdělávání, mohou nepochybně připravovat zajímavou vzdělávací nabídku přímo využitelnou na trhu práce a v dalším profesním rozvoji účastníků.
Muzeum může vytvářet nejrůznější vzdělávací příležitosti, které účastníkům
rozšíří jak znalosti z konkrétního oboru, jemuž se muzeum věnuje, tak obecně
z oblasti muzeologie či muzejní pedagogiky nebo z oblasti praktické činnosti
pracovníků muzea (techniky konzervování, restaurování). Vděčnou klientelou
mohou být zvláště učitelé, jejichž další vzdělávání je oﬁciálně podporováno.
Náležejí sem i různé aktivity muzea v podobě rozličných jednorázových kurzů, dílen, přednášek, besed, které naše muzea organizují zcela běžně a tradičně. Domníváme se, že by měly ještě větší ohlas, pokud by je muzea nejen
připravovala a organizovala, ale prostřednictvím akreditací i formalizovala.
Způsobem, jak uznávání výsledků neformálních vzdělávacích aktivit zajistit,
jsou již nyní akreditace ministerstev.52 Rozvoj podobných, dále uznávaných
aktivit v muzeu je u nás dosud sice jen pozvolný a pravidelná, koncepční
aktivita muzeí v této oblasti není příliš běžná, ale nic jí nebrání.
Podle J. Dočkalové (2007b) se v pojmu neformální vzdělávání v první
řadě objevuje negace vzdělávání formálního, které běžně spojujeme s institucí
školy. Proto jsme také již dříve jmenované aktivity v muzeu, které se realizují
právě ve spolupráci se školou a během školního vyučování, přiřadili ke vzdělávání formálnímu, a nikoliv do této kategorie. Pod neformálním vzděláváním
rozumíme vzdělávací aktivity, „které se realizují mimo školu, v našem volném
čase“ (tamtéž, s. 5), při kterých se zpravidla uplatňují jiné metody, zábavnější, aktivizující. Je otázkou, nakolik lze pojem neformální vzdělávání chápat
jako synonymum mimoškolní výchovy, zájmového vzdělávání nebo oblasti
volnočasových aktivit dětí a mládeže, což jsou pojmy u nás tradiční. Zde
52

Pro oblast akreditací vzdělávacích programů, které jsou realizovány za pomoci ﬁnančních prostředků ze státního rozpočtu, ale i mimo ně, existuje řada rezortních akreditačních systémů:
a) akreditace rekvaliﬁkačních programů (MŠMT),
b) akreditace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (MŠMT),
c) akreditace vzdělávání úředníků státní správy a místních samospráv (MVČR),
d) akreditace dalšího vzdělávání zdravotníků (MZd),
e) akreditace vzdělávání pracovníků v sociálních službách (MPSV),
f) akreditace vzdělávání v oblasti sportu (MŠMT) (Ministerstvo školství, 2006).
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muzea vystupují poměrně aktivně, zvláště pokud je jejich součástí lektorské
oddělení, ateliér či studio pro práci s návštěvníky.
Neformální vzdělávání se týká všech organizovaných vzdělávacích programů „osobního a sociálního vzdělávání“ (Dočkalová, 2007b, s. 6), které mohou
rozvíjet řadu různých dovedností a kompetencí. Důležité je, že běžně chápané učení nemusí být hlavní činností (bývá doplněno např. hrou či jinou
zábavnou činností) a že účast na těchto vzdělávacích aktivitách je dobrovolná
a vychází přímo z vnitřní potřeby jedince, který je pak pro takové vzdělávání vnitřně motivován a edukačního procesu se aktivně účastní. Neformální
vzdělávací aktivity jsou ﬂexibilní, nesvázané osnovami, přístupné a otevřené
všem. Vzděláváním – a nikoliv pouhou zábavou – jsou proto, že jde o organizovaný proces se stanovenými vzdělávacími cíli, který může být i dlouhodobý, a především proto, že zde přímo působí facilitátoři53 učení. Příkladem
takových aktivit mohou být všechny organizované doprovodné akce muzea,
jako jsou muzejní noci s připravenými aktivitami, nejrůznější komentované
prohlídky, animační programy pro veřejnost, dílny v muzeu, příměstské tábory realizované ve spolupráci s muzeem, zájmové kroužky při muzeu atd. Tyto
aktivity jsou velmi časté a zvláště dětské publikum je vděčně přijímá. Často
jsou podobné programy zaměřeny také na rodiny s dětmi nebo seniory.
I. Obrusníková (2007, s. 15) deﬁnuje neformální vzdělávání jako „proces
rozvíjení znalostí, schopností a dovedností, které vedou k získávání klíčových kompetencí na základě: vnitřní motivace, dobrovolnosti, rovných příležitostí, aktivního
prožitku v procesu učení, zkušenosti a činnosti, naplňování potřeb interaktivity,
partnerství mezi vzdělávajícím a vzdělávaným, angažovanosti účastníků, rozmanitosti forem, metod a prostředí, praxe a zapojení do občanské společnosti“. Zdá se,
53

Vnější facilitace, tedy podpora procesu učení, jež má na tento psychický proces nepochybně kladný vliv, je v pedagogice spojována s působením pedagoga, vychovatele.
Pojem facilitátor se v případě neformálního vzdělávání užívá proto, že zde nemusí působit pouze profesionální pedagog, nýbrž i dobrovolník – „laik“ (třeba z řad studentů,
rodičů apod.), vedoucí, trenér atd. Varianta deﬁnice neformálního vzdělávání s tímto
pojmem pak zní takto: „Neformální učení je záměrné, ale dobrovolné učení, které se realizuje v řadě rozmanitých prostředí a situací, v nichž vyučování, odborná příprava a učení
nemusejí být nutně jedinou či hlavní oblastí činnosti. Tato prostředí – či situace – mohou
být dočasná nebo se mohou střídat a příslušné činnosti či kurzy mohou vést profesionální
facilitátoři učení (například mládežničtí instruktoři) i dobrovolníci (například vedoucí skupin mládeže). Aktivity a kurzy jsou naplánované, ale zřídkakdy strukturované jako tradiční
vyučovací hodiny nebo předměty“ (Chrisholm, 2005, cit. in Dočkalová, 2007a, s. 6).
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že všechny uvedené deﬁnice odpovídají tomu, jak o vzdělávání v muzeu – pokud ho tedy vůbec připouštějí – hovoří muzeologové, kteří odmítají především
klasickou školní formu vzdělávání a zdůrazňují svobodnou vůli návštěvníka.
Právě na dobrovolnost učení v muzeu se nejčastěji odvolávají a zmiňují touhu
návštěvníků po zážitku a zábavě. Přítomnost facilitátora a organizovanost je
však – jak znovu připomínáme – u takových akcí podmínkou.
Zmínili jsme již, že prvním hybatelem neformálního vzdělávání je vlastní
„chtění“, které tak často chybí ve škole. Proto ze strany škol dochází ke snaze
inspirovat se neformálním vzděláváním nebo „vzájemně provázat formální
a neformální vzdělávání rozvojem klíčových kompetencí v rámci celoživotního
vzdělávání“ (Obrusníková, 2007, s. 16). To se právě často děje při spolupráci školy a muzea. O možnostech provázání muzejní a školní edukace jsme
v tomto duchu již hovořili (viz Pastorová, 2007). Nyní dodejme jen to, že
učitelé své žáky do muzea přivádějí právě proto, že jde o „jiné“ vzdělávání,
při kterém působí nejen speciﬁcký obsah související se sbírkami a zaměřením
muzea, ale také jiné prostředí, jiný způsob komunikace (učitel může zůstat
v pozadí a na jeho místo nastupuje muzejní pedagog), jiné metody a formy,
typické pro muzejní edukaci (animace, různé metody expresivní i verbální
interpretace atd.)
Význam neformálního vzdělávání obecně velmi roste a v budoucnu bude
častěji docházet k jeho „formalizaci“ ve smyslu propojení se vzděláváním
formálním anebo ve smyslu uznávání jeho výsledků.

7.4.3 Informální učení
Konečně se dostáváme ke třetímu z nově zavedených pojmů, k učení54
informálnímu. Toto učení je přirozeným doprovodným znakem každodenního lidského života. Na rozdíl od formálního a neformálního vzdělávání není
informální učení učením záměrným (Průvodce dalším vzděláváním, 2009).
V běžných životních situacích se člověk totiž učí zcela přirozeně a samovolně

54

Zde již dáváme s jistotou přednost pojmu učení, protože jak bude dále uvedeno, nejde
o organizované činnosti s působením facilitátora a často jde dokonce o nezáměrný
proces – tím pak popírá všechny znaky, jimiž spolu s J. Průchou (2000) vymezujeme
pojem vzdělávání.
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a během samotného učení si tohoto procesu a jeho efektu v podobě nových
vědomostí a dovedností nemusí být ani vědom.
Autoři Memoranda o celoživotním učení (Evropská komise, 2000) poukazují na skutečnost, že informální učení stojí dosud zcela mimo zájem
politiků i pedagogů, přestože je to nejstarší forma učení vůbec a člověk se
tímto způsobem běžně učí od raného dětství. Význam informálního učení
ilustrují autoři memoranda např. skutečností, že výpočetní technika – přestože bylo její zavedení spojeno s nutností naučit se mnoho nového – zdomácněla v domácnostech velmi rychle, dokonce mnohem dříve než ve školách.
Příklad názorně ukazuje, že určité konkrétní dovednosti a znalosti – často
zásadní – si osvojujeme sami v přirozeném prostředí, během mezilidského
styku a zcela mimo vzdělávací systém, který na potřeby praxe často reaguje
se značným zpožděním. Informální kontext tak představuje „obrovský potenciál učení a mohl by být důležitým zdrojem inovací metod vyučování a učení“
(Evropská komise, 2000).
Strategie celoživotního učení ČR (2008) chápe informální učení jako
proces získávání vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve volném čase. Zahrnuje
také sebevzdělávání, samostudium. Na rozdíl od formálního a neformálního
vzdělávání je neorganizované, zpravidla nesystematické a institucionálně nekoordinované. Během tohoto učení zpracováváme podněty z nejrůznějších
„vzdělávacích zdrojů ve svém okolí i z každodenní zkušenosti (z domova, ze
sousedství, z knihovny, z médií, ze zkušeností nabytých při práci, při hře apod.)“
(Dočkalová, 2007b, s. 5).
Nepochybně lze k těmto vzdělávacím zdrojům řadit i činnost a působení
muzeí. I kdyby tradiční muzeologové, s jejichž námitkami se stále snažíme
vypořádat, odmítli všechny výše uvedené možnosti, jak muzea mohou přispívat k rozvoji vzdělanosti (tedy zapojení do formálního a neformálního
vzdělávání), tuto jistě neodmítnou. Vyplývá totiž ze samotného charakteru
muzea, které se navenek projevuje pořádáním výstav a vystavováním exponátů, jež ze své podstaty nesou určité informace a jsou zdrojem vědění. Když
F. Waidacher (1999, s. 136) říká, že muzeum „nevzdělává (přechodně), nýbrž
že vzdělání (trvale) umožňuje“, má zřejmě na mysli právě to, že muzeum
lidem dává vzdělávací, resp. učební příležitost, že prostřednictvím své prezentace (expozicemi, výstavami, publikační činností atd.) umožňuje, aby se
člověk – pokud to uzná za vhodné a pokud k tomu má předpoklady – sám
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učil (vzdělával). Poznání takto získané v muzeu může později motivujícím
způsobem vstupovat do celého průběhu života návštěvníka, stává se podnětem k dalšímu vzdělávání, vzbuzuje vlastní podstatu člověka a přivádí ho
k poznání sebe sama (tamtéž).
Podobně přiznává potenciál informálního učení – a nikoliv vzdělávání –
muzeu také K. Hudson (cit. in Waidacher, 1999, s. 140): „V určitém smyslu
jsou všecka muzea přirozeně didaktická, poskytují možnost učit se, ale je velký
rozdíl mezi učením se a vyučováním. Nedovedu si představit muzeum, ve kterém
se člověk nic neučí, ale o to víc si umím představit, že projde den bez toho, abych
se něco naučil.“ Velká část učení se je totiž náhodná, neplánovaná, odehrává
se jako reakce na lidi, události, předměty, jevy. K. Hudson svým popisem
učení v muzeu fakticky naplňuje deﬁnici informálního učení a právě v těchto
intencích by se mělo podle jeho názoru muzeum pohybovat: mělo by usilovat
o to stát se dobrou, kvalitní a zajímavou příležitostí pro učení, stimulujícím
podnětem pro následné, jinde se odehrávající vzdělávání: „Muzeum, které
poskytuje podporující, stimulující atmosféru na učení, je dobrým muzeem“ (tamtéž). Neusiluje tomuto učení napomáhat jinak než kvalitní expozicí a odmítá,
aby se muzeum podřizovalo didaktickým zásadám, které – podle jeho názoru – nakonec stejně nejsou účinné.
Ani z těchto pozic tedy není sporu o to, že role muzea v procesu informálního učení může být velká. Pomyslíme-li však na nepřeberné možnosti a formy muzejní edukace (známé nikoliv jen z teorie, ale přímo z praxe), zdá se
nám Waidacherovo a Hudsonovo omezení edukačního potenciálu muzea
především na sféru informálního (nefacilitovaného) učení skrovné. Zvlášť
v době, kdy četní autoři (Kesner, 2000, Žalman, 2004, ad.) poukazují na skutečnost, že návštěvníci jsou uzpůsobeni „číst muzejní kód“ stále méně. Nefacilitované působení exponátů tak zůstává velmi omezené, což připouštějí
v zásadě všichni, kdo o muzeu hlouběji uvažují. Zdá se tedy, že redukovat
dnes edukační působnost muzea pouze na oblast informálního učení již není
možné, jak ostatně sama muzea v praxi nejlépe chápou, když s cílem oslovit
návštěvníky, prospět jejich rozvoji a lépe zprostředkovat sdělení muzeálií
zřizují svá edukační oddělení, zaměstnávají muzejní pedagogy a s úspěchem
organizují rozličné vzdělávací příležitosti. Ty přivádějí do muzea nové návštěvníky a jsou také důvodem, proč se návštěvníci do muzea vracejí.
Jak jinak si vysvětlit, že např. organizování oblíbených muzejních nocí
přivádí do muzeí nepoměrně více návštěvníků než „obyčejné“ otevření nové
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výstavy? V zásadě vzato: je muzeum v noci jiné? Čím je v noci jiná jeho expozice? „Jinakost“, která stojí za úspěchem těchto akcí, spočívá již na první
pohled v tom, že muzeum „v noci“ slibuje více než obyčejnou prohlídku:
slibuje předem připravenou a organizovanou příležitost k zábavě a vzdělávání.
Podobné akce mají navíc značnou publicitu, jsou pečlivě organizovány. Muzeum se v této chvíli soustředí plně a především na návštěvníka a na to, aby
se kromě poučení také pobavil, aby se dozvěděl cosi víc než obvykle (např.
něco ze zákulisí muzea, nové informace o exponátech), aby mu bylo v muzeu
dobře, aby si odnesl nevšední zážitek.
V zásadě jsou tedy podobné návštěvy muzea „didaktické“, protože mají
svůj jasný cíl, zpřístupňují vhodnou formou určitý obsah, při komunikaci
a práci s návštěvníkem respektují určité zásady atd. Jsou didaktické a je to
dobře, právě tato „didaktičnost“, již F. Waidacher, K. Hudson a jiní odmítají,
návštěvníky láká. A nemělo by muzeum být takové častěji, ba dokonce pořád? Ukazuje se jasně, že lidé touží být motivováni, dychtí po zábavné formě
vzdělávání, podpořeném aktivizačními a netradičními metodami. Návštěvníci chtějí pozornost muzea a jeho pracovníků, žádají cosi navíc. Speciálně připravená akce, během které jim je věnována dostatečná péče a během
které mají k dispozici facilitátora svého učení, je tak přivádějíí k návštěvě
muzea spíše než „jenom“ celoročně otevřená, byť kvalitní expozice. Pokud
muzeum návštěvníkům toto vše nabídne, pak se o úspěch podobných akcí
a svou celkovou návštěvnost nemusí obávat. Jeho užitek pro kultivaci a rozvoj
návštěvníků bude velký.
Přestože výše uvedené pojmy týkající se celoživotního učení nejsou ještě
zcela ustáleny, mohou být vnímány jako problematické a hranice mezi nimi
nejsou vždy ostré (neformální vzdělávací aktivity někdy usilují o formalizaci),
považujeme je pro nás za velmi užitečné. Zachycují totiž komplexní a celoživotní povahu lidského učení a vzdělávání. Zvláště vymezení neformálního
vzdělávání je prospěšné, protože v praxi představuje opravdu široký proud
vzdělávacích aktivit, které dosud nejsou téměř vůbec odborně reﬂektovány
(a uznávány), přestože spolu s informálním učením mají na vývoj jedince
nesrovnatelně větší dopad než tradičně podrobně sledované (a přeceňované)
procesy vzdělávání formálního.
Přes veškeré nejasnosti je pro nás uvedené rozdělení užitečné právě v naší
snaze charakterizovat obtížně uchopitelnou edukační činnost muzeí. Muzeum
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totiž může svou edukační aktivitou, jak bylo ukázáno, zasahovat do všech
tří odlišných typů vzdělávání (učení). Ty mohou být v muzeu realizovány,
muzeum může tvořit jejich rámec, může je také přímo organizovat nebo jen
volně inspirovat a motivovat.

7.5

Edukace

Protože uvedený kontext celoživotního učení a z něho plynoucích nových
označení poněkud znesnadňuje přesné uchopení obsahu pojmu vzdělávání,
bude třeba věnovat mu ještě pozornost, případně navrhnout jeho alternativu.
Používat ho budeme zvláště v případech, kdy bude třeba oddělit vzdělávání
v institucionálním pojetí – jako společensky organizovanou činnost zabezpečovanou různými institucemi (viz Průcha et al., 2003) – od výchovy jakožto
širšího, zastřešujícího pojmu, chápaného ve smyslu působení na jedince a společnost s cílem dosáhnout pozitivních změn v jeho či jejím vývoji (tamtéž).
Jak jsme viděli, není přitom sporu o výchovnou roli muzea, jako nesamozřejmé se v souvislosti s muzeem může jevit právě vzdělávání. Jsme si však
vědomi, že rozlišování pojmů výchova a vzdělávání je ve skutečnosti pouze
akademické. Přestože ho mnozí teoretici uplatňují, v praxi je vzdělávání bez
výchovného dopadu nemyslitelné, a naopak. Právě proto, že oba procesy,
vzdělávání a výchova, jsou prakticky nedělitelné, někteří autoři používají již
zmíněný zastřešující pojem výchova (výchovný proces) a chápou ho jako
„veškeré cílevědomé působení na člověka, při kterém dochází k jeho kultivaci.
Součástí tohoto procesu je i vzdělávání (rozvoj intelektu atd.), jehož výsledkem
je vzdělání“ (Grecmanová et al., 1997, s. 75).
Podobně se v posledních letech začal používat pojem edukace, edukační proces, edukační prostředí, kterému v mnoha případech dáváme přednost
také v našem textu. Používáme tedy nejraději spojení muzejní edukace, muzeum jako edukační prostředí apod. Vycházíme přitom z přístupu, který u nás
reprezentuje J. Průcha (1997, 2000, 2002, 2009), jenž za základní pojem
pedagogiky považuje právě pojem edukační realita. Tento pojem podle něj
zahrnuje jakoukoliv část objektivní skutečnosti, v níž probíhají nějaké edukační procesy (tamtéž), tedy nejenom školu, ale např. i muzeum. Zároveň
tento termín vhodně integruje oba výše zmíněné pojmy, v praxi vždy spojité,
tedy výchovu i vzdělávání.
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Šířka pojmu edukace se ukazuje jako užitečná právě tehdy, zabýváme-li
se méně typickým edukačním prostředím, jímž je v našem případě muzeum,
a méně tradičními formami edukace, než jsou ty školní (tedy vyučování),
jimž pedagogika tradičně věnuje největší pozornost. Pojem edukace, resp.
edukační proces zahrnuje jak výchovu, tak vzdělání a nevyžaduje jejich stálé
(a pouze teoretické) rozlišování. Nahrazuje dřívější (a delší) termín výchovně-vzdělávací proces, v němž je propojenost výchovy i vzdělávání rovněž vyjádřena.
Při edukaci se „nějaký subjekt učí a jiný subjekt (nebo technické zařízení)
mu toto učení zprostředkovává, tj. vyučuje“ (Průcha, 2000, s. 16). Učícím se
subjektem je v našem případě návštěvník a zprostředkujícím subjektem je
muzeum, a to buď v podobě konkrétní muzejní prezentace (výstavy, expozice), nebo v podobě pověřených pracovníků muzea.
Edukační proces vždy probíhá v určitém edukačním prostředí, jež lze
charakterizovat:
– pomocí prostoru, v němž edukace probíhá – typickým prostorem je škola
a školní třída, v našem případě jde ovšem o muzeum (edukace ale může
být samozřejmě realizována i doma, na sportovišti, v zájmovém kroužku
apod.);
– pomocí zúčastněných subjektů a povahou jejich psychosociálních vztahů – na edukaci jedince se podílejí kromě rodičů také další členové rodiny,
učitelé ve škole, pedagogové volného času apod. Nás přirozeně zajímají
zúčastněné subjekty návštěvník – expozice/muzejní pedagog. Jednotlivé
subjekty jakékoliv edukace spolu určitým způsobem komunikují a spolupracují, často na základě navyklých vzorců chování a vztahů atd., jež podrobně zkoumá např. teorie (školního) edukačního klimatu, resp. výzkum
muzejních návštěvníků55 (visitor studies).
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Toto poněkud nepřesné označení zahrnuje výzkum lidí, kteří navštěvují muzea. Samozřejmě se netýká pouze muzejní edukace, nýbrž celkového klimatu muzea a veškerých
komunikačních procesů, jež v něm probíhají. Muzea obvykle sledují, jak reagují návštěvníci na konkrétní výstavu, s jakým očekáváním do muzea přicházejí, jaké jsou
motivy jejich návštěvy, zda návštěva splnila jejich očekávání, zda byly doprovodné texty
srozumitelné, kolik času věnovali pozorování exponátů apod. Podrobnosti lze nalézt
u těchto autorů: Waidacher, 1999, Beneš 1997, Stránský, 2000, Kesner, 2000.
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Obr. 95 a 96 Z expozic Národního muzea v Praze (2011), foto: Petra Šobáňová
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Obr. 97 a 98 Z edukačních programů Oblastní galerie v Liberci,
foto: Archiv Oblastní galerie v Liberci
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Obr. 99 a 100 Z edukačních programů Oblastní galerie v Liberci,
foto: Archiv Oblastní galerie v Liberci

219

8
Muzejní edukace
Věnujme se nyní alespoň ve stručnosti zásadnímu tématu muzejní pedagogiky, které by zajisté zasluhovalo monograﬁcké zpracování, protože jde o obsahovou doménu této vědní disciplíny. Tou je muzejní edukace, jak chceme
nadále označovat záměrné, facilitované a intencionální výchovné působení
muzea na veřejnost. V této knize ukazujeme, že muzeum jako instituce a jeho
sbírky působí na společnost výchovně. Deklarované obecně výchovné poslání
muzea, kultivující osobnost návštěvníků, má však i vzdělávací, resp. edukační
efekt ve smyslu osvojení nových postojů, zkušeností, kompetencí, informací,
poznatků atd.
Muzeum tedy může být – a ve většině případů také je – rovněž vzdělávací
institucí, a to zvláště tehdy, když (kromě „nedidaktické“ přípravy expozic
a výstav) učení návštěvníků jakkoliv podporuje. Vzdělávací potřeby návštěvníků lze zohlednit samozřejmě již podobou expozice, její působení však nejlépe podpoří angažování specialistů na komunikaci s návštěvníky a jejich
vzdělávání. Muzeum přitom může buď samo organizovat vzdělávací aktivity
spojené se sbírkami, nebo na jejich organizaci spolupracovat s jinou formální
či neformální vzdělávací institucí.
Bylo již řečeno, že odlišování pojmů vzdělávání a výchova je často jen akademické, a proto budeme nadále raději hovořit o muzejní edukaci a muzeum
označíme za instituci edukační. Edukační institucí je muzeum především
proto, že se v něm nějaký subjekt učí a jiný subjekt mu toto učení zprostředkovává, tj. vyučuje (podle deﬁnice J. Průchy, 2000).

8.1

Vymezení muzejní edukace

Přestože je třeba brát v potaz také možnost samostatného učení návštěvníků v „dobře“ připravené expozici, budeme za muzejní edukaci – spolu s již
citovanou autorkou E. Hooper-Greenhillovou (Hooper-Greenhill, 1991) –
považovat zejména procesy, které muzeum připravuje nad rámec běžné prezentace sbírek a které učební procesy facilitují přímým způsobem. Hovoříme

220 Edukační potenciál muzea

o intencionálních edukačních procesech, které probíhají v návaznosti na muzejní sbírky, pro něž muzeum (nebo jiný činitel) připravuje podmínky a které
organizuje, naplňuje předem plánovaným obsahem, spojuje se speciﬁckými
cíli aj.
Právě intencionalitou, plánovitostí a účelovostí procesů učení se muzejní
edukace odlišuje od „neintencionálního“ působení muzea na návštěvníka, který si expozici pouze prohlíží a není účastníkem organizovaného edukačního
programu. Z mnoha důvodů, z nichž některé byly již uvedeny, považujeme
právě intencionální výchovné působení muzea za skutečně efektivní naplnění
jeho edukační funkce.
Nejpovolanějším činitelem, který učení zprostředkovává nejlépe, je zajisté
specialista, který umí komunikovat s různými typy návštěvníků a je schopen
muzejní hodnoty vhodnou formou interpretovat a didakticky transformovat do srozumitelného vzdělávacího obsahu. Vzhledem k mnohovrstevnaté
povaze muzeálií, které nejsou pro návštěvníka vždy dobře srozumitelné, je
úkolem takového facilitátora přivádět muzejní publikum k tomu, aby se o jejich o úspěšnou interpretaci pokusilo také samo, iniciovat jejich svobodné
poznání, hledání odpovědí a snahu o porozumění muzeáliím a skutečnosti,
na niž odkazují.
Tuto roli nejlépe zastává facilitátor, který je návštěvníkům k dispozici
přímo v expozici – samozřejmě pokud si to sami přejí a nedávají přednost
samostatnému kontemplativnímu způsobu interakce s muzeáliemi. Takovým
přímo působícím facilitátorem je obvykle muzejní pedagog, v této roli někdy
vystupují i kurátoři nebo autoři vystavených předmětů (typické u výstav umění). Jeho úkolem je komunikovat s návštěvníky, iniciovat a motivovat jejich
poznávací procesy, doprovázet je na cestě k lepšímu porozumění společenským a přírodním procesům, které muzeálie dokumentují.
Muzejní edukace je vždy facilitovaná, a to buď přímo, či nepřímo. Nepřímá facilitace probíhá prostřednictvím různých didaktických prvků umístěných přímo v expozici, k nimž řadíme různé modely, rekonstrukce nebo
informační panely, paratexty, studijní či tvůrčí koutků, tištěné nebo audiovizuální průvodce, samoobslužné pracovní listy, počítačové stanice s doprovodnými informacemi či hrami aj. Za nepřímou ji označujeme proto, že facilitátor
v podobě muzejního pedagoga či jiného pověřeného pracovníka není fyzicky
přítomen. Expozici bez jakékoliv podpory poznávacích procesů návštěvníka
si lze samozřejmě představit jen stěží. Takovou „expozicí“ by snad mohl být
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pouze muzejní depozitář – praxe však ukazuje, že stěžejní je míra této facilitace, která může být v různých muzeích velmi odlišná. Na jednom pomyslném
pólu tak lze najít klasické vitrínové muzeum se stručnou popiskou, na straně
druhé interaktivní expozici nabízející mnoho vzdělávacích možností dle přání
a volby návštěvníka.
O přímé facilitaci hovoříme tehdy, když je fyzicky přítomen facilitátor,
obvykle v podobě muzejního pedagoga. Tuto roli mohou někdy zastávat i kustodi, průvodci, kurátoři, vystavující umělci, restaurátoři aj. Z hlediska pedagogiky jde o přímé výchovné působení prostřednictvím vychovatele, který
se vzdělávanými jedinci přímo komunikuje, odpovídá na jejich otázky, provádí
s nimi reﬂexi proběhnutých aktivit, reaguje na jejich speciﬁcké potřeby atd.
V současnosti význam přímé podpory muzejní edukace stále stoupá: právě
proto, že návštěvník má z návštěvy muzea mnohem větší užitek, když se mu
dostane podpory a kvalitní péče. Samotná nepřímá facilitace, jakkoliv je jí
nutné věnovat mimořádnou pozornost (a rozšířit např. nabídku tvůrčích či
vzdělávacích aktivit přímo na webových stránkách muzeí), je dnes již nedostačující.
Edukační působení muzea využívá celá škála návštěvnických skupin: organizovaných i neorganizovaných, laiků i odborníků, školních skupin, turistů,
rodin atd. Edukace v muzeu se účastní jak dospělí, tak děti, zvláštní péče
směřuje také ke skupinám se speciﬁckými potřebami: např. k seniorům či
k handicapovaným osobám. Pokud v budoucnu dojde k podrobnějšímu teoretickému rozpracování těchto dílčích témat, bude možné hovořit o muzejní
andragogice, muzejní gerontopedagogice, speciální muzejní pedagogice apod.
Muzeum jako samostatný edukační činitel zasahuje především do oblasti
neformálního a informálního vzdělávání. Do vzdělávání formálního vstupuje
obvykle jako partner formálních vzdělávacích institucí, tedy škol. V současnosti se edukační potenciál muzea nejhojněji realizuje právě zde a školní
skupiny tvoří vysoké procento návštěvníků. Této problematice proto věnujeme samostatné kapitoly.
Široké spektrum výchovných aktivit muzeí je doménou muzejní pedagogiky, kterou chápeme jako vědu o muzejní edukaci. Do pole její působnosti
ale patří nejen edukační procesy probíhající během běžných návštěv výstav
a během edukačních programů, nýbrž i aktivity u nás dosud netypické: cesty
muzejních autobusů za návštěvníky, které známe z Anglie, animace exponátů mimo prostor muzea (např. přímo v ulicích města nebo v tramvaji mezi
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cestujícími – viz Hrbek, 2007), ale také návštěvy muzejníků přímo ve školách, kam lze přinést mnohý zajímavý exponát, nebo širší interdisciplinární
projekty škol navazující na návštěvu muzea. Edukační aktivity související se
sbírkami muzea se mohou realizovat nejen přímo v prostoru muzeu, ale také
ve zcela jiném prostředí.
Čím se muzejní edukace odlišuje od „běžné“ edukace ve škole či v jiných typech institucí? Autoři K. Weschenfelder a W. Zacharias (1981) hovoří
o muzejní edukaci jako o výchově „k muzeu, muzeem a z muzea vycházející“.
Výstižný výrok vystihuje určující prvek muzejní edukace, totiž její souvislost
s muzeem a jeho sbírkovými předměty. Autoři ve svém výroku zdůrazňují
také působení muzea jako celku – ne jen jednotlivých sbírkových předmětů.
Výchova „k muzeu“ tak může v praxi znamenat didaktickou transformaci
poznatků z muzeologie do edukačního procesu, s níž se – bohužel – nesetkáváme tak často. Prakticky může být obsahem takové edukace „k muzeu“ objasnění historie a podstaty konkrétního muzea (či samotné instituce muzea),
stejně jako vysvětlení jeho funkcí ve společnosti, představení různých profesí
působících v muzeu, prohlídka zákulisí muzea, badatelen, konzervátorských
dílen, depozitáře apod.
„Výchovou muzeem“ obvykle rozumíme výchovu muzeáliemi – může
však jít také o vliv muzejního prostředí na návštěvníka, působení muzea
jako speciﬁckého sociálního prostoru, vyžadujícího určitý speciﬁcký způsob
chování návštěvníků. Cílem tak nemusí být vždy osvojení určitého obsahu,
ale také překonání „bariéry prahu“, orientace v novém prostředí, iniciace
„nenávštěvníka“ v návštěvníka. Častěji však výchovu „k muzeu“ chápeme
jako výchovu ke kulturním hodnotám a tradici anebo jí rozumíme budování
vztahu ke kulturnímu dědictví opatrovanému v muzeích.
Hlavním znakem muzejní edukace je její návaznost na sbírky muzea, které
tvoří samo jádro instituce a na které se přirozeně upíná pozornost návštěvníků. Sbírka muzejní povahy je zdrojem obsahu muzejní edukace, která má
ovšem – právě v návaznosti na obsah zvolený pro daný typ návštěvníka – i své
organizační formy a probíhá s využitím co nejvhodnějších metod a prostředků. Muzejní edukace tedy tvoří komplexní proces tvořený řadou komponent,
jak je podrobněji představujeme na jiném místě (Šobáňová, 2012).
V rámci muzejní edukace pohlížíme na muzeálie jako na prostředek, nástroj všech edukačních snah. Muzeologie nás učí, že na sbírkový předmět
není možné pohlížet pouze jako na objekt zájmu určitého oboru lidského
poznání, nýbrž jako na zástupce či relikt určité meta-skutečnosti (Stránský,
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2000). A právě na objasňování muzeality nesmí muzejní pedagog při své činnosti s návštěvníky zapomínat. Ti by měli pochopit, v čem spočívá kulturní
jedinečnost předmětů, které muzeum uchovává a ochraňuje. Jejich věcný
„popis“ a zařazení či hodnocení z hlediska vědních oborů angažovaných
v muzeu jsou potřebné, avšak nedostatečné. V popředí by měla stát jejich
kulturotvorná, sociální vrstva.
K muzeálii je vhodné přistupovat podobně, jako přistupuje např. výtvarná výchova k uměleckému dílu: nestačí popisovat formální znaky předmětu
nebo zařadit jej do historického kontextu, je třeba navázat s ním komunikaci,
interpretovat jej, pokusit se porozumět jeho sdělení. Muzealitu je stejně jako
„uměleckost“ třeba hledat a rozpoznávat. Muzeálii obecně je podobně jako
umělecké dílo třeba vnímat v její proměnlivé, dynamické povaze. Není totiž
předmětu vlastní z jeho hmotné, fyzické podstaty a není mu dána jednou
provždy, naopak je mu společností přisuzována a přirozeně se proměňuje
spolu s měnícím se historickým a společenským kontextem.
Porozumění muzejní povaze předmětu – muzealitě, a nikoliv pouze jeho
věcné povaze, musí být proto při edukačních snahách důležitým cílem, jinak
by byla muzejní edukace muzejní jen proto, že se odehrává v prostoru muzea.
My však chceme právě muzealitu považovat za zdroj jedinečného edukačního
potenciálu, o němž v tomto textu pojednáváme.56 Přes speciﬁka různých typů
muzeí se domníváme, že v hierarchii jakýchkoliv uvažovaných cílů edukační
činnosti muzea musí být na vrcholu porozumění muzealitě sbírkových předmětů – osvojení konkrétních „oborových“ znalostí či informací o předmětu
je pouze nižším stupněm.
Muzeálii chápeme jako prostředek muzejní edukace – muzejní edukace
je edukací skrze muzeálii. Integrace muzeologických a pedagogických speciﬁk tak může být shrnuta v krátkém hesle edukace muzealitou, které staví na
muzeologických axiomech, jež je třeba mít na paměti i v muzejní pedagogice:
muzeálie je především dokladem, reprezentantem určitých společenských
hodnot (Stránský, 2000), je klíčem k poznání a porozumění těmto hodnotám (Waidacher, 1999). Obecné okruhy hodnot, které jsou společné všem
typům muzejních sbírek, musí muzejní pedagogika pečlivě studovat a jejich
předávání postavit na vrchol hierarchie svých edukačních cílů.
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Tento důraz je třeba chápat jako přímý výsledek integrace muzeologických východisek
do muzejní pedagogiky, kterou jsme usilovali v naší práci provést.
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Zatímco úkolem muzeologie je rozpoznat tyto hodnoty v předmětech,
které nás obklopují (mluvíme zde o muzejní selekci) nebo které jsou již tezaurovány, zkoumat je a interpretovat, úlohou muzejní pedagogiky je hledat
účinné nástroje k tomu, aby těmto hodnotám porozuměli také návštěvníci
a aby je přijali za své.

