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Název příspěvku v mírně upravené podobě oproti tomu, jak byl zařazen do programu konference 

Muzeum a změna IV uskutečněné v Praze v listopadu tohoto roku, je variantou k tématu vztahu 

pamětníků a historických muzejních sbírek z období soudobých dějin. Tento vztah by mohl lépe 

vystihnout původně zamýšlený název „Co pamětníci vyprávějí a co pamatují muzea“, jenže se mi z něj 

slůvko „co“ na počátku vytratilo. A tak vyprávění o malé míře vědomého propojení poznatků, které 

přináší metoda orální historie v oblasti historiografie, s pracovními postupy muzeí jako paměťových 

institucí při vytváření zejména historických sbírek dokumentujících soudobé dějiny, které za 

současného stavu vnímám jako metodickou mezeru v muzejní práci,1 má za cíl poukázat na principy, 

které jsou společnými východisky při snaze o dokumentaci a uchování paměti.  

V druhé části textu je prezentován muzejně pedagogický pilotní projekt, který umožňuje prakticky 

ověřit, že teoretická rovina úvahy na dané téma není samoúčelná, nýbrž má úzký vztah k praktické 

muzejní práci. Edukační program „ Vila Tugendhat, - jeden dům, jedna rodina, jedno století“2 je 

vystaven na předpokladu, že vztah hmotných památek a pamětníků umožňuje lépe pochopit 

historické události než pouhé prezentování jinak významných muzejních artefaktů jen z důvodu jejich 

estetických kvalit, jako dokladů vývoje vědy, techniky nebo jako součásti běžného života, coby 

doklady dobového standardu materiální kultury anonymních lidí, hmotných reprezentantů věcného a 

časového kontextu života určitých společenských vrstev. Program přímo využívá zaznamenané 

vzpomínky pamětníků. 

 

Muzeum jako paměťová instituce 

Po konci „krátkého 20. století,“ spojeného se zkušeností dvou světových válek, dvou totalitních 

ideologií a závratnými společenskými procesy završujícími epochu moderního vývoje, lze velmi dobře 

rozumět snaze o pochopení nedávné minulosti. Podle francouzského historika Pierra Nory žijeme ve 

věku paměti a připomínání si.3 Svébytným projevem úsilí o pochopení a reflexi nedávné historie a o 

uchování zkušenosti ztráty svobody a ceny za její znovuzískání v národní paměti představují např. 

státy zřizované instituce Paměti národa, resp. Ústavu pro studium totalitních režimů v Polsku, na 

Slovensku a v naší zemi. Také současné tendence požadující zapojení muzeí do procesu lepšího 

poznání soudobých dějin jsou součástí obecného zájmu o uchování paměti. V reakci na tuto 

                                                           
1 Není tomu pochopitelně tak, že by si muzejní historici nikde v praxi při vytváření sbírek nebyli významného 

potenciálu pamětníků vůbec vědomi, jak dokládá zpráva z činnosti plzeňského muzea:  „Plzeň byla prvním 
místem v republice, kde muzejníci v sobotu uspořádali sbírku dokumentů a věcí ze sametové revoluce v roce 
1989. Kromě těchto hmatatelných památek zaznamenávali na kamery a diktafony vzpomínky lidí na tuto dobu. 
Projekt nese jméno Europeana 1989 a přesune se i do dalších měst.“  
Zdroj: http://plzen.idnes.cz/sbirka-dokumentu-europeana-v-plzni-duv-/plzen-

zpravy.aspx?c=A131103_173549_plzen-zpravy_mav 

2
 Pilotní projekt ve vile Tugendhat připravilo Metodické centrum muzejní pedagogiky v Moravském zemském 

muzeu v rámci partnerství na projektu „Dotkni se 20. Století“ realizovaného Národním muzeem na základě 
spolupráce s Muzeem města Brna. 
3
 Citováno z Vaněk, M. a P. Mücke. 2011, Třetí strana trojúhelníku, s. 19. 

http://plzen.idnes.cz/sbirka-dokumentu-europeana-v-plzni-duv-/plzen-zpravy.aspx?c=A131103_173549_plzen-zpravy_mav
http://plzen.idnes.cz/sbirka-dokumentu-europeana-v-plzni-duv-/plzen-zpravy.aspx?c=A131103_173549_plzen-zpravy_mav


skutečnost vznikají nová muzea, která se zaměřují na novou tematiku, jsou prohlašovány nové 

památky, které reprezentují moderní architekturu, průmyslové dědictví, památníky připomínající 

působnost nacistické a komunistické totality. Muzeologie tuto potřebu vysvětluje jako důsledek 

„stále se rozšiřujícího lidského poznání, které je zcela závislé na existenci různých hmotných 

paměťových konzerv“4 a konstatuje „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.“5 Zbývá doplnit i případná opačná role, aby se na některé tragické momenty historie naopak 

nezapomnělo, aby se v nové podobě něco podobného již nikdy neobjevilo.  

Jan a Aleida Assmannovi6 předložili koncept čtyř tematických druhů kolektivní (či tzv. sociální) 

paměti: 1. Paměť mimetickou (uchovávání prostřednictvím napodobování), 2. Paměť věcí (tj. 

artefaktů minulosti, kam řadí stavby, pomníky, náhrobky, reliéfy), 3. Paměť kulturní (tj. minulost 

vtělená do symbolických struktur, zvyků či obřadů) 4. Paměť komunikativní (předávána mezi 

jednotlivými generacemi současníků prostřednictvím mluvené řeči). Muzea a galerie se zabývají 

zejména dvěma uvedenými druhy paměti, pamětí věcí a pamětí komunikativní, a to i v jejich 

vzájemné provázanosti. Paměť věcí se snaží uchovat a zpřístupňovat veřejnosti také další paměťové 

instituce, např. památková péče. Podle Ivo Hlobila základní rozdíl mezi památkovostí jedné a téže 

památky in situ a potom přenesené do muzejní sbírky (in fondo) je ztráta nepřímé hodnoty vztahové 

situace původního prostředí. Muzea často spravují a muzejním způsobem prezentují nejen své sbírky, 

ale i nemovité památky.7  

 

Ostenze a vyprávění – schopnost muzeálií 

Muzejní sbírka je složená z muzeálií, tedy z předmětů, které splňují předpoklady k tomu, aby byly 

vyčleněny z běžného života coby nositelé důležitých informací. Určujícími vlastnostmi muzeálií jsou 

dokladovost, tedy schopnost vypovídat o kulturní nebo přírodní charakteristice prostředí, ze kterého 

vychází a hodnot či kvalit, které reprezentují.8 Z pohledu mediálního jsou muzeálie nadány i 

hodnotou komunikativní.9 Tato hodnota komunikativní se vztahuje jak k předmětu samému, tak 

k záměru, na základě kterého je sbírka budována, tedy její koncepci.10 Petra Šobáňová uvádí, že 

muzeálie „jsou