8.2 Obsahové a cílové rozpětí muzejní edukace
V předchozím textu jsme apelovali na to, aby muzejní edukace návštěvníkům zprostředkovávala speciﬁcké muzejní hodnoty. V praxi tomu tak vždy
není, častěji se v muzeu vyučují školní předměty či předávají znalosti určitého
oboru lidského poznání, a to bez zmíněného „muzejního“ přesahu. Mnohdy
je to dáno speciﬁckou povahou sbírkových předmětů muzea, které někdy
z historických důvodů mají spíše význam pramene poznání pro vědní obory
a jejich význam kulturní není dominantní.57
Takto pojatá edukace v muzeu má samozřejmě také svůj smysl a užitečný
efekt. Má-li však jít skutečně o muzejní edukaci, a nikoliv pouze o přenos
školních předmětů do jiného, zde muzejního prostředí, nelze zmíněné speciﬁkum přehlížet. Návštěvník by měl na své úrovni dostat příležitost pochopit,
v čem spočívá kulturní jedinečnost vystavených věcí a proč je společnost
nákladným způsobem udržuje. Zkrátka: na muzeálii nelze pohlížet jen jako
na názornou a užitečnou pomůcku při vyučování.
Takové pojetí muzejní edukace, která nezůstává na popisné úrovni, ale
směřuje k interpretaci, ovšem klade na muzejního pedagoga značné nároky.
Dodejme, že požadovaného cíle jistě nemusí – a také nemůže – být dosaženo
vždy a najednou, důležitý je však směr muzejně pedagogického uvažování,
který by měl být artikulován v koncepci výchovné činnosti muzea.
V praxi se lze v současnosti setkat s velkým rozpětím obsahového, resp.
cílového zaměření muzejní edukace. Lze je vymezit dvěma krajními póly.
Jednak může muzejní edukace směřovat k naplňování cílů muzea, resp.
k transmisi muzeologických (a ovšem oborových) poznatků, jednak může
směřovat k naplňování cílů školy, které jsou stanoveny kurikulem pro jed-
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F. Waidacher (1999, s. 100): „Muzeálie mají nejen význam předmětu muzeologického
poznání, ale jsou zároveň i prostředkem k šíření vědeckých poznatků.“
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notlivé vzdělávací obory vyučované na různých typech škol – podle oboru,
se kterým souvisí zaměření daného muzea.
V pedagogickém prostředí se nejčastěji uvažuje o druhé z uvedených
krajností – jak také právem kritizují odpůrci muzejní edukace z řad muzeologů. Jde o spojení edukačních aktivit v muzeu s kurikulem, resp. o přímou
návaznost edukace v muzeu na osnovy školních vzdělávacích oborů. Tento
typ muzejní edukace preferují přirozeně především učitelé, kteří v muzeu
spatřují vítaného partnera, participujícího na výchově a vzdělávání jejich
žáků. Učitelé návaznost edukačních aktivit muzea na kurikulum přirozeně
vítají, ba požadují. To speciﬁcké, „muzejní“, co je s muzeem a jeho sbírkovými
předměty spojené, je pak vnímáno jako „bonus“, cosi navíc. Učivo a plnění
cílů kurikula zde však stojí na prvním místě.
V tomto krajním pojetí je edukace v muzeu v podstatě jen speciﬁckou
organizační formou běžného školního vyučování. V tomto smyslu ji chápe
(a distancuje se od ní) i F. Waidacher a další dříve citovaní muzeologové.
Výuka v muzeu – jinak plně v režii učitele, resp. školy – je potom pouze jednou z variant „místně (prostorově)“ vymezeného organizačního rámce vyučování
(Horák, 1990). Vyučovací jednotku má totiž učitel možnost realizovat – kromě běžné třídy ve škole – třeba v počítačové či jazykové učebně, v přírodě,
v knihovně, v muzeu (tamtéž).58 Vyjádřeno jinými slovy, vyučování v muzeu
je jednou z organizačních forem vyučování v jiném než školním prostředí, je
svého druhu exkurzí (Skalková, 2007).59
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F. Horák (1990, s. 157): „Nověji bychom mohli uvést i další organizační formy vyučování,
jako vyučování v knihovně, v síni tradic, v muzeu, vyučování v učebnách s terminály počítače
apod. To už je ale spíše věcí speciálních didaktik a metodik.“
J. Skalková (2007, s. 233): „Spolu s vývojem školy a jejího vyučování se rozvíjely i diferencované možnosti prostředí, v němž se toto vyučování realizovalo. Může probíhat nejenom
ve třídách, odborných učebních pracovnách a laboratořích, ale také v dílnách, na školním
pozemku, v muzeu, v přírodě na vycházkách, v exkurzích do závodu apod.“
„Exkurze je jedna z organizačních forem vyučování, která se realizuje v mimoškolním
prostředí. Její význam v souvislosti s modernizací vyučování neustále vzrůstá. Exkurze
se používá s různými cíli: podporuje názornost vyučování, prohlubuje společenskovědní,
přírodovědné, technické či pracovní znalosti žáků, ukazuje praktický význam osvojovaných
poznatků a jejich využití, navozuje vztah vyučování k praktickému životu, posiluje motivaci,
zájem, předprofesionální orientaci žáků.“

226 Edukační potenciál muzea

Edukace v muzeu z tohoto pohledu není pro učitele a žáky ničím novým,
byť její účinnost u nás dříve patrně nebyla valná – vzhledem k tomu, že se při
této edukaci většinou nepoužívaly jiné než klasické školní metody.
Pokud se na sbírkový předmět díváme nejen jako na didaktickou pomůcku, ale vidíme především jeho muzejní hodnoty, dostáváme se k opačnému
pólu muzejní edukace, který představuje edukační aktivita, spojená právě
a především se speciﬁky a cíli muzea. Proti takové edukaci by snad nic nenamítali kritici muzejní pedagogiky, hovoří však v této souvislosti častěji o osvětové činnosti muzea či propagaci muzea, o komunikaci s návštěvníkem, příp.
o doprovodných programech k výstavě – velmi často bez slůvka vzdělávání.
U těchto aktivit stojí v centru konkrétní muzeum a jeho sbírky, jeho zaměření
a poslání, aktuální výstava či expozice, výsledky odborného bádání atd.
Mluvíme-li v rámci tohoto pólu o vzdělávání explicitně, tak výhradně
v souvislosti s muzejním fenoménem, s muzeáliemi a jejich hodnotami – na
školu a její kurikulum není při plánování těchto vzdělávacích aktivit brán
ohled. Jistě toto vzdělávání se školním učivem i tak souvisí (třeba jen volně),
ale není to primárním záměrem muzea. Konkrétními formami takového vzdělávání mohou být programy pro veřejnost a školy, které vycházejí z aktuálních výstav, propagují činnost konkrétního muzea, popularizují výsledky jeho
odborného bádání a obhajují tak zároveň důležitost konkrétní instituce. Speciﬁckou formou mohou být vzdělávací akce určené okruhu či klubu „přátel
muzea“, muzejní kroužek pro děti popularizující péči o památky, sběratelství, archeologii atd. Tyto vzdělávací aktivity náležejí především do oblasti
neformálního vzdělávání, na rozdíl od aktivit náležejících k opačnému ze
zmiňovaných pólů, které řadíme do vzdělávání formálního.
V závěru dodejme, že oba krajní póly muzejní edukace jsou zcela legitimní a mají své zastánce. V praxi však zřejmě neexistuje muzeum, které by
realizovalo výhradně jeden způsob – zejména proto, že propojení se školním
učivem lze při troše vůle nalézt téměř vždy. Mluvit lze ale o inklinaci k uvedeným pólům – a ta je v praxi závislá na různých skutečnostech, např. na tom,
zda je edukační pracovník muzea svou profesní přípravou spíše praktikem-učitelem (pak bude nejspíše akcentovat spolupráci na realizaci kurikula),
nebo teoretikem některého z oborů, k němuž se vztahují sbírky muzea, nebo
muzeologem (pak bude jeho odstup od kurikula – pokud je s ním vůbec seznámen – pravděpodobně větší).
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Na inklinování muzea k některému z pólů má vliv také sbírkové zaměření
konkrétní instituce, které s obsahem vzdělávacích oborů na školách více či
méně souvisí. Muzeum umění má například přirozeně blízký vztah ke vzdělávacímu oboru výtvarná výchova, který se „animaci“ uměleckého díla věnuje
také sám a tradičně, podobně expozice hudby souvisí s osnovami vzdělávacího oboru hudební výchova atd. Jinak tomu bude zřejmě u muzeí profesních
a jiných, která s kurikulem souvisejí jen okrajově nebo vůbec. Muzea zajisté
shromažďují jak prvky podstatné, závažné, tak i prvky dílčí, napohled marginální: všechny však tvoří mozaiku lidské kultury a poznání.
Největší vliv na edukační činnost muzea má zřejmě chuť a vůle konkrétních pracovníků rozvíjet vzdělávací potenciál své instituce a spolupracovat
se školou – konkrétní podoba výchovné činnosti muzea ani spolupráce se
školou totiž není formulována v legislativě a často ani není systémově zakotvena ve stanovách nebo zřizovacích listinách muzeí. V praxi tak existují velké
rozdíly: na jedné straně existují muzea, která kromě orientace na dětského
návštěvníka akcentují svou vzdělávací úlohu, včetně zájmu o školní kurikulum, kterému jsou ochotna přizpůsobit dokonce témata expozic a navazující
vzdělávací programy, na straně druhé však existují také muzea, která sice
vítají, že školní skupiny zvyšují návštěvnost, avšak speciální edukační programy nepřipravují.
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Obr. 101 a 102 Z edukačního programu Muzea umění Olomouc,
foto: Zdeněk Sodoma, © Muzeum umění Olomouc
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Obr. 103 a 104 Z edukačního programu Muzea umění Olomouc,
foto: Zdeněk Sodoma, © Muzeum umění Olomouc
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9
Muzeum v kontextu formálního vzdělávání
V předchozích kapitolách bylo edukační působení muzea představeno jak
v historických proměnách, tak v kontextu současného konceptu celoživotního
vzdělávání. Nejčastěji dnes dochází k využívání edukačního potenciálu muzea
v kontextu vzdělávání formálního, tedy ve spolupráci se školami. Téma spolupráce muzea a školy a problematika jejich vzájemných vztahů a kooperace patří v muzejní pedagogice k velmi aktuálním problémům, a to i v zahraničním
kontextu. Právě v zahraničních výzkumech se tento problém často označuje
jako vztah muzea a formálního vzdělávání. Téma je zajímavé zejména proto,
že s sebou nutně nese úsilí o skloubení cílů obou institucí, tedy muzea a školy,
a přináší podněty pro skutečně široké využití vzdělávacího potenciálu muzea.
Proto jsme také my zaměřili svou pozornost na tuto problematiku a realizovali
jsme výzkumné šetření, z jehož výsledků zde postupně představíme ty nejpřínosnější. Zájemce o podrobnější data lze odkázat na obsažnější výzkumnou
zprávu (Šobáňová, 2009).

9.1

Spolupráce muzea a školy v literatuře a výzkumných šetřeních

Přestože spolupráce muzea se školou je chápána jako tradiční, není bez
problémů a je třeba stále hledat možnosti jejího zlepšení tak, aby jedinečný
edukační potenciál muzea mohl být skutečně využit. Problému vztahu mezi
muzeem a školou a předpokladům jejich kooperace věnuje pozornost řada
autorů – teoretickou i výzkumnou. České sborníky na toto téma byly již představeny v kapitole Edukační působení českých muzeí. Tématem se zaobíral
i náš J. Beneš ve své práci Muzeum a výchova (1980).
Z nejčastěji citovaných zahraničních teoretiků jmenujme alespoň dva:
E. Hooper-Greenhillová ve své monograﬁi Museum and Gallery Education
(Hooper-Greenhill, 1991) věnuje naší problematice hned tři kapitoly: jednak
ukazuje historické příklady kooperace muzea a školy a jednak pojednává
o současných podobách spolupráce, zejména v britském či anglosaském
prostředí. Hned ve dvou kapitolách pojednává o školních návštěvách muzeí
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a galerií, o metodické podpoře pro učitele a o podobě a rozsahu muzejních
služeb, jež jsou školám k dispozici ve Velké Británii a dalších zemích (jde
o výpůjční služby, modely a repliky pro účely školní výuky, o mobilní muzea,
vstup „muzea“ do škol – umělci ve školách atd.). Vše přitom dokresluje praktickými a inspirativními příklady.
Rovněž G. K. Talboys ve své knize Museum Educator’s Handbook (2000)
nebo autoři K. Weschenfelder a W. Zacharias ve své práci Handbuch Museumspädagogik: Orientierung und Methoden für die Praxis (1981) věnují tomuto tématu velkou pozornost, a to zvláště návaznosti muzejních expozic
a programů na školní kurikulum.
Výzkumů na téma vztahu mezi muzeem a školou existuje také velké množství; přehled o dílčích výzkumných tématech lze nalézt především v odborném muzejně pedagogickém časopise Journal of Museum Education, jehož
vydavatelem je Museum Education Roundtable (provozuje také stejnojmenný
web). Stejný vydavatel připravuje také souhrnné publikace, které obsahují výběr článků ze zmíněného časopisu. Například v publikaci Transforming practice (Hirsch, Silverman, 2000), která obsahuje výběr článků z let 1992–1999,
jich k tématu najdeme hned několik.
Zajímavá výzkumná témata lze nalézt také v četných sbornících, zahraničních i českých. Ze zahraničních jmenujme např. Museum Education, History,
Theory and Practice (Berry, Mayer, 1989), Researching Visual Arts Education
in Museums and Galleries (Xanthoudaki et al., 2003) nebo německý Museumspädagogik in neuer Sicht (Vieregg, 1994a, 1994b). Z českých titulů jsou to
zejména sborníky z konferencí Muzeum a škola (Acta musealia, 2005, 2007,
2009), které vydává Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, nebo Muzejní
pedagogika dnes (Myslivečková et al., 2008) olomoucké Katedry výtvarné
výchovy PdF Univerzity Palackého.

9.2 Vliv školy na utváření návštěvnické komunity
Proč vlastně tématu vztahů mezi muzeem a školou věnujeme spolu se
jmenovanými autory či editory zvláštní pozornost? Především proto, že
teprve uspokojivý vztah mezi muzeem a školou je předpokladem úspěšné
a smysluplné spolupráce mezi oběma institucemi, která je přitom oboustranně
přínosná. Kromě toho, že škola přináší muzeu důležité podněty pro jednu
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z podstatných oblastí jeho činnosti, jíž je muzejní edukace, představují školní
skupiny významnou část návštěvníků muzea. Některé výzkumy uvádějí, že
děti a mládež v českých muzeích tvoří až 30 % z celkového počtu návštěvníků
(Fialová, Stehlík, 2005).
Vycházíme-li z předpokladu, že teprve návštěvníci opodstatňují existenci
a smysl této instituce, jde pro muzeum o velmi významnou cílovou skupinu.
Ne bezdůvodně se mnohá muzea ve světě na komunikaci a hlubší kooperaci
se školou zaměřila právě v období určité krize či existenční nejistoty: je to
pochopitelné, vždyť návštěvy školních skupin významně zvedají statistiky
návštěvnosti a z tohoto hlediska znamenají také příslib do budoucna. Žáci,
kteří muzeum navštěvují pravidelně se školou nebo s rodinou, se v budoucnu
stávají stálými návštěvníky muzea, což prokazují i provedené výzkumy. Pokud
dítě školní návštěva muzea zaujme, vrací se do něj zpět i se svou rodinou
a přáteli – a dále tak rozšiřuje okruh návštěvníků daného muzea.
V praxi jsou to právě učitelé, kteří rozhodují o tom, zda návštěvu muzea
do svého tematického plánu a výuky zařadí, či nikoliv. Právě oni své žáky
přivádějí do muzea a z „nenávštěvníků“ tak vychovávají návštěvníky. Role
učitelů je klíčová také vzhledem k tomu, že rodiny se kulturním aktivitám,
jako jsou návštěvy divadel, muzeí a galerií apod., ne vždy věnují v dostatečné míře a děti podobnou instituci navštěvují často poprvé právě se školou.
Muzeum by tedy mělo dbát na komunikaci s učiteli a připravovat speciální
edukační či jiné akce také speciálně pro ně.
Také naše výzkumné šetření (Šobáňová, 2009) jednoznačně prokázalo
vztah mezi školními návštěvami muzea a návštěvností respondentů v dospělosti. Škola tedy nepochybně hraje významnou roli v utváření budoucího
návštěvníka muzea: častější návštěvníci uvedli, že muzeum se školou navštěvovali častěji a naopak. Vztah mezi školními návštěvami muzea a současnou
návštěvností muzea umění lze vyjádřit např. těmito výroky: Mezi těmi, kteří
nenavštívili muzeum se školou nikdy, je méně těch, kteří navštěvují muzeum
často (4 %). A zároveň je mezi nimi výrazně více (56 %) těch, kteří muzeum
nenavštěvují nebo jen zřídka. Naopak mezi těmi, kteří muzeum se školou
navštěvovali často, je výrazně méně (3 %) těch, kteří muzeum nenavštěvují
(nebo jen zřídka), a výrazně více (46 %) těch, kteří muzeum navštěvují často.
Výsledky našeho šetření tak potvrzují předpoklad náš i mnoha dalších
autorů, že škola u svých žáků výrazně ovlivňuje jejich budoucí návštěvnost
muzeí, to, zda budou patřit do skupiny návštěvníků, či „nenávštěvníků“
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muzea. Je sice třeba připomenout, že vliv na návštěvnost má i mnoho dalších
determinant: především rodinné prostředí, sociální zařazení rodiny, dosažené
vzdělání, osobní zájmy atd., avšak škola nepochybně funguje jako důležitý
činitel v překonávání „bariéry prahu“ pro ty děti, jejichž rodiny muzea nenavštěvují. Právě z takových dětí rostou opět noví „nenávštěvníci“ – pokud jim
ovšem muzeum „neotevře“ právě např. škola.

9.3 Význam muzea pro školu
Také pro školu skýtá muzeum velký potenciál: návštěva konkrétního muzea či expozice neznamená jistě jen zpestření školní výuky. Muzea především
poskytují zajímavé možnosti, jak škole pomoci při plnění jejích edukačních
cílů. Edukační potenciál však dosud není dostatečně využíván a není přitom
zcela jasné, na které straně leží větší díl viny. J. Žalman (2007?) o této situaci
hovoří jako o vytváření nabídky (ze strany muzeí) – avšak bez poptávky (ze
strany učitelů). Na jedné straně mnohá muzea u nás dosud neučinila potřebné kroky k zatraktivnění svých expozic a zdaleka ne všechna poskytují
prostor pro rozvoj muzejní edukace. Na druhé straně nejsou všichni učitelé
k návštěvě muzea dostatečně motivováni. Ne vždy jsou ochotni změnit zaběhnutý způsob své výuky a hledat její nové formy. Učitelé často nejsou ochotni
podstupovat rizika spojená s návštěvou muzea a rozhodně ne všichni jsou
přesvědčeni, že se jim návštěva muzea „vyplatí“, tedy že bude obohacením
a že bude představovat pro edukaci žáků zajímavý efekt. A v neposlední řadě
u učitelů často oprávněně chybí přesvědčení, že bude plánovaná návštěva
muzea celkově spojená s příjemným zážitkem.
Přes uvedené zkušenosti z praxe se většina studentů učitelství i učitelů
z praxe (oslovených v rámci našeho výzkumu) domnívá, že muzea mohou
pomoci škole s plněním jejích edukačních cílů. Jsou přesvědčeni o tom, že
muzeum má potenciál naplňovat cíle formálního vzdělávání nebo k jejich
naplňování přispívat. Zajímavé jsou konkrétní postřehy respondentů: muzeum
se podle jejich názoru může – spolu se školou – podílet na plnění jejích
edukačních cílů především spoluprací na vzdělávání žáků, zejména návazností na učivo jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů (82 % respondentů),
a dále svou jedinečností a speciﬁky, zejména možností interakce s vystavenými originálními exponáty a specifickými formami muzejní edukace
(33 % respondentů).
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Návštěva „přátelského muzea či galerie“60 může být navíc zpestřením školní výuky a pro žáky zážitkem a potěchou (možnost uvedlo 16 % respondentů).
Rozvedení odpovědi opět jednoznačně ukazuje, že i když učitelé považují
za přínos také možnost „ušlechtilé“ zábavy v muzeu, v popředí zájmu stojí
vzdělávání, nikoliv pouze zábava či zpestření běžné výuky. Vzhledem k některým názorům muzeologů, jimž jsme věnovali prostor v předcházejících
kapitolách, jsou tato zjištění zajímavá. Z výzkumu plyne, že většina učitelů
nejenže v muzeu nevyhledává v prvé řadě zábavu, ale také se ve své většině
domnívá, že muzeum je v oblasti formálního vzdělávání důležitým činitelem.
Speciﬁka muzea, o jejichž zachování a respektování se někteří muzeologové
obávají, vnímají jako obohacení a jednoznačně pozitivní prvek, a nikoliv jako
fakt, který by vzdělávání v muzeu – i v přímém vztahu ke školnímu kurikulu – znemožňoval.

9.4 Překážky spolupráce muzea a školy
K rozvoji užší spolupráce muzeí a škol může dojít jedině tehdy, budou-li
odstraněny bariéry, které tuto spolupráci ztěžují, nebo dokonce vylučují. Pregnantní odpovědi na otázku, co brání užší spolupráci muzeí a škol, formulovala
již dříve A. Brabcová (2003), iniciátorka úspěšného projektu Brána muzea
otevřená (viz http://osf.cz/brana/resume.html). Tato autorka se předtím ještě
vyjadřuje k důležitým úkolům, které stojí před muzei, a za jeden z hlavních
úkolů pro současná muzea a galerie přitom považuje jejich začlenění do vzdělávací soustavy. A to přesto, že mnozí muzeologové ani muzea sama „své“
instituce za vzdělávací často nepovažují.61 A. Brabcová (2003) tak upozorňuje
na většinu závažných problémů, které dosud mnohde brání užší spolupráci
muzea a školy a rozvoji vzdělávacích aktivit muzeí a galerií vůbec. Podobně
tyto problémy vymezují také další autoři (např. Žalman, 2005). Za největší
překážky považuje A. Brabcová (tamtéž) zejména tyto skutečnosti:

60
61

Koncept „přátelského muzea“ bude vysvětlen v kapitole 10.3.
Důležité je také vědomí evropského kontextu tohoto u nás mnohde přetrvávajícího
postoje: např. americká muzea, vzniklá na jiných základech než evropská, vzdělávání
považují přímo za své základní poslání (Berry, Mayer, 1989). Problému jsme se již
věnovali ve 4. kapitole.
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•
•
•
•

muzea a galerie podceňují nebo zcela opomíjejí vzdělávací aktivity;
škola a muzeum jsou dva rozdílné, odcizené a nekomunikující světy;
muzejní expozice nejsou spojeny s konkrétními vzdělávacími aktivitami;
muzejní aktivity nejsou přizpůsobeny různým cílovým skupinám návštěvníků a neberou ohled na poznatky z pedagogiky;
• v galerijních institucích v ČR dosud většinou chybí edukační pracovník.
Shrneme-li, pak muzea samozřejmě nepopírají, že pro návštěvníky má
zhlédnutí jejich expozice vzdělávací efekt, často však – kromě vytvoření
expozice, výstavy, popisek, případně katalogu – nevyvíjejí žádnou aktivitu,
aby tento vzdělávací efekt podpořila. Počítají pouze se „samovzděláváním“
(Waidacher, 1999), resp. „samoobslužným“ vzděláváním (Hooper-Greenhill,
1994), které nechávají zcela v režii návštěvníka (u školních skupin v režii
učitele) a na jeho schopnosti přijmout prezentované informace.
Edukační činnost muzeí je však jevem velmi proměnlivým a prochází
dynamickými změnami k lepšímu, jak vyplývá i z výzkumu, který provedla
v roce 2004 Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při Asociaci
muzeí a galerií ČR. Kromě již citovaného zjištění, že v roce 2004 tvořily děti
a mládež v českých muzeích 30 % z celkového počtu návštěvníků, autoři dále
uvádějí, že téměř 50 % institucí již má k dispozici speciálního pracovníka pro
práci s veřejností (Fialová, Stehlík, 2005).
Je však faktem, že přes výše uvedené pozitivní změny stále mnoho problémů zůstává. Přes veškeré překážky je však podpora muzejní edukace ze strany
učitelů jednoznačná: plných 84 % respondentů našeho výzkumného šetření,
na které zde opakovaně odkazujeme, podporuje snahu muzeí o rozvoj muzejní edukace a vstup do formálního vzdělávacího kontextu. Otázkou důležitou
pro praxi je však samozřejmě nejen podpora muzejní edukace a pozitivní
postoj k ní, ale skutečné využívání edukační nabídky muzeí.
A. Brabcová (2003, s. 28) se při analýze problému vztahu škol a muzeí
zaměřila na požadavky ze strany muzeí a vyjmenovává, co pro lepší spolupráci
potřebují muzea od školy, resp. od učitelů.
Uvádí doslova, že „je třeba, aby:
• škola objevila a rozpoznala vzdělávací a výchovnou hodnotu muzea pro své
vzdělávací záměry;
• se v muzeu odehrávaly aktivity, které škola nemůže nabídnout nebo zajistit;
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• návštěva muzea byla zahrnuta do výukového programu každé školy (zatím
se zpravidla nachází v kategorii školních výletů);
• návštěva muzea byla ve spolupráci s muzeem předem koncepčně připravena
tak, aby mohla být co nejefektivněji využita;
• škola pomohla vybrat adekvátní část expozice nebo výstavy (návštěva celého
muzea nebo příliš rozsáhlé výstavy se mine účinkem);
• po návštěvě muzea následovaly aktivity ve škole, zamyšlení nad smyslem
předmětu výstavy;
• škola poskytla navštívenému muzeu zpětnou vazbu;
• škola žáky na návštěvu muzea připravila (s ohledem na ostatní návštěvníky
je mj. zapotřebí poučit děti o vhodném chování)“.
Autorka ovšem ještě dodává, že „na straně školy je třeba vyvarovat se pokusů určovat muzeu podobu vzdělávacích programů na základě argumentů
týkajících se pouze jejich didaktické hodnoty nebo nároku na bezpodmínečné
vyhovění osnovám. Muzeum je svébytná instituce se svým vlastním posláním a je
na místě, aby to škola respektovala“ (Brabcová, 2003, s. 28). Tímto dovětkem
Brabcová odpovídá předem na časté námitky muzeologů ke snahám podporovat muzejní edukaci.
Jak ukazuje výzkum, jehož výsledky zde prezentujeme, učitelé jsou si muzejních speciﬁk vědomi. Muzeum jako speciﬁcký prostor, odlišný od školy
či jiných institucí, vnímá plných 50 % respondentů. Mezi muzejní speciﬁka
podle nich náleží přítomnost originálních exponátů, jejich výstavy a expozice
a doprovodné akce s nimi související (možnost uvedlo 55 % respondentů),
dále netradiční vzdělávání (možnost uvedlo 53 % respondentů) a odborné zázemí muzea (možnost uvedlo 10 % respondentů). Zvláště kategorie netradiční
vzdělávání je hodná pozornosti: ukazuje, že muzeum je ve vnímání respondentů se svou edukační funkcí plně spojeno. Teoretické diskuze o vzdělávání
v muzeu, jimž jsme věnovali značný prostor v předchozích kapitolách, se tak
ukazují jako akademické: respondenti (kteří jsou jako studenti či absolventi
pedagogických oborů dobře poučeni o tom, co je to vzdělávání) o tom, že
muzeum vzdělává, nepochybují. Muzejní edukaci, ovšemže jinou, od školní
odlišnou, netradiční, osobitou, pak dokonce přímo řadí ke speciﬁkům, kterými lze muzeum charakterizovat.
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Obr. 105 a 106 Z edukačního programu Muzea umění Olomouc,
foto Zdeněk Sodoma, © Muzeum umění Olomouc

Muzeum v kontextu formálního vzdělávání 239

Obr. 107 a 108 Z edukačního programu Muzea umění Olomouc,
foto Zdeněk Sodoma, © Muzeum umění Olomouc
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10
Co očekávají pedagogové od muzea
Formuluje-li A. Brabcová (2003) požadavky muzeí směrem ke škole, je
jistě vhodné formulovat podobné požadavky, avšak z úst učitelů směrem
k muzeu. Co od muzeí očekávají sami učitelé? Co by mělo muzeum učinit,
aby učitele a jejich žáky zaujalo a přimělo k návštěvě, případně k hlubší,
oboustranně prospěšné spolupráci?
Na jiném místě (Šobáňová, 2007) jsme se již dříve (právě v návaznosti
na přehled A. Brabcové) o formulování stanoviska školy pokusili, naše návrhy
však nebyly podloženy výzkumným šetřením; vycházely z vlastních zkušeností
a provedené pilotáže. Mezi četnými podněty jsme zmiňovali především požadavek, aby muzea věnovala větší pozornost vzdělávacím aktivitám a aktivnímu zpřístupňování svých sbírek a výsledků vědeckého bádání. Muzejní
instituce by měly nabízet aktivity, které škola svým žákům běžně nabízet
nemůže: jedná se zejména o práci přímo v expozici, o setkání s originálem
uměleckého díla či jinými autentickými muzeáliemi, setkání s umělcem nebo
odborníkem na danou problematiku z oblasti, jíž se muzeum věnuje. Právě
návštěva nezvyklého, exkluzivního prostředí přináší oživení běžné školní výuky, obohacuje nejen žáky, ale i učitele. Učitel poznává své žáky v jiných
situacích a v jiném prostředí, kvaliﬁkovaný přístup muzejního pracovníka
přináší učiteli nové podněty a inspiraci (tamtéž).
Pro zajištění těchto aktivit je jistě třeba, aby muzea zaměstnávala specialistu, edukačního pracovníka s pedagogickým vzděláním. Tento pracovník by
měl být určen výhradně pro pedagogickou činnost s cílem efektivně zpřístupňovat vystavované exponáty co nejširší cílové skupině návštěvníků. Měl by být
dobře obeznámen se školní praxí, aby důkladně rozuměl cílovému zaměření
a vzdělávacímu obsahu jednotlivých vzdělávacích oborů, které škola vyučuje,
a aby byl schopen vytvářet vzdělávací projekty napomáhající plnění daných
vzdělávacích cílů (Šobáňová, 2007).
Muzejní pedagog potřebuje pro svou práci ze strany vedení muzea, kurátorů a dalších pracovníků podporu a dostatečné materiální a technické zázemí
v podobě specializované výtvarné dílny nebo ateliéru. S pedagogy ve svém
městě nebo regionu by měl být v úzkém kontaktu. Osvědčeným způsobem je
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např. pořádání vzdělávacích aktivit přímo pro učitele (přednášky a workshopy
v muzeu, komentované prohlídky nebo animace atd.). Právě užší forma spolupráce muzejního pedagoga s učiteli umožňuje naplnění požadavků směrem
k učitelům, které v závěru svého výčtu zmiňuje A. Brabcová (2003), jako je
efektivní využití návštěvy muzea, její koncepční příprava, pomoc s výběrem
části expozice, navazující (nebo naopak předcházející) aktivity ve škole a v neposlední řadě poskytnutí zpětné vazby muzeím.
Zmínit je třeba ještě požadavek, aby galerijní instituce své programy výrazněji prezentovaly a popularizovaly, aby je školám, resp. učitelům účinně
nabízely, např. prostřednictvím public relations oddělení muzea. Pokud se
informace o nabídce muzeí a galerií k učitelům nedostanou např. v přehledné formě propagační tiskoviny, formou e-mailových zpráv nebo webové prezentace lektorského oddělení, větší ohlasy od dosud nepřesvědčených nebo
neinformovaných učitelů nelze očekávat (Šobáňová, 2007).
Podobných doporučení existuje celá řada – kromě zmíněných autorek
zaznívají běžně z úst účastníků odborných setkání, vycházejí na stranách
sborníků a knih. Málokdy jsou však opřena o výzkumná zjištění a formulována na skutečně reálném základě. Jaká je tedy skutečná „poptávka“ učitelů,
jaké jsou jejich názory a přání?
Prezentujme nyní další výsledky výzkumu, který jsme realizovali pomocí
klasických kvantitativních metod v letech 2007–2009. Výzkum byl motivován
snahou podpořit spolupráci mezi muzeem a školou a přispět k budování hlubšího vztahu mezi těmito institucemi a mezi lidmi, kteří v těchto institucích
působí. Zaměřil se na pedagogy, a to zvláště na mladé, nastupující pedagogy,
a jejich vztah k muzeu a muzejní edukaci. Jeho cílem bylo také prozkoumat
vliv několika determinant na tento vztah (např. studovaný obor a délka praxe
pedagogů, dále místo jejich původu a frekvence školních návštěv muzea, které
respondenti absolvovali během své školní docházky) a zjistit, jaké požadavky
(jako předpoklad hlubší spolupráce) sledovaní respondenti směrem k muzeu
kladou a zda jsou ochotni ke spolupráci s ním.
Výzkumu se zúčastnilo celkem 400 respondentů, z nichž 86 % bylo mladších než 30 let. Průměrný věk respondentů byl 24 let, věkové rozpětí 19–51 let.
Z celkového počtu respondentů bylo 20 % pedagogů přímo z praxe a 80 % respondentů tvořili „budoucí pedagogové“, tedy studenti vybraných učitelských
oborů (Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň základních škol,
Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika, Učitelství výtvarné výchovy
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pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy, Učitelství VV
pro střední školy a ZUŠ).
Nástrojem pro shromáždění potřebných dat se stal dotazník a získaná
data byla postupně zpracována standardním způsobem: uspořádali jsme je
a sestavili obsáhlé tabulky četností, na základě kterých jsme mohli získané
informace o výzkumném vzorku zobecnit, graﬁcky znázornit a interpretovat.
Vztahy mezi proměnnými byly ověřovány testem statistické významnosti (test
nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku). Zájemci o podrobnější
informace mohou využít výzkumnou zprávu (Šobáňová, 2009).
Náš výzkum ukázal, že vztah budoucích pedagogů k muzeu a muzejní
edukaci je velmi vstřícný, pozitivní. Prakticky všichni podporují současný
trend rozvoje muzejní edukace, uvědomují si, že se muzea jako hodnotný
partner mohou významně podílet na naplňování cílů školních vzdělávacích
programů. Ochotu konkrétně spolupracovat s muzeem ve své budoucí či
současné pedagogické praxi vyjádřilo 76 % respondentů.
Avšak přesto je praxe poněkud jiná. Jak konstatuje J. Žalman (2007?),
řada škol se bez muzeí klidně obejde a jejich aktivitě či naopak nečinnosti
nevěnují mnoho zájmu. Pro učitele v praxi je spolupráce s muzei stále něčím navíc, nepodílejí se na přípravě expozic a programů, neuplatňují „nějaké
podněty, návrhy, připomínky – co muzea připraví, to je – nebo není – využíváno,
o spolupráci na přípravě obvykle nemůže být ani řeč, zpětná vazba existuje jen
ojediněle. Jinými slovy – existuje nabídka, ale nikoliv na základě poptávky“
(tamtéž). Popis běžné praxe se zdá v rozporu s našimi zjištěními. V čem
je tedy problém, proč učitelé podle vlastních slov podporují trend muzejní
edukace, ale nevyužívají ji, jak to, že spolupracovat chtějí, ale nespolupracují?
Odpovědí se nabízí hned několik. Samozřejmě jsme si vědomi, že deklarace určitého postoje či vztahu ještě neznamená konkrétní praktické kroky.
Organizace návštěvy muzea je pro učitele mnohem náročnější než zůstat ve
škole. Během našeho výzkumu jsme však uvažovali také nad tím, zda důvody
neleží na straně muzeí. Za zvláště cenná proto považujeme následující zjištění, ve kterých jsou shrnuty názory respondentů na to, co by měla muzea
změnit, aby učitele a žáky více zaujala. Tato zjištění mohou přinést odpovědi, proč učitelé sice deklarují výrazný zájem o muzejní edukaci, ale v praxi
ji příliš nevyužívají, a mohou být také klíčem ke změně stavu. Pro muzea
mohou naše zjištění znamenat podněty, návrhy a připomínky, po nichž volá
citovaný J. Žalman.
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Čím tedy mohou muzea přispět ke zvýšení zájmu škol o svou nabídku?
2 % respondentů nenacházejí nic, co by měla muzea měnit. Jejich činnost
i nabídka se jim jeví jako kvalitní, svůj postoj by měli změnit spíše učitelé.
Ostatní respondenti uvedli mnoho příkladů toho, co by mohla muzea učinit,
aby více zaujala učitele a žáky. Pro přehlednost byly tyto příklady sdruženy
do dvanácti kategorií.
Jak a čím by tedy podle respondentů muzea učitele a jejich žáky více
zaujala?
– animacemi62 … možnost uvedlo 44 % respondentů;
– lepší expozicí (lepšími tématy i jejich zpracováním) … možnost uvedlo
24 % respondentů;
– doprovodnými programy … možnost uvedlo 18 % respondentů;
– naplněním konceptu „přátelského muzea“63 … možnost uvedlo 13 % respondentů;
– různými formami propojení muzea se školou … možnost uvedlo 10 % respondentů;
– expozicemi určenými přímo dětskému návštěvníkovi … možnost uvedlo
9 % respondentů;
– zlepšením public relations muzea (tj. lepší propagací muzea a jeho činnosti, dostupnějšími informacemi o výstavách a akcích) … možnost uvedlo
5 % respondentů;
– menším nebo žádným vstupným … možnost uvedlo 5 % respondentů;
– moderními technologiemi v muzeu … možnost uvedla 3 % respondentů;
– muzea a galerie jsou v pořádku, nemusí se měnit … možnost uvedla 2 % respondentů;
– muzejním pedagogem … možnost uvedlo 1 % respondentů;
– spoluprací muzea s dalšími subjekty (spolupráce jako klíčové slovo) …
možnost uvedlo 1 % respondentů.
Sdružíme-li příbuzné nebo překrývající se kategorie, získáme následující
přehled. Jak a čím by tedy podle respondentů muzea učitele a jejich žáky
více zaujala?
62
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Sem jsme přitom zařadili i opisy pojmu (mnohdy velmi přesné „deﬁnice“), které užívali
respondenti, kteří pojem animace neznají.
„Přátelské muzeum“ budeme blíže charakterizovat v samostatné podkapitole 10.3.
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– animačními a dalšími doprovodnými programy (a muzejním pedagogem,
který je připravuje a vede) … možnost uvedlo 63 % respondentů;
– lepší expozicí (sem nyní zahrnujeme i návrhy na zohlednění dětského
návštěvníka při tvorbě expozic a požadavek moderních technologií v muzeu, které byly jistě uvažovány jako součást expozice) … možnost uvedlo
36 % respondentů;
– naplněním konceptu „přátelského muzea“ (do něhož jistě můžeme zahrnout otázku vstupného a lepšího public relations) … možnost uvedlo
23 % respondentů;
– různými formami propojení a spolupráce muzea se školou (kam můžeme
vřadit i ohled na dětského návštěvníka při tvorbě expozic) … možnost
uvedlo 19 % respondentů.
Pro přehlednost jsme sdružili i příbuzné nebo překrývající se kategorie,
které nyní rozebereme v následujícím interpretativním rozboru.

10.1 Animační a další doprovodné programy (vedené muzejním pedagogem)
Kategorii animace uvedlo nejvíce, 44 % respondentů. Údaj je takto vysoký
i přesto, že jak jsme již dříve zjistili, tento pojem většina respondentů nezná.
Do této kategorie jsme však museli přiřadit i návrhy, které byly téměř přesným
opisem tohoto pojmu. To znamená, že učitelé animaci jako formu muzejní
edukace sice neznají, ale – jsou-li tázáni – spontánně formulují, že přesně
takovou podobu muzejní edukace by si přáli pro své žáky. Jinými slovy: edukační formu animace by učitelé vymysleli zcela nezávisle také sami, pokud
by je muzea již předtím nepředběhla.
Možnost doprovodné programy uvedlo 18 % respondentů. Z odpovědí
nebylo vždy zřejmé, jestli se ještě jedná o animaci, nebo již o jiný typ doprovodného programu, a jestli jde v případě „doprovodného programu“
o program vzdělávací (nenápadné vzdělávání, programy inspirované muzejní
pedagogikou).64 Z opačného pohledu zase není úplně zřejmé, zda respondenti
považují animace za doprovodné programy nebo za integrální součást návštěvy muzea. Proto jsme také obě kategorie spojili. Ať tak či onak, plných 62 %
64

Kurzívou označujeme (a budeme označovat i v následujícím textu kapitoly) citace
z výpovědí respondentů.
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(animace + doprovodné programy) našich respondentů neuspokojuje pouze
běžná návštěva muzea (s potenciálem informálního učení) a žádají něco více.
Jistě, uvažují takto s ohledem na žáky, jejichž schopnost porozumět muzejním
exponátům je samozřejmě o něco menší než u dospělých vzdělaných osob,
jimiž jsou učitelé. Výsledky však každopádně potvrzují náš požadavek (vícekrát formulovaný v předchozích kapitolách), aby muzea ve vztahu k veřejnosti
věnovala pozornost nejen přípravě kvalitních expozic, ale také přímé facilitaci
vnímání návštěvníků a jejich poznávacích, resp. učebních procesů.
Do položky doprovodné programy patří především tyto náměty respondentů: komentované prohlídky, speciální prohlídky (noční prohlídky), prohlídky
spojené s dalšími aktivitami (animační etudou, praktickou činností), speciální
doprovodné akce, jako např. hry, soutěže, pracovní dílny (praktické činnosti
v ateliéru), audiovizuální programy, setkání a diskuze s umělci či kurátory,
přednášky. Dá se říci, že různou měrou je již nyní muzea připravují a vzhledem k zájmu respondentů by v této činnosti měla pokračovat.
Do kategorie, jíž se nyní věnujeme, nepochybně patří i požadavek, aby byl
učitelům k dispozici muzejní pedagog; tuto možnost sice výslovně uvedlo jen
1 % respondentů, ale animace nebo doprovodný program se zajisté nemůže
uskutečnit bez člověka, který je připraví a vede. Požadavek na muzejního
pedagoga nebo jiného specialistu na komunikaci a práci s veřejností je tak
implicitně přítomen u plných 63 % respondentů. Jako neudržitelná se tak jeví
vize F. Waidachera (1999), podle které ze strany muzea stačí, když připraví
expozici a starost o edukaci v muzeu nechá pouze na učiteli, který se svou
třídou do muzea přichází. F. Waidacher by sice učiteli pomohl poskytnutím
odborných informací k tématu výstavy, ale jinak by nechal aktivitu zcela na
něm. Takovouto možnost měli učitelé vždy – z dnešního hlediska a s podporou výsledků našeho šetření hodnotíme však takový postoj muzea jako
nečinnost, ba lhostejnost k potřebám speciﬁcké skupiny návštěvníků, jimiž
jsou školní skupiny.

10.2 „Lepší“ expozice
Do této kategorie zařazujeme kromě návrhů týkajících se témat a zpracování expozice také zohlednění dětského návštěvníka při tvorbě expozic a požadavek moderních technologií v muzeu, které respondenti zajisté uvažovali
jako součást expozice. Celkově tak tuto možnost uvedlo 36 % respondentů.
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Kategorii lepší expozice (lepší témata i jejich zpracování) uvedlo 24 % respondentů. Zde však byly podněty velmi rozdílné – někteří pedagogové a studenti navrhovali – kromě zajímavých aktuálních témat (současné světové
umění, známí světoví umělci, akční umění s ukázkami performancí a happeningů, tematika životního prostředí, témata provázaná se životem, aktuální společenská a provokativní témata, kontextuální expozice starého umění) – i témata
banální nebo prvoplánově populární (Vánoce, Velikonoce, války, Titanic, Pompeje, voskové ﬁguríny apod.). Podle našeho názoru by měla volba témat jistě
zůstat v kompetenci muzea a jeho kurátorů – vždyť musí vycházet (pokud
neuvažujeme spíše o instituci typu Kunsthalle) ze sbírek daného muzea.
Názory na to, které téma výstavy je nosné, se mohou přirozeně různit,
ale domníváme se, že záleží především na způsobu zpracování daného tématu. Snad každé téma lze způsobem prezentace a vhodným uchopením učinit zajímavým. Za podnětnější považujeme proto požadavky respondentů
na zpracování expozice, její podobu a řešení. Učitelé požadují – v souladu
s tím, co znají třeba ze zahraničí – příjemnou expozici, kde návštěvníka neruší a „neznervózňují protivné hlídačky“, kde se lze v případě potřeby posadit
a zaměřit svou pozornost na zajímavý exponát. Pro podporu vnímání exponátů žádají – spíše než modernistický – způsob prezentace, který lze nazvat
kontextuálním (věci doplňující výstavu plošných artefaktů, „co a jak dělali naši
předkové“, spojení se životem umělce, umění v historických souvislostech, propojení s historickými reáliemi, obrazový [fotograﬁcký] nebo hudební doprovod atd.)
Expozice by měla být interaktivní, netradiční (venkovní expozice, dotýkat se
exponátů), s využitím současných technologií (simulátory, digitální panoramata). Mnoho podnětů se týkalo speciﬁk dětského návštěvníka, které jsme
pro jejich četnost vyčlenili zvlášť.
Kategorii expozice určené či přizpůsobené přímo dětskému návštěvníkovi
uvedlo 9 % respondentů. Opět i zde se objevují různé návrhy a rozhodně ne
všechny by měla muzea přijmout. V obecné rovině učitelé požadují ohled
na speciﬁka dětského návštěvníka, výstavy přímo pro děti a blízké dětem, náměty blízké dětem a jejich světu, témata zajímavá pro děti, přizpůsobení „běžných“
expozic dětem, ale i zapojení dětí do fungování galerie.
Konkrétnější návrhy témat expozic pak místy balancují na pomezí podbízivosti (výstava obrázků z animovaných ﬁlmů a Večerníčků, expozice hraček): snad většina vyslovujících se respondentů navrhuje vystavovat dětské
ilustrátory a autory tvořící přímo pro děti a mládež. Otázka kvality je tu však
nepochybně stěžejní, vždyť pro děti tvořil W. Disney i J. Trnka; respondenti
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se však ke kvalitě většinou nevyslovují a jde jim hlavně o to, aby téma děti
zaujalo. Jako problém se jeví především pojetí toho, co je „dětské“, co se dětem líbí, nebo co se učitelé domnívají, že se dětem líbí – a ovšem otázka, zda
by to mělo muzeum akceptovat, nebo spíše nabízet alternativu a rozšiřovat
okruh toho, co se dětem může „líbit“. Domníváme se, že muzeum by se jistě
nemělo podbízet a podléhat pokušení zvyšovat svou návštěvnost na úkor
kvality. Na druhou stranu to neznamená, že by se muzeum mělo vyhýbat
populárním tématům nebo projevům pop-kultury – ty lze zpracovávat podnětným a kritickým způsobem, který nepopularizuje již populární, ale spíše
nastavuje společnosti zrcadlo a přivádí návštěvníka k zamyšlení.
Mezi návrhy témat se však objevila i zajímavá témata, např. soudobé,
moderní či klasické umění, jejichž expozice či doprovodné programy by měly
být přizpůsobeny dětem tak, aby mohly umělecké dílo přijmout na své úrovni
a otevřeně, bez zábran a pocitu, že jde o cosi nepochopitelného, vzdáleného,
cizího.
Velmi časté byly návrhy, aby muzeum umožnilo prezentaci dětské tvorby
(vystavování dětského výtvarného projevu i s vernisážemi), zajímavým podnětem
je návrh vystavovat dětský výtvarný projev v konfrontaci s výtvarným projevem dospělých umělců (srovnání pohledu a tvorby dospělého a dítěte, obrazy
umělců doplněné dětskými pracemi).
Hlavně se však – v souvislosti s dětmi v muzeu – objevuje požadavek
skrze expozici děti vzdělávat (samozřejmě vhodným, nenásilným způsobem),
nastartovat jejich zájem o umění, přizpůsobit formu návštěv jejich možnostem
a respektovat jejich speciﬁka a potřeby (krátké prohlídky přístupné dětem,
přizpůsobení věku, dostatek prostoru, možnost volnějšího pohybu, možnost dotýkat se exponátů, nebo alespoň replik a modelů, motivovat, stimulovat vnímání,
aktivizovat, „něco dělat“ – nejen se dívat).
Odpovědi sdružené do této kategorie úzce souvisejí s problematikou dětských muzeí, které se u nás průkopnickým způsobem věnuje V. Jůva (2004).
Je zajímavé, že z Jůvovy knihy Dětské muzeum namátkou vybraná charakteristika Švýcarského dětského muzea v Badenu přesně odpovídá návrhům našich
respondentů: zmíněné muzeum se specializuje „na genezi dětské hry a hraček…
Muzeum dětem umožňuje vystavovat jejich vlastní práce a ve svých prostorách
nabízí řadu aktivizačních programů“ (tamtéž, s. 47). Fenomén dětského muzea – založený na změně v postavení dětí ve společnosti a na předpokladu,
že děti mají právo na vlastní kulturu – se již rozvíjí i u nás, a jak potvrzuje
naše šetření, má velký potenciál učitele a jejich žáky oslovit.
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3 % respondentů by přivítala moderní technologie v muzeu, které mohou výrazně přispět k atraktivitě a interaktivitě expozic. Současné výdobytky
v podobě moderních komunikačních prostředků, počítačů, audiovizuálních
přístrojů, stejně jako fenomén digitalizace a virtuality otevírá muzeím a jejich návštěvníkům mnoho možností. Zdá se, že limity jsou pouze ﬁnanční
a že moderní technologie mohou být kreativně uplatněny ve všech typech
muzejních činností.

10.3 Naplnění konceptu „přátelského muzea“
Pod tuto kategorii jsme zahrnuli odpovědi 23 % respondentů, které přes
svou rozmanitost měly cosi společného. V mnoha aspektech podobné a opakující se návrhy spojovala vize muzea, které je maximálně otevřené, „nízkoprahové“ (smíme-li použít označení, které se používá v práci s ohroženými
dětmi a mládeží a které znamená, že kdokoliv z ulice může beze strachu
a překážek vejít) a k návštěvníkovi přívětivé. Ovšemže by do tohoto bodu
mohly být zařazeny i odpovědi sdružené ve výše uvedených kategoriích, ale
návrhy a požadavky směrem k muzeu, o kterých hovoříme nyní, se netýkaly
pouze kvalitních expozic či edukačních a jiných programů pro návštěvníky.
Respondenti zde spíše verbalizovali svou touhu po vlídném přijetí, po pozornosti, po příznivém sociálním klimatu v muzeu.
Návštěvníci chtějí být v muzeu vítáni, nechtějí a nemají zapotřebí zažívat
pocity, že jsou na obtíž, že vyrušují a obtěžují. Vliv na celkový dojem z muzea
mají z tohoto pohledu i jednotlivé, zdánlivě nepodstatné detaily, které často
ovlivní dojem z návštěvy více než sebekvalitnější expozice a sbírky. Máme
na mysli např. otevřený, lákavý vstup do muzea, eliminující „bariéru prahu“
(Kesner, 2000), tedy „nízkoprahový“, vlídné přijetí ze strany pomocného
personálu a kustodů (přivítání na recepci či v pokladně a šatně muzea, při
vstupu do expozice), návštěvnický servis v podobě sociálního zařízení, dětského koutku, kavárny, občerstvení apod.
Zvláště kustodi byli vícekrát jmenováni jako ti, kteří návštěvníkům dokážou výrazně znepříjemnit jejich chvíle v expozici (protivné hlídačky, přísné důchodkyně, „bachaři“ ve Veletržním paláci). Rolí kustoda je samozřejmě
v prvé řadě chránit exponáty, často nenahraditelné a mající nevyčíslitelnou
hodnotu. Ale přesto: nutná ochrana exponátů je věcí a starostí muzea, nikoliv
návštěvníků. Ti jsou přece zváni, aby se dívali na vystavené předměty, a ni-
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koliv aby „si hlídali“ alarm, aby úzkostlivě sledovali, zda nestojí u exponátů
příliš blízko, zda do něčeho při chvilce nepozornosti nevrazí apod. Je věcí
architekta výstavy, aby zajistil opravdu vzácným exponátům vhodnou ochranu
(nenásilnou bariérou, vitrínou apod.) a také aby přitom dbal na to, že lidé
(a zvláště děti) na prohlídku potřebují dostatek prostoru a jistou volnost
pohybu. Vyžadují-li si exponáty opravdu přísný způsob ochrany a zvláštní
režim návštěv, měli by být návštěvníci vhodnou formou upozorněni předem,
a nikoliv v expozici okřikováni a pronásledováni ochrankou. Působení kustodů by se mělo řídit určitými pravidly a jejich vystupování by mělo být za všech
okolností profesionální, příjemné a taktní.
Do této kategorie jsme zahrnuli i otázku vstupného a lepšího public relations, i když jsme je kvůli přesnému vyčíslení sledovali původně zvlášť.
Otázku vstupného uvedlo 5 % respondentů, kteří navrhují buď vstupné zcela zrušit, anebo vybírat jen nízké. Domníváme se, že muzea v ČR vybírají
vstupné v rozumné výši (snad kromě muzeí v turistických centrech, kde je
podstatně vyšší), které by pro návštěvníky nemělo znamenat výraznější překážku. Sledujeme-li značnou návštěvnost již jmenovaných putovních výstav
komerčního charakteru (Leonardo da Vinci, Bodies Revealed, Terakotová
armáda) se vstupným podstatně vyšším než u většiny běžných muzejních
expozic, pak se jen potvrzuje, že výše vstupného není hlavním faktorem návštěvnosti. Ani dostupné výzkumy neprokazují, že by se návštěvnost muzeí
výrazněji a trvale zvýšila poté, co konkrétní instituce umožnila volný vstup.
Ovšem u školních skupin je situace poněkud jiná: pro učitele je organizace
návštěvy muzea velmi náročná, a to i bez vybírání vstupného od žáků. Vstupné může přispívat k tomu, že mnozí raději zůstávají ve škole. Volný vstup pro
školní skupiny by tak muzea mohla zvážit (mnohá jej také stále mají), anebo
se alespoň držet tradičního pravidla, že pro děti platí slevy na vstupném a že
pro pedagogický doprovod je vstup zdarma. Domníváme se však, že vybírání – kromě vstupného – dalších peněz za lektora a animaci se již může stát
výraznou překážkou, která učitele od využití edukačních služeb muzea odradí.
Zlepšení public relations muzea navrhuje 5 % respondentů. Požadují lepší
propagaci muzea a jeho činnosti, dostupnější informace o výstavách a doprovodných akcích. Tento návrh zajisté souvisí i s názorem 2 % respondentů,
kteří na současných muzeích nenašli nic, v čem by se měla měnit, a doslova
říkají, že česká muzea a galerie jsou v pořádku již nyní a že se měnit nemusí.
Problém tito respondenti vidí spíše na straně návštěvníků – v jejich ochotě
služby muzeí využívat. Public relations muzea se tak z tohoto pohledu jeví
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jako velmi důležité. I my se domníváme, že nabídka mnohých muzeí je již
nyní velmi bohatá a kvalitní, jen o ní málo lidí ví. Každá informace o nabídce
daného muzea v médiích nebo na jiném sledovaném místě zájem návštěvníků
velmi ovlivňuje. Ve vztahu ke škole a učitelům považujeme za vhodné také
adresné oslovování (prostřednictvím postupně vytvořené databáze spolupracujících učitelů), pravidelné zasílání aktuální nabídky, nabídku speciálních
akcí, které propagují a popularizují muzeum, atd.
A v čem tedy spočívá koncept „přátelského“ muzea, zformulovaný na základě připomínek a návrhů našich respondentů?
„Přátelské“ muzeum:
– je tu především pro své návštěvníky, ke kterým je vlídné a přátelské;
– je směrem k nim aktivní a komunikativní;
– je kreativní ve své snaze oslovit návštěvníky, dává o sobě vědět, informuje
o své činnosti a nabídce;
– je otevřené, blízké životu návštěvníků, všímá si aktuálních společenských
problémů;
– je přístupné nejen odborníkům, ale i laikům, je „nízkoprahové“ v tom
smyslu, že eliminuje „bariéru prahu“, není elitářské;
– zvažuje pečlivě otázku vstupného, aby nebylo pro určité návštěvnické
skupiny překážkou;
– disponuje širokým spektrem nabídky směrem k návštěvníkům (pořádá
jednorázové i pravidelné akce, organizuje kroužky, workshopy, pravidelná
setkání okruhu příznivců muzea);
– svou komunikaci s návštěvníkem přizpůsobuje jeho speciﬁkům (např.
jeho věkové kategorii, vzdělání, speciﬁckým potřebám – zajistí bezbariérový vstup, speciálněpedagogickou průpravu svých muzejních pedagogů, alespoň základní jazykové znalosti personálu, který přichází do styku
s návštěvníky);
– své návštěvníky aktivizuje a zapojuje do dění uvnitř instituce i do svých
problémů;
– v expozici si všímá více „pohody“ návštěvníků než exponátů;
– nabízí kontakt s originálem a přitom samo vyřeší ochranu exponátů tak,
aby návštěvníka nestresoval strach z jejich poničení;
– nabízí zážitek a umožňuje také přirozenou živou reakci návštěvníků na
zhlédnuté exponáty;
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– věnuje zvláštní pozornost dětem a dětské kultuře (vytváří speciální programy pro děti, které jsou zajímavé, mají zábavnou, hravou formu, vhodně zpřístupňují a oživují exponáty, jsou spojeny s praktickými tvůrčími
činnostmi);
– nabízí návštěvníkům bohatý servis: od možnosti získat podrobnější informace o muzeu i expozici, zakoupit si publikace k výstavám přes nabídku
pracovních listů k výstavám, kvalitní webové stránky až po sociální zázemí
v budově muzea;
– motivuje návštěvníka k příštím návštěvám a k jeho dalšímu úsilí o poznání.

10.4 Různé formy propojení muzea se školou
Do této kategorie lze znovu zahrnout i ohled na žáky při tvorbě expozic –
pak tuto možnost uvedlo celkem 19 % respondentů. Pod propojením muzea se
školou si respondenti představují např. přípravu speciálních programů přímo
pro školy, propojení jejich obsahu s učivem, návaznost tématu expozice na učivo.
Lákavé na muzeu je setkání s reálnými předměty, o nichž se ve školní výuce
pouze hovoří nebo se ukazují na fotograﬁích a obrázcích, a také přirozená
mezioborovost mnoha muzeí (reálné předměty, mezioborovost programů pro
školy, předměty v muzeu vypovídají o různých oborech). Spolupráce je velmi
vítána právě z těchto didaktických aspektů muzea.
Souvislost expozic a doprovodných (edukačních) programů se školním učivem zmiňovali respondenti snad nejčastěji. Nalézt tuto souvislost nebývá
tak těžké – snad na každém tématu lze zpozorovat motivy, které přímo či
okrajově se vzdělávacími obsahy vzdělávacích oborů souvisejí. Domníváme
se, že stávající či nové expozice není potřeba násilně „didaktizovat“ (což
také muzeologové citovaní v 6. kapitole striktně odmítají) či volit témata
přesně shodná s určitými položkami školních vzdělávacích programů. Zde
právě záleží na kreativitě a profesionalitě muzejního pedagoga, aby dokázal
na tématu výstavy či dílčím motivu tuto souvislost nacházet a také aby byl
schopen vybrat vhodný exponát či dílčí námět, který z tohoto pohledu skrývá
největší potenciál. Znalost kurikula a také speciﬁk různých školních skupin
je tak pro muzejního pedagoga nutností.
Muzeum by mělo připravovat expozice zajímavé pro školy, mělo by školy
více oslovovat a spolupracovat s jednotlivými vzdělávacími obory. Spolupráce
s muzeem podle respondentů znamená vzdělávání dětí v galerii či muzeu,
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oživení výuky, spolupráci při tvorbě školního vzdělávacího programu, nabídku
programů přiměřených věku dětí, tematicky zaměřené výstavy, které korespondují s učivem, návaznost na učivo různých předmětů, návaznost na školní praxi.
Propojení muzea se školou není pokusem činit z muzea školu, ale úsilím
maximálně využít edukační potenciál muzea a snahou spolupracovat mnoha
různými způsoby. Nabídka edukačních programů tak může směřovat nejen
k žákům, ale i k učitelům, jak se již v některých českých muzeích stalo dobrým zvykem. Hlubší spolupráce se školou je tak přínosem nejen pro žáky,
ale i pro pedagogy samotné, protože rozšiřuje také jejich poznatky a rejstřík
způsobů, jimiž lze určité učivo s žáky zvládnout (pomoc s didaktickými projekty, zpřístupňovat výstavy učitelům, prohlubovat jejich znalosti vhodnou formou,
propojení nejen s VV, ale i s jinými předměty, vzdělávací programy ve spolupráci
s učitelem, najít návaznost na učivo s učitelem, tematika bližší žákům a učitelům, pro učitele nové poznatky, pro žáky aktivity, rozšíření znalostí pro učitele,
seznámení s novými metodami).
Muzejní edukace je od školní odlišná a v příslušné kapitole jsme uvedli
mnohá její speciﬁka. Respondenti speciﬁčnost muzejní edukace vyjadřují
např. takto: učení jinou formou, VV hravě, poznání hravou formou, pro žáky
akci a zážitek, audiovizuální pořady k výuce žáků, přístupný výklad k expozici,
jiné poznání. Přes svou odlišnost, anebo právě pro ni, však školní edukaci
velmi vhodně rozšiřuje a prohlubuje (navazovat na školní výuku, rozšiřovat ji,
návaznost programů na ŠVP, alespoň okrajová souvislost s učivem, s průřezovými
tématy, projektový den v muzeu).

10.5 „Museum activum“
Výzkumné šetření přineslo ještě další zajímavý poznatek, byť pro jeho
zjišťování nebyla formulována speciﬁcká výzkumná otázka ani položka v dotazníku. „Mezi řádky“ většiny výpovědí lze však číst fakt, že respondenti
jako celek dávají přednost muzeu jako otevřenému, živému společenskému
centru, nikoliv muzeu kontemplativnímu a tichému. Respondenti by si se
svými žáky v muzeu rádi povídali, něco dělali, vyráběli, tvořili – nechtějí se
jen dívat (komunikace v muzeu, setkání s lidmi, povídat si o exponátech, něco
dělat, možnost si vše osahat, živě reagovat, sedět v expozici a rozebírat zážitky,
povídat si o viděném, aktivizovat, nějaké aktivity pro děti, praktické činnosti, ne
se jen dívat, jen ne nuda, ale něco dělat, vyrábět, povídat si, aktivizace).
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Toto vskutku bazální pojetí muzea je problém, který řeší jak teorie, tak
i muzejníci v praxi. V předchozích kapitolách jsme mu však věnovali pozornost jen okrajově, a to při výčtu změn, jimiž prošlo muzeum ve 20. století.
Jde o spor koncentrovaný v otázce, zda má být muzeum spíše templum, nebo
forum, tedy chrám, anebo veřejné komunikační centrum (Horáček, 1998).
J. Žalman (2004) pro uchopení dvou pólů, mezi nimiž se pojetí muzea
může pohybovat, používá Aristotelovu tezi „o dvou životních stylech, které stojí
proti sobě – ,vita contemplativa‘ a ,vita activa‘. Promítá se totiž také do dvou,
léta diskutovaných, představ o muzeu, z nichž první vnímá muzeum povýtce
jako neměnný ,chrám Múz‘ a druhá jako živou, neustále se měnící ,instituci pro
lidi‘. Svár těchto dvou představ opustil už před desítkami let stránky odborných
časopisů a stal se součástí transformace muzeí v řadě zemí“ (tamtéž, s. 7).
Použijeme-li Žalmanovu myšlenku, pak lze mezi muzei rozpoznat dva
typy a označit je latinskými výrazy museum contemplativum, museum activum.
Tradiční je ovšem typ museum contemplativum, vždyť muzeum i samotný
svůj název odvozuje od svatyně, antického chrámu bohyní Múz. Také chování
subjektů muzealizace samotné – ve všech jejích fázích – často připomíná
náboženské chování, pokud se náboženství přímo netýkají objekty muzealizace. Vždyť je známo, že tezaury – původní chrámové pokladnice (sbírky
votivních předmětů) – byly jedním z historických zhmotnění muzealizační
tendence člověka a staly se součástí sbírek mnoha muzeí. Lidé odpradávna
shromažďovali muzeálie-sakrální předměty, muzeálie-ostatky, umělecká díla
s náboženským obsahem, umělecká díla jako votivní předměty. Náboženské
rysy vykazuje interakce s muzejním prostorem a muzeáliemi i v současnosti:
připomenout lze v této souvislosti např. studii Carol Duncanové Muzeum
umění jako rituál, v níž představuje svou teorii „rituálů zkulturnění“ (Duncan, 2006), překvapivě mnoho shodných prvků mezi náboženskými poutěmi
a návštěvami galerií prezentoval ve svém článku Poutnictví, nebo turismus?
Jan Kapusta (2011).
Také kupř. konzervace muzeálií nápadně připomíná zacházení s ostatky
bohů-faraonů či jiných vládců anebo křesťanských světců. Klasická prezentace muzeálií zase částečně nese rysy náboženské adorace. Vše posvátné je
společností zpravidla chráněno důmyslným systémem zákazů a je od profánního izolováno (Montoussé, Renouard, 2005) – podobně jako muzeálie.
V muzeu lze ovšem dojít i k náboženskému poznání a dotýkat se duchovních
aspektů lidského života. Muzeum může být jedinečným prostorem pro usebrání a estetický či náboženský prožitek, které k sobě mohou mít až překva-

Co očekávají pedagogové od muzea 255

pivě blízko. Přesto: „pozdvihování“ mlčících exponátů a pobídka k jejich
tiché „adoraci“, tedy rysy klasické muzejní prezentace, není způsob, který
vyhovuje všem a zvláště ne dětskému návštěvníkovi. Tento způsob prezentace totiž – více než jiný – předpokládá, že návštěvník sám o usebrání usiluje
a je ho takřka na povel, tj. po překročení prahu mezi ulicí-běžným životem
a muzeem-chrámem, schopen. Předpokládá také, že návštěvník dovede s muzeálií sám komunikovat, tedy že je poučený, vybavený jistými zkušenostmi
a dovednostmi – a vůbec že vyhledává právě tento způsob poznání.
Autoři J. Slavík a M. Fulková na základě svého výzkumu zaměřeného
na dětského návštěvníka podobně konstatují, že „donedávna byly mnohé muzejní sbírky u nás koncipovány jako víceméně ,pasivní‘ nabídka informací pro znalce
nebo alespoň vážné zájemce. ,Mlčení‘ exponátů předpokládalo, že návštěvník
sám je poučený a vyhledává příslušné poznání. Pro dětský věk je tento přístup
málo účinný. Děti vzhledem ke svým relativně malým kulturním zkušenostem
a znalostem ještě dost dobře nesvedou aktivně zasazovat nové poznatky do známých kontextů, nejsou-li pro ně dostatečně atraktivní. Proto i koncepce muzejních
sbírek se v posledních desetiletích zásadně mění ve směru motivování dětských,
ale i dospělých návštěvníků“ (Slavík, Fulková, 1999, s. 61).
Změnu tradičního pojetí ve prospěch typu museum activum přináší až
novodobý trend demokratizace muzeí, které se zvláště v zahraničí postupně
stávají skutečně veřejnou a široce přístupnou institucí, společenským centrem.
Navštívíme-li muzea na západ od našich hranic, ihned nás překvapí, že jsou
rušná, že se v nich živě komunikuje, že je v nich mnoho čilých dětí, které
nikdo nenapomíná a které nikomu nevadí.
U nás v praxi (dodejme, že především muzeí umění) dosud stále spíše
platí základní koncept muzea jako chrámu, uchovávajícího „poklady a posvátné a nedotknutelné dědictví“ (Slavík, Fulková, 1999, s. 15). Chceme ovšem
zdůraznit, že oba možné přístupy jsou legitimní a oba přinášejí své výhody
i nedostatky. Podrobněji o nich pojednává např. L. Kesner (2000). Jak konstatuje J. Žalman (2004), u pojetí muzea jako kontemplativního prostředí
jsme však u nás setrvávali příliš dlouho a bylo v podstatě pojetím jediným. Je
tedy namístě vyzkoušet také pojetí druhé a poznat výhody či nedostatky, které
pro návštěvníka přináší. Dodejme však ještě, že ani museum contemplativum
či typicky modernistický způsob expozice (tedy čistý, „estetický“, nikoliv
kontextuální) nemusí nutně znamenat pasivitu dětí při jejich návštěvě muzea. Živé aktivity se mohou odehrávat až po „tiché“ prohlídce – v ateliéru
či učebně muzea. Hledání vhodného způsobu a metod, jak děti i dospělé
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zaujmout, umožnit jim prožitek a aktivizovat je, je právě úkolem muzejních
pedagogů, ať již působí v kterémkoliv typu muzea.
Naši respondenti však z pochopitelných důvodů dávají jednoznačně přednost typu museum activum: zatímco v muzeu-chrámu se nesmí mluvit, křičet,
hrát si, běhat, muzeum jako živé, společenské centrum tyto typické projevy
dětí toleruje. V muzeu-chrámu setrváváme v hlubokém a tichém usebrání,
zatímco v „aktivním“ muzeu něco děláme, tvoříme, vyrábíme – jsme aktivní.
Aktivitu dětí akcentovalo i již zmíněné výzkumné šetření autorů J. Slavíka
a M. Fulkové: „zřetel k autonomii dítěte, k jeho vlastní aktivitě, je důležitý také
v muzejní pedagogice a byla mu věnována soustředěná pozornost i v našem výzkumu“ (1999, s. 60).
Citovaní autoři (tamtéž) uvádějí, jaké aktivity navrhují samy děti (možnost si exponáty vyzkoušet, osahat, nejen se dívat atd.), a podrobně rozebírají,
jakých podob může jejich aktivita v muzeu nabývat. Jmenují např. záznamy
poznatků, dialog s průvodcem – tázání návštěvníků, tvorbu konceptu vlastní
„sbírečky“, jež skýtá možnost vyzkoušet si muzejní práci, a zejména tvorbu
na základě inspirace muzeem či exponátem. Aktivizující formou je zejména
skupinová aktivita.
Naši respondenti, kteří speciﬁka svých (budoucích) svěřenců dobře znají,
závěry citovaného výzkumu jen potvrzují. Volba muzea activa byla verbalizována např. těmito formulacemi: větší zapojení dětí, více praktických činností
v galerii, animace s nějakou praktickou činností, aktivizace dětí přímo v expozici,
aby děti mohly něco dělat, aktivně zapojovat děti, aktivizovat žáky, tvořit přímo
v galerii, aktivizovat k poznání, zapojení dětí, umožnit živou reakci na viděné –
nejen mlčet a dívat se, více praktických činností, aktivizace – ne nuda, poznání
ne skrze výklad, ale hravou formou, animace s aktivitami zajímavými pro děti
a zároveň přínosnými, aktivizace dětí, aby chtěly poznávat, samostatná činnost
dětí, možnost diskutovat o dílech, pro žáky akci a zážitek, pro učitele nové poznatky, zajímavá motivace s následnou praktickou činností, praktické etudy, děti
by pracovaly jako umělci, pracovní dílny – děti tvoří podle umělců, možnost práce
v ateliéru, praktická zkušenost dětí, vtažení do tématu – a něco pak dělat, zapojení a aktivizace dětí, stravitelnější pojetí výkladu a prohlídek – živě přímo pro žáky,
možnost něco si vyzkoušet, rukama, nejen očima, aktivní zapojení dětí, možnost
vyzkoušet si nějakou uměleckou činnost, spojení prohlídky s aktivitami atd.
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10.6 Kvalita muzejní edukace
Výpovědi respondentů nás přivádějí ještě k jednomu problému, který se
u nás stává aktuálním teprve pozvolna. Mnoho respondentů – přestože jsou
pro ně oživující a aktivizující formy muzejní edukace stále novinkou – nezůstalo pouze u požadavku, aby muzeum edukační programy připravovalo,
nýbrž formulovalo navíc konkrétní požadavky na její obsah a kvalitu. Kromě
návaznosti na učivo se velmi často objevovala spojení prohlubování poznatků, jít
do hloubky, rozšíření znalostí, téma zpracovat kvalitněji než ve škole a do hloubky, správně vedenou animací prohloubit znalosti, animace s použitím netradičních
metod, inspirace pro práci učitele – nové metody a formy výuky apod.
Učitelé tedy od muzea očekávají obohacení, inspiraci pro svou pedagogickou činnost, což ovšem předpokládá, že edukace v muzeu je nejen jiná, ale
zároveň kvalitní, že ji vede profesionál znalý takových metod a forem práce,
které učitelé sami neznají či nepoužívají.
Otázka po obsahu a kvalitě muzejních edukačních programů je zcela namístě také proto, že učitelé vodí své žáky do muzea v rámci výuky, a nikoliv
ve volném čase – jsou tedy zodpovědní za to, že bude s tímto časem, určeným
ke vzdělávání žáků, dobře naloženo. Respondenti očekávají, že návštěva muzea bude mít minimálně takový vzdělávací efekt, jako kdyby zůstali ve škole.
Pouze 16 % respondentů uvedlo, že vnímá školní návštěvy muzea jen jako
zpestření výuky a zábavu – oproti 82 % respondentů, kteří vidí spolupráci
s muzeem (byť jistě zpestřením a zábavou může být) jasně jako spolupráci
na vzdělávání žáků v konkrétních vzdělávacích oborech. Obsah muzejních
návštěv tedy z pohledu učitelů nemůže být libovolný a měl by být skutečně
edukací s určitými výstupy.
Domníváme se, že již pominulo pionýrské období, kdy ke spokojenosti
návštěvníků, a tedy i škol, stačilo, že muzea vůbec nějaké programy zkusmo
připravují – sice neprofesionálně, s mnoha chybami, ale z dobré vůle a nadšení. Toto období, jež si u nás spojujeme s 90. léty 20. století, se již musí stát
minulostí a mělo by nastat období skutečně koncepční a profesionální práce
muzeí v tomto směru. Edukační činnost konkrétního muzea by měla mít jasnou koncepci – snad by mohla vzniknout jakási obdoba školních vzdělávacích
programů, kde by konkrétní muzea formulovala, oč svou edukační činností
usilují, jaká jsou jejich speciﬁka v této oblasti, jaké volí metody a formy atp.
Konkrétní programy by měly mít stanoveny své cíle a svůj obsah, měl by je
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připravovat profesionální muzejní pedagog se zapojením všech potřebných
teoretických poznatků. V této souvislosti uveďme neobyčejně výstižné stanovisko německého autora A. Groteho: „Muzeu se musí zapsat do pamětní
knihy připomínka, aby se jako ohně obávalo diletantismu právě ve vzdělávací
práci; praktikové vědí, že právě domýšliví diletanti mohou způsobit více škod než
vůbec žádná vzdělávací práce“ (1975, cit. in Jůva, 1994).
Naši respondenti chápou muzeum dvojím způsobem: jako erudovaného
správce a vystavovatele sbírek a jako poskytovatele netradičního vzdělávání, souvisejícího s těmito sbírkami. Většina jasně vnímá edukační potenciál
muzea a uvědomuje si, že muzeum může na vzdělávání jejich žáků participovat velmi výrazně. Kvalita muzejní edukace je však významným faktorem. Je
velmi žádoucí, aby všechna muzea v ČR již deﬁnitivně překonala fázi, ve které
se teprve rozhodují, zda a nakolik budou edukaci věnovat pozornost a kdy
jejich pracovníci bez pedagogických zkušeností zkoušejí její vhodné formy,
ověřují si způsoby komunikace s učiteli atd. Je třeba přistoupit k otázce kvality, která je přímo závislá na pozornosti vedení muzea a na osobnosti daného
muzejního pedagoga. Samostatnou otázkou je profesní příprava, vzdělání
těchto pedagogů, pro něž musí být vytvořena odpovídající vzdělávací nabídka
ze strany vysokých škol. Právě kvalita muzejní edukace v konkrétním muzeu
totiž v posledku rozhodne, zda ji učitelé (sami profesionálové) budou využívat
a zda ji do svých plánů skutečně zahrnou.

10.7 Shrnutí aneb ideální muzeum očima pedagogů
Výzkum prezentovaný v této kapitole přinesl řadu poznatků o vztahu
pedagogů k muzeu a muzejní edukaci. Přináší také konkrétní podněty pro
práci muzeí v podobě návrhů a připomínek, kterými respondenti podmiňují
svůj hlubší zájem o muzeum a svou spolupráci s ním.
Provedené šetření jednoznačně prokázalo vztah mezi školními návštěvami muzea a návštěvností v dospělosti. Častí a pravidelní návštěvníci muzeí
uvedli, že často nebo pravidelně navštěvovali muzeum se školou a naopak.
Škola tedy hraje významnou roli v utváření budoucího návštěvníka muzea.
Naprostá většina pedagogů podporuje rozvoj muzejní edukace, a to i přesto, že ve většině neznají její současné, velmi efektivní a oblíbené formy. Populární formu muzejní edukace, animaci, znají dobře studenti výtvarné výchovy,
zatímco ostatní mají o této podobě muzejní edukace jen malé povědomí.
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Naprostá většina se domnívá, že muzea se mohou podílet na plnění edukačních cílů školy. Partnerství s muzeem může podle respondentů školu
obohatit především spoluprací na vzdělávání žáků a všemi svými speciﬁky
(možností interakce s vystavenými originálními sbírkovými předměty, setkáním se speciﬁckými formami muzejní edukace). Jen menší část respondentů
nespojuje návštěvu muzea pouze se vzděláváním a vnímá ji také jako zpestření
školní výuky a zábavu. O edukačním potenciálu muzea respondenti nepochybují a muzejní edukaci dokonce řadí ke speciﬁkům, jimiž lze muzeum
charakterizovat.
Polovina respondentů považuje muzeum za prostor odlišný od ostatních
institucí (včetně školy). K jeho hlavním speciﬁkům náleží kromě muzejní
edukace (tj. netradičního vzdělávání) především originální sbírkové předměty
a jejich prezentace a také odborné zázemí. V žádné z těchto a následujících
otázek se neprokázal vliv oboru studia nebo jiné proměnné na názory a postoje respondentů.
Ochotu ke spolupráci s muzeem vyslovila většina respondentů, avšak
pro rozvoj této spolupráce je ze strany muzeí třeba připravit jisté podmínky.
Adepti učitelství i pedagogové z praxe shodně přinášejí tyto návrhy: muzeum
by mělo vytvářet bohatou nabídku animačních a dalších doprovodných programů, mělo by zlepšit své expozice, naplnit koncept „přátelského muzea“
a konečně by mělo samo usilovat o spolupráci se školou – především návazností programů či expozic na kurikulum a zohledněním potřeb žáků.
Koncept „přátelského muzea“ jsme zformulovali na základě mnoha připomínek, které se týkaly sociálního klimatu v muzeu (orientace na návštěvníka,
vlídnost personálu, „nízkoprahovost“, tolerance k živějším projevům dětí,
návštěvnický servis atd.). Skutečnost, zda budou učitelé s muzeem opravdu
spolupracovat, tedy kromě nabídky edukačních programů a kvalitních expozic
nepochybně závisí i na celkové atmosféře muzea, na tom, zda je muzeum
ke svým návštěvníkům „přátelské“. V této souvislosti přinesl výzkum navíc
ještě další poznatky: učitelé dávají přednost museu activu (před museem contemplativem) a důležitá je pro ně nejen samotná nabídka edukačních aktivit,
ale také jejich kvalita.
Na závěr lze všechny poznatky a návrhy shrnout a koncipovat jakési ideální muzeum, které odpovídá nejčastějším podnětům ze strany studentů učitelství i pedagogů z praxe. Dodejme, že v návrzích se neprojevovaly statisticky
významné rozdíly mezi sledovanými skupinami respondentů. Jaké muzeum
si pro sebe a své žáky učitelé přejí?
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Muzeum jako vítaný partner školy
– si je vědomo svého edukačního potenciálu a naplňuje ho mnoha nejrůznějšími formami;
– nabízí podle vlastní edukační koncepce kvalitní a profesionálně vedené
edukační programy, zvláště animace;
– nabízí expozice a výstavy, které jsou nápadité, zajímavé, interaktivní,
umožňují „sáhnout si“, zapojují kromě zraku také další smysly;
– kromě výstav připravuje také doprovodné akce, během nichž jsou návštěvníci motivováni praktickými tvůrčími činnostmi, mohou se dotýkat buď
exponátů, nebo alespoň modelů a replik, setkávají se s umělci či tvůrci
expozic;
– naplňuje koncept „přátelského muzea“, takže je orientováno na návštěvníka a panuje v něm příznivé sociální klima;
– spolupracuje se školou při přípravě programů a expozic tak, aby vhodně
navazovaly na kurikulum;
– připravuje také expozice přímo pro dětského návštěvníka, nebo alespoň
zohledňuje jeho zvláštnosti a potřeby, dětem a dětské kultuře věnuje
zvláštní pozornost;
– je aktivní ve své snaze oslovit návštěvníky, dává o sobě vědět, informuje
o své činnosti a nabídce;
– zvažuje pečlivě otázku vstupného, aby se nestalo pro školní skupiny překážkou;
– podporuje interakci mezi návštěvníkem a muzeáliemi zapojením nových
technologií;
– zaměstnává muzejního pedagoga, který je zodpovědný za edukační koncepci muzea a přímo komunikuje s učiteli;
– je spíše typem „musea activa“ než „musea contemplativa“, takže aktivizuje
své návštěvníky, facilituje jejich zážitky a umožňuje také jejich přirozenou
živou reakci na zhlédnuté exponáty.
Muzeum nepochybně disponuje nezměrným edukačním potenciálem, je
jedinečným místem pro setkávání s muzeáliemi. Z pohledu učitelů má především výchovný smysl, je však také otevřeným prostorem živé komunikace,
speciﬁckého poznání a radosti.
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Obr. 109 a 110 Studenti Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci realizují své cvičné animační programy
v Muzeu umění Olomouc (2011), foto: Petra Šobáňová
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Obr. 111 a 112 Studenti Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci realizují své cvičné edukační programy
v Muzeu umění Olomouc (2011), foto: Petra Šobáňová
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Edukační působení současných českých muzeí – příklady z praxe
Tato kapitola navazuje na teoretické vymezení edukačního potenciálu
muzea, který jsme zasadili jak do kontextu formálního vzdělávání, tak i do
kontextu vzdělávání neformálního a informálního. Pro čtenáře bude jistě velmi užitečné, když budou představené teze ilustrovány praktickými příklady
muzejní edukace, jak ji realizují konkrétní muzea v České republice. Náš výběr
jistě není reprezentativní, vždyť v České republice existuje v současnosti téměř
300 muzeí s pěti sty pobočkami a detašovanými pracovišti. Avšak domníváme
se, že tento výběr i tak vhodně dokreslí obraz muzea jako jedinečné vzdělávací
instituce, načrtnutý v předchozím textu. Podkapitoly ve formě medailonů (abecedně řazených dle názvů muzeí), představujících edukační činnost jednotlivých muzeí, vznikly na základě podkladů dodaných samotnými muzejními
pedagogy. Za jejich vstřícnost jim patří poděkování a za kvalitní edukační programy a neutuchající snahu zpřístupnit sbírky návštěvníkům uznání a obdiv.

11.1 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Galerie výtvarného umění v Ostravě vznikla v roce 1952 jako Krajská galerie. Od svého počátku sídlí v Domě umění na Jurečkově ulici 9, který byl postaven v roce 1926 a později se stal národně chráněnou památkou. V roce 1984
galerie získala další výstavní prostory v budově Nové síně v Porubě, která se
v současnosti zaměřuje na umění mladých tvůrců. V roce 2008 byly všechny
administrativní místnosti z Domu umění přesunuty do budovy na Poděbradově
ulici 12, kde je také umístěna veřejně přístupná knihovna. Dům umění tak
získal nové výstavní prostory. Sbírky galerie jsou natolik významné a rozsáhlé,
že ji řadí k pětici nejvýznamnějších galerií v České republice. Nejvýraznější je
sbírka maleb evropského umění, českého umění 19. století a umění regionu.
Tyto kolekce doplňují kolekce kresby, graﬁky a plastiky.
Galerie výtvarného umění v Ostravě nabízí svým návštěvníkům celou řadu
doprovodných programů. Je hlavním organizátorem kulturní akce Ostravská
muzejní noc, spolupracuje na pořádání známých hudebních či uměleckých
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festivalů. Galerie podporuje činnost neziskových organizací, jimž poskytuje
prostor pro charitativní akci nazvanou Advent plný andělů. Od roku 2010 galerie oslovuje dětské publikum 1. června u příležitosti Mezinárodního dne dětí.
Galerie rovněž provozuje veřejně přístupnou knihovnu, obsahující přibližně
18 000 knih a katalogů výstav, nabízející 20 badatelských míst s fungující
wi-ﬁ a 3 místa s počítačem, připojeným na internet. K výstavám se připravují doprovodné programy ve formě komentovaných prohlídek, animačních
programů, koncertů, divadelních představení, performancí a autorských čtení.
Edukační oddělení Galerie výtvarného umění v Ostravě vzniklo v roce 1999,
první pravidelné vzdělávací programy se v galerii začaly pořádat v roce 2000.
V roce 2005 se vzdělávacím programům a komentovaným prohlídkám pro
školy začalo věnovat více pracovníků i z řad kurátorů. V roce 2008–2009 počet
pracovních míst na pozici edukátor/edukátorka kolísal mezi dvěma až čtyřmi,
v roce 2010 se počet galerijních pedagogů ustálil na dvě stálá pracovní místa.
Činnost edukačního oddělení se zaměřuje na několik typů programů:
jednak na vzdělávací programy (galerijní animace) k výstavám a jednak na
pravidelné výtvarné dílny a další akce, jako např. lekce arteterapie, výtvarně-pohybové kroužky, sobotní programy pro rodiny s dětmi nebo na spolupráci
na různých projektech. V roce 2010 se v Galerii výtvarného umění v Ostravě
uskutečnilo u 22 výstav 386 animací, které navštívilo 5 734 dětí. Příprava
a realizace vzdělávacích programů k výstavám, zejména galerijních animací, jsou hlavní pracovní náplní edukačního oddělení. Připravují se zejména
ke krátkodobým výstavám v Domě umění a ve výstavních prostorách v Nové
síni Poruba, kde byl pro tento účel zřízen výtvarný ateliér.
Programů se účastní především školní skupiny všech věkových kategorií – děti od 3 let po vysokoškolské studenty, občas také skupiny dospělých.
V současnosti má Galerie výtvarného umění v Ostravě víceméně stálou klientelu škol a učitelů, kteří se programů účastní pravidelně. Nabídku programů
zveřejňuje galerie na webových stránkách, rozesílá je na všechna školská
zařízení v Moravskoslezském kraji i dalším zájemcům. Uveřejňována je také
ve čtvrtletním programu a v dalších propagačních materiálech k výstavám.
Od roku 2009 vede edukační oddělení pravidelné výtvarné dílny a vzdělávací programy ve spolupráci se ZŠ Čkalovova. Dílny a programy probíhají každý
týden pro vybrané třídy. Od podzimu roku 2010 probíhá v ateliéru v Nové síni
Poruba Tvůrčí dílna pro všechny, která poskytuje možnost individuální pravidelné tvůrčí činnosti všem věkovým skupinám a podporuje dostupnost výtvarné
tvorby i pro sociálně znevýhodněné skupiny lidí (cena je 30 Kč za lekci).
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Od října 2009 do června 2010 se v Galerii výtvarného umění v Ostravě
uskutečňovaly také pravidelné lekce Arteterapie pro veřejnost. V současnosti
využívá galerii pro arteterapii občanské sdružení Mlýnek a arteterapeutická
skupina Za oknem kvetou sedmikrásky, která je zaměřena na pracovníky pomáhajících profesí. Téma sezení koresponduje s výstavou, v jejímž prostoru
program probíhá.
Od roku 2005 probíhá v Nové síni Poruba vždy od prosince do února
výstava spojená s projektem Svět podle nás. Jedná se o projekt zaměřený na
handicapované občany, který galerie připravuje ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Galerie také spolupracuje na vedení odborné praxe pro studenty Ostravské univerzity. V roce 2011 zde probíhaly náslechy pro studenty
učitelství výtvarné výchovy Ostravské univerzity v Ostravě.
Od roku 2010 spolupracuje galerie s Domem dětí a mládeže Ostrava-Poruba. V rámci spolupráce byly doposud zavedeny tři typy programů. Expedice do
obrazu je galerijní animace pro všechny věkové kategorie, zejména pro rodiny
s dětmi, která probíhá jednu sobotu v měsíci pro dopolední a odpolední skupiny. Expedice poskytuje prostor pro tvůrčí strávení dne, každé skupiny se účastní
průměrně 30 lidí. Galerie organizuje ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
a Cirkusem trochu jinak – společností klaunů, šermířů a akrobatů také výtvarně-pohybový kroužek Galerijní cirkus, zaměřený na pohybové aktivity, nácvik
cirkusových dovedností a prvků akrobacie, doplněných výtvarnými aktivitami. V březnu 2011 se v galerii uskutečnil také příměstský tábor „DobroDruh“
a v srpnu jeho úspěšné pokračování pod názvem „Dobrodružný Cirkus“, během
něhož se děti věnovaly výtvarným a pohybovým aktivitám. Bohatou nabídku
workshopů a tvůrčích programů však mohou návštěvníci využít i u dalších
kulturních akcí – například Ostravské muzejní noci nebo oslavy Dne dětí.
Ke galerijním animacím a výstavám se připravuje nejrůznější didaktický
materiál: detaily obrazů, šablony ornamentů, písma, lístky s úkoly, puzzle
vytvořené z reprodukcí vystavených obrazů apod. K některým výstavám
jsou k dispozici také pracovní listy. Obvykle mají formu úkolů vytištěných
na papíře formátu A4, které se využívají jako pomůcka při animacích a jako
malá upomínka pro návštěvníky. V posledních třech letech vznikly pracovní
listy k výstavám Jan Trampota – Krajina života, život krajinou, Labyrint světla,
Alfred Kubin a Josef Váchal: Šumava, Alfons Mucha – 150 let. Velmi zdařilý,
kvalitně vytištěný pracovní sešit vznikl k výstavě Stanislav Kolíbal: Archiv.
Také k výstavě Labyrint světla byl připraven pracovní list, který si oblíbili malí
i velcí návštěvníci. U některých výstav (např. Měkkohlaví a Polský konstruk-
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tivismus) jsou didaktické pomůcky umístěny trvale do expozice tak, aby byly
k dispozici všem návštěvníkům a pomohly jim hravou formou zprostředkovat
obsah a principy vystavených výtvarných děl. I tyto aktivity se u návštěvníků
setkávají s příznivým ohlasem.
Zpracováno na základě podkladů Mgr. Zuzany Jasanové,
Mgr. Marcely Pelikánové a Mgr. Jany Šrubařové

Obr. 113 a 114 Fotograﬁe z edukačního programu Expedice do obrazu pořádaného
Galerií výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
Ostrava-Poruba, foto: Mgr. Vítězslav Lasota

Obr. 115a Ukázka pracovního listu k výstavě Labyrint světla, autorky: Mgr. Zuzana Jasanová, Mgr. Marcela Pelikánová
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Obr. 115b Ukázka pracovního listu k výstavě Labyrint světla, autorky: Mgr. Zuzana Jasanová, Mgr. Marcela Pelikánová
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11.2 Městské muzeum a galerie Polička
V roce 2009 bylo jako součást Městského muzea a galerie Polička zpřístupněno veřejnosti Centrum Bohuslava Martinů v Poličce. Rozšířením služeb
muzea se tak podařilo obohatit kulturní služby města, neboť nově vybudované
expozice Historie města Poličky a okolí, Sklářství na Horácku a Barevný svět
Bohuslava Martinů oslovují nejen poličskou veřejnost, ale svou atraktivitou
a tematickým zaměřením lákají do města také turisty z celé České republiky
i ze zahraničí. Organizace zajišťuje také prohlídku gotického opevnění města
Poličky, rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba a průvodcovské služby v galerijních expozicích.
V Městském muzeu a galerii Polička je uložena unikátní sbírka notových i nenotových autografů jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů
a klasiků hudby 20. století Bohuslava Martinů (1890–1959). Základ sbírky
tvoří materiál z obsáhlých pozůstalostí skladatelovy sestry Marie Martinů,
manželky Charlotte Martinů a jeho prvního životopisce Miloše Šafránka.
Vývoj města Poličky a regionu od počátku osídlení až po současnost mapuje
sbírka historické a národopisné povahy, nadregionálního významu dosahuje
především kolekce sklářství na Horácku a lidový textil. Staré umění a jeho
vývoj na Poličsku od gotiky do 19. století dokládá podsbírka výtvarného umění. Sbírky moderního umění jsou zaměřené na výtvarníky 20. století, kteří
se v regionu narodili nebo zde trvale působili a svým významem překročili
hranice regionu.
Vedle sbírkotvorné funkce plní muzeum také funkci edukační a nabízí
školám netradiční pojetí vzdělávání a rozšíření výuky. V muzeu pracují dva
lektoři, kteří připravují doprovodné programy ke krátkodobým výstavám
a expozicím. Na tvorbě programů se podílejí také průvodci, kteří mají bohaté zkušenosti s dětskými návštěvníky a výklad dokážou přizpůsobit různým
věkovým skupinám. Práce lektorů zahrnuje přípravu a realizaci komplexních
strukturovaných programů, které jsou koncipovány ve vazbě na rámcové vzdělávací programy a jsou určeny pro děti mateřských a základních škol i pro
studenty víceletých gymnázií a středních škol. Poličská školská zařízení jsou
dlouholetým a perspektivním partnerem muzea; vzájemná spolupráce probíhá na několika úrovních. Mateřské a základní školy i víceleté gymnázium využívají nabídku muzea pravidelně, navštěvují výstavy a účastní se vzdělávacích
programů. Současně spolupracují na odborné úrovni, poskytují konzultace,

270 Edukační potenciál muzea

metodickou pomoc a podílejí se na přípravě konkrétních didaktických materiálů.
Vztah mezi muzeem a školou se začal utvářet v roce 1998, kdy se poličské
muzeum aktivně zapojilo do projektu Muzeum a škola. Z programu vzešly
dvě interaktivní dotykové výstavy – Od doby kamenné do doby slovanských
hradišť a Doba měst a hradů, husitské války – přibližující dětskému návštěvníkovi vybraná období nejstarších českých dějin. Se snahou, aby vzdělávání
v prostředí muzea nezůstalo pouze nahodilou činností, nýbrž naopak aby
mělo svůj pevný řád a konkrétní cíle, byla v roce 2009 zpracována Vzdělávací
strategie Městského muzea a galerie Polička pro období 2009 až 2014. Hmatatelným důkazem postupného naplňování dílčích cílů vzdělávací strategie
muzea jsou konkrétní vzdělávací programy pro školy a doprovodné kulturní
akce pro širokou veřejnost, kterými jsou oživeny expozice a výstavy poličského muzea a galerie.
K expozici Sklářství na Horácku byl připraven speciální vzdělávací
program s názvem Křehká krása skla, který je určen pro 1. stupeň základních škol. Aktivní a názornou formou přibližuje dětem bohatou kolekci skla
a sklářských výrobků, které se na Horácku vyráběly v uplynulých staletích.
Představuje sklo nejen jako užitečný materiál, který každý den používáme
v běžném životě, ale rovněž jako krásný křehký výrobek. Děti se seznámí
s bohatostí tvarů a rozmanitostí vzorů a prohlédnou si náčiní, které sklářští
mistři v minulosti používali. Ke zhlédnutí je připravený krátký dokument,
který zachycuje postup výroby skleněných výrobků. K programu jsou připraveny pracovní listy.
Historii města Poličky představuje program Výlet do středověku, který
zahrnuje výstup na hradební ochoz gotického opevnění města a návštěvu
expozice Historie města Poličky, která žáky poutavým způsobem seznamuje
s historií královského věnného města Poličky od doby jejího založení českým
králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. Žáci zde mohou vyzkoušet celou řadu činností, např. postavit ze stavebnice město v jeho
středověké podobě, obléci si část zbroje, vzít do ruky meč a nasadit přilbici
nebo drátěnou košili. Na chvíli se ocitnou v roli ostrostřelce na střelnici či
účastníka městského trhu, na němž získají přehled o dobových platidlech
a zboží.
Expozicí Barevný svět Bohuslava Martinů provází žáky sestra Bohuslava
Martinů Marie, která vzpomíná na svého bratra Bohuslava. Její vyprávění je
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provázáno se starým kufrem, kde jsou uloženy osobní předměty, fotograﬁe
a dopisy Bohuslava Martinů, jež dětem přibližují jeho zajímavý a poutavý
životní příběh. Jako mávnutím kouzelného proutku se tak účastníci programu
přenesou z rodné Poličky do Paříže 30. let, odtud do New Yorku a po skončení II. světové války zpět přes oceán do Itálie a Švýcarska.
V roce 2010 přivedly vzdělávací programy do Centra Bohuslava Martinů
na 18 400 studentů a žáků z celkového počtu 31 469 návštěvníků. Realizované
programy navštívilo v průběhu roku celkem 775 školních skupin. V porovnání
s rokem 2009, kdy centrum navštívilo 470 školních skupin, a rokem 2008, kdy
šlo o 360 školních skupin, se jednoznačně ukazuje, že postupné naplňování
Vzdělávací strategie Městského muzea a galerie Polička na léta 2009–2014
je tou správnou cestou, kterou se má instituce v budoucnu ubírat. Muzeum
bude ve své edukační činnosti i nadále pokračovat a nabídku programů pro
školy, ale i širokou veřejnost dále rozšiřovat.
Zpracováno na základě podkladů Mgr. Pavly Pavlíčkové

Obr. 116 Z animačního programu Barevný svět Bohuslava Martinů
v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, foto: Archiv Městského muzea a galerie Polička
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Obr. 117 Z programu k výstavě Divadlo žije v Centru Bohuslava Martinů v Poličce,
foto: Archiv Městského muzea a galerie Polička

Obr. 118 Z programu Výlet do středověku v Centru Bohuslava Martinů v Poličce,
foto: Archiv Městského muzea a galerie Polička
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11.3 Moravské zemské muzeum v Brně
Moravské zemské muzeum, druhá největší a zároveň druhá nejstarší muzejní instituce v ČR, bylo založeno v červenci roku 1817 císařským dekretem
Františka I. Ve svých sbírkách uchovává přes 6 milionů předmětů z různých
oborů přírodních a společenských věd. Kromě sbírkotvorné a vědecko-výzkumné práce i rozsáhlé ediční činnosti pořádá muzeum výstavy a celou škálu
vzdělávacích, zájmových i společenských akcí. Systematicky se zabývá prací
s dětmi, mládeží, seniory a handicapovanými návštěvníky.
Edukační činnost Moravského zemského muzea v Brně probíhá ve třech
rovinách – jednak na úrovni odborných oddělení muzea, jednak v rámci specializovaných pracovišť muzea a především v rámci specializovaného edukačního pracoviště, jímž je Dětské muzeum.
Odborná oddělení se podílejí na edukačních výstupech muzea celou řadou činností, jako je tvorba odborných výstav, výklady ve stálých expozicích, odborné přednášky, besedy a exkurze pro veřejnost, semináře, kolokvia,
konference pro odborníky i studenty, přímá pedagogická činnost formou
výuky, konzultací, vedení praxí a stáží pro studenty, odborné poradenství pro
pracovníky ostatních muzeí i veřejnost či publikační činnost. Popularizace
muzejních oborů probíhá i formou netradičních akcí a happeningů.
V rámci Moravského zemského muzea v Brně působí také několik specializovaných metodických pracovišť, která se na edukační činnosti muzea podílejí různou měrou. Například Centrum informačních technologií se v oblasti
vzdělávání věnuje zvyšování odborných znalostí pracovníků paměťových institucí při používání specializovaného software pro správu a evidenci sbírek.
Vzdělávání probíhá zejména formou školení v improvizované počítačové
učebně nebo přímo na pracovištích účastníků. Centrum každoročně pořádá
semináře k uceleným tematickým okruhům uplatnění ICT v muzejní praxi.
V souvislosti s edukačním působením muzea je třeba zvlášť zmínit činnost Dětského muzea a Metodického centra muzejní pedagogiky, které bylo
při oddělení Dětského muzea zřízeno v roce 2004. Tým Dětského muzea
byl úkolem vytvořit specializované muzejně pedagogické centrum pověřen
na základě svých dlouholetých výsledků v oblasti práce s dětmi a mládeží
(včetně handicapovaných návštěvníků). Vzhledem k ojedinělému postavení
Dětského muzea a metodického centra v rámci České republiky věnujeme
jejich činnosti samostatný prostor v následujících podkapitolách.
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11.3.1 Dětské muzeum
Dětské muzeum při Moravském zemském muzeu v Brně je prvním českým specializovaným muzejním pracovištěm pro práci s dětmi a mládeží.
Bylo otevřeno v roce 1992 a za 19 let svého působení připravilo více než 60 výstavních projektů, které do Moravského zemského muzea v Brně či jiných
paměťových institucí přivedly přes 700 000 návštěvníků. Od počátků své existence se Dětské muzeum snaží naplňovat vzdělávací roli svého mateřského
muzea i muzeí obecně a posilovat tím jejich odbornou i společenskou prestiž.
Po vydělení Metodického centra muzejní pedagogiky (1. 9. 2011) se Dětské
muzeum věnuje především kvalitativnímu rozvoji edukační činnosti Moravského zemského muzea v Brně, určité jeho odborné pedagogické a metodické
aktivity však i nadále přerůstají rámec působnosti mateřské organizace.
Interaktivní výstavní projekty Dětského muzea jsou po obsahové stránce
koncipovány tak, aby mohly být využity ve školní výuce a zároveň byly pro
návštěvníky přitažlivé i v jejich volném čase. Při výběru i zpracování témat se
muzeum snaží o jejich multidisciplinární pojetí, fakta jsou řazena do kontextu
tak, aby vytvořila komplexní a přitom zajímavý celek informací, kterým pak
prolíná série interaktivních činností. Projekty návštěvníkům přinášejí překvapující, zajímavé informace a zkušenosti. Pracovníci se snaží, aby činnosti
návštěvníky zaujaly a zároveň je provokovaly k dalšímu přemýšlení a hlubšímu
chápání historických i přírodních dějů, jejich příčin, souvislostí i důsledků.
Sbírkové předměty vždy tvoří jen část výstavy a jsou doplňovány dalšími
neevidovanými předměty, sběry od dárců apod. Interaktivní části pak dominují kvalitní repliky, modely či speciálně vyrobené dermoplastické preparáty.
Dotykové, manipulační a herní zážitky usnadňují nenásilnou ﬁxaci vědomostí
získaných prohlídkou výstavy a komunikací s lektorem. Nevidomým návštěvníkům pak zprostředkují důležité informace, bez kterých by si těžko mohli
vytvořit ucelenou představu o daném tématu. Aktivní seznamování s tématem
souběžně podporují i didaktické pomůcky a hry určené pro předškolní i školní
děti a samozřejmě řada typů pracovních listů a dalších tiskových materiálů.
Mimo autorských výstav se pracovnice Dětského muzea podílejí i na vybraných výstavních projektech odborných oddělení Moravského zemského
muzea v Brně s cílem přiblížit jejich témata i dětskému a handicapovanému
návštěvníkovi. Třetí oblastí jsou pak putovní výstavy a tematické kolekce,
které Dětské muzeum s úspěchem půjčuje dalším muzejním zařízením.
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V interiérech výstav Dětského muzea probíhají moderované programy pro
školní a zájmové skupiny, specializované programy pro skupiny s různým druhem handicapu i pro seniory. Další nabídkou jsou pak sobotní a prázdninové
volnočasové programy a workshopy, včetně letního Týdne dětí. V odborných
výstavách, na kterých Dětské muzeum autorsky spolupracuje, většinou lektorky poskytují výklady a pořádají různé soutěže a workshopy, samozřejmostí
jsou i pracovní listy nebo kvízy.
Studentům muzeologických a pedagogických oborů muzeum poskytuje
metodickou podporu, a to formou odborné pomoci při tvorbě seminárních,
diplomových i doktorandských prací; studenti zde absolvují konzultace, náslechy, praxe i stáže. Nejvíce se rozvíjí spolupráce s Pedagogickou a Filozoﬁckou fakultou Masarykovy univerzity, jejíž studenti v rámci praxí aktivně
pomáhají při přípravě výstav, výrobě replik exponátů, pořádání happeningů,
volnočasových programů apod. Druhou skupinou klientů jsou lektoři a muzejní pedagogové ostatních paměťových zařízení, kteří přicházejí na náslechy,
kvůli zápůjčkám výstav i pro inspiraci, rady a zkušenosti z praxe muzea. Třetí
rovinou je spolupráce s lektory odborných oddělení Moravského zemského
muzea v Brně při koncipování a pořádání společných programových cyklů,
zpracovávání pracovních listů i vymýšlení interaktivních inovací do stárnoucích expozic muzea.
Od ledna 2011 bylo Dětské muzeum začleněno mezi sbírkotvorná oddělení mateřského muzea, a proto je jeho novým úkolem zpracovat stávající
kolekci didaktických pomůcek, her, replik a dermoplastických preparátů.
Sbírka bude sloužit např. k zápůjčkám, prezentaci na dalších výstavách muzea
a k metodické podpoře muzejních pedagogů či studentů. K jednotlivým výstavám Dětské muzeum vydává brožované katalogy, dále zde byly připraveny
celkem tři sborníky ke konferencím „Děti, mládež a muzea“ a v minulém roce
vydalo muzeum svoji první odbornou publikaci Inspiration muzejní pedagogiky 1. V příštím roce by mělo dojít ke zpracování druhého dílu této řady.
Dětské muzeum si za léta svého působení vybudovalo stálou klientelu návštěvníků, která se rozrůstá co do počtu i věkového rozpětí, takže v současné
době přináší muzeum poučení i potěšení návštěvníkům od nejútlejšího věku
až po seniory. V současné době muzeum sídlí v Paláci šlechtičen na Kobližné
ul. 1 v Brně.
Zpracováno na základě podkladů PaedDr. Zdeňky Polákové
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Obr. 119 Fotograﬁe z edukačního programu Expedice středověk v Dětském muzeu,
foto: Archiv Moravského zemského muzea

Obr. 120 Fotograﬁe z edukačního programu Římané a Germáni v Dětském muzeu,
foto: Archiv Moravského zemského muzea
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Obr. 121 Týden dětí v Dětském muzeu, foto: Archiv Moravského zemského muzea

11.3.2 Metodické centrum muzejní pedagogiky
Metodické centrum muzejní pedagogiky vzniklo v roce 2006, a to na základě Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví, kterou na léta
2003–2008 připravilo Ministerstva kultury České republiky. Je jedním ze
sedmi metodických pracovišť v České republice, které poskytuje informace
a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům,
vydává metodická doporučení a texty a poskytuje konzultace. Cílem jeho
činnosti je naplňování Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví ČR
na léta 2010–2014. Od počátku bylo personálně propojeno s Dětským muzeem při Moravském zemském muzeu v Brně, v roce 2010 se organizačně
vydělilo.
V souvislosti s celospolečenským vývojem a reﬂexí stavu muzejní pedagogiky, která v současné době prochází velmi rychlým vývojem a doposud byla
nejčastěji vnímána jako disciplína zaměřující se na práci s dětmi a mládeží, se
ukazují její velké možnosti přispět prostřednictvím sbírkového fondu k začleňování muzeí do vzdělávacích a výchovných programů nejrůznějších cílových
skupin v rámci celoživotního učení tak, aby se staly otevřenými institucemi
pro všechny. Základním cílem Metodického centra muzejní pedagogiky pro
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rok 2011 je kontinuální navázání na činnost centra v předchozích letech,
a to především tvorbou vzdělávacích programů pro děti a mládež (včetně
handicapovaných) a zároveň podpora oboru muzejní pedagogika a zkvalitnění a rozvinutí činnosti centra prostřednictvím jednoletých a víceletých
projektových záměrů.
K naplnění výše zmíněného cíle realizuje centrum následující kroky:
• Sledování a zkoumání vývoje oblasti muzejní pedagogiky ve spolupráci
s ostatními metodickými centry a odbornými institucemi v ČR i zahraničí.
• Tvorba metodických materiálů pro potřeby muzeí v písemné i elektronické
podobě tak, aby podporovaly využití potenciálu muzejních a galerijních
sbírek.
• Poskytování informací, konzultací a služeb odborné i široké veřejnosti.
• Prezentace a propagace činnosti Metodického centra muzejní pedagogiky
odborné i široké veřejnosti s využitím moderních metod a technologií.
Pro projektové záměry v roce 2011 centrum zvolilo tři základní cílové
skupiny – žáky základních škol, studenty středních škol a děti a mládež se
zdravotním postižením, se zaměřením na mentálně handicapované a vozíčkáře a seniory.
Centrum v současnosti realizuje několik pilotních projektů. Prvním z nich
je Make-Able – mezinárodní projekt, jehož hlavní myšlenkou je hledání cest,
jak pracovat s mentálně handicapovanými v kulturních institucích. Projekt
je zaměřen na výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci zapojených institucí. Na projektu centrum spolupracuje s Muzeem města Ústí nad Labem
a s institucemi z Velké Británie, Španělska, Itálie, Belgie a Slovenska. K výstupům projektu patří metodické materiály v elektronické podobě, zveřejněné
na webových stránkách všech participujících institucí. Projekt byl ﬁnančně
podpořen z fondů EU, prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávání, Domu zahraničních služeb.
Dalším je projekt Jak se bránit (neo)nacistické propagandě, který řeší
řadu současných problémů, jako jsou extremismus, rasismus, vypjatý nacionalismus apod. Zmíněné jevy mají své hluboké historické kořeny, jejichž
pochopení je důležité pro porozumění problematice a pro hledání vhodných
řešení. Právě zde se nabízí obrovský potenciál muzeí, která disponují bohatou
pramennou základnou. Cílem projektu je proto – mimo jiné – ověřit možnosti
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muzeí aktivně přispět k řešení této aktuální společenské problematiky. Hlavní
cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol. Projekt je spoluﬁnancován MŠMT ČR.
Centrum také provádí dotazníkový výzkum muzejních návštěvníků ve
věku nad 55 let, nazvaný 55+. Výzkum probíhá na dvou úrovních – lokální
(Brno a okolí) a celorepublikové – ve spolupráci s internetovými servery pro
seniory a ostatními muzei.
Ve spolupráci s odbornými odděleními Moravského zemského muzea
realizuje Metodické centrum muzejní pedagogiky cyklus moderovaných prohlídek, besed s autory výstav, zájmových programů a setkání pod názvem
Muzeum pro starší a pokročilé.
Hlavním výstupem všech projektových záměrů jsou metodické materiály
v tištěné či elektronické podobě s praktickými ukázkami, konkrétními návody
a odkazy. Dalšími výstupy jsou pracovní listy, webové antologie včetně metodických listů, krátké ﬁlmové spoty, interaktivní CD/DVD aj.
Jedním z nejdůležitějších nástrojů komunikace centra jsou dvojjazyčné
internetové stránky (www.mcmp.cz), určené ke zveřejňování metodických
materiálů v elektronické podobě a zároveň k poskytování nejrůznějších informací z oboru. Stránky jsou přizpůsobeny osobám se zrakovým postižením
a obsahují podrobné informace o muzejně pedagogických projektech centra
a spolupracujících muzeích, metodické a didaktické materiály pro potřeby
muzeí a zároveň pro různé cílové skupiny používající sbírky muzejní povahy
pro svou činnost v rámci celoživotního učení. Stránky obsahují také různé
informace o dění v oboru, důležité odkazy, aktuality aj. Webové stránky spolu
s dalšími výstupy napomáhají k plnění cílů centra, k nimž patří kvalitativní i kvantitativní rozvoj české muzejní pedagogiky a integrace edukačních
aktivit mezi běžně provozované oblasti činnosti muzejních zařízení v České
republice.
Zpracováno na základě podkladů Mgr. Hany Němcové
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Obr. 122 Fotograﬁe z projektu Make-Able (Španělsko), volná malba
inspirovaná poslechem živé jazzové hudby, foto: Archiv projektu Make-Able

Obr. 123 Dílčí část projektu Muzeum pro starší a pokročilé, komentovaná prohlídka
výstavy Beatlemánie, foto: Jan Cága, Archiv MCMP MZM

Edukační působení současných českých muzeí – příklady z praxe 281

Obr. 124 Dílčí část projektu Muzeum pro starší a pokročilé, komentovaná prohlídka
výstavy Beatlemánie, foto: Jan Cága, Archiv MCMP MZM

11.4 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., spravuje sbírky přírodnin
i sbírky ze všech oborů lidské činnosti české i zahraniční provenience, se
zvláštním zaměřením na region Zlínsko. Sbírky vytváří ve vědních oborech
botanika, zoologie, geologie, národopis, archeologie, historie a tvoří také
specializované sbírky věnované obuvnictví a cestovatelství, spravuje veřejně
přístupnou knihovnu se specializovanými fondy, pořizuje odbornou dokumentaci. Poznatky prezentuje prostřednictvím stálých expozic, výstav, přednášek
a publikací. Pravidelně pořádá konference Obuv v historii a Muzeum a škola.
Poskytuje odbornou metodickou pomoc veřejným institucím a jednotlivcům,
badatelům, kronikářům. Provádí archeologické výzkumy a soustavně se věnuje práci s dětmi a mládeží.
Edukační činnost má v Muzeu jihovýchodní Moravy mimořádnou a dlouholetou tradici, popsanou podrobně již v kapitole Edukační působení českých muzeí. Koncem 90. let bylo muzeum rozšířeno o pracoviště pro styk
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s veřejností, které se snažilo navázat na tradici vzdělávací činnosti z předchozích let. Významným impulzem se stal rok 1998, kdy se muzeum zapojilo do programu ,,Brána muzea otevřená“ a byl vytvořen edukační program
,,Babiččina truhla“. Na něj navazovala snaha připravit ke každé stálé expozici
interaktivní materiál ve formě pracovního listu. Dnes je ke stálým expozicím
muzea vytvořena již celá řada interaktivních materiálů, průběžně byly vytvářeny pracovní listy i ke krátkodobým výstavám, popřípadě pro samostatné
programy, které nevycházely přímo z konkrétní výstavy (například pracovní
list „Co je to muzeum“).
Postupem času se v muzeu vytvořilo samostatné lektorské oddělení, které mělo v začátcích svého působení střídavě jednoho nebo dva lektory jen
na částečný pracovní úvazek, což neumožňovalo systematickou edukační
práci. V říjnu roku 2009 byly do muzea přijaty dvě vysokoškolsky vzdělané
lektorky na plný úvazek. Muzeum i jeho zřizovatel chtěli tímto krokem prohloubit a rozšířit působnost edukační práce v muzeu.
Stěžejní náplní lektorského oddělení, které dnes nese název Oddělení
muzejní pedagogiky, je vytváření a realizace doprovodných programů pro
školy a mimoškolní zařízení. Tyto programy vycházejí z témat stálých expozic
i krátkodobých výstav muzea, ale realizovány jsou i programy, které nevycházejí ze žádné výstavy ani expozice (program „Co je to muzeum“ a „Bádání
o středověkém Zlíně“). Mimo programy, které jsou realizovány v prostorách
zlínského zámku, oddělení muzejní pedagogiky vytváří a zajišťuje i programy
pro Muzeum luhačovického Zálesí, které je jedním z detašovaných pracovišť
muzea.
Všechny doprovodné programy jsou v ceně vstupného. Jejich délka je
v rozmezí od 45 do 120 minut, na přání vyučujících je však lze přizpůsobit
časovým možnostem třídy. V nabídce oddělení je i pomoc při přípravě školních projektů a vytváření programů „šitých na míru“ dle návrhu vyučujících.
Oddělení též připravuje aktivity pro samostatně příchozí návštěvníky či rodiny
s dětmi v podobě interaktivních koutků ve výstavě, popřípadě pro ně vytváří
samoobslužné pracovní listy. Výrazným krokem vpřed je skutečnost, že se
pracovnice oddělení postupně stávají součástí realizačního týmu při přípravě
nových expozic. V kompetencích oddělení je i ve spolupráci s oddělením pro
styk s veřejností zajišťovat program k akcím, jako je Muzejní noc či Den muzeí.
Od roku 2003 byla ve zlínském muzeu obnovena tradice pořádání konferencí zabývajících se tématem vzdělávání v muzeu a spolupráce se školními

Edukační působení současných českých muzeí – příklady z praxe 283

zařízeními s názvem „Muzeum a škola“. Také o těchto konferencích již bylo
pojednáno na jiném místě knihy (kapitola Edukační působení českých muzeí).
V rytmu konferencí – tedy jednou za dva roky – vznikla tradice pořádání výstav, které jsou vytvářeny přímo oddělením muzejní pedagogiky a svým tématem i způsobem prezentace oslovují především děti a mládež. Od roku 2010
se zde pro muzejníky pořádají workshopy, které vyplňují ročníky, v nichž se
konference nekoná.
Na půdě muzea se jednou či dvakrát ročně pořádá kolokvium, které má
přispět ke vzájemně prospěšné spolupráci muzea a pedagogů. Je otevřeno
všem, kteří se chtějí začlenit do vzájemné komunikace, aktivně poskytovat své
náměty, názory a reakce a při své práci využívat edukační potenciál muzea.
Muzeum ke svým expozicím nabízí řadu stálých programů. Program Významné zlínské osobnosti vznikl jako odpověď na poptávku zlínských škol.
Děti se během něj seznámí s významnými osobnostmi regionu – režiséry
H. Týrlovou, K. Zemanem, cestovateli J. Hanzelkou a M. Zikmundem a jazykovědcem F. Bartošem. Programy Hrátky s Ferdou mravencem a Filmové
putování provázejí děti historií zlínského ﬁlmového studia, přibližují jim problematiku animovaných ﬁlmů. Během programu Dobrodružné cestování děti
cestují pěti světadíly s J. Hanzelkou a M. Zikmundem. Rovněž během programu Cesta kolem světa za 90 minut poznávají přírodu, kulturu i obyvatelstvo
vzdálených koutů naší země. Objevné výpravy známých cestovatelů přibližuje
také program Vidět daleko a dojít tam není totéž a Po stopách inženýrů Hanzelky
a Zikmunda (Přijďte si do muzea zahrát hru).
Další stálý program pod názvem Do muzea za pohádkou ukazuje zásluhy
F. Bartoše o zachování dětského slovesného folkloru a je zakončen pohádkou
s ilustrovanými plošnými loutkami. Také programy Jak si děti dříve hrávaly
a Dopis pana školního rady jsou inspirovány osobností F. Bartoše a seznamují
děti s folklorem či jazykem a životem předešlých generací.
Program Když se řekne muzeum seznamuje děti s muzeem jako institucí,
s jeho posláním a pozadím budování sbírek. Poznávají cestu muzejního exponátu od jeho objevení až po vystavení. Program Bádání o středověkém Zlíně
byl připraven na základě přání pedagogů. Je postaven na kooperaci ve skupinách; děti v roli badatelů hledají informace o městě v období středověku.
Tvořivý program Vycházka mezi stromy zase využívá jedinečné polohy muzea
uprostřed zámeckého parku.
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Muzeum připravuje také řadu programů ke krátkodobým výstavám, jako
např. „Významné osobnosti české vědy a techniky, „Nepál – země tibetské thangky“, Na svatého Mikuláše, Z truhel nejnádhernější šat, Zkameněliny. Archiv
života, „Nevstupovat – vyvolávám!“, Příběh vyšívaného šátku, „Klášťov – hora
čarodějů“, Jindřich Štreit: (AB)NORMALIZACE a mnohé další.
Zpracováno na základě podkladů Mgr. Ivony Habartové

Obr. 125 Fotograﬁe z edukačního programu k výstavě Klášťov – hora čarodějů,
foto: Ivona Habartová
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Obr. 126 a 127 Ukázka z pracovních listů Cestujeme s inženýry Hanzelkou
a Zikmundem, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, autoři Jana Hunáková
a Markéta Pavlištíková, graﬁcká úprava: František Petrák
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11.5 Muzeum Komenského v Přerově
Muzeum Komenského v Přerově, p. o., působí v oblasti muzejnictví, památkové péče a ochrany přírody. Sídlí v několika měšťanských domech na
Horním náměstí v Přerově a na přerovském zámku, kde jsou umístěny stálé
expozice muzea, konají se zde krátkodobé výstavy i různé kulturní akce.
Součástí muzea je i středověký hrad Helfštýn a ornitologické stanice ORNIS
v Bezručově ulici v Přerově.
Většinu sálů přerovského zámku využívá Muzeum Komenského pro své
dlouhodobě instalované expozice, které pokrývají téměř 1 200 metrů čtverečních plochy. Využití budovy zámku pro muzejní expoziční prostory má
svou tradici již od roku 1906, kdy dvě místnosti v prvním poschodí využívalo
Městské museum.
V letech 1927–1931 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy zámku, jehož
interiéry byly z rozhodnutí městské rady adaptovány pro muzejní účely. Expozice
vznikaly v časovém rozmezí od 30. let 20. století až do roku 2000. Úroveň expozic odpovídá dobovým vědeckým poznatkům i instalačním přístupům a dokládají
i obecný vývoj českého muzejnictví. V budově přerovského zámku jsou umístěny
např. expozice Archeologie Přerovska, školní třídy ze 17. století, z doby Rakousko-Uherska, 1. republiky a 50. let 20. století, dále Památník Jana Amose Komenského, expozice Národopis Hané a Záhoří, Entomologie, Mineralogie a další.
Od roku 2010 muzeum nabízí edukační aktivity, jejichž cílem je zhmotnění Komenského teze „škola hrou“. Muzeum usiluje o to, aby se rozvinula
spolupráce mezi muzeem a školou, aby žáci a učitelé rozpoznali význam
muzejní instituce pro své vzdělávací záměry a aby návštěva muzea byla běžně
zahrnuta do výukových programů škol. V současné době v muzeu působí
jeden muzejní pedagog.
Nabízené edukační programy navazují na rámcové vzdělávací programy
a jsou založeny na přímém kontaktu s muzejními předměty a na aktivních
činnostech dětí a mládeže. Edukační pracovníci využívají přitažlivé, pohodové a netradiční formy her s výukovým základem, staví na zážitkové pedagogice, ale i na arteﬁletice a metodách rozvoje kritického myšlení.
Již v prvním roce činnosti edukačního oddělení muzeum nabízelo pět
animačních programů (v deseti variantách dle věku dětí) pro expozici Archeologie, Mineralogie, Entomologie a Národopisu na Hané a ke krátkodobé výstavě
„Řemesla našich předků“. Muzejní „Škola hrou“ se otevřela dětem nejen v prostorách nově vytvořené muzejní herny, ale hlavně ve stálých expozicích.
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Programy k archeologii „Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem“, k mineralogii „Dobrodružná výprava za lesklými kamínky…“, k entomologii „Příběhy
ze života hmyzích kamarádů“ a k národopisu na Hané „Já mám malovanou
vestu, vestičku…“ přilákaly do muzea přes dva a půl tisíce „mladých badatelů“ –
předškoláčků, školáků, ale i středoškolské mládeže a pedagogů.
Program k expozici Národopis na Hané byl zaměřen na život našich předků. Byla připravena netradiční motivační hra s loutkou Honzíka jako průvodce každodenním životem po rodné Hané. Během programu se děti seznámily
se starými tradicemi, zvyky a svátky Hanáků od jara do zimy. Největší ohlas
vzbudil právě aktuální Masopust, děti dostaly např. příležitost vyzkoušet si
tradiční hlavu medvěda.
Návštěvníci oceňují pohodovou atmosféru animačních programů, která
u člověka probouzí větší zájem o činnost, zanechává citový zážitek a otvírá
prostor pro osvojování dalších informací. Odborný svět muzejního pojmosloví je užitím netradičních pedagogických metod přizpůsoben dětskému
chápání a věkové přiměřenosti.
Muzejní pedagogové pracují v souladu s poznatky kognitivní psychologie,
usilují o rozvíjení tvůrčího myšlení, osvojování světa s estetickým účinkem
a pochopení historického kontextu. Uplatňují model navržený ve vzdělávacím
obsahu oboru výtvarná výchova (v rámcových vzdělávacích programech), který je založen na podpoře procesu vnímání, tvorby, ale i interpretace. Dětský
návštěvník je veden k samostatné práci, dokáže sám vyplnit badatelský list,
který si odnáší do školy a domů. Nejen děti, ale i dospělí jsou vždy nadšeni,
když se jim podaří problém uchopit či pochopit souvislosti. V jednotlivých
animačních etudách dochází často k výměně názorů mezi vrstevníky, kteří se
tak učí vzájemnému naslouchání a vzájemně obohacují svůj vnitřní svět. Dochází přirozeně k rozvoji individuality jedince a upevnění jeho samostatného
myšlení. Pedagogové oceňují využití vizuálních podnětů, podporu smyslového vnímání žáků při práci s artefaktem, ale i obsahovou pestrost programů.
V roce 2011 jsou plánovány programy také pro tři krátkodobé výstavy.
V prvním, nazvaném „Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše“, budou
moci návštěvníci posedět ve starých školních škamnách, ve druhém, nazvaném „Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko“, se vydají do exotických krajin
až za oceán a navíc o sto let zpátky. Třetí program „Povídání o mašinkách“
bude zpestřen příjezdem prvního parního vlaku do Přerova.
Zpracováno na základě podkladů Mgr. Kateřiny Tomeškové
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Obr. 128 Muzejní narozeniny v Expozici hanáckého kroje v Muzeu
Komenského v Přerově, foto: Jitka Hanáková a Lubomír Vyňuchal

Obr. 129 Z animačního programu Veselá entomologie v Muzeu
Komenského v Přerově, foto: Jitka Hanáková a Lubomír Vyňuchal
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Obr. 130 Z animačního programu Dobrodružná výprava za lesklými kamínky
(k expozici Mineralogie) v Muzeu Komenského v Přerově,
foto: Jitka Hanáková a Lubomír Vyňuchal

11.6 Muzeum Kroměřížska
Muzeum Kroměřížska je příspěvkovou organizací Zlínského kraje s téměř
osmdesátiletou historií. Sídlí na Velkém náměstí v Kroměříži, kde jsou také
tři stálé expozice – Památník Maxe Švabinského, archeologicko-přírodovědná expozice Příroda a člověk a nejnovější archeologicko-historická expozice
v historickém sklepení Kroměříž zmizelá a znovu objevená. V historické budově
sídla jsou též výstavní prostory Galerie v podloubí, Malá galerie a výstavní síň
Portál, dále rozsáhlá knihovna, konzervátorské dílny a zázemí pro odborné
pracovníky. Mimo Kroměříž má muzeum památky lidové architektury, větrný
mlýn a expozice na tvrzi v Rymicích u Holešova a další větrný mlýn u Velkých
Těšan. Muzeum spravuje také Zámek Chropyně s Rytířským a Ječmínkovým
sálem a se zámeckou galerií. Sbírky muzea jsou uloženy v novém depozitáři

290 Edukační potenciál muzea

muzea v Kroměříži (archeologie, přírodní vědy, historie, výtvarné umění)
a v depozitu na tvrzi v Rymicích (etnograﬁe). K výrazným aktivitám muzea
patří vedle přípravy výstav také systematická práce s dětmi a mládeží.
Programům pro školy se Muzeum Kroměřížska začalo věnovat soustavně na podzim roku 2000. V tomto roce zde bylo zřízeno oddělení pro děti
a mládež, které se začalo věnovat především tvorbě interaktivních programů
pro školy. Do roku 2004 bylo toto oddělení personálně zastoupené jednou
lektorkou, v roce 2004 byla přijata ještě další, aby byl zájem ze strany škol
personálně pokryt. Na jednotlivé programy se školy předem telefonicky objednávají, často běží i dva programy současně.
V prvních letech rozvoje edukační činnosti bylo Muzeu Kroměřížska
vzorem Dětské muzeum v Brně, které se takto zaměřeným akcím věnuje již
od roku 1983, a proto disponuje potřebnými zkušenostmi. Od roku 2000
proběhlo v Muzeu Kroměřížska celkem 45 programů pro základní a mateřské
školy. Programy jsou přizpůsobeny dětem od mateřských škol až po studenty
středních škol a odborných učilišť. Ani děti zdravotně a mentálně handicapované nejsou opomíjeny. Pro každý program určený školám jsou připraveny
pracovní listy, které si děti a učitelé odnášejí s sebou do škol, aby bylo možné
na nové vědomosti navázat ve výuce. Učitelé tyto didaktické materiály oceňují
jako dobrou pomůcku, kterou mohou ve školní výuce dobře uplatnit.
Muzejní tradicí se staly vánoční a velikonoční programy zaměřené na
lidové zvyky a obyčeje našich předků. Každý rok se tyto tradiční programy
obměňují tak, aby zůstaly pro školy atraktivní a děti se mohly těšit na nové
zajímavé zážitky. Stává se, že se na tyto programy školy objednávají i půl
roku dopředu.
Nejvděčnějšími návštěvníky muzea jsou děti z mateřských škol. V programech získávají nové informace formou různých her a soutěží. Děti poznávají,
že muzeum není místem, kam se chodí nudit, nýbrž místem, kde je možné si
hrát a současně se něco zajímavého dozvědět. Ovšem nejen děti z mateřských
škol si rády hrají, proto je princip hry a soutěže uplatněn i v programech pro
starší žáky (za použití doplňovaček, kvízů či vědomostních soutěží s odměnami).
Speciální programy pro školy probíhají vždy na podzim a jaře daného
školního roku a trvají průměrně dva až tři měsíce. Témata programů jsou
vybírána tak, aby vhodně doplňovala školní učivo. Z počátku byly zaměřeny
spíše na mladší děti, tj. děti z mateřských škol a 1. stupně základních škol,
ale v současné době jsou pokryty všechny věkové skupiny dětí a mládeže.
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V nabídce muzea jsou pravidelné programy, které se zaměřují na staré
zvyky a obyčeje. Muzeum připravuje také tematické dílny pro veřejnost, které
probíhají vždy jednou měsíčně v sobotu. Pro velký zájem jsou dílny před
Vánocemi a před Velikonocemi vždy dvakrát v měsíci. Dílny jsou zaměřeny
buď tematicky (podzim, Vánoce, Velikonoce) nebo podle zájmu návštěvníků
o různé rukodělné techniky (korálkování, malba na sklo a porcelán, textilní
techniky).
Během let 2000 až 2011 se v muzeu uskutečnila řada speciálních programů pro školy. Edukační program Nech brouka žít byl zaměřen na zajímavosti ze života hmyzu, program V salóně aj ve světnici byl věnován životu
našich předků žijících ve městě a na venkově. Edukační program Pradědeček
po škole seznamoval návštěvníky se školním systémem v době 1. republiky
a v 50. letech 20. století, program Koření s vůní dálek se zajímavostmi ze
světa koření a bylin a program Slované se životem ve starých slovanských
hradištích. Řemesla našich předků představovaly programy Jak se co dělávalo,
Bez práce nejsou koláče a Řemeslo má zlaté dno, zajímavostem ze života zvířat
se věnovaly programy Rozumíme zvířatům, Podivuhodný svět zvířat či Stromy
jako domy.
K zajímavým programům patřily také Čistota půl zdraví (o hygienických
návycích v průběhu historie), Labyrint (aktuální problémy dnešní doby, jako je
stereotypní chování, předsudky a diskriminace), Núbie a starověký Egypt (přiblížení života jedné z nejstarších civilizací) nebo To tu ještě nebylo (přiblížení
práce muzejníka a funkce muzea). Návštěvníci programu Prababička po škole
se seznámili se školním systémem z dob Rakouska-Uherska a 1. republiky,
život našich předků objasňovaly také programy Od doby kamenné do doby
slovanských hradišť či Branou muzea do středověku, Za dlouhých zimních večerů
(život na venkově v zimním období) nebo Čeští panovníci (život českých králů
a královen od dob prvních Přemyslovců po Habsburky). Program Jak se žije
s handicapem ukázal, jaké je to žít s tělesným postižením.
Během deseti let soustředěné edukační činnosti navštívilo Muzeum Kroměřížska celkem asi 60 000 dětí z různých škol Zlínského kraje. Edukační
pracovníci usilují o to, aby děti do muzea chodily rády a aby mu i do budoucna zachovaly svou přízeň.
Zpracováno na základě podkladů Ing. Jiřího Stránského a Mgr. Silvie Pitruzzello
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Obr. 131 Z animačního programu Núbie a starověký Egypt v Muzeu Kroměřížska,
foto: Archiv Muzea Kroměřížska

Obr. 132 Z animačního programu Čeští panovníci v Muzeu Kroměřížska,
foto: Archiv Muzea Kroměřížska
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Obr. 133 Z animačního programu To tu ještě nebylo v Muzeu Kroměřížska,
foto: Archiv Muzea Kroměřížska

11.7 Muzeum města Brna
Muzeum města Brna má více než stoletou tradici. V době svého otevření
v roce 1904 bylo umístěno v historických prostorách bývalého domu moravských stavů (dnešní Nové radnice) a navázalo zde na dřívější instalaci městské galerie, vzniklé na počátku roku 1896. Dnes muzeum sídlí ve významné
brněnské památce na hradě Špilberku Muzeum města Brna se rozsahem
i hodnotou svých sbírek a také svou vědeckou, vzdělávací a kulturní činností
dnes řadí k předním muzejním institucím u nás.
Od roku 2002 připravuje lektorské oddělení muzea ke všem výstavám
a stálým expozicím doprovodné programy pro návštěvníky všech věkových
kategorií. Programy jsou zaměřeny na historii nebo výtvarné umění, orientují
se jak na dospělé (komentované prohlídky), tak i dětské návštěvníky (animační programy a výtvarné projekty) nebo na žáky a studenty (kombinované
programy s pracovními listy, výkladem, animací a výtvarnou dílnou).
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V současné době, kdy se díky kurikulární reformě otevřely širší možnosti spolupráce mezi muzeem a školou, se muzeum snaží doplnit a obohatit
vzdělávací obsah jednotlivých školních vzdělávacích oborů. Programy muzea
nabízejí méně tradiční formy a metody práce, které jsou ve školním prostředí
většinou nedosažitelné (historický materiál, exponáty, odborný výklad k problematice atd.). Cílem programů muzea je motivovat skupiny žáků i jednotlivce k hlubšímu zájmu o prezentovanou problematiku, případně je inspirovat
k dalšímu vzdělávání.
Programy pro školy muzeum přizpůsobuje obsahem a délkou požadavkům
pedagogů. V nabídce školám je vždy uvedena cílová skupina a souvislost se
školními vzdělávacími obory. Osvědčilo se pořádat na začátku školního semináře pro učitele, na kterých se seznamují s nabízenými programy a výstavami
pro nový školní rok.
V roce 2003 zahájila na Špilberku svou činnost samoobslužná Dětská
dílna. Je určena všem návštěvníkům muzea, kteří si chtějí hravým způsobem
prověřit vlastní znalosti z obecných dějin a historie města Brna. Pro veřejnost
je otevřena v sobotu a v neděli. Školní výpravy využívají dílnu přes týden
v doprovodu lektora (po předchozím objednání). Na požádání pracovníci
doplňují program výkladem o historii Brna, hradu nebo místních pověstech.
Například program Brána času přinesl archeologické pohledy do nejstarších dějin města Brna (2003–2006). Byl spojen s interaktivní dětskou dílnou
a probíhal v prostorách Měnínské brány. V roce 2008 patřila na hradě Špilberku k nejvíce navštěvovaným výstava historických hraček ze sbírky brněnské
výtvarnice Milady Kollárové (pod názvem Hračky nestárnou). Tato úspěšná
výstava, spojená s kvalitními doprovodnými programy pro mateřské školy
a první stupeň základních škol, vyústila v otevření Muzea hraček v Měnínské
bráně, kde probíhají pravidelné animační a výtvarné programy.
Velký zájem škol i veřejnosti vzbudila také výstava Lokte, libry, žejdlíky
(2009), která umožnila nahlédnutí do historie současné metrické soustavy.
Během jednoho dne se při edukačních programech vystřídaly tři až čtyři
školy.
V návštěvnické sezoně roku 2010 lektoři pro výchovné, výtvarné, animační
a dramatické programy využili nejen prostory výstavy „Dámská volenka“, ale
také přilehlou místnost, která se podle potřeby měnila v taneční parket nebo
krejčovský salón. K výstavě Dámská volenka, která se věnovala historii módy,
tance, plesů a společenského života od 19. do 21. století, byla připravena
komentovaná prohlídka s pracovními listy. V rámci prohlídky se otevírala

Edukační působení současných českých muzeí – příklady z praxe 295

také téma společenského postavení ženy a program bylo možné rozšířit o výtvarnou činnost v „krejčovském salónu“. Módním doplňkům byla věnována
také Perleťová či Korálková neděle.
Ve školním roce 2010/2011 muzeum nabízelo řadu edukačních programů
s historickou tematikou. Programy Špilberk od hradu k pevnosti či Historie
hradu Špilberk mapují stavební vývoj památky v časových souvislostech důležitých historických událostí. Významným dějinným událostem z minulosti
města se věnuje také cyklus programů Brno, město královské (středověk),
Když Brno obléhali Švédové, Barokní Brno, Před Velkým Brnem (19. a počátek
20. století). Komentované prohlídky lze doplnit pověstmi či ukázkou historických zbraní.
Program Špilberk – žalář národů představuje Špilberk jako barokní pevnost a obávané vězení habsburské monarchie. Hlavní pozornost je věnována
osudům špilberských politických vězňů, účastníci se však seznámí i se jmény
některých legendárních vězňů z řad kriminálních zločinců. Pro zrakově handicapované návštěvníky je připravena haptická část s vybranými exponáty
doplněnými popiskami v Braillově písmu. Prohlédnout si lze také zdejší kasematy; příslušná expozice představuje barokní pevnostní stavitelství a vězeňství
josefínské doby.
K výstavě Dámská volenka, která se věnuje historii módy, tance, plesů
a společenského života od 19. do 21. století, je připravena komentovaná
prohlídka s pracovními listy. V rámci prohlídky se otevírá také téma společenského postavení ženy a program je možné rozšířit o výtvarnou činnost
v „krejčovském salonu“. Módním doplňkům je věnována také Perleťová či
Korálková neděle. Na řemesla našich předků je zaměřen program Ten dělá to
a ten zas tohle. Lektor vypráví o různých typech řemesel a jejich historickém
vývoji od pravěku až po současnost.
Muzeum města Brna se zvýšenou měrou věnuje také zprostředkování
umění a návštěvníkům nabízí speciální cyklus edukačních programů „Výtvarně
na hradě“, který je v přímé spojitosti s dlouhodobým výstavním záměrem muzea představovat současné výtvarné umění významných brněnských autorů.
Dalším tematickým východiskem tohoto cyklu jsou stálé expozice starého
a moderního umění Brna a moravské meziválečné architektury, prezentující
umění a dokumenty ze sbírkového fondu Muzea města Brna. Do třetice je
inspiračním materiálem samotné prostředí hradu Špilberk.
Takto zaměřené programy jsou založeny na principu tvůrčí, resp. expresivní interpretace výtvarného artefaktu. Rozvíjejí postupy uplatňované v gale-
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rijní pedagogice a probíhají formou komponovaných interaktivních programů
s lektorem. Jádrem koncepce výtvarných programů je galerijní animace, chápaná jako performativní gesto, ve kterém skupina účastníků zpřítomňuje řeč
umění. Tento typ animace náleží do umělecké výchovy, jejímž jádrem jsou
interpretační umělecké aktivity, probíhající s cílem představit umění jako
speciﬁcký dorozumívací jazyk a probudit symbolické nonverbální vyjadřování
účastníků.
V rámci cyklu „Výtvarně na hradě“ proběhly např. programy Architekt, který raději gumoval, než kreslil: Adolf Loos (k výstavě Adolf Loos – dílo v českých
zemích. Brněnské stopy Adolfa Loose), Straší v hradní obrazárně? Andělé a Múzy
(ke stálé expozici Od renesance po modernu) či Tužka ušatá – na schovávanou
s malířem (k vánoční výstavě ilustrátora a malíře Miloše Nesvadby).
Zpracováno na základě podkladů PhDr. Evy Picmausové
a Mgr. et MgA. Barbory Svátkové, Ph.D.

Obr. 134 Z programu k výstavě Hračky nestárnou v Muzeu města Brna,
foto: Archiv Muzea města Brna
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Obr. 135–137 Z animačního programu k výstavě František Mertl – Franta,
Muzeum města Brna, hrad Špilberk, foto: Miloš Strnad, Archiv Muzea města Brna
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11.8 Muzeum umění Olomouc
Muzeum umění Olomouc (dříve Galerie výtvarného umění) bylo založeno
v roce 1952 jako součást Vlastivědného muzea. Po roce 1989 získalo samostatnou budovu v centru města. Dnes patří k nejvýznamnějším institucím
svého druhu v České republice, a to nejen z hlediska počtu spravovaných sbírkových předmětů (cca 200 000), což je řadí hned za Národní galerii v Praze,
ale také po stránce odborného záběru a výstavního programu. Krátkodobými
a střednědobými výstavami i dlouhodobými expozicemi představuje výtvarnou kulturu od nejstarších dob po současnost.
Muzeum umění Olomouc v současnosti tvoří Arcidiecézní muzeum Olomouc, Arcidiecézní muzeum Kroměříž a Muzeum moderního umění. Arcidiecézní muzeum Olomouc je muzeem evropského významu a jediné svého
druhu u nás. Je zaměřeno na duchovní výtvarnou kulturu 12. až 18. století,
slavnostně otevřeno bylo 1. června 2006. Sídlí v rekonstruované národní kulturní památce Přemyslovský hrad (kapitulní děkanství, věž s kaplí sv. Barbory
a románský biskupský palác). Areál je dokladem tisíciletí stavebního vývoje
a patří k nejstarším trvale osídleným lokalitám střední Evropy (nálezy kolem roku 4000 př. n. l.). V roku 1306 zde byl zavražděn poslední český král
z rodu Přemyslovců Václav III. Stálá expozice představuje v 16 sálech přes
300 děl od románského slohu po baroko, včetně slavné Šternberské madony
či kočáru biskupa Troyera.
Arcidiecézní muzeum Kroměříž bylo založeno v červnu roku 2007. Jeho
úkolem je správa, ochrana a postupné představování jedinečných sbírkových
fondů soustředěných v Arcibiskupském zámku v Kroměříži, kde také muzeum
sídlí. Sbírky patří mezi nejhodnotnější kolekce svého druhu v celosvětovém
měřítku. Celkový počet exponátů či sbírkových předmětů činí úctyhodných
135 000 a také díky nim se kroměřížský zámek spolu se zahradami stal památkou UNESCO.
Muzeum moderního umění se specializuje na výtvarnou kulturu 20. a 21. století. Pořádá dlouhodobé expozice i krátkodobé výstavy českého i zahraničního
moderního umění. V roce 2007 se zde konala např. výstava Victora Vasarelyho, v roce 2008 výstava Josefa Lady aj. Jako jediné muzeum u nás se věnuje
sběratelství tzv. autorské knihy.
Kromě péče o sbírky a výstavní činnost plní muzeum také další funkce – edukační a v nejširším slova smyslu kulturní, které směřují k ideálu
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soustředění mnoha základních kulturních aktivit (výtvarná kultura, hudba,
komorní divadlo, náročnější ﬁlmová tvorba a doprovodné diskuzní forum)
pod jednu střechu.
Edukační oddělení Muzea umění Olomouc bylo založeno již v roce 2000.
Zpočátku bylo tvořeno pouze jedním lektorem, v souvislosti s otevřením Arcidiecézního muzea Olomouc se počet odborných pracovníků zajišťujících jeho
provoz zvýšil na dosavadní tři lektory.
Hlavní náplní činnosti lektorů je příprava a následná realizace animačních
programů především pro organizované školní skupiny, tedy pravidelná edukační činnost. Kromě animací zajišťují také komentované prohlídky objektů bývalého kapitulního děkanství, olomouckého přemyslovského hradu a Zdíkova
biskupského paláce, v nichž je umístěna stálá expozice Arcidiecézního muzea
Olomouc. Doplňkovou činností jsou nepravidelné akce jednorázového charakteru (jednorázová edukační činnost), jako například Muzejní noci, komentované prohlídky kurátorů k aktuálním výstavám, semináře pro pedagogy
výtvarné výchovy, rodinné programy a víkendové či prázdninové workshopy.
V roce 2010 byla připravena pravidelná edukační činnost k těmto stálým
expozicím a krátkodobým výstavám: Olomoucká obrazárna III. Středoevropské malířství 16.–18. stol. z olomouckých sbírek; Zbožných duší úl. Náboženská
bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy; Olomoucké baroko. Výtvarná kultura
1620–1780; Dům milovníka umění; Antimodernisté; Skleník. Kapitoly z dějin
olomoucké výtvarné kultury 1969–1989; Milan Kunc. Amor a Psyche. Kresby
a obrazy 1976–2009; Zdeněk Sýkora. Barva a prostor; SIAL.
Edukačních programů se jen v roce 2010 zúčastnilo 4 030 návštěvníků.
Z celé řady jednorázových aktivit edukačního oddělení lze uvést např.
konání semináře pro učitele výtvarné výchovy Rozpohybuj cokoli aneb Animace
ve škole (2010), pořádaného ve spolupráci se SCHOLA SERVISEM Prostějov
v rámci projektu Výtvarná výchova nově, ale jak?.
Během roku 2010 se dále uskutečnila akce Malí i velcí v muzejní noci
(muzejní noc v Muzeu umění Olomouc), Antispray, Výtvarný happening pro
malé i velké (v rámci Dnů kulturního dědictví 2010), Od sedmnácti do sta. Výtvarně divadelní dílna s herci Divadla Continuo (k výstavě Olomoucké baroko/
Výtvarná kultura 1620–1780) nebo Všechny tváře baroka, fotograﬁcká soutěž
pro veřejnost k výstavě Olomoucké baroko/Výtvarná kultura 1620–1780.
Edukační oddělení muzea dále připravuje oblíbené komentované prohlídky stálých expozic a aktuálních výstav ve spolupráci s autory a kuráto-

300 Edukační potenciál muzea

ry, příp. vystavujícími výtvarníky. Průměrná návštěvnost těchto akcí je cca
25 posluchačů.
Muzeum umění Olomouc také spolupracuje s Univerzitou Palackého
v Olomouci, zvláště s její Pedagogickou fakultou. Lektoři muzea participovali na řadě zajímavých projektů, podíleli se například na tvorbě a realizaci
pilotního vzdělávacího programu, zaměřeného na muzejní a galerijní pedagogiku (ve spolupráci s Katedrou výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci),
budoucí pedagogové zde absolvují své náslechové praxe či realizují didakticky
zaměřené diplomové práce.
V minulosti lektoři připravili k vydání řadu úspěšných, graﬁcky i didakticky kvalitních pracovních listů, v současné době se pracovníkům edukačního
oddělení podařilo zajistit výrobu několika interaktivních didaktických pomůcek, určených přímo do expozic muzea.
Zpracováno na základě podkladů Mgr. Marka Šobáně

Obr. 138 Edukační pomůcky v expozicích Arcidiecézního muzea Olomouc,
foto: Zdeněk Sodoma, © Muzeum umění Olomouc
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Obr. 139 a 140 Edukační pomůcky v expozicích Arcidiecézního muzea Olomouc,
foto: Zdeněk Sodoma, © Muzeum umění Olomouc
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11.9 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové je největší regionální muzeum
v Královéhradeckém kraji a v archeologických, přírodovědeckých a historických sbírkách spravuje přibližně jeden milion sbírkových předmětů. Od roku
2001 je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Počátky muzea v Hradci Králové spadají do roku 1880, kdy bylo založeno městské
muzeum. Na začátku 20. století byly muzejní sbírky rozmístěny v několika budovách, mohly být vystaveny jen z malé části a špatné podmínky nedovolovaly
důsledně rozvinout ani přednášky a výstavy. Situaci se podařilo vyřešit v letech
1909 až 1912, kdy byla postavena na labském Eliščině nábřeží nová monumentální muzejní budova podle návrhu architekta Jana Kotěry (1871–1923),
která byla v roce 1995 prohlášena národní kulturní památkou.
Vedle dlouhodobých expozic muzeum nabízí ročně 10 až 15 tematických
výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře. Od roku
1993 je součástí muzea též Památník bitvy 1866 na Chlumu.
Od ledna 2011 se Muzeum východních Čech ve větší míře soustřeďuje
na deﬁnování své role jako kulturní a vzdělávací instituce a zpracovává svou
nabídku edukačních aktivit v návaznosti na potřeby školských a volnočasových
zařízení a jejich rámcových vzdělávacích programů. Od 1. 2. 2011 byla vytvořena pracovní pozice muzejního pedagoga, který začal rozvíjet systém komunikace s jednotlivými školskými zařízeními a koordinovat edukační aktivity
uvnitř instituce. Muzejní pedagog zaštiťuje veškeré aktivity pro děti, mládež
a do budoucna také jiné cílové skupiny. Začíná se rozvíjet spolupráce s Tyﬂoservisem (nevidomí a slabozrací) a v přípravě jsou programy pro seniory. Pro
aktivní využití volného času dětí a mládeže, ale i rodin s dětmi nabízí muzeum
řadu programů, jež se zaměřují na přiblížení muzea jako instituce a představují
činnosti jednotlivých pracovišť. Cílem je vytvoření vzdělávací nabídky v rámci
oborů historie, přírodověda a archeologie. Důraz je kladen na interdisciplinaritu a přístupnost. Hravou a zábavnou formou, ale přesto s maximálním důrazem
na kvalitu a záběr zprostředkovaných informací se muzeum snaží o dešifrování
„muzejního kódu“ výstav a expozic do řeči srozumitelné posluchačům a návštěvníkům. K tomu přispívá také nové výtvarné řešení výstav.
Od 1. 6. 2011 muzeum zřizuje nové oddělení, jehož náplní bude edukace,
výstavnictví a komunikace s veřejností. 29. 3. 2011 byl slavnostně otevřen
Dětský ateliér – prostor pro dětského návštěvníka, ale také pro edukační
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aktivity, které navazují na jednotlivé výstavy či muzejní programy. V rámci
edukačních aktivit plánuje muzeum v roce 2011 řadu projektů a akcí, např.
projekt Jak se dělá muzeum, vytvoření pracovních listů a programů ve stálých
expozicích, připravení interaktivních doprovodných programů k výstavám
a další akce pro širokou veřejnost.
Projekt Jak se dělá muzeum zahrnuje tři složky:
1. Muzejní stezky ve třech variantách podle věku a zaměření návštěvníků,
po nichž návštěvníci pomocí jednoduchého průvodce putují muzejní budovou. Lze využít Lví stezku muzeem, dále Stezku muzejního badatele
a Muzejní stezku za osobnostmi a architekturou, které se liší zpracovávanou
tematikou či cílovou skupinou.
2. Dětský ateliér – návštěvníci se seznamují s projektem Jak se dělá muzeum,
který má podtitul Herna – dílna – badatelna. Ateliér slouží jako herna pro
nejmenší, dílna pro větší děti a badatelna pro mládež. Zájemci zde tráví
volný čas, ale také si doplňují informace o tématu expozice. Plánovány
jsou také víkendové workshopy, divadelní představení, přednášky, čtení
pohádek, soutěže atd.
3. Muzejní společenskovědní knihovna pro žáky a studenty – v rámci mimořádných výročí a akcí bude knihovna využita pro konání literárně zaměřených programů. V roce 2011 je ve spolupráci s knihovnou města Hradce
Králové vyhlášen projekt Erbenova zlatá nit. Cílem je přiblížit obě instituce
u příležitosti 200. výročí narození K. J. Erbena dětem a mládeži, seniorům
a dalším cílovým skupinám.
Muzeum připravuje také pracovní listy a doprovodné programy ve stálých expozicích a na krátkodobých výstavách. Pro stálou expozici Od pevnosti
k salonu republiky se připravují pracovní listy a interaktivní program Život
v pevnosti – všední život obyvatel v 19. století aplikovaný na pevnostní Hradec
Králové. Program návštěvníky seznámí s všedním životem obyvatel v průběhu
19. století v pevnostním Hradci Králové. Během programu budou využity zajímavé didaktické pomůcky – předměty přibližující život v pevnostním Hradci
Králové (dobový tisk, kopie dokumentů, oblečení, školní lavice z 19. století,
břidlicová tabulka, učebnice atd.).
Pro stálou expozici Královské město nad soutokem se připravují pracovní
listy a v nabídce je i interaktivní program Lidé z královského města, který
zprostředkovává nejen zajímavosti z expozice, ale zejména antropologickou
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problematiku, např. historický vývoj pohřbívání. V programu jsou využity
kosterní nálezy ze sbírek archeologického oddělení muzea a také „originální“
lidská kostra.
Edukační oddělení připravuje také bohatou nabídku interaktivních programů k výstavám, např. Soumrak zemské hotovosti (výstava říjen 2010 – březen
2011), který zavádí zájemce přímo do výcviku pěchoty z počátku 17. století,
Muzejní neděle, pravidelný cyklus s doprovodnými aktivitami v dětském ateliéru, Zlatý kolovrat, k výstavě představující držitele ocenění Královéhradeckého
kraje za lidovou kulturu, Ludvík Domečka – Příběh prvorepublikového muzejníka (ke 150. výročí narození jedné z nejvýznamnějších královéhradeckých
osobností předválečné éry – program přibližuje práci archeologa), Predátoři
ptačí říše – Dravci a sovy (výstava představuje téměř všechny druhy dravců
a sov, které byly zastiženy na území ČR).
Na druhou polovinu roku 2011 muzeum chystá ještě výstavy a doprovodné
programy Jak šel čas, Pohádka ve škole, Hradní fotoarchiv, Měšťanské Vánoce.
Kromě výše jmenovaného připravuje také další jednorázové akce pro širokou
veřejnost, jako je Královéhradecká muzejní noc nebo Muzejní neděle v podobě
tvůrčích dílen a interaktivních programů k výstavám. Další pravidelnou akcí
je Den země, návštěvníci ocenili také akci Velikonoce v muzeu nebo nabídku
Prázdnin v muzeu, během nichž se pro organizované skupiny nabízí široké
spektrum aktivit z různých oborů (přírodověda, archeologie a historie).
Zpracováno na základě podkladů PhDr. Pavly Koritenské

Obr. 141 Pohled do dětského ateliéru Muzea východních Čech
v Hradci Králové, foto: Radek Polívka
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Obr. 142 Antropologie v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, foto: Radek Bláha

Obr. 143 Z animačního programu Soumrak zemské hotovosti
v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, foto: Pavla Koritenská
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11.10 Národní galerie v Praze
Národní galerie v Praze je hlavním státním muzeem umění a disponuje
nejrozsáhlejším sbírkovým fondem uměleckých děl v České republice, stejně jako největším rozsahem stálých expozic a výstav. K nejdůležitějším činnostem Národní galerie v Praze patří shromažďování sbírkových předmětů,
tvorba, spravování a zpřístupňování sbírek výtvarného umění a architektury
z území České republiky i ze zahraničí. Sbírkové předměty jsou odborně zpracovávány a prezentovány nejen v expozicích a krátkodobých výstavách, ale
též prostřednictvím publikační činnosti a vzdělávacích a kulturních programů
určených jak široké veřejnosti, tak specializovaným skupinám návštěvníků.
Národní galerie v Praze provádí vědecký výzkum (včetně konzervování
a restaurování uměleckých děl), zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy a poskytuje odbornou pomoc např. při prohlašování uměleckých děl za
kulturní památky. Rovněž spravuje historický sbírkový knižní fond, odbornou knihovnu a archiv zaměřený na písemné prameny k dějinám umění,
sběratelství a uměleckých institucí či korporací. Galerie je také odborným
a metodickým pracovištěm pro muzea a galerie v České republice.
V Národní galerii působí celkem čtyři lektorská oddělení, podřízená ředitelům jednotlivých sbírek (s výjimkou Sbírky graﬁky a kresby). Národní galerie v Praze spravuje Sbírku starého umění, Sbírku umění 19. století, Sbírku
orientálního umění, Sbírku moderního a současného umění a Sbírku kresby
a graﬁky. Lektorská oddělení připravují doprovodné programy nejen v sedmi
stálých pražských výstavních objektech Národní galerie, ale i v příležitostných
výstavních prostorách, jako např. v Jízdárně Pražského hradu, Paláci Kinských nebo Valdštejnské jízdárně. Jen v roce 2010 bylo pro všechny cílové skupiny připraveno celkem 2008 programů, které navštívilo 44 344 návštěvníků.
V následujících dvou podkapitolách představujeme podrobněji činnost lektorských oddělení působících v rámci Sbírky starého umění, Sbírky moderního
a současného umění a Sbírky umění 19. století. Jednotlivé medailony podávají
výmluvný obraz o bohatých edukačních aktivitách instituce.

11.10.1 Sbírky starého umění
Sbírky starého umění Národní galerie v Praze jsou umístěny ve třech historických budovách: v klášteře sv. Anežky České (expozice Středověké umění
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v Čechách a ve střední Evropě a Hmatová expozice odlitků sochařských děl
13.–15. století), v Schwarzenberském paláci (expozice Baroko v Čechách, Císařská zbrojnice, Barokní řemeslo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea,
Archeologická expozice a hmatová expozice Doteky baroka) a v Šternberském
paláci (expozice Evropské umění od antiky do závěru baroka).
Od roku 1965, kdy bylo lektorské oddělení založeno (podrobněji viz kapitola Edukační působení českých muzeí), došlo v organizační struktuře instituce
k mnohým změnám. V roce 2001 byla lektorská pracoviště převedena do organizačních jednotek sbírek a pod vedení ředitelů sbírek a opětovně vzniklo
samostatné lektorské oddělení Sbírky starého umění, které prostřednictvím
svých programů nabízí široké spektrum vzdělávacích příležitostí. Ročně se
průměrně uskuteční 750–800 programů s celkovou účastí kolem 17 500 návštěvníků. Pro školy a zájmové skupiny je k dispozici brožura s anotacemi
programů,65 které jsou koncipovány tak, aby učitelé zařadili návštěvu expozic
do vyučování jako prvek alternativního vzdělávání. Programy doplňují knižní
a hudební ukázky, dramatické etudy, výtvarné dílny a další aktivity (testy,
kvízy, hry, skládačky, pracovní listy, doplňovačky apod.).
Programy pro individuálně přicházející dospělé návštěvníky zahrnují
tradiční nabídku: komentované prohlídky, cykly přednášek s dataprojekcí
zaměřené k různým tématům, částem expozic nebo jednotlivým osobnostem.
Od roku 2005 organizuje lektorské oddělení Sbírky starého umění pravidelně
2× letní týdenní Krajinářský plenér pro studenty a dospělé. Výuku vede akademický malíř, pedagog Akademie výtvarných umění v Praze, se svými asistenty
a odborní lektoři Národní galerie. Účastníci kurzu získají základní informace
o technologii malby, naučí se krajinu zaměřit, kompozičně postavit, barevně
rozvrhnout, jsou vedeni a korigováni při malbě v terénu. Výuku doplňují
speciálně zaměřené programy – akvarelová technika, zaměření architektury
v přírodě apod. a večerní přednášky s dataprojekcí, exkurze do památkových
objektů a na závěr vernisáž a prezentace vzniklých prací.
Dětem a jejich rodičům nabízí lektorské oddělení několik typů programů.
Jmenujme alespoň velmi populární a vždy plně obsazené víkendové dílny
(děti 6–12 let), kdy na teoretickou část programu v expozici či výstavě navazuje tvůrčí činnost dětí v ateliéru, animace, hry, předvádění různých výtvarných
technik apod. Pokud se rodiny rozhodnou strávit společný čas v galerii, pak
mohou využít pracovních listů Úkoly a hádanky pro rodiny s dětmi (3–6 let)
65

Programy pro školy a zájmové skupiny ve stálých expozicích Národní galerie v Praze, 2011.
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a (7–11), které jsou ve všech objektech zdarma k dispozici a motivují rodiče
a děti k společnému poznávání děl výtvarného umění a k řešení různých úkolů
během prohlídky expozic.
Velký zájem je i o nabídku „narozeninových programů“. Rodiče si pro
svoje dítě a jeho kamarády mohou objednat dramaticko-výtvarné programy
Slavnost bohů nebo V urozené společnosti, které představují možnost netradičního prožití narozenin v prostorách renesančního Schwarzenberského
paláce. Pro mladší děti je v nabídce program Zvířátka u Orfea, pro rodiny
s dětmi se zrakovým postižením program Z paláce do paláce – oslava narozenin v dobových kostýmech s procházkou palácem, s tancem a výrobou šperků
ve výtvarném ateliéru a závěrečnou slavnostní hostinou.
Během prázdnin se děti mohou přihlásit na letní „hravě poznávací“ týdenní výtvarné dílny. Jsou vedené historikem umění, výtvarníkem a pedagogem.
Vernisáž výtvarných prací dětí je vždy závěrečným vyvrcholením týdne plného zábavy, během kterého se děti seznámí s různými výtvarnými technikami.
Programy dílen doplňují i další aktivity, jako dramatické etudy, divadelní
představení v dobových kostýmech, nastudovaná dobová hudební a taneční
vystoupení, vycházky do okolí.
Zprostředkování výtvarného umění široké veřejnosti v expozicích a na výstavách prostřednictvím doprovodných programů zaměřených na různé věkové a zájmové skupiny návštěvníků je hlavní náplní činnosti lektorského
oddělení, které usiluje o vytvoření povědomí o Národní galerii jako o místu,
kam má význam se vracet, které je svým mimořádným prostředím inspirativní
a které nabízí různým cílovým skupinám jak informace a poznatky, tak i inspiraci a motivaci k jejich dalšímu rozšiřování. S mimořádným návštěvnickým
ohlasem se každoročně setkávají akce připravené v rámci dnů otevřených
dveří expozic a výstav (Výročí založení Národní galerie, Den muzeí a galerií,
Muzejní noc, Dny evropského dědictví). Pro návštěvníky těchto jednorázových programů je to často důležitý impulz či inspirace k prohloubení vztahu
k výtvarnému umění a znalostí o něm prostřednictvím další účasti na pravidelných doprovodných programech, které lektorské oddělení Sbírky starého
umění připravuje.
Zpracováno na základě podkladů Mgr. Evy Zíkové
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Obr. 144 Krajinářský plenér pořádaný lektorským oddělením Sbírky starého umění
Národní galerie v Praze, foto: Archiv lektorského oddělení Sbírky starého umění
Národní galerie v Praze

Obr. 145 Víkendová dílna ve Schwarzenberském paláci, Národní galerie v Praze,
foto: Archiv lektorského oddělení Sbírky starého umění Národní galerie v Praze
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Obr. 146 Pracovní list pro rodiny s dětmi, Šternberský palác, Národní galerie v Praze,
autor: Eva Zíková, graﬁcká úprava: Zuzana Sommernitzová
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11.10.2 Sbírky umění 19. století a Sbírky moderního a současného umění
Expozice Sbírky umění 19. století (Klášter sv. Jiří) a Sbírky moderního
a současného umění (Veletržní palác, Dům U Černé Matky Boží) jsou koncipovány jako kapitoly z příběhu umění, představené chronologicky na autorských celcích jednotlivých uměleckých osobností. V instalaci se vedle
uměleckých děl významně uplatňují ukázky užitého umění, designu či techniky. Stálé expozice doplňují tematické či monograﬁcké výstavy či zápůjčky
jednotlivých děl významných zahraničních umělců či celků a také výstavy
současných tendencí v umění (Bienále, Trienále, Cena NG 333 aj.).
Edukační aktivity mají v Národní galerii bohatou tradici, datující se již
od šedesátých let 20. stol. Podrobně jsme se o nich zmínili již v kapitole Edukační působení českých muzeí. V současné době mají podobu interaktivních
a zážitkových, metodicky propracovaných programů, usilujících o aktivizaci
návštěvníků. Během těchto programů se pracuje s různými metodami interpretace uměleckého díla, diskuze se kombinuje s tvůrčími aktivitami výtvarnými, dramatickými, literárními aj. Tento diskurz představuje galerii jako
místo otevřené pro zážitek, duchovní obohacení, vzdělávání a osobnostní
růst, vlastní tvorbu a vzájemné respektující sdílení umění.
Počátek působení Lektorského oddělení Sbírky moderního a současného
umění se datuje do roku 1995, kdy byla otevřena expozice českého umění
20. století ve Veletržním paláci. Lektorská oddělení obou výše zmíněných
sbírek spolu začala úzce spolupracovat po roce 2000, kdy se do Veletržního
paláce z kláštera sv. Anežky (kde Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století
působilo od roku 1983) přesunula Sbírka umění 19. století. Byla vytvořena
strategie oslovení klíčové cílové skupiny – pedagogů 1. a 2. stupně základních
škol. Díky projektům, jako byla Galerie pro učitele, se návštěvnost škol ve Veletržním paláci ztrojnásobila.
Lektorská oddělení Sbírky umění 19. století a Sbírky moderního a současného umění také významně přispěla k rozvoji muzejní a galerijní pedagogiky
v České republice. Po dobu 3 let např. organizovala komplexní vzdělávací
projekt Škola a muzeum pod jednou střechou, jehož cílem bylo posílit kompetence edukačních pracovníků českých muzeí a galerií a motivovat pedagogy
ze škol pro využívání edukačního potenciálu těchto institucí. V reakci na školské reformy a rozvoj nových technologií byl vytvořen vzdělávací projekt pro
žáky, studenty a učitele ArtCrossing (2006–2008), kde byla ve spolupráci se
současnými umělci a pedagogy vyvinuta nová metodika práce s ICT v galerijní
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pedagogice a výuce výtvarné výchovy. S cílem podpořit profesionální rozvoj
pedagogů vznikly semináře pro učitele, jako např. Digitální fotograﬁe nebo
Využití ICT ve výtvarné výchově. Strategie práce s cílovými skupinami umožnila
lépe oslovit také další návštěvníky galerie: děti a rodiče či dospělé a seniory.
Lektorská oddělení se zaměřila i na vzdělávání samotných lektorů. Projekt
SUM UP (2006–2008) byl zaměřen na podporu výměny zkušeností na zahraničních stážích v partnerských institucích ve Velké Británii, Dánsku, Španělsku, Polsku, Francii a na Islandu.
Dnes působí v galerii dlouhodobě budovaný kreativní tým vysokoškolsky
vzdělaných specialistů a studentů z nejrůznějších oborů (výtvarné umění,
hudba, divadlo, kulturologie, estetika, pedagogika, historie umění, scénograﬁe
aj.) vedený stálými lektory. Pro objekty kláštera sv. Jiří, Veletržního paláce
a Domu U Černé Matky Boží (Muzeum českého kubismu) pracovalo v roce
2010 šest stálých kurátorů pro edukační činnost na 5,5 úvazku, kteří garantovali koncepci, metodiku a zároveň produkci a agendu činnosti Lektorských
oddělení Sbírky umění 19. století a Sbírky moderního a současného umění.
Mezi externími spolupracovníky působí cca 30 osobností, které se v různé
míře podílejí na realizaci každodenních edukačních aktivit galerie.
Metodika programů pro školy je zaměřena především na současné interpretační přístupy a konkrétní problémy z historie i současnosti vizuálního
umění (např. proměny vizuality, nová média a technologie, národní stereotypy, vztah barvy, světla, vztah umění a kýče, hodnoty uměleckého díla,
svobody vyjádření aj.).
V expozicích a na výstavách jsou vyhledávány kontexty vystavených děl
tak, aby byly odhalovány jejich různé souvislosti a nalézány i jejich mezioborové relace. Východiskem pro tvorbu a koncepci programů je porovnávání různých interpretací děl, výroků samotných umělců, dobové a současné umělecké
kritiky s důrazem na vlastní zážitek žáků v kontaktu s originály uměleckých
děl. Prostřednictvím programů se rozvíjejí různé kognitivní operace od popisu,
porovnání, vysvětlování, rozlišování, utváření hypotéz až po hodnocení a vyslovení vlastního názoru. V programech je rozvíjena kreativita žáků a vizuální gramotnost pomocí různorodých výtvarných a dramatických etud, práce
s ICT a multimédii (digitální fotograﬁe, animace, zvuk, VJing…).
Ve stálé nabídce pro školy k expozicím je cca 85 programů. U příležitosti
velkých výstav se vyvíjejí nové programy, např. v roce 2010 se uskutečnilo
celkem 45 programů pro 890 žáků (převážná část k výstavě Monet – Warhol).
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Pro pedagogy jsou připravovány zvláštní komentované prohlídky (zdarma)
a k vybraných autorům a výstavám jsou zpracovány studijní materiály, jež jsou
ke stažení na webu Národní galerie v Praze. Jen v roce 2010 bylo v klášteře
sv. Jiří, Domě U Černé Matky Boží a Veletržním paláci realizováno 695 školních vzdělávacích programů ke stálým expozicím pro 12 878 účastníků.
V roce 2009 byla iniciována strategie „Rodiny v NG“ zaměřená na oslovení
cílové skupiny rodin s dětmi. Tato strategie navazovala na dříve realizované
formy aktivit, jako např. výtvarné ateliéry pro děti, výtvarné dílny pro rodiče
s dětmi, hru Krabička poslední záchrany (KPZ) pro děti ve věku 7–12 let
s tvůrčími hrami a průvodcem do expozice Českého umění od roku 1930–2000
aj. V rámci strategie byly realizovány konkrétní kroky ke zviditelnění Národní
galerie jako ideálního místa pro trávení společného času rodičů a dětí. K těmto krokům patří např. pracovní listy rozdávané zdarma k rodinné vstupence,
dětský koutek jako samoobslužná výtvarná pracovna, projekt školení vstřícné
komunikace pro kustody, zabezpečení technického zázemí – přebalovacích
pultů apod.
Od roku 2009 jsou pro nejmladší návštěvníky galerie a jejich doprovod
připravovány Otevřené výtvarné herny, od října 2010 pro dvě věkové skupiny
dětí (1,5–3 a 3–5 let). Herny poskytují prostor, kde mohou děti a rodiče společně tvořit, hrát si a inspirovat se výtvarnými díly moderního a současného
umění se speciálně vytvořenými pomůckami, objekty a prostředím. V roce
2010 se na 26 heren pro děti 1,5–3 roky dostavilo 510 účastníků a na 9 heren
pro děti 3–5 let 174 účastníků.
Galerie také nabízí Otevřené ateliéry pro děti a rodiče, jejichž cílem je
představit prostor galerie jako místo, kde lze objevit nové pohledy na známé
věci, inspirovat se a radovat se z tvorby své i jiných. V roce 2010 se konalo
12 akcí pro 262 dětí a rodičů ve Veletržním paláci a klášteře sv. Jiří. K samostatné návštěvě a tvorbě dětí jsou jedenkrát týdně pořádány ateliéry (6–9 let,
10–14 let), jejichž program je rozdělen do tematických celků. O prázdninách
se konají vždy 3–4 dílny pro děti různých věkových skupin s tematicky propracovaným programem.
Další cílovou skupinou, na niž galerie zaměřuje svou pozornost a již se snaží účinněji oslovit, je mládež. Z tradičních letních výtvarných dílen vykrystalizoval projekt Teen Triennale (2008) a dále projekt Open Up – Otevři se! – pro
mládež ve věku 13–20 let. Jeho cílem bylo otevřít galerii pro mladé návštěvníky a nabídnout jim možnost poznat současné výtvarné umění skrze vlast-
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ní tvorbu. Pro mladé lidi se připravují také příležitostné dílny a účastnit se
mohou také výtvarných dílen pro studenty a dospělé (1× měsíčně), vedených
současnými umělci.
K nabídce pro širokou veřejnost patří nejrůznější diskuze, přednášky či
komentáře. Jsou součástí stálé nabídky, připravují se tematicky k vybraným
částem výstav či expozic. Jejich cílem je nejen podat informace, ale také vybídnout diváky k vzájemnému sdílení představených uměleckých děl, porozumění jazykům umění, různým způsobům uvažování a výtvarného vyjadřování.
Tyto akce jsou realizovány zkušenými lektory či přizvanými kurátory galerie
nebo externími odborníky. Dlouholetou tradici mají Kurzy dějin umění –
přednáškové cykly jednotlivých kapitol či vybraných témat. V roce 2010 se
uskutečnilo 35 přednášek pro 110 účastníků-předplatitelů.
Od roku 2008 se podařilo zajistit ke každé velké výstavě prostory pro
studium, odpočinek, interpretaci a vlastní tvorbu či sdílení zážitků z výstavy
jako přímou součást expozice (pro zanechání zprávy, myšlenek o výstavě
v podobě textového záznamu, kresby aj.). Studijní a interpretační prostory
pro širokou veřejnost se samoobslužnými výtvarnými aktivitami a možností
dalšího studia (knihy, katalogy, články) byly např. součástí výstav Fenomén
Baťa (2009), Otakar Lebeda, Mistrovská díla graﬁky a kresby a Monet – Warhol,
Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky (2010), Adolf Chwala
(2011), Joža Uprka (2011).
Galerie nabízí také výtvarné dílny pro studenty a dospělé, které mají různou podobu – od jednodenních dílen v galerii či plenéru po víkendové akce
nebo letní týdenní plenéry. Obsahově se zaměřují jak na klasická témata
a technologie (krajinomalba, olejomalba, akvarel, kopie aj.), tak na experimentální složku – drama, multimédia či materiálový experiment, vždy v návaznosti na konkrétní téma, problém či umělecké dílo (Mařákovi žáci znovu
v akci, Bod – linie – plocha – rytmus a obraz, Barevná kompozice v prostoru aj.).
Galerie zohledňuje také návštěvníky se speciálními potřebami, např. pro
osoby se zrakovým postižením byl vytvořen program ve spolupráci s o. s. Okamžik a realizován den interaktivních dílen „Galerie všemi smysly“. Speciﬁckými otázkami identity vietnamských žáků a studentů (jazykové, národnostní,
rodinné) se v roce 2008 zabýval projekt Toi la ai? (Kdo jsem?) ve spolupráci
s o. s. Klub Hanoi.
Lektoři také spolupracují s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy,
poskytují konzultace, vedou metodicky studenty v rámci některých seminářů,
nabízejí speciální programy. Konzultace se poskytují také mladým nebo nově
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vzniklým vzdělávacím oddělením galerií a muzeí. Spolupráce se rozvíjí také
s dalšími galerijními či jinými institucemi.
Zpracováno na základě podkladů Mgr. Oldřicha Bystřického, Moniky Sybolové,
Mgr. Michaely Kabátníkové, Mgr. Hany Rosenkrancové

Obr. 147 Interaktivní stůl k výstavě Monet – Warhol, Mistrovská díla z Albertina
Museum a Batlinerovy sbírky (2010), foto: Archiv LO SUDS a SMSU NG

Obr. 148 Dílna pro dospělé Na vandru s Mikolášem Alšem,
foto: Archiv LO SUDS a SMSU NG
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Obr. 149 URBAN FAIRY TALE – městská pohádka, výtvarná dílna pro teenagery
s umělcem Petrem Bařinkou, foto: Archiv LO SUDS a SMSU NG

11.11 Národní muzeum
Národní muzeum jako největší muzeum České republiky disponuje cennými a unikátními sbírkami. Jeho hlavním posláním je přispívat k rozvíjení
národní identity, stejně jako k rozvíjení vědomí příslušnosti k širšímu celku
evropského a světového společenství a kultury. Tento cíl Národní muzeum
naplňuje nejen prostřednictvím expozic a výstav, ale také pomocí celé řady
edukačních aktivit zaměřujících se na širokou veřejnost. Důraz je kladen na
práci s hlavními cílovými skupinami, ke kterým patří rodiny s dětmi, škol-
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ní skupiny a mládež a senioři. Muzeum zahajuje také systematickou práci
s návštěvníky se speciálními potřebami. Edukační aktivity jsou realizovány
v ojedinělých prostorách historických objektů, což umožňuje, aby historická
zkušenost nesená sbírkovými předměty byla umocněna jejich autentickou
atmosférou.
Těžištěm a východiskem práce s veřejností se stalo hledání nové kvalitativní podoby vzájemného vztahu k návštěvníkům, který představuje muzeum
jako instituci otevřenou, ﬂexibilní a reagující na požadavky současných návštěvníků a jejich potřeb. Návštěvník stojí v centru činnosti muzea, je jeho
klientem a současně i partnerem, jehož potřeby jsou zohledňovány. Nabídkou
edukačních a doprovodných aktivit se Národní muzeum snaží vycházet vstříc
speciﬁckým potřebám různých věkových a sociálních skupin návštěvníků.
Národní muzeum je značkou, která představuje tradici a renomé národní muzejní instituce. Tato skutečnost spolu s velmi výhodným umístěním
objektů v centru hlavního města Prahy přispívá k tomu, že se návštěva Národního muzea stala nedílnou součástí organizovaných školních výprav, rodinných výletů a návštěv turistů. I přes působení těchto příznivých faktorů
ovlivňujících návštěvnost instituce Národní muzeum i nadále usiluje o další
rozšiřování návštěvnického spektra, budování vztahu s věrnými návštěvníky
a v neposlední řadě o posilování edukačního potenciálu Národního muzea.
Na dalším rozvoji aktivního vztahu s návštěvníky pracuje oddělení vzdělávání
a kulturních aktivit a Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, metodické
centrum Ministerstva kultury České republiky pro obor muzejnictví, v aktivní
součinnosti s ostatními odděleními a odbornými pracovníky.
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví se od svého vzniku v roce
2005 věnuje problematice muzejní prezentace a komunikace s veřejností,
digitalizaci a možnostem využití digitalizovaného kulturního dědictví (např.
zapojení do Evropské digitální knihovny Europeana). V oblasti muzejní pedagogiky se zaměřuje zejména na návštěvníky se speciálními potřebami.
V roce 2009 vzniklo v rámci muzea oddělení vzdělávání a kulturních aktivit, které dále rozvíjí návštěvníkovu zkušenost a prožitek z návštěvy muzea.
Programy určené pro školní skupiny, které Národní muzeum připravuje, navazují na rámcové vzdělávací programy, pracují s metodami projektového vyučování a zážitkovými formami a přispívají neformálním způsobem k osvojení
probíraného tématu a k upevnění klíčových kompetencí. Programy vznikají
v návaznosti na dlouhodobé a krátkodobé výstavní projekty a současně se
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snaží o hlubší pochopení hodnoty sbírek Národního muzea. Všechny jsou
koncipovány tak, aby se návštěva muzea stala zážitkem a důvodem k opakovanému návratu. Systematickou prací tak edukační pracovníci přispívají
k budování vztahu návštěvníků, především dětí a školní mládeže, k našemu
kulturnímu dědictví.
Zpracováno na základě podkladů Ing. Mgr. Ivany Havlíkové a Mgr. Markéty Holubové

Národní muzeum systematicky rozvíjí široké spektrum vzdělávacích aktivit.
Realizuje lektorské programy pro mateřské, základní a střední školy, tvořené
v návaznosti na rámcové vzdělávací programy, při příležitosti konání krátkodobých i dlouhodobých výstavních projektů (např. Republika, Příběh planety
Země, Staré pověsti české).
Muzeum připravuje také výtvarné a řemeslné dílny, divadelní představení (inspirovaná formami zážitkové pedagogiky) nebo řetězové provádění
na zámku Vrchotovy Janovice, realizované ve spolupráci se školami ze Středočeského kraje.
V Národním muzeu se rovněž konají komentované prohlídky expozic a výstav, včetně komentovaných prohlídek tlumočených do českého znakového
jazyka. Muzeum dále organizuje tematické přednáškové cykly nebo připravuje
multimediální vzdělávací pomůcky, různá CD a DVD a ověřuje možnosti
e-learningu (Příběh planety Země).
V roce 2011 patří k nabízeným programům pro základní školy například
program Český lev se probouzí…, realizovaný v Národním památníku na Vítkově k expozici Křižovatky české a československé státnosti. Návštěvníci se
seznámí s důvody, proč slavíme 28. října státní svátek a proč byl postaven Národní památník na Vítkově. Lektorovaným programem zaměřeným na vznik
Československého státu s využitím expozice a pracovních listů provádí žáky
český lev, symbol naší státnosti.
Historií Národního památníku na Vítkově se zabývá také program Příběh
Památníku, určený starším žákům a studentům středních škol. Během interaktivní prohlídky památníku žáci pracují aktivním způsobem v badatelských
skupinách s písemnými a obrazovými materiály, tvoří živé obrazy a postupně
dějinnou zkušenost památníku sami objevují.
V Letohrádku Kinských je umístěno Národopisné muzeum s národopisnou expozicí Musaion, ke které je připraven program Tajemství muzea, určený
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pro žáky 2. stupně základních škol. Žáci se během programu interaktivní
a zábavnou formou seznamují s významem muzea pro společnost. Na základě vlastního zacházení s předměty si vyzkouší práci kurátora a současně
poznávají lidovou kulturu. Program podporuje rozvoj kritického myšlení žáků
a slouží také jako vhodná příprava k návštěvě výstav a expozic.
V hlavní budově Národního muzea na Václavském náměstí, která bude
od 7. července 2011 kvůli rekonstrukci uzavřena, dosud probíhají komentované prohlídky archeologické expozice Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska,
během nichž archeologové Národního muzea představují žákům unikátní
archeologické nálezy.
Součást Národního muzea, Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích, v němž je umístěna Expozice české loutky a cirkusu, pořádá pod názvem
S loutkou v muzeu netradiční prohlídky pro malé návštěvníky. Muzeum také
připravuje – pod názvem Cesta písničkami Jaroslava Ježka – tvůrčí dílny
k výstavě Život je jen náhoda (o životě a díle Jaroslava Ježka), určené žákům
prvního stupně základních škol. Osobností zmíněného skladatele se zabývá
také program Tmavomodrý svět Jaroslava Ježka a jeho doba, určený žákům
druhého stupně základních škol a nižších ročníků gymnázií.
Také na Zámku Vrchotovy Janovice se uskutečňují zajímavé aktivity. Jsou
zde umístěny expozice Společnost v Čechách 19. století, Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice (prohlídka zámku) a České zvonařství. Na zámku se realizuje
netradiční prohlídka objektu, tzv. řetězové provádění, které pro návštěvníky
připravují žáci základních škol a nižších tříd gymnázia. Řetězové provádění
je projekt pro teenagery (v roce 2011 se uskutečnil již jeho 17. ročník), který
využívá metody prožitkové historie. Projekt vznikl přímo v janovickém zámku
a jeho originalita spočívá ve výměně rolí: skupina žáků se na krátkou dobu
stává řadou na sebe navazujících průvodců, kteří se v předstihu jednoho dne,
už v prostředí zámeckých expozic, krátce a intenzivně připraví na své nové
role. Trasa poměrně náročné prohlídky je rozdělena podle počtu účastníků
a jejich schopností na jednotlivé úseky – tak vzniká řetězové navazování.
Edukační činnost Národního muzea je velmi rozmanitá a přispívá k tomu,
že je nejvýznamnější české muzeum vnímáno nejen jako symbol národní
identity, ale i místo pro poučení a aktivní komunikaci návštěvníků a bohatých
sbírek.
Zpracováno na základě podkladů Národního muzea
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Obr. 150 a 151 Pracovní listy Kuličky k výstavě Republika, Národní muzeum, autoři: autorský tým výstavy Republika
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11.12 Národní technické muzeum
Národní technické muzeum, založené roku 1908, je největší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru. Shromažďuje sbírky dokumentující vývoj vědy, techniky a průmyslu v českých zemích.
Národní technické muzeum má dnes statut ústředního muzea a vědeckého
pracoviště České republiky s funkcí dokumentační, prezentační, metodickou
a informační v oblasti historie vědy a techniky.
Základem činnosti muzea jsou sbírky, vytvářené jako paměť společnosti,
jež jsou hmotným dokladem vývoje techniky, průmyslu, dopravy, architektury a vědy české i zahraniční provenience, zejména však z území našeho
státu. Jsou mezi nimi unikáty jako astronomické přístroje ze 16. století, se
kterými pracoval Tycho Brahe, nebo první československý automobil, jedny
z nejstarších daquerrotypií na světě a mnoho dalších. Obsáhlá je kolekce
železničních vozidel. Součástí sbírek je i rozsáhlý archiv dějin techniky a průmyslu a knihovna.
Oddělení muzejní pedagogiky Národního technického muzea pořádá vedle odborných přednášek z dějin vědy a techniky workshopy tematicky navazující na sbírkové fondy muzea a doplňující odborné informace k oborům
fyziky, chemie, historie, dopravy, astronomie, polygraﬁe nebo fotograﬁe. Žáci
během nich pracují s interaktivními modely či replikami muzejních exponátů
a mají k dispozici pracovní listy.
Činnost lektorského oddělení byla v posledních letech výrazně ovlivněna
probíhající rekonstrukcí Národního technického muzea. Oddělení realizovalo
workshopy projektu Enter – pracovní dílny vzniklé v rámci projektu JPD3,
spoluﬁnancovaném Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České
republiky a rozpočtem hlavního města Prahy v letech 2006 a 2007. Vzdělávací
interaktivní projekt Enter se podařilo nejen zachovat, ale i úspěšně rozvinout
poté, co ﬁnancování plně přešlo na Národní technické muzeum. Programy
jsou určené pro žáky 2. stupně základních škol a zaměřují se na témata Balon, Domácnost, Energie, Fotograﬁe, Gramofon, Čas, Hračky, Kolo, Papír
a osobnost Rudolfa II. Lektorské oddělení modiﬁkovalo vybraná témata i pro
studenty škol středních. Žáci se mohou seznámit se zákonitostmi rozkladu
a skládání světla v programu Rudolf II., vyzkoušet si, jak jezdí auta na reaktivní pohon v programu Hračka nebo prozkoumat dno akvária s modelem
ponorky v programu Balon.
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Kvůli velkému zájmu ze strany škol se nabídka rozšířila o technicky zaměřené dílny pro mladší školní věk žáků s cílem popularizovat techniku a fyziku,
a tak přispět ke zvrácení neblahého trendu ubývání technicky vzdělaných mladých lidí se všemi důsledky, které tato tendence dnešní doby přináší do každodenní praxe. V této činnosti bude lektorské oddělení pokračovat i nadále.
Popularizaci techniky a přírodních věd se věnovalo lektorské oddělení
Národního technického muzea také na akcích pro veřejnost, např. na Dni vědy,
pořádaném Vysokou školou ekonomickou v Praze. Muzeum již několikátým
rokem významně podporuje středoškolskou celostátní soutěž „Vyrob si svůj
Stirlingův motor“, v níž se studenti ze strojních průmyslových škol pokoušejí
oživit 160 let starý patent Stirlingova teplovzdušného motoru. K mimořádným
akcím a výročím muzeum připravuje výtvarné dílny pro děti.
16. února 2011 bylo Národní technické muzeum po rekonstrukci znovu
otevřeno a pro své návštěvníky připravilo pět zcela nových a reinstalovaných
expozic. Velký zájem tradičně vzbuzuje expozice Doprava, ve které jsou umístěny exponáty, které vyprávějí příběh historie automobilové, motocyklové,
cyklistické, letecké, lodní a železniční dopravy na území České republiky.
Další expozicí je Fotograﬁcký ateliér, prezentující vývoj fotograﬁckých procesů
a fenoménu fotograﬁe, a to od jejího vynálezu až po současnost. Expozice
s názvem Tiskařství je koncipovaná jako autentická tiskárna. Vystavené stroje ukazují vývoj hlavních tiskařských technologií od vynálezu knihtisku až
po současnost. Expozice Astronomie mapuje dějiny astronomického poznání
za uplynulých 6 500 let a ukazuje řadu astronomických, měřicích a navigačních přístrojů z období od 15. do 20. století. Poslední expozice, věnovaná
architektuře, stavitelství a designu, představuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích z období let 1860 až 1989.
Se znovuotevřením muzea vyvstaly nové požadavky na doprovodné programy, ušité přímo na míru jednotlivých expozic. Na přípravě workshopů,
pojednávajících o tématech setkávajících se pod střechou Národního technického muzea, se vytrvale pracuje.
Zpracováno na základě podkladů PhDr. Adriany Šmejkalové
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Obr. 152 a 153 Workshopy v rámci projektu Enter v Národním technickém muzeu,
foto: Archiv Národního technického muzea
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Obr. 154 Workshopy v rámci projektu Enter v Národním technickém muzeu,
foto: Archiv Národního technického muzea

11.13 Oblastní galerie v Liberci
Oblastní galerie v Liberci sídlí v architektonicky zajímavé neorenesanční budově z let 1871–1872. Vilu nechal vybudovat známý liberecký textilní
magnát Johann Liebieg mladší podle vzoru severoitalských renesančních vil.
Počátek galerie jako právně samostatné instituce lze hledat v období po druhé
světové válce. Sbírky, původně spravované libereckým muzeem, byly v roce
1953 přestěhovány do budovy současné galerie. Základ stálých expozic tvoří
unikátní soubor více než dvou set děl rakouského i německého malířství
a francouzského pre-impresionistického krajinářství, který shromáždil Johannův bratr Heinrich Liebieg. Tento sběratel a mecenáš umění svou sbírku
odkázal městu Liberec. V současnosti čítá sbírka obrazů galerie v Liberci na
dva tisíce děl a její chloubou je výjimečná sbírka Českého umění 20. století.
Oblastní galerie spravuje i rozsáhlou sbírku graﬁckých listů čítající na dvacet
tisíc děl a rovněž nemalý sochařský soubor.
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Liberecké galerii se díky projektu Integrovaného plánu rozvoje města
podařilo zajistit nové reprezentativní prostory v budově bývalých městských
lázní na Masarykově ulici v Liberci. K přestěhování galerie přistoupilo vedení galerie na základě dlouholeté snahy o řešení dezolátního stavu stávající budovy a depozitářů a nevyhovujících podmínek pro návštěvníky. Nová
budova opatřená všemi standardy, kterými disponují velké evropské galerie,
představuje mimo jiné nutnost vytvořit zde multifunkční vzdělávací prostor
se širokou nabídkou edukačních programů, aktivit a kurzů, podporujících
celoživotní vzdělávání.
Edukační aktivity Oblastní galerie v Liberci lze sledovat již od šedesátých
let ve formě komentovaných přednášek k výstavám a stálým expozicím či
v podobě nárazových akcí, určených pro školy a širokou veřejnost. Liberecká
galerie v devadesátých letech nedisponovala vlastními programy pro děti, ale
snažila se po vzoru západních institucí činnost v tomto směru rozšířit. Upřednostňovala animační projekty fungující na bázi spolupráce s jinými institucemi či přebírala již ověřené typy programů pro školy a veřejnost. Společně
s mnoha českými galeriemi a muzei se liberecká galerie zapojila do projektu
Brána Muzea otevřená Nadace Open Society Fund Praha, a získala tak velmi
kvalitní programy, které bylo možno provázat s vlastním sbírkovým fondem.
Konkrétně šlo o programy Pojďte si hrát s panem malířem (1998–2002), projekt nadace Schola Ludus Bratislava Labyrint a vědecká hračka aneb kouzlo
poznávání (oba viz Brabcová, 2003a, s. 273–275) a dotykovou výstavu Vnímat
rukama (2002) (Vokatá, 2002).
V současnosti se lektorské oddělení Oblastní galerie v Liberci zabývá
systematickou činností, která zahrnuje přípravu, organizaci a hodnocení
pravidelných vzdělávacích a volnočasových aktivit. Mezi stěžejní vzdělávací aktivity galerie patří příprava a realizace programů pro školy. Jedná se
o smíšené galerijní animace založené na kombinaci objektového a smyslového
učení. Jsou připravovány ke krátkodobým výstavám a navazují na témata
těchto výstav. Prakticky nabízí galerie programy po celou dobu trvání výstavy
(cca 2 měsíce) ve čtyřech devadesátiminutových blocích denně. Koncepce
animačních programů je založena na kombinaci mluveného slova s praktickými, převážně výtvarnými etudami různého založení (kresba, prostorové
utváření, tělové či dramatické hry).
Lektor volí takové činnosti, které svým charakterem slouží k přiblížení
inspirace, záměru, postupu či techniky tvorby vystavovaného tvůrce. Podstata animace tkví v účinnosti prožitku a zážitku, který působí jednak jako
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hlavní motivační prvek, jednak jako vlastní prostředek vzdělávání. Propojení
teoretické a praktické činnosti přibližuje žákům a studentům výtvarné umění
s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí. Z každého výukového programu
vzniká dokumentace v tištěné a CD formě, která shrnuje a vyhodnocuje přínos a návštěvnost programu a obsahuje fotodokumentaci z programu. Snahou
lektora je vytvářet komplexní strukturované programy, které jsou koncipovány
ve vazbě na rámcové vzdělávací programy, a umožnit pedagogům začlenění
návštěvy galerie do svých školních vzdělávacích plánů v rámci různých vzdělávacích oblastí.
Do roku 2011 se program k proměnné výstavě sestavoval variabilně tak,
aby vyhovoval žákům prvního stupně i žákům středních škol. Tento způsob
představoval jistá úskalí a neoslovoval žáky z mateřských škol, a proto se
od roku 2011 nově připravují ke každé výstavě tři typy programu pro různé
věkové kategorie od mateřských škol až po střední školy. Tímto způsobem
byly v roce 2011 realizovány programy k výstavě Květy Pacovské Hrátky, šarvátky s obrázky a kukátky (MŠ, žáci ZŠ do 8 let), Tužka, nůžky, papír (ZŠ, žáci
od 9 do 13 let), Místo pro slovo (ZŠ, SŠ, žáci a studenti od 14 let).
Mimo tohoto typu programu nabízí galerie školám speciální komentované prohlídky s výtvarnými etudami přímo v prostorách expozic nebo samoobslužné výtvarné koutky pro nejmenší děti k výstavám dětských ilustrátorů.
Součástí nabídky výtvarných doprovodných aktivit pro širokou veřejnost
jsou sobotní dílny pro rodiny s dětmi (např. Halloween aneb dýně kam se podíváš, Tátu s sebou, Čarodějnice mýma očima a rukama, Animátorská dílna,
Papírové světlohrátky apod.), víkendové kurzy pro dospělé a seniory (série kurzů
kresby či malby na téma ﬁgura, krajina, barva), tematické akce (např. Vánoční třpytivá dílna, Velikonoce na bílo apod.), letní příměstské tábory zaměřené
na výtvarnou výchovu (Výtvarné léto v galerii) nebo výtvarné workshopy s vystavujícími výtvarníky (Lichožrouti s Galinou Miklínovou, Animace z jedné a druhé
kapsy s Cyrilem Podolským, Graﬁcké experimenty s Janem Vičarem apod.).
Liberecká galerie v současnosti zaměstnává jednoho odborného pracovníka, věnujícího se galerijním animacím a práci s veřejností. Vzhledem k široké
nabídce doprovodných aktivit je nutné zaměstnávat také externí lektory, což
jsou většinou studenti vysokých škol. Galerie pořádá v průměru 300 programů a akcí pro veřejnost ročně, návštěvnost doprovodných aktivit tvoří
minimálně třetinu z celkové návštěvnosti.
Zpracováno na základě podkladů Mgr. Adély Pomothy
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Obr. 155 a 156 Doprovodné edukační programy Oblastní galerie v Liberci,
foto: Archiv Oblastní galerie v Liberci
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Obr. 157 Doprovodné edukační programy Oblastní galerie v Liberci,
foto: Archiv Oblastní galerie v Liberci

11.14 Památník Lidice
Podnět ke vzniku Památníku Lidice, příspěvkové organizace ministerstva
kultury, dalo vládní usnesení z 15. března 2000 k rehabilitaci památníků bojů
za svobodu, nezávislost a demokracii. V prvních letech existence Památníku Lidice byla prioritou přestavba lidického kulturního domu na Lidickou
galerii, obnova růžového sadu a rekonstrukce muzea s instalací moderní
multimediální expozice. Od roku 2008 je posláním Památníku Lidice vedle
trvalého uchování památky na obec Lidice i péče o národní kulturní památku
Pietní území Ležáky a od roku 2009 také o Pietní místo Lety.
První kroky v oblasti vzdělávání udělal Památník Lidice v roce 2005 ve
spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání, Vojenským historickým ústavem Praha a Filozoﬁckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze,
kdy získal památník akreditaci vzdělávací instituce a zahájil v rámci dalšího
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vzdělávání pedagogických pracovníků akreditované kurzy pro učitele dějepisu, výchovy k občanství a dalších humanitních předmětů. Zmiňované instituce byly v roce 2006 také u vzniku mezinárodní internetové vědomostní
soutěže „Lidice pro 21. století“ – první výrazné vzdělávací aktivity Památníku
Lidice cíleně zaměřené na mládež, jejímž cílem je zvýšit zájem žáků o moderní historii.
V roce 2007 vznikla v Památníku Lidice pozice pedagogického pracovníka, což umožnilo odborný a systematický rozvoj vzdělávací činnosti památníku. Ta byla o rok později zefektivněna otevřením Vzdělávacího střediska
Památníku Lidice, kde je k dispozici učebna s počítačovým vybavením a prezentační a výukový software umožňující přiblížit život obyvatel Lidic prostřednictvím dobových materiálů.
Nabídka vzdělávacích aktivit se každoročně rozšiřuje v závislosti na podmínkách ﬁnančních, personálních či geograﬁckých. Vedle akreditovaných
seminářů pro učitele, které se věnují tématům Lidic, Ležáků, Letů, odbojové
činnosti v protektorátu, partyzánské činnosti na Slovensku a perzekuci obyvatel Československa v první polovině 20. století, jsou hlavní náplní činnosti
vzdělávací programy pro základní a střední školy. Přímo v Památníku Lidice
probíhají programy zaměřené na historii nebo výtvarné umění, ve spolupráci
s Dětským oddělením Městské knihovny Kladno vznikl program o historii
v literatuře. V nabídce jsou také víkendové výtvarné dílny pro děti mladšího
školního věku, v lidické galerii probíhá „Mezinárodní dětská výtvarná výstava
Lidice“, které se od roku 1973 každoročně účastní kolem 20 tisíc dětí z celého
světa. Pro žáky středních škol vzniklo v produkci Památníku Lidice literárně-hudební pásmo „Kdeže byl ráj“ zachycující prostřednictvím poezie, biblických
i autentických textů z druhé světové války osudy obyvatel Lidic a Ležáků.
Kromě již zmiňovaných mezinárodních soutěží („Lidice pro 21. století“
a „Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice“) pořádá Památník Lidice celostátní přehlídku dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“ a šachový turnaj
pro mládež „Lidická simultánka“.
S převzetím správy nad národní kulturní památkou Pietní území Ležáky
bylo nutné zajistit programy pro školy také v této lokalitě. Pro druhý stupeň
základních škol zde ve zrekonstruovaných prostorách muzea nabízíme program věnovaný historii osady Ležáky, pro mateřské školy a nižší stupně základních škol je k dispozici program s tematikou přírody. K tomuto programu
byl vydán výukový materiál, který dětem zábavnou formou přibližuje okolní
přírodu. Pod hlavičkou národní kulturní památky Pietní území Ležáky pro-
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bíhá celostátní projekt „Oběti a hrdinové“, jehož cílem je, aby žáci základních
a středních škol odhalovali jako aktivní badatelé události druhé světové války
spojené s jejich regionem. Kromě toho je zde vyhlašována fotograﬁcká soutěž
pro žáky ve věku 9–19 let a branný závod pro školy „Memoriál Karla Kněze“,
k uctění památky klíčové osoby ležácké odbojové skupiny Čenda.
V roce 2010 Památník Lidice spolupracoval s Úřadem vlády České republiky na tvorbě DVD „Lety u Písku – místo, o kterém se nesmí mlčet“. Tento
materiál mohou využít také školy při výuce dějin 20. století. Spolupráce probíhá i na úrovni vysokých škol. Studenti Katedry fotograﬁe FAMU v rámci
svého studia fotografují na památných místech a výsledky své práce následně
prezentují v Památníku Lidice.
Veškeré vzdělávací aktivity jsou zveřejňovány na internetových stránkách
Památníku Lidice (www.lidice-memorial.cz, www.lezaky-memorial.cz, www.
lety-memorial.cz), některé z nich mají samostatné stránky (www.lidice21.cz,
www.mdvv-lidice.cz, www.obetiahrdinove.cz, www.lidice-sbory.cz). Samozřejmostí jsou v elektronické podobě volně dostupné pracovní listy s lidickou
a ležáckou tematikou. Školy si rovněž mohou zapůjčit putovní výstavy Památníku Lidice. Spektrum jejich zaměření je široké – od historie památných míst
Lidice, Ležáky, Lety přes historii podobně postižených míst v Evropě (Hirošima, San Pancrazio, Telavåg, Oradour sur Glane, Český Malín, Javoříčko)
až po výstavy s výtvarnou tematikou (M. Uchytilová, výběr z Mezinárodní
dětské výtvarné výstavy).
V současné době zabezpečují semináře pro učitele a veškeré vzdělávací
programy pro školy (včetně vědomostní a fotograﬁcké soutěže a projektu
Oběti a hrdinové) dva pedagogičtí pracovníci. Všechny výše popsané aktivity mají za cíl vytvořit pro školy různorodou nabídku s co nejpříznivějšími
podmínkami pro učitele a žáky. Jenom tak se dá předpokládat, že využití
projektů a programů Památník Lidice bude pro učitele pomocí a pro žáky
zefektivněním výuky novodobé historie.
O významu Památníku Lidice a národní kulturní památky Ležáky svědčí
jejich návštěvnost pohybující se nad sedmi tisíci návštěvníků ročně. O vzrůstajícím rozsahu a kvalitě vzdělávacích aktivit zase vypovídá skutečnost, že
z původních 171 žáků absolvujících osm programů nabízených v roce 2007 se
v roce 2010 rozrostla návštěvnost na 2 700 žáků a nabídka na 127 programů.
Zpracováno na základě podkladů MgA. Naděždy Rezkové Přibylové
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Obr. 158 Vyhlídkový let pro vítěze vědomostní soutěže Památníku Lidice,
foto: Archiv Památníku Lidice

Obr. 159 Výtvarná dílna v Památníku Lidice, foto: Archiv Památníku Lidice

Edukační působení současných českých muzeí – příklady z praxe 333

Obr. 160 Učebna Vzdělávacího střediska Památníku Lidice,
foto: Archiv Památníku Lidice

11.15 Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Regionální muzeum a galerie v Jičíně je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Jako regionální muzeum tvoří, eviduje,
spravuje a prezentuje sbírky dokládající vývoj regionu Jičínska, resp. území
bývalého okresu Jičín (jihovýchodní část Českého ráje). Návštěvníkům nabízí
vlastivědnou expozici mapující vývoj regionu od počátků osídlení do 20. století (8 sálů) a dále muzejní hernu, muzejní loutkové divadlo, přístup do autentických prostor zámku a prostory pro krátkodobé výstavy (výstavní chodba
a galerie), kde pořádá kolem 14 výstav ročně.
Muzeum sídlí v části 1. patra barokní budovy Valdštejnova paláce na jičínském náměstí, galerie v přízemí téže budovy v autentických prostorách bývalé
Valdštejnovy konírny. V roce 2010 navštívilo expozice jičínského muzea, galerii,
přednášky a další akce pro veřejnost celkem 27 570 návštěvníků. Muzeum je
známé jako „Muzeum hry“, tzn. expozice interpretuje interaktivně, prostřednictvím hry. Návštěvníkům nabízí čtyři typy tištěných průvodců, resp. čtyři různé
přístupy k interpretaci expozice, které může návštěvník volně kombinovat.
Vývoj edukačního pracoviště jičínského muzea a galerie se započal v roce
1997, kdy muzeum vstoupilo do programu Brána muzea otevřená. Účast
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v programu byla v roce 1999 popudem k formulování strategie rozvoje instituce, která počítá se hrou jako s velmi efektivním komunikačním, prezentačním
a edukačním prostředkem. V roce 2000 byl již v rámci plnění strategie rozšířen pracovní úvazek jedné z průvodkyň o 10 hodin týdně, speciálně určených
k edukační činnosti, komunikaci se školami, tvorbě a realizaci doprovodných
programů k výstavám aj.
V roce 2002 byla otevřena první stálá interaktivní expozice Muzea hry,
resp. inovovaná vlastivědná expozice doplněná o herní prvky. Za tuto stálou
expozici získalo muzeum v roce 2003 první cenu v soutěži Gloria Musealis.
Jako první se také zaměřilo na „rodinu“ jako cílového návštěvníka a nabídlo
veřejnosti text interaktivního rodinného průvodce vlastivědnou expozicí.
Díky programu Brána muzea otevřená muzeum získalo dotaci na poloviční
úvazek pro edukačního pracovníka a byl realizován pilotní projekt Living
History (Příběh Elišky Kateřiny Smiřické). Ve spolupráci s archivem PNP,
Státním okresním archivem Jičín a devíti základními školami byl připraven
projekt Terra Felix – Terra Desolata (Život v době 30leté války. Poznávání míst,
ve kterých žijeme), který znamenal první rozsáhlou spolupráci jičínského muzea se školami na jednom tématu.
Od roku 2003 se vykrystalizovalo současné spektrum edukačních aktivit,
které lze rozdělit do čtyř oblastí: aktivity ke krátkodobým výstavám, aktivity
pro veřejnost mimo výstavy, velké projekty ve spolupráci se školami a konečně
aktivity ke stálé expozici.
Aktivity ke krátkodobým výstavám spočívají v zajištění doprovodných
programů k některým výstavám. Jedná se buď o průvodcovské slovo (většinou
pro školní skupiny), případně tvorbu pracovních listů či spoluúčast na přípravě doprovodné dílny a podíl na její realizaci. Doprovodným programem
jsou doplněny zejména autorské výstavy jičínského muzea (Smím prosit?),
výstavy regionálních umělců (Karel Šlenger – Ohrožená Země) nebo výstavy
vánoční a velikonoční (Pozdraveno budiž světlo, Homo Faber). Návštěvnost
školních dětí na krátkodobých výstavách i využívání stálé expozice učiteli
výrazně podporuje předplatné, které muzeum školám nabízí a které učitelé
rádi využívají.
Aktivity pro veřejnost mimo výstavy znamenají zejména organizaci přednášek odborných pracovníků a hostů muzea a galerie. Dále se jedná o zajištění mimořádných akcí, jako např. Muzejní noc, nebo obnovu lidové tradice
vynášení Morany. Jičínské muzeum a galerie má také zájem o kontakt se
seniory, pro něž kurátorka sbírky pozitivů a negativů spolu s historičkou pravi-
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delně pořádá setkávání pamětníků „Čaj o páté“. Obsahem těchto setkání jsou
tematické projekce dobových fotograﬁí, které senioři komentují. Upřesňují
tak popisy vybraných fotograﬁí a svými vzpomínkami doplňují informační
zázemí muzea. Touto aktivitou se kultivuje i sociální rozměr působení muzea
na veřejnost.
Ve spolupráci se školami muzeum realizuje také velké vzdělávací projekty. V úvodu zmíněný projekt Terra Felix – Terra Desolata položil základ pro
speciﬁcký typ vzdělávacích komunitních projektů. Vždy je do nich zapojeno
najednou několik škol (6–15), které pracují na jednom společném tématu,
v rámci kterého má každá škola své proﬁlové téma. Tyto projekty jsou realizovány ve spolupráci se Státním okresním archivem. Snaží se zapojit větší komunitu občanů, další kulturní a správní instituce a především několik
generací „řešitelů“ najednou. Jedná se o projekty Cestička do školy (2004),
„Zpátky ni krok!“ (2009) a Zachytit zmizelé (2011).
Edukační pracoviště realizuje také doplňkové aktivity ke stálé expozici.
Jedním z programů jičínského muzea je program Muzeum na dotek, který
nabízí možnost hmatového a komplexního zážitku vybraných míst expozice.
Tento program je nabízen speciálně nevidomým a slabozrakým občanům
a edukační pracoviště se podílí na jeho propagaci a speciálních prohlídkách
pro tuto skupinu návštěvníků. Avšak také všem ostatním dává možnost vyzkoušet si způsoby poznávání při omezení vizuálních podnětů.
Aktuálním úkolem edukačního pracoviště je příprava souboru programů
ke stálé expozici, které přivedou žáky a studenty do muzea několikrát během
školní docházky. Prvním z této řady je celoroční program pro mateřské školy
Procházky do minulosti, který je opakovaně realizován a ověřován od roku
2007. Druhým je Muzejní prvouka, kde se žáci 2. tříd seznamují s funkcí muzea, systémem správy sbírek, s muzejní expozicí a s nejvýznamnější postavou
regionálních dějin, Albrechtem z Valdštejna.
V současné době je edukační pracoviště muzea součástí oddělení marketingu a práce s veřejností. Tato pracovní pozice je dotována úvazkem 30 hodin
týdně. Kromě výše uvedených aktivit má edukátor v náplni práce ještě zastupování muzea při styku s médii, podíl na propagačních kampaních, tvorbu
a publikaci tiskových zpráv a dalších informačních materiálů pro novináře
i laickou veřejnost. Podílí se také na aktualizaci webových stránek a na fundrasingových činnostech.
Zpracováno na základě podkladů MgA. Aleny Anny Kyselo
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Obr. 161 Edukační program Procházky do minulosti
v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně, foto: Věra Šejnová

Obr. 162 Edukační program Muzejní prvouka v Regionálním muzeu a galerii
v Jičíně, foto: Alena Anna Kyselo
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Obr. 163 Publikace Regionálního muzea a galerie v Jičíně Zpátky ni krok,
pojednávající o edukačním projektu k 20. výročí Sametové revoluce,
autoři: Alena Anna Kyselo, Eva Bílková et al.

11.16 Regionální muzeum Mělník
Regionální muzeum Mělník sídlí v budově bývalého kapucínského kláštera, původně měšťanského domu pocházejícího z 2. poloviny 14. století na
náměstí Míru v historickém centru města. Specializuje se na historii výroby
dětských kočárků v České republice a historii vinařství v Čechách. V historickém interiéru se nachází stálá expozice muzea, jejímž hlavním tématem
je vinařství, regionální historie a příroda. Část expozice vinařství je umístěna v původních středověkých sklepích. Druhá stálá expozice Historických
kočárků se nachází v samostatné budově v Ostruhové ulici cca 100 metrů
od hlavní budovy muzea a představuje návštěvníkům vývoj dětského kočárku
v ČR od druhé poloviny 19. století do konce šedesátých let 20. století.
Muzeum považuje práci s dětmi a mládeží, jakož i spolupráci se školami za jednu z prioritních oblastí své činnosti. Pracovní pozice muzejního
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pedagoga se zde systematizovala od druhé poloviny roku 2008. Muzeum si
vypracovalo formy efektivní komunikace s učiteli, mj. byl vytvořen adresář
spolupracujících učitelů, kterým je pravidelně před zahájením nového školního roku zaslán nabídkový katalog s pestrou nabídkou přednášek, výstav
s doprovodnými programy, publikací aj. Z prostorových důvodů v muzeu
chybí speciální místnost pro edukační aktivity, které se proto odehrávají přímo
ve výstavních sálech. Koncepce jednotlivých výstav s tímto prvkem předem
počítá ve svých scénářích a samotní návštěvníci si pochvalují přirozené prolínání klasických výstavních prvků s interaktivními zónami.
V posledních letech se nese charakter takřka všech realizovaných výstav
a akcí v mělnickém muzeu v duchu školami preferované interaktivity. Autoři
výstav spolupracují s muzejní pedagožkou již při plánování dané výstavy.
Velmi nosná je taktéž spolupráce s technickým oddělením muzea při přípravě
interaktivních prvků, herních zón či například funkčních replik sbírkových
předmětů. Možnost „sáhnout si“ na minulost a vyzkoušet si určité činnosti se
u návštěvníků setkává se značným ohlasem a zkušenosti ukazují, že poselství
jednotlivých výstav a akcí je tak snáze vnímáno a přijímáno.
Programy k výstavám mívají charakter komentovaných prohlídek, komentovaných prohlídek v dobovém ošacení, dramatizačních prvků, scének či
prvků ze zážitkové pedagogiky. V rámci programů bývají děti přímo zapojeny
do dění, učí se vybrané činnosti nebo si zhotovují vlastnoruční výtvory, které
jim jako originální suvenýr připomínají návštěvu muzea. Mnohým návštěvníkům vzniká z těchto předmětů, různých pracovních materiálů, fotograﬁí či
písemných reﬂexí jakési muzejní portfolio.
Bylo tomu tak při výstavě Třpytivá krása, kde si děti vyzkoušely roli výrobců perličkových ozdob a korálkářů a odcházely s vlastnoručně zhotovenými
šperky, při výstavě Mami, budeš babičkou…, kde se během vtipně zdramatizované komentované prohlídky dozvěděly mnohé o péči o děťátko, včetně
vyzkoušení si rozličných způsobů přebalování, jízdy zručnosti historickými
kočárky, hracích karet s hádankami a kvízy ze světa nejmenších v „kocouří
škole“. Maximální počet herních zón byl připraven na úspěšné výstavě Keltové ve středních Čechách (výroba amuletu, keramická dílnička, domalovánky
a omalovánky, keltské domino – keltmino, hra s runovým písmem, hádání
pokrmů z keltské kuchyně, voňavé hádání, strom přání, věštírna, keltský šatník, stolní hra Keltská bitva, hra na archeology a kvízy), kterou provázeli
návštěvníky „osadníci“ keltské osady, jinak pracovníci muzea.
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Velký zájem vyvolala i výstava Vánoce s vůní vanilky, která byla malým nahlédnutím do českých kuchyní v čase adventním a vánočním od konce 19. století do šedesátých let století dvacátého. Ryze interaktivní charakter měly i další
aktivity, jako například unikátní projekt Loukamosaic spočívající ve skládání
motivů květů z barevných keramických střípků do největší mozaiky na světě.
Projekt navíc doprovázel program Květohrátky, kde se děti hravou formou dozvěděly mnohé o významu květin v životě našich předků prostřednictvím pěti
smyslů. Důraz na dětského návštěvníka byl prioritní i při posledních ročnících
výstavy hub či v pořadu Velikonoční dávnohrátky. Pro mladší žáky byl připraven
projekt Pomlázka se čepejří…, zaměřený na vybrané velikonoční tradice.
V průběhu roku 2010 se uskutečnila řada akcí, např. putovní ekologická
výstava Jak se žije ve Středočeském kraji, k níž byl připraven stejnojmenný
doprovodný program pro žáky základních škol a studenty. Kromě jiného
výstavu doplňovala interaktivní zóna, kde si na plošné skládačce žáci procvičili správné třídění odpadu, navrhovali územní plánování v magnetické hře
a vymýšleli kroky ke zlepšení stavu životního prostředí.
Muzeum spolupracovalo také při přípravě mělnického masopustu nebo
při vynášení smrti. V rámci výstavy Brouci, svět pod našima nohama proběhl
stejnojmenný doprovodný projekt pro děti, při kterém získaly poutavou formou základní představu o významu brouků v ekosystému. K historické výstavě „Život na tvrzi renesančního rytíře“ byl pro školy připraven program, který
žákům přiblížil prostředí drobné venkovské šlechty v době předbělohorské.
Také v rámci vánoční výstavy Až zvoneček zacinká, která představovala
pohled do hračkářských obchodů v předvánočním čase v době od přelomu
19. a 20. století do 70. let 20. století, byl připraven speciální projekt pro děti.
K vidění byly například unikátní kotvová kamenná stavebnice, kočárky a vozíky, panenky s porcelánovými hlavičkami i ty novější z celuloidu či první
chodičky nebo také plyšové hračky, které sedávaly na postýlkách dětí před
mnoha desítkami let.
Spolupráce mělnického muzea se školami má mnoho podob. Velký
úspěch zaznamenala spolupráce se ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník na celorepublikovém projektu „Tady jsme doma“, zaměřeném na historii a poznávání tradiční lidové kultury svého regionu. Projekt byl vybrán k prezentaci
na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici do pořadu „Děti dětem“.
Muzeum věnuje pozornost i nejmladším dětem, a to v rámci spolupráce s rodinným centrem Kašpárek.
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Pestrou nabídku doplňují také přednášky odborných pracovníků přímo
v muzeu nebo v externím prostředí (např. školy, volnočasová zařízení pro děti
a mládež aj.), při nichž se využívají speciální prostředky, např. tzv. cestovní
muzejní kufřík. Muzeum poskytuje metodickou pomoc při nácviku hudebně dramatických vystoupení, zajišťuje exkurze po historickém jádru města,
připravuje pracovní a badatelské listy, program Příroda na dotek s muzejním
přírodovědcem v terénu či programy ve vlastním prostředí školy (tzv. muzeum na kolečkách). Na žádost pedagogů byl vytvořen úspěšný projekt Poznej
své město, poznej svůj region s cílem seznámit žáky s minulostí a speciﬁky
mělnického regionu. V nadcházejícím období bude muzeum věnovat větší
pozornost také sociálně znevýhodněným skupinám, především seniorům,
a také rodinám s dětmi. Cílem je vytvoření přirozeného komunitního centra
pro setkávání lidí napříč generacemi.
Zpracováno na základě podkladů Mgr. Jitky Králové

Obr. 164 Vynášení Morany v atriu Regionálního muzea Mělník, foto: Jitka Králová
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Obr. 165 Muzejní dílna pro děti v rámci programu Velikonoční dávnohrátky,
Regionální muzeum Mělník, foto: Jitka Králová

Obr. 166 Pracovníci Regionálního muzea Mělník v rolích pánů Pětipeských
(výstava Život na tvrzi renesančního rytíře), foto: Romana Vojáčková
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11.17 Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou
Národní kulturní památka Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou se
nachází v západní části České republiky nedaleko lázní Karlovy Vary. Ačkoliv je toto místo díky svým bohatým dějinám plné kulturních i přírodních
památek, hlavním turistickým lákadlem je bezesporu soubor výjimečných
historických a uměleckých architektur, z nichž nejcennější je gotický hrad,
renesanční palác a barokní zámek. Od roku 2002 je zde veřejnosti trvale
prezentována unikátní románská ostatková schránka – relikviář sv. Maura,
jedinečná památka svého druhu ve střední Evropě. Této nejvýznamnější památce ve sbírkách Státního hradu a zámku Bečov je také věnován jeden ze
dvou návštěvnických okruhů.
Během prohlídky průvodce běžně seznámí návštěvníky s historií tohoto význačného díla, příběhem jeho objevení a dlouhým procesem záchrany
a restaurování. Vrcholem prohlídky je návštěva trezorové místnosti, kde je
ve speciální vitríně umístěn samotný relikviář. O toto vyvrcholení byli bohužel
až do roku 2011 ochuzeni nevidomí návštěvníci. Zároveň si byla správa hradu
a zámku vědoma toho, že pro dětského návštěvníka je standardní prohlídka
příliš dlouhá a odborná. Vznikl tak nápad na vytvoření speciální edukační
pomůcky pro tyto účely.
Nejednalo se o první akci tohoto druhu na Bečově. Edukační aktivity
jsou zde rozvíjeny již od roku 2005, vzdělávací programy byly i důležitou
součástí projektu oceněného v roce 2010 cenou EUROPA NOSTRA v kategorii Výzkum. Výzkum v této oblasti je veden v rámci Institucionalizovaného výzkumného úkolu č. 205 – Výzkum metod prezentace a zprostředkování
kulturních hodnot památkového fondu veřejnosti jako nástroj identiﬁkace společnosti s kulturním dědictvím. Během výzkumných aktivit se podařilo navázat dlouhodobou spolupráci s pedagogickými fakultami Univerzity Karlovy
v Praze a Západočeské univerzity v Plzni a také s pražskou Přírodní školou
(Soukromým reálným gymnáziem Přírodní škola, o. p. s.).
Právě díky spolupráci s posledně jmenovanou institucí došlo k realizaci projektu speciálních programů pro nevidomé a dětské návštěvníky. Díky
grantu od nadace VODAFONE „V pohybu“, který získali studenti školy, se
mohla na podzim roku 2010 rozběhnout výroba haptického modelu relikviáře
sv. Maura. Tak jako jiné akce na Bečově proběhla i tato formou příkladné
spolupráce několika institucí – mimo výše zmíněných se zapojil také krajský
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úřad, základní škola v Bečově nad Teplou, Správa pražského hradu aj. Velmi
významně vstoupila do projektu Vězeňská služba ČR, konkrétně Věznice
v Horním Slavkově. Ta již v předchozích letech ve své modelářské dílně, založené roku 2008, realizovala pro správu hradu a zámku několik speciﬁckých
zakázek.
V modelářské dílně Věznice v Horním Slavkově byl v zimě 2010/2011 zhotoven z borového dřeva dřevěný model schránky relikviáře v měřítku 1 : 1, dále
14 pozlacených sošek svatých vyrobených z polyuretanu (odlitky) a 12 reliéfů
ze stejného materiálu. Díky použitým materiálům se stávají jednotlivé komponenty výzdoby velmi odolnými. Uvnitř modelu je dále simulován reálný
obsah relikviáře – tzn. kůže, textilie, kosterní ostatky a autentika (vyrobená
v měřítku 1 : 1, ovšem oproti originálu z jiného materiálu). V dílně vznikl
i vozík, díky kterému je rozměrná pomůcka mobilní a je možné s ní dobře
manipulovat v expozici, či dokonce vyjíždět přímo na půdu základních škol
či různých zařízení pro nevidomé. Programy byly od prvního představení
pomůcky v únoru 2011 na Pražském hradě již několikrát realizovány v externím prostředí na školách nebo prezentovány na různých konferencích apod.
Studenti Přírodní školy dále doplnili pomůcku o komiks, který vypráví
příběh putování relikviáře z belgického Florennes do Bečova nad Teplou.
Na vozíku je rovněž přehrávač, na kterém je možné pustit záznam kramářské písně o relikviáři, a přímo v bečovské expozici program doplňuje krátký
animovaný ﬁlm o osudech sv. Maura. Pro nevidomé jsou dále k dispozici
texty o relikviáři v Braillově písmu a haptická mapa, na které si mohou udělat
představu o cestě relikviáře z Belgie do Bečova.
Díky haptickému modelu, který je součástí expozice, v letošním roce
modernizované, je nyní možné představit relikviář sv. Maura a jeho příběh
širšímu spektru zájemců.
Zpracováno na základě podkladů Mgr. Kateřiny Pánkové
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Obr. 167–169 Haptický model relikviáře sv. Maura na Státní hradě a zámku
Bečov nad Teplou, fototéka Národního památkového ústavu, foto: Alena Švehlová

Edukační působení současných českých muzeí – příklady z praxe 345

11.18 Technické muzeum v Brně
Technické muzeum v Brně obnovilo svou činnost v červnu roku 2003
v upravené budově bývalé Tesly v Brně-Králově Poli. V roce 2011 slaví 50 let
od svého vzniku. Technické muzeum v Brně je příspěvkovou organizací se
samostatnou právní subjektivitou a je přímo řízeno Ministerstvem kultury
České republiky. Muzeum spravuje 38 technických oborů a svůj sbírkový fond
prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo
ve spolupráci s jinými institucemi, včetně zahraničních.
Speciální zaměření Technického muzea v Brně, které dokumentuje vývoj
vědy, techniky a výroby, má samozřejmě oproti muzeím s regionální působností své zvláštnosti, které je třeba při edukační práci s mládeží zohlednit.
Celkem pět průvodců se věnuje studiu muzejně pedagogické problematiky, a proto je paleta forem a metod využívaných v edukační činnosti muzea
velmi pestrá. Vychází na jedné straně ze struktury sbírkového fondu muzeí
a jejich možností a na straně druhé z potřeb škol, příp. konkrétních požadavků učitelů. V posledních letech se uplatňuje mezipředmětovost, prosazovaná
i v rámci školního vzdělávání. Edukační projekty muzea jsou dále zaměřeny
na poznání a pochopení souvislostí, analogií a obecných zákonitostí, snahou
je umožnit návštěvníkovi i vnímání více smysly. Návštěva muzea vnáší do procesu poznávání oproti školnímu vyučování jiné stimuly. Žáci se ocitají v jiných
prostorách, mají větší možnost pohybu, bezprostřední kontakt s autentickými
předměty, možnost práce s funkčními modely atd., a to vše způsobuje, že žáci
vnímají jiným způsobem. Přestože muzeum nemůže školní výuku nahrazovat,
edukační programy muzea se mohou stát její významnou součástí.
Speciální programy ke stálým expozicím začalo muzeum školním skupinám z I. i II. stupně, středním školám a učilištím nabízet od školního roku
2003/2004. V současné době je každá ze čtrnácti expozic Technického muzea
v Brně tímto programem doplněna a je na rozhodnutí učitele, jestli skupina
absolvuje prohlídku samostatnou nebo prohlídku s programem a lektorem.
Edukační pracovníci mají připraveny textové podklady a libreto programu,
stejně jako řadu otázek pro žáky, pomocí kterých je mohou aktivizovat a vyvolat zajímavou diskuzi. Každá expozice obsahuje také nejrůznější ukázky nebo
krátké ﬁlmy, funkční modely a pomůcky, které si žáci mohou vzít do rukou.
Děti nejsou vedeny k zapamatování velkého množství informací, muzeum
usiluje spíše o vytvoření vztahu k vědě a technice a jejich historii. Během
programů si děti uvědomují, jak velký intelektuální potenciál je ve vědě a tech-
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nice skryt a kolik schopností, dovedností i bezpodmínečné spolupráce přesahující hranice zemí i časů bylo zapotřebí k dosažení současné technické úrovně.
Specialitou muzea je „Technická herna pro malé i velké“, která není klasickou expozicí. Podobných heren, dnes často nazývaných science centra, je v ČR
již více, nutno ale poznamenat, že herna Technického muzea v Brně byla
první svého druhu u nás. Neustále probíhá její doplňování o nové exponáty či
didaktické pomůcky, součástí je i prostor vymezený nejmenším návštěvníkům.
V herně se mohou návštěvníci seznamovat s fyzikálními a technickými principy prostřednictvím vlastní aktivity, např. manipulací a experimentováním
s různými modely a funkčními pomůckami. U každého modelu jsou uvedeny
jasné a stručné pokyny (k dispozici jsou i v angličtině), jak má návštěvník
postupovat a co se bude dít. Na závěr je připojeno i vysvětlení fyzikální podstaty jevu. Pro děti je k dispozici brožurka „Technická herna do kapsy“, s jejíž
pomocí mohou návštěvníci experimentovat i v domácím prostředí. Herna je
určena především školní mládeži a vlastním lektorským programem doplňuje
především výuku fyziky. Lektor je v herně přítomen i mimo program, aby byl
k dispozici radou a pomocí.
Od školního roku 2003/2004, kdy muzeum svou nabídkou programů
oslovilo školy brněnského regionu, je vedena denní statistika návštěvnosti.
Frekvence využívání je sledována jednak kvantitativně, ale zároveň jsou zpracovávány i věcné připomínky k obsahu programů. Po osmi letech lze jednoznačně říci, že v pořadí návštěvnického zájmu si trvale bezkonkurenčně
udržuje prvenství „Technická herna“ (jen v roce 2010 ji navštívilo 7 923 žáků),
druhé místo patří programu k expozici „Ulička řemesel“ (zde jsou k dispozici
i pracovní sešity pro 1. a 2. stupeň) a třetí místo zaujímá se svým edukačním programem expozice „Parní motory“. K oblíbeným patří také program
k expozici sdělovací techniky s názvem „Od tamtamu k internetu“, program
k „Vodním motorům“ a „Jak jsme jezdili“. Jen v roce 2010 navštívilo výše zmíněné programy více než 21 000 žáků.
Samostatnou pozornost zasluhuje program k expozici „Kultura nevidomých“. Původní Slepecké muzeum se v roce 2000 stalo součástí Technického
muzea v Brně jako oddělení Dokumentace tyﬂopedických informací. Pracovníkům se podařilo vytvořit ojedinělou expozici, již navštěvují nejen nevidomí, ale také např. studenti speciální pedagogiky pedagogické fakulty, střední
zdravotnické školy nebo žáci základních škol. Program k expozici je velmi
poutavý – návštěvníci se seznamují s řadou skutečných pomůcek, které zrakově postižení používají od útlého dětství. Je jim vysvětlen princip Brailleova
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písma a prezentováno dnešní počítačové vybavení pro nevidomé („mluvící
počítače“). Absolventi programu si v závěru vyzkouší se zavázanýma očima
pohyb v prostoru, který je pro nevidomé nejobtížnější.
Od roku 2006 disponuje muzeum Výtvarně technickou dílnou, která je
zvláště pro mladší děti velmi přitažlivá a pozitivně ovlivňuje jejich osobnostní vývoj. Dosud největší úspěch měla dílna malování na hedvábné šátky
solnou technikou, kterou úspěšně zvládli i předškoláci. Dílna si již získala
stálé návštěvníky z řady škol i rodičů s dětmi o víkendech. Muzeum usiluje
o to, aby programová nabídka dílny korespondovala s programem výstavních
a prezentačních akcí muzea a aby nebyla pouze nabídkou kurzů rukodělně
zaměřené zájmové činnosti.
Edukační programy muzea se setkávají u učitelů s úspěchem, takže nabídku často využívají opakovaně. Důležitou součástí práce tvůrců programové
nabídky je také reﬂexe připomínek a podnětů návštěvníků. Edukační činnost
muzea vhodně navazuje na jeho další činnosti muzea, tedy muzejní dokumentaci a další využívání technického kulturního dědictví.
Zpracováno na základě podkladů Mgr. Drahomíry Přikrylové

Obr. 170 Technická herna, nejoblíbenější místo v Technickém muzeu v Brně,
foto: Archiv Technického muzea v Brně
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Obr. 171 Edukační program k expozici Ulička řemesel,
foto: Archiv Technického muzea v Brně

Obr. 172 Edukační program k expozici Parní motory,
foto: Archiv Technického muzea v Brně
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11.19 Vlastivědné muzeum v Olomouci
Vlastivědné muzeum v Olomouci je typickým regionálním muzeem, jehož hlavní akviziční oblastí je území Moravy. V řadě oborů má však činnost
muzea výrazně nadregionální charakter. Jsou zde uloženy sbírky archeologie,
dějin umění, numizmatiky, etnograﬁe, kartograﬁe, hudby, lékařství a lékárenství, militarií, průmyslu, obchodu a řemesel, mineralogie, geologie, zoologie,
paleontologie, botaniky a mnoho menších sbírek. V současnosti je muzeum
příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Hlavní výstavní budovou muzea je bývalý klášter klarisek v centru Olomouce. V těsné
blízkosti stojí druhá budova, jejíž prostory slouží především jako depozitáře
sbírkového fondu, obsahujícího téměř milion položek.
Veřejnou prezentací muzea, plánováním, organizací, výtvarným řešením
a instalací výstav, spoluprací s médii, prací s veřejností a edukační činností se v současné době zabývá nově vzniklý Útvar marketingu a prezentace.
Od roku 2005 jsou ve Vlastivědném muzeu v Olomouci realizovány edukační
programy vycházející z principů muzejní a zážitkové pedagogiky, směřující
účastníky k aktivní práci s expozicemi a využívání muzea jako zdroje informací. Díky alternativním metodám výuky se všech programů mohou účastnit
i děti a dospělí s různými typy znevýhodnění.
V průběhu let 2005–2009 byla veškerá edukační činnost aktivitou pracovníků s jiným pracovním zařazením v rámci muzea – věnovaly se jí dvě
pracovnice Přírodovědného ústavu muzea (botanička a dokumentátorka).
Od roku 2010 bylo již v organizační struktuře instituce ustanoveno místo
muzejního pedagoga na plný úvazek. Zároveň bylo místo dokumentátora
Přírodovědného ústavu převedeno na kumulovanou funkci muzejní pedagog/dokumentátor. Tímto bylo pro edukační aktivity získáno 1,5 úvazku.
S další změnou organizační struktury muzea v druhé polovině roku 2010 byl
částečný úvazek 0,5 pro muzejní pedagogiku převeden na 2 částečné úvazky 0,3 pro jednoho pracovníka každého odborného ústavu a současně byly
úvazky (celkem 1,6) zařazeny do struktury nově vzniklého Útvaru marketingu
a prezentace. Na každém z ústavů byl jeden odborný pracovník jmenován
odborným garantem pro muzejní pedagogiku.
Po prvních pokusech vytvářet doprovodné aktivity ke krátkodobým výstavám se v roce 2006 přistoupilo především k realizaci edukačních projektů
cíleně zaměřených na stálé přírodovědné expozice. První projekt Ze světa
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zvířat sestával ze tří samostatných vzdělávacích programů určených žákům
základních a speciálních škol: „Zvířátka v zimě“ pro 1. stupeň, „Všechno lítá, co
peří má…“ a „Chlupatý svět“ pro 2. stupeň. Programy byly připraveny v souladu
s osnovami předmětu prvouka a přírodovědných předmětů nebo odpovídajícími tematickými okruhy Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání. Školy tak dostaly možnost začlenit návštěvu muzea do učebního plánu jako plnohodnotný prvek výuky. Obsahovou náplň tvořila aktivní
práce dětí v přírodovědných expozicích s informacemi „stálými“ (exponáty,
popisky), ale i nadstandardními ve formě fotograﬁí, otisků stop, siluet ptáků,
hlasových projevů zvířat či předmětů pro hmatovou dílnu.
V druhém projektu „Mamuti už jdou!“ se prolínaly poznatky z předmětů
dějepis, přírodopis a výtvarná výchova. Jeho cílem bylo seznámit žáky se životem mamutů v pleistocénu a zároveň i s životem člověka v tomto období.
Děti pracovaly např. s muzejními exponáty, texty a obrázky, v pracovních
mapách vyhledávaly paleontologická naleziště nebo doplňovaly časové osy.
Po řadě opakování byl úspěšný projekt postupně přetvořen do výukového
programu „…Doba ledová je doba ledová…“, který se více zaměřoval na velké
savce pleistocénu a paleontologické nálezy a byl realizován až do uzavření
expozic v roce 2010.
Na propojení předmětů dějepis a zeměpis s výtvarnou a dramatickou výchovou byl vystavěn výukový program „Střepy aneb cesta za miskou“ k archeologické expozici Pravěk Olomoucka. Jeho cílem bylo seznámit žáky s různými
typy keramických nádob a zdůraznit význam keramiky pro poznávání minulosti. Výsledky práce v expozici prezentovali žáci v průběhu programu formou
dramatické etudy a v závěru programu vytvořil každý z keramické hlíny svou
vlastní zdobenou misku.
Na první doprovodné programy ke krátkodobým výstavám, jako byly například výukové program „Kov, kámen a šperk“ a „Opeřenci v pasti“, navazovaly
v roce 2010 a 2011 tři výukové programy realizované při příležitosti významného výstavního projektu Olomoucké baroko. Tématu řemesel a cechovního
zřízení v době baroka se věnoval program „Průvodce po tajích řemesla barokního“. Program „Jak se brání městské brány“ představil Olomouc v době
pruského obléhání, program Pulvis Sympathicus se zase odehrával v prostředí
barokního herbaria, kde rozvíjel mj. tematiku léčení v době baroka. V celkové statistice návštěvnosti tvořily výukové programy 15 % celkového počtu
návštěvníků.
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Při příležitosti výstavy Stalo se v zemi české aneb jak se učil dějepis v roce
2010 obohatilo edukační pracoviště nabídku muzea o samoobslužný model
doprovodného programu. Byly vytvořeny tzv. „paper dolls“ – oblékací papírové panenky s kolekcemi kostýmů ve variantách čtyř módních epoch. Ty mohli
návštěvníci vymalovat, vystřihnout a odnést si domů. Na práci s didaktickým
obrazem od Z. Buriana byla založena hravá „dokreslovačka“ s chybějícími
částmi obrazu. Přitažlivým a novým prvkem v edukační činnosti muzea se
stal také skládací model olomoucké radnice, který bylo možné sestavit do různých historických podob a doplnit odnímatelnými detaily a magnetickými
fasádami. Součástí výstavy byla i zkušebna kostýmů inspirovaných historií.
Na tento typ samoobslužného programu navázala také interaktivní součást expozice Olomoucké baroko. Zde si v iluzivních řemeslnických dílnách
(puškařské, zlatnické, hrnčířské, lékárnické) mohli návštěvníci vyzkoušet
vždy jednoduchou praktickou činnost důležitou pro vybrané řemeslo. Jako
komunikační prvek byly použity dvojrozměrné malované iluzivní ﬁgury tzv.
„tichých společníků“, inspirované výstavními exponáty tichých společníků
z doby baroka. Důležitou interaktivní částí výstavy bylo i barokní herbarium
se sušenými bylinami nebo barokní zkušebna oděvů s velkými zrcadly a skříní
plnou kostýmů.
Muzeum připravuje také dílny pro veřejnost nazvané „muzejní lekce“,
z nichž první vznikly v létě 2010 („Mandalení“ a „Na vlně bylinkové vůně“).
Muzejní lekce umožňují účastníkům hlouběji proniknout do témat vztahujících se k výstavám i expozicím. K výstavě Olomoucké baroko byl vytvořen
cyklus muzejních lekcí s názvem Sedm kroků do baroku, který se věnoval postupně různým tématům, jako např. barokní šperk, růženec, masky a škrabošky aj. Prostřednictvím různých typů nabízených edukačních aktivit, v nichž
bude muzeum i nadále pokračovat, je u návštěvníků rozvíjen vztah k regionu,
kulturnímu a přírodnímu dědictví a k ochraně přírody a krajiny.
Zpracováno na základě podkladů Mgr. Magdy Bábkové Hrochové,
Bc. Ivy Spáčilové, Mgr. Moniky Dokoupilové a Bc. Martiny Zedkové
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Obr. 173 Dramatická etuda v rámci výukového programu Střepy aneb cesta za miskou
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, foto: Archiv Vlastivědného muzea v Olomouci

Obr. 174 Výroba mandaly jako ciferníku hodin v muzejní lekci Mandalení,
Vlastivědné muzeum v Olomouci, foto: Archiv Vlastivědného muzea v Olomouci
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Obr. 175 Práce s badatelským listem a exponáty v programu Jak se brání městské
brány, Vlastivědné muzeum v Olomouci, foto: Archiv Vlastivědného muzea v Olomouci
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Závěry o muzeu jako speciﬁckém edukačním prostředí
V předchozích kapitolách jsme ukázali muzeum jako současný projev
muzejního fenoménu, jako zcela jedinečné místo kulturotvorné interakce
mezi člověkem a muzeálií. Z muzeologického hlediska je muzeum především
místem institucionalizovaného muzealizačního procesu a zároveň formou,
která vzniká na jeho základě. Pohlížíme-li na muzeum z pohledu návštěvníka, pak je místem, kde se lze bavit a potěšit, ale i vzdělávat a poučit; je tedy
místem interpretačních, komunikačních, gnostických či učebních procesů.
Muzeum hraje nezanedbatelnou roli jako činitel socializace a enkulturace
člověka. Součástí těchto procesů je i výchova, ať již ji iniciuje jednotlivec či
jakákoliv instituce s tímto potenciálem.
Akcentujeme-li v naší práci výchovnou orientaci muzea, nemáme na mysli
podřízení se škole či suplování její úlohy. Naopak: výchovná orientace by
měla dodat skutečný smysl všem – z pohledu muzeologie zásadním – procesům, jež v muzeu probíhají, tedy selekci, tezauraci a prezentaci. Výchova
v nejobecnějším slova smyslu je totiž předáváním, šířením a znovubudováním
kultury – již hmotné věci shromážděné v muzeu sice dokumentují, ale bez
toho, aby se staly součástí poznávacích, resp. výchovných procesů, se na jejím
předávání a rozvoji ve skutečnosti podílet nemohou.
Prostřednictvím muzealizace je lidská kultura (poznání a činnost) ﬁxována v hmotných tezaurech, aby však mohla být zachována ve vědomí lidí
a tak dále rozvíjena, nastupuje výchova, prostřednictvím které je lidská kultura ﬁxována ve vědomí jejích živých nositelů a předávána nositelům dalším,
jejichž vědomí se stává jakýmsi nehmotným, omezenou dobu trvajícím, ale
živým tezaurem. Teprve prostřednictvím výchovy – za účinné pomoci všech
dostupných prostředků, tedy i muzejních sbírek – je lidská kultura zachována
a dále rozvíjena.
Muzeálie jsou v procesu výchovy zcela jedinečným a nevyčerpatelným
prostředkem, a to zejména proto, že nesou řadu společenských hodnot, které
se u jedince prostřednictvím „výchovy muzeálií“ zvnitřňují.
V průběhu naší práce na knize jsme stále naráželi na závažný, stále diskutovaný problém, kterým je smysl a poslání muzea ve společnosti. Také my
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jsme se pokusili odpovědět na otázku, co především znamená muzeum pro
návštěvníky a společnost, v čem je nezastupitelné a speciﬁcké. Jaký prospěch
vlastně mohou mít lidé z návštěvy muzea?
Vyjdeme-li jednoduše ze základních funkcí muzea, jak je deﬁnuje např.
respektovaný ICOM, pak k jeho funkcím, veřejnosti poněkud skrytým, patří
získávání, uchovávání, zkoumání hmotných dokladů o člověku a jeho prostředí.
Tyto funkce stojí pak v základu funkcí dalších, o něž nám šlo především. Jsou
jimi zprostředkování a vystavování těchto hmotných dokladů o člověku a jeho
prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení (ICOM, 2001).
K otázce, zda lze muzeum považovat za výchovnou, příp. vzdělávací instituci, se vyjádřilo mnoho autorů. Někteří výchovu a vzdělávání v muzeu striktně odmítají, jiní je staví na první místo. První se soustředí spíše na vědeckou
činnost muzea a na tradiční způsoby informování o jejích výsledcích (především prostřednictvím expozice nebo publikační činnosti muzea). Muzeum
v tomto pojetí lze přirovnat k místu, kde leží otevřená čítanka obsahující
vědění.
Druzí výchovný smysl ostatním muzejním činnostem nadřazují. Muzeum
v jejich pojetí má sbírky nejen ochraňovat, zkoumat a vystavovat, ale má se
také zajímat o to, zda jsou pro návštěvníka čitelné a zda jsou mu k užitku.
Podle tohoto pojetí by pak v muzeu mělo docházet i k facilitovanému, záměrnému a organizovanému předávání poznání; muzeum by mělo být místem,
kde se učíme z čítanky číst.
Rozdílnost těchto názorů je dána různými skutečnostmi. Důležité je
prizma oboru, z jehož pozic daný autor hovoří: např. muzeologové s pojmem výchova většinou neoperují a za vrchol procesu muzealizace považují
prezentaci (Stránský), resp. komunikaci (Waidacher).66 Významný je také
geograﬁcký kontext: např. v americkém prostředí se o výchovném smyslu
muzea nepochybuje a jeho vzdělávací funkce je tradičně považována za hlavní
a nadřazenou všem ostatním.
Na základě naší analýzy se přikláníme k druhému z pólů, ovšem za jedné
podmínky: vyzdvižení výchovné funkce by v žádném případě nemělo znamenat potlačení či znevážení funkcí ostatních. Výchovný potenciál totiž nepochybně vyvěrá z muzeality předmětů, a tedy právě díky nedělitelnému
procesu muzealizace získáváme zcela jedinečný zdroj výchovných příležitostí.
66

Aby vystihl změnu ve vědomí návštěvníka, použil Z. Z. Stránský (2005, s. 128) raději
poněkud kuriózní pojem mutační efekt (namísto výchovného efektu či vzdělání).
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Výchovnou orientací muzea tedy rozhodně nerozumíme situaci, kdy by měly
být muzejní předměty chápány pouze jako názorná didaktická pomůcka při
běžné výuce. Naopak: muzeálii stavíme v celé její komplexnosti do centra
edukačního procesu, v rámci něhož, jak se domníváme, může teprve vydat
své významy a dojít kulturotvornému smyslu své hmotné – a často velmi nákladně prodlužované – existence.
Proto je také muzeum nepochybně výchovnou institucí – vždyť veškeré
muzejní činnosti svým dílem a možnostmi přispívají k předávání a rozvoji
kultury, resp. celé civilizace, což je také nejširším úkolem výchovy. Jsou tedy
nakonec – jak vidíme – obecné cíle muzea shodné s cíli výchovy. Předávání
kultury se v muzeu uskutečňuje prostřednictvím muzeálií, ale v posledku se
realizuje až živými lidmi, kteří v muzeu do interakce s muzeáliemi vstupují
a dále pak žijí a působí ve společnosti. Je nesporné, že teprve v okamžiku,
kdy návštěvník vstoupí do muzea, naplňuje se smysl této instituce. Potenciál
muzea se však skutečně realizuje tehdy, když návštěva muzea, setkání s muzeálií přispěje k plnohodnotnému a svobodnému rozvoji a obohacení tohoto
jedince jako individuality i součásti společnosti, což se neděje při pouhém
povrchním zhlédnutí expozice, nýbrž během hlubších a soustředěnějších poznávacích a interpretačních procesů v muzeu, realizovaných typicky během
edukace. Hlavní smysl muzea musí být tedy výchovný, a právě jedině tento
smysl opodstatňuje existenci veřejného muzea.
Skrze návštěvníky, odnášející si z muzea novou zkušenost, zážitek, poznatky, ujasnění postojů, hlubší pochopení společenských a přírodních jevů atd.,
tedy skrze návštěvníky vystavené výchovnému působení muzeálií a proměněné stykem s nimi nabývá pak muzeum a jeho činnost hlubokého smyslu i pro
zbytek společnosti. Ačkoliv by muzeum mělo usilovat o oslovení co nejvíce
návštěvníků, nelze jeho smysl v žádném případě zpochybňovat statistikou,
která často ukazuje, že muzeem se nechá přímo ovlivňovat jen nízké procento
populace. Stejně důležitý je také nepřímý vliv muzea, protože jako příslovečný
kvas má sílu proměňovat celou společnost a její kolektivní vědomí i paměť.
V souvislosti s muzeem lze přitom hovořit o výchově (v nejširším slova
smyslu), ale i o vzdělávání, resp. edukaci. V prvém případě máme přitom
na mysli veškeré výchovné působení muzea na veřejnost. Jde jednak o základní, tradiční vytváření podmínek pro rozvoj jedince i společnosti jako celku,
spočívající ve zpřístupňování muzejních sbírek. Jde většinou jen o minimálně
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či nepřímo facilitované působení muzea skrze účinnost muzeálií samotných,
celků muzejních expozic, výstav, doprovodných publikací atd. Do této široce
pojaté výchovy ovšem patří rovněž rozvíjející se a stále důležitější působení přímo facilitované, cílevědomé a organizované, tedy edukace ve smyslu
vzdělávání.
Hovoříme pak o muzejní edukaci, náležející do celkového výchovného
působení muzea – a máme přitom na mysli procesy, při nichž muzeum plánovitě, záměrně a prostřednictvím pověřeného facilitátora, nejlépe profesionálního muzejního pedagoga, působí na návštěvníky s obecným cílem jejich
všestranné humanizace a kultivace (podle Grecmanové et al., 1997, s. 65)
a s konkretizovanými cíli speciﬁckými, jež se různí podle výchovných záměrů
muzea a podle povahy jeho sbírkových fondů. Toto edukační působení přitom
rozvíjí všechny složky osobnosti jedince; není pouze osvojováním znalostí,
nýbrž zaměřuje se také na rozvoj jeho postojů, schopností, dovedností atd.
Muzejní edukace je komplexním procesem, který má své cíle, obsah, etapy,
probíhá podle pedagogických zásad a s užitím vhodných metod, forem a didaktických prostředků.
Oproti edukaci školní má muzejní edukace nespornou výhodu: může
pracovat nejen s pojmy a verbálními schématy, ale také s přímou smyslovou
zkušeností návštěvníků. Nejnovější pedagogické poznatky i obyčejná zkušenost laických návštěvníků však ukazují, že chce-li muzeum opravdu zprostředkovávat poznání, nemůže nadále zůstat u pouhého ukazování předmětů
jako vrcholu své „zprostředkující“ aktivity. Jedině kombinace poznávání
smyslového s poznáváním pojmovým, racionálním může vést k výsledkům.
Muzeologie by proto podle našeho názoru měla pedagogické poznatky integrovat do své teorie prezentace. Problémům osvojování nového vědění se totiž
věnuje současná didaktika velmi podrobně a ukazuje mimo jiné, že na osvojování vědění je třeba pohlížet z hlediska jeho komplexnosti, tedy nikoliv (jako
v našem případě) jako na pouhou recepci muzejních předmětů.
Osvojování nového vědění v muzeu nejenže nespočívá v pouhé recepci
vizuálních podnětů, ale dokonce ani ne v recepci pojmů, kterými muzeum
doprovází exponáty např. na popiskách, informačních panelech apod. I tyto
pojmy návštěvník musí včlenit do struktur svého dosavadního vědění, pokud
se nechceme spokojit s pouhou reprodukcí těchto pojmů či informací bez
jejich hlubšího pochopení (Skalková, 2007). Tento poznatek je pro muzejní
edukaci zásadní: v praxi znamená požadavek, aby muzeum co nejvíce respektovalo – nejlépe právě rozličnými podobami muzejní edukace – speciﬁka
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svých návštěvníků či návštěvnických skupin a své výchovné snahy nesměřovalo pouze k jakémusi univerzálnímu typu návštěvníka, který ve skutečnosti
neexistuje.
V naší knize ukazujeme, že muzeum svou činností zasahuje jak do výchovy, tak vzdělávání či učení, a to v jakémkoliv (užším či širším) smyslu a pojetí
těchto termínů. Muzeum být výchovnou institucí nejenom může, ale dokonce
„musí“: a to jednak přímo ze své podstaty, ale také v reakci na současné
společenské potřeby.
V minulosti muzeum coby veřejná instituce vždy více či méně úspěšně
sloužilo potřebám své doby a odpovídalo na dobové společenské výzvy.
E. Souriau (1994) připomíná stále platné důvody pro zakládání muzeí, zmiňované již v 18. století: bylo jimi uchování, zpřístupnění a vzdělávání. Samotná
existence veřejného muzea je vždy výrazem společenské potřeby této instituce
(ostatně soukromá, ryze osobní potřeba jedinců shromažďovat zajímavé či
vzácné předměty, tedy sběratelství, existuje dnes i nadále a mimo muzeum).
Kromě vždy potřebné všestranné kultivace společnosti a všelidské, ba civilizační potřeby předávat a rozvíjet lidskou kulturu a poznání je dnes jednou
z těchto naléhavých a ryze současných potřeb také podpora celoživotního
učení tak, aby každý člověk byl schopen „procházet cestami otevřeného učení podle své vlastní volby, a ne být povinen jít předem určenými vzdělávacími
trasami“ (Evropská komise, 2000). To ovšem znamená, že by se systémy vzdělávání měly přizpůsobovat individuálním potřebám lidí a že by měly vznikat
nové vzdělávací příležitosti. Cesta k poznání, na níž se člověk potká nejen
s učebnicemi a slovy o rozličných skutečnostech, ale také s autentickými
hmotnými doklady a přímými svědky těchto skutečností, tedy s muzeáliemi,
je cestou mnohem účinnější a v pravdě lákavou.
Muzeum má velký potenciál zasahovat do všech tří podob celoživotního učení, resp. vzdělávání – formálního, neformálního a informálního. Tyto
formy by se měly navzájem doplňovat, vzájemně inspirovat a dohromady se
podílet na ﬂexibilním a permanentním procesu celoživotního67 vzdělávání
67

„Termín ,celoživotní‘ učení zdůrazňuje časovou dimenzi: učení v průběhu života, ať již
nepřetržité, nebo periodické. Nově zavedený pojem učení ,v celé šíři života‘ (,lifewide‘) obohacuje scénu tím, že obrací pozornost na rozšíření učení, které se může odehrávat ve všech
oblastech našeho života a v jakémkoliv jeho stadiu. Jde přitom o komplementaritu formálního, neformálního a informálního učení. To nám připomíná, že užitečné a příjemné
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(učení), které by mělo být součástí života každého člověka. Má-li muzeum
potenciál podpořit tento proces u svých návštěvníků, a to skrze naprosto
jedinečné hodnoty v podobě muzeálií, jež shromažďuje, chrání a zkoumá,
mělo by se chopit aktivity a začít ho uskutečňovat. Dostát tak může svému
nejvlastnějšímu úkolu, kterým je podle ICOM (2001) „rozvíjet svoje výchovněvzdělávací působení a rozšiřovat je na stále širší vrstvy veřejnosti, místní populace
nebo specializované skupiny, kterým má sloužit“.
Lze předpokládat, že podobně jako v zahraničí začnou i u nás muzea
v současnosti vyvíjet systematickou snahu o začlenění mezi instituce nabízející celoživotní, resp. neformální i formální vzdělávání.
V naší práci užíváme termín muzejní edukace, mezi jejíž hlavní speciﬁka patří zaměření na sbírkový předmět, na muzeálii, která je velmi mnohovrstevnatým a jedinečným prostředkem této edukace. Přestože nese informaci,
náležející do určitého oboru lidského zkoumání a činnosti, nese ještě další
kvalitu, kterou muzejní edukace usiluje zprostředkovat. Touto kvalitou je
muzealita ve smyslu celého komplexu rozličných kulturních hodnot. Tyto
hodnoty jsou ovšem z pohledu jednotlivce i společnosti proměnlivé a je třeba
je podrobovat – i v rámci edukace – stálé reinterpretaci.
Kromě zaměření na sbírkový předmět (muzeálii) patří mezi další znaky
muzejní edukace také vázanost na speciﬁcký prostor muzea. Ta však není
podmínkou; z mnoha příkladů víme, že muzejní edukace nemusí vždy probíhat přímo v muzeu. Působení prostoru muzea – jeho architektury, estetické
podoby expozic, ale i pracovníků a celkového sociálního klimatu muzea – má
však v muzejní edukaci své důležité místo.
Z hlediska didaktického si můžeme povšimnout ještě dalších důležitých
rysů muzejní edukace, jimiž je obvykle absence kontinuity při práci s návštěvníkem muzea, často nehomogenní skladba návštěvnických skupin a ze strany
návštěvníka ovšem také dobrovolnost, resp. neformálnost této edukace. Edukační aktivity muzea však mohou náležet i do oblasti formálního vzdělávání,
kde již speciﬁkum dobrovolnosti schází.

učení může probíhat a probíhá v rodině, ve volném čase, v životě v obci a v každodenním
pracovním životě. Učení ,v celé šíři života‘ nás také nutí, abychom si uvědomili, že vyučování
a učení jsou role a činnosti, které se v různých obdobích a na různých místech mohou měnit
a přecházet jedna ve druhou“ (Evropská komise, 2000).
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První dvě speciﬁka se výrazně odrážejí v metodických postupech muzejního pedagoga, který je při své přípravě nucen přistupovat k jisté univerzalitě
svých programů a při aktivitě s konkrétní skupinou návštěvníků program
s velkou mírou pohotovosti teprve přizpůsobovat či variovat.
Vázanost na instituci muzea a galerie je charakteristikou, která z didaktického hlediska přináší také proměnlivost, resp. omezenost obsahů edukace
v konkrétních jednotlivých muzeích. Témata edukačních aktivit se totiž mění
v závislosti na výstavních a jiných aktivitách konkrétního muzea, narozdíl
od klasických, více či méně pevných vzdělávacích obsahů, jak je známe ze
školního vzdělávání.
Ve škole je – v rámci širokého kurikula – za výběr témat a konkrétní zacílení či organizaci výuky zodpovědný sám pedagog a instituce ve formě školy
do jeho práce zasahuje jen obecným rámcem v podobě školního vzdělávacího
programu. U muzea je situace jiná, svému edukačnímu pracovníkovi nepochybně také jistou autonomii neupírá, avšak témata jeho aktivit stanovuje
v závislosti na svém sbírkovém fondu a expozici, zaměření instituce na určitou
oblast lidské kultury nebo konkrétní kurátorské činnosti. Tento prvek přivádí
M. Horáčka (2008) k zajímavému zamyšlení nad zodpovědností muzejního
pedagoga, který může být podle tohoto autora příliš často zneužíván např.
k obhajobě kontroverzních akvizic či k propagaci různých estetických „ideologií“.68 Muzejní pedagog by se ovšem neměl ve službách muzea podílet žádným způsobem na manipulaci návštěvníka – avšak transmise hodnot, která
je s muzejní edukací spojená, toto nebezpečí samozřejmě skýtá.
Muzejní edukace se může svým zaměřením pohybovat mezi dvěma póly –
buď může být svým obsahem a stanovenými cíli svébytná, z muzea a jeho
podstaty vycházející, anebo se může blížit edukaci školní, pouze realizované
v jiném, zde muzejním prostředí. Klíčem k rozlišení těchto pólů je způsob,
jakým je v této edukaci nahlíženo na muzeálii. Je pouhým názorným exemplářem, didaktickou pomůckou, ilustrující poznatky určitého oboru lidského
poznání, anebo je jedinečným předmětem, nesoucím kvalitu muzeality, jejíž
rozkrytí je cílem této edukace?
Oba zmíněné přístupy se v praxi samozřejmě prolínají, je však nezbytné
reﬂektovat jejich existenci, znát rozdíly mezi nimi a jejich důsledky. Úkolem
68

Tento extrémní pohled na muzejní pedagogiku sdílí M. Horáček spolu s F. Waidacherem, jehož názor na muzejní pedagogiku jako na „zkrachovalý“ nástroj propagandy
jsme již citovali.
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muzejního pedagoga je podle nás balancovat mezi oběma extrémy tak, aby
muzejní edukace neztratila svou svébytnost a plnila své obecné kulturotvorné
poslání a zároveň aby muzeum ve snaze o co nejširší využití sbírek mohlo
úspěšně kooperovat se školou.
Část knihy se přímo zaměřuje na formální kontext muzejní edukace, který
v současnosti znamená především spolupráci se školou. V našem zkoumání
jsme se zaměřili na to, jak edukační potenciál muzea vnímá nastupující generace pedagogů (resp. studenti učitelství) a pedagogové v praxi. Výzkumné
šetření na téma vztah a kooperace mezi muzeem a školou jsme provedli
s cílem popsat vztah pedagogů k muzeu a muzejní edukaci a prozkoumat
vliv několika determinant na tento vztah. Cílem šetření bylo dále zjistit, jaké
požadavky (jako předpoklad hlubší spolupráce) sledovaní respondenti směrem k muzeu kladou a zda jsou ochotni ke spolupráci s ním.
Poznání současného stavu jsme považovali za důležité proto, že případné
animozity ve vztahu mezi muzeem a školou nelze účinně překonávat, pokud
není známo, jaký postoj k sobě participanti vztahu zaujímají, jak dobře se
navzájem znají a v kterých oblastech by v chování a aktivitách partnera přivítali změny.
Výzkum přinesl řadu poznatků o vztahu pedagogů k muzeu a muzejní
edukaci a přináší také konkrétní podněty pro práci muzeí. K nejdůležitějším
poznatkům patří zjištění, že vztah pedagogů k muzeu a muzejní edukaci je
pozitivní a že škola hraje významnou roli při utváření návštěvnické komunity.
Naprostá většina podporuje rozvoj muzejní edukace a domnívá se, že muzea
se mohou významně podílet na plnění edukačních cílů školy. Partnerství
s muzeem může podle respondentů školu obohatit především spoluprací na
vzdělávání žáků a všemi svými speciﬁky. O edukačním potenciálu muzea
respondenti nepochybují a muzejní edukaci dokonce řadí ke zmíněným speciﬁkům muzea (vedle sbírek a expozic).
Ochotu ke spolupráci s muzeem vyslovila většina respondentů, avšak pro
skutečný rozvoj této spolupráce je ze strany muzeí třeba připravit podmínky. Nastupující pedagogové i učitelé z praxe přinášejí zejména tyto návrhy:
muzeum by mělo vytvářet bohatou nabídku animačních a dalších doprovodných programů, mělo by pracovat na zlepšení svých expozic, naplnit koncept
„přátelského muzea“ a konečně by mělo samo usilovat o spolupráci se školou – návazností programů či expozic na kurikulum a zohledněním potřeb
školních skupin.
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Na základě mnoha poznámek, které se týkaly sociálního klimatu v muzeu, jsme zformulovali koncept „přátelského muzea“. Skutečnost, zda budou
učitelé s muzeem opravdu spolupracovat, totiž podle našich zjištění závisí
nejen na nabídce edukačních programů a kvalitních expozic, ale i na pozitivní
atmosféře muzea a jeho celkovém přístupu k návštěvníkům. Výzkum navíc
ukazuje, že budoucí učitelé dávají přednost museu activu (před museem contemplativem) a důležitá je pro ně nejen samotná nabídka edukačních aktivit,
ale také jejich kvalita. Po podrobnější diskuzi jsme všechny získané poznatky
shrnuli a zformulovali znaky „ideálního“ muzea, které odpovídá nejčastějším
podnětům ze strany budoucích pedagogů.
Výzkumná zjištění nás tak přivedla nejen k poznání současného stavu,
tedy postojů učitelů k muzeu a muzejní edukaci, ale rovněž k formulaci jejich
jasných požadavků směrem k této instituci. Vyslyšení nebo zohlednění těchto
požadavků může výrazně přispět ke zlepšení vztahu muzeí a škol a k jejich
spolupráci. Činnost muzeí tak může v budoucnu směřovat správným směrem,
aby probudila zájem škol o svou činnost a aby ukázala a nabídla k využití svůj
edukační potenciál. Výsledky šetření a další teze, které přináší tato kniha,
snad podpoří pozitivní změny uvnitř samotných muzeí, která svému vzdělávacímu poslání zůstávají stále mnoho dlužna.
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Obr. 176 a 177 Klasická expozice v kasselském Museu Fridericianu a projekce
videoartu na výstavě Documenta XII (2007), foto: Lenka Hetová
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Souhrn
Kniha, kterou čtenář právě odkládá, se věnuje edukačnímu potenciálu muzea a předkládá výzkumná zjištění o vztahu muzea a školy. Všechny kapitoly
knihy propojuje zájem o smysl muzea a především o jeho jedinečný edukační
potenciál. Autorku zajímalo jak jeho vymezení a speciﬁka, tak možnosti využití v různých typech vzdělávání, jež se nabízejí v podmínkách současné učící
se, znalostní společnosti. Problém je pojednán nejen ve všeobecné rovině, ale
zaměřuje se také konkrétně na místo muzea v systému formálního vzdělávání.
Jedním z přínosů práce je syntéza muzeologických a pedagogických poznatků
a vymezení termínu muzejní edukace.
V úvodních kapitolách je muzeum charakterizováno jako veřejná instituce, která se věnuje shromažďování, uchovávání, zkoumání a prezentaci
muzeálií, tedy hmotných dokladů o člověku, jeho kultuře a prostředí. Účelem této instituce je podle Mezinárodní rady muzeí při UNESCO (ICOM)
studium, vzdělání, výchova a potěšení (2001).
Muzeum je novodobou institucí, která se rozvíjí teprve v 19. století. Je
považováno za institucionalizovaný projev širšího muzejního fenoménu, který
se v minulosti projevoval i formami jinými. Zkoumání muzejního fenoménu,
vztahujícího se ke všem oblastem lidské kultury, se věnuje muzeologie, jejíž
východiska a poznatky jsou v knize zohledněny. Proto také práce obsahuje
kapitoly o muzejním fenoménu a procesu muzealizace s jeho fázemi selekcí,
tezaurací a prezentací, jak je deﬁnoval Z. Z. Stránský (2000). Vymezen je
i další ústřední muzeologický pojem, tedy muzeálie jako jedinečný a autentický produkt muzealizace a muzealita jako speciﬁcká vlastnost muzeálií.
Muzejní fenomén prošel spolu s lidstvem mnoha historickými peripetiemi,
při nichž byl edukační potenciál muzeálií využíván více či méně. Vývojem muzejního fenoménu a jeho historickými projevy se zabývají jednotlivé kapitoly
knihy: od tzv. předmuzejního období přes období protomuzejní až k období
vzniku a rozvoje muzeí. Zvláštní pozornost je věnována současnému vývoji
a trendům, k nimž mj. patří obrat k návštěvníkovi a s ním i prudký rozvoj
edukačních snah muzea, ale i využívání informačních technologií v muzeu.
Kniha přináší přehled dosavadního využívání edukačního potenciálu
muzea, a to od samotných počátků na sklonku 18. století přes osvětové
působení muzeí v 19. století až k prudkému rozvoji muzejní edukace ve století
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dvacátém. Kromě historického přehledu přináší tato část knihy také přehled
názorů současných i starších autorů, vyjadřujících se ke zvolenému tématu
(např. Beneš, 1980, Jůva 1994, 2004, Horáček 1998).
Samotné edukační působení muzea je v knize sledováno nejen prizmatem historického vývoje, ale i prizmatem muzeologie a pedagogiky a jejich
pojmového aparátu. Edukační potenciál je totiž sice vnímán jako jedinečný,
diskuze odborníků o něm jsou však charakterizovány nejednotnou terminologií a navzájem izolovanými paradigmaty. Proto bylo třeba přistoupit k podrobnému vymezení základních pedagogických termínů a hledání příkladů
z praxe muzeí, na které lze tyto termíny aplikovat. Postupně jsou explikovány
pojmy výchova, vzdělávání, celoživotní učení s kontextem formálního, neformálního a informálního vzdělávání (resp. učení) a edukace. Edukaci jako
moderní termín integrující výchovnou i vzdělávací složku přijímáme jako
nejvhodnější a nosný i pro naši práci a používáme pojem muzejní edukace.
Muzejní pedagogiku pak chápeme jako jednu z dílčích disciplín pedagogiky, která zkoumá a reﬂektuje muzejní edukaci, resp. edukační realitu v muzeu
či s muzeem související. Zvláštností muzejní edukace je skutečnost, že její
obsah je zásadní měrou určen či ovlivněn muzeálií, jež představuje velmi
speciﬁcký edukační prostředek. Ten přitom není pouhým zdrojem informací
a poznatků, ale je především prostředkem zajišťujícím integritu a kontinuitu
vývoje společnosti. Je nositelem řady hodnot, idejí, kulturní tradice (komplex
těchto hodnot shrnuje výše uvedený muzeologický pojem muzealita). Analogicky k zavedenému pojmu výchova uměním lze muzejní edukaci označit
za „výchovu muzeálií“ či „výchovu muzealitou“.
Závěrečné kapitoly knihy se na základě provedeného kvantitativního
výzkumu autorky věnují aktuálnímu tématu muzejní pedagogiky, kterým je
vztah a kooperace muzea a školy. Seznamují čtenáře s relevantní literaturou
a všímají si vlivu školy na utváření návštěvnické komunity muzeí, významu
muzea pro školu a také překážek, které dosud blokují hlubší kooperaci obou
institucí. Samostatná kapitola se věnuje konkrétní podnětům pro práci muzeí ze strany učitelů. Muzea by měla vytvářet bohatou nabídku edukačních
programů, pracovat na zlepšení svých expozic a naplnit koncept „přátelského
muzea“. Spolupráci se školou mohou muzea podpořit návazností programů či
expozic na kurikulum a zohledněním potřeb školních skupin. Učitelé preferují museum activum před museem contemplativem a kladou nároky na kvalitu
muzejní edukace. Implementace uvedených podnětů do praxe může výraz-
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ně přispět k využití jedinečného edukačního potenciálu muzea. Knihu také
doplňuje řada konkrétních příkladů úspěšného edukačního působení současných českých muzeí.
Muzeum je představeno jako instituce, jejíž smysl je nepochybně výchovný. Tradiční podoby muzejní edukace a především její rozvoj v 90. letech
20. století ukazují, že i v České republice muzeum funguje jako speciﬁcké
edukační prostředí a je činitelem, nacházejícím uplatnění v kontextu formálního, neformálního i informálního vzdělávání.
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Summary
This book deals with the educational potential of a museum and presents
the ﬁndings of the research on the relation between the museum and school.
All chapters express interest in the role of a museum and particularly in
its unique educational potential. The author was interested not only in its
deﬁnition and speciﬁcs but also in the various ways of implementing it into
diﬀerent types of education which the conditions of the current environment
of our educated and knowledge-seeking society oﬀer. The issue is addressed
on both general and a more speciﬁc level with the focus on its position in
a system of formal education. One of the outcome of the research is the fusion of museological and educational knowledge and the deﬁnition of the
term – museum teaching.
In the introductory chapters, a museum is described as a public institution
which deals primarily with gathering, preserving, analyzing and exposing of
exhibits, i.e. solid evidence of a human being, their culture and environment.
According to the International Council of Museums (ICOM) of UNESCO,
the main role of this institution is to provide knowledge, education, and
pleasure (2001).
A Museum is a modern institution which started to develop only in the
19th century. It is considered to be an institutionalized evidence of a broader
phenomenon which in the past manifested itself also in diﬀerent ways. Museology deals with museum phenomenon which relates to all areas of human
culture. Its solutions and ﬁndings are reﬂected on in this book. Therefore there
are chapters in this work which deal with museum phenomenon and the process of museolisation and its various stages of selection, clasiﬁcation, preservation and presentation as deﬁned by Z. Z. Stránský (2000). An exhibit – the
unique and genuine product of museolisation and museolity – the speciﬁc
attribute of an exhibit are other key museological terms deﬁned in this work.
The museum phenomenon has gone through many historical mishaps as
has the humankind and in each period, the educational potential of a museum
has been variously used. Particular chapters deal with the development of the
museum phenomenon and its historical manifestations; from the so called
premuseum period, through the period called protomuseum up until the
establishment and subsequent development of museums. Current development and trends receive a special attention as well as museum visitors and
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the rapid development of the museum educational eﬀorts and the use of
information technology in museum.
This work provides an overview of the ways the educational potential of
museum has been exploited up to now, from its very beginning at the end
of 18th century, through the public enlightment museum activities of the
19th century up until the rapid development of museum teaching in the
20th century. In addition to a historical overview, this part of the work also
presents the ideas and views of contemporary and non-contemporary authors
on the subject matter (e.g. Beneš, 1980, Jůva 1994, 2004, Horáček 1998).
The educational activities of a museum are addressed in this work in
regard to both the historical development and to the museology and education and its conceptual apparatus. Even though, the educational potential is
perceived as unique element, the discussions of experts are characterized by
nonuniform terminology and mutually isolated paradigms. Therefore it was
necessary to deﬁne the key educational terms and search for examples from
museum practice where these terms could be applied. This work clearly explicates terms such as education, learning, lifelong learning with the context
of formal, non-formal and informal education (learning) and teaching. We
understand the term teaching as an up-to-day term which integrates both
educational and learning part and which, as a term, is most suitable and
principal for the purpose of our work. We use the full term museum teaching.
We see museum education as one of the disciplines of education which
analyses and reﬂects museum teaching or rather the educational reality in
a museum or connected to a museum. The speciﬁcs of museum teaching lie
mainly in its content which is immediately determined and inﬂuenced by
the exhibits which represent a speciﬁc educational tool. An exhibit itself is
not only a mere source of information but mainly a tool that maintains the
integrity and continuity of the development of the society. An exhibit carries
a set of values, ideas and cultural traditions (the complexity of these values
are included in the above mentioned term – museolity). In a similar fashion
to the term education via art, it is possible to refer to museum teaching as to
“education via an exhibit” or “education via museolity”.
Based on the quantitative research conducted by the author, the last chapters of the book deal with the relation and cooperation between the museum
and school which is the current issue of museum education. These chapters
present the reader with relevant literature and point out issues such as the
impact that schools have on forming visitors’ community in the museum and

Summary 371

the signiﬁcance of museum for school and they draw attention to the obstacles
that prevent close cooperation between the two institutions. One chapter
deals solely with the speciﬁc initiatives for cooperation with the museum as
presented by teachers. Museums should work on designing a wide range of
educational programs, on improving their expositions and on fulﬁlling the
concept of creating a “friendly museum”. The cooperation with schools can be
enhanced by designing such expositions and museum educational programs
that would follow the curriculum and take into account the needs of school
groups. Teachers prefer active museum to contemplative museum and they
demand high-quality museum teaching. Implementing the above mentioned
initiatives to practice can signiﬁcantly contribute to the use of the unique
educational potential of a museum. The book also presents many examples of
successful educational activities performed by Czech contemporary museums.
Museum is presented as an institution whose role is without any doubt
mainly educational. The traditional forms of museum teaching and especially
its development in the 1990s show that also museum in the Czech Republic
represents a speciﬁc educational environment which can be used in the context of formal, non-formal and informal education.

Obr. 178 Jan van der Heyden, Zátiší s kuriozitami, 1712
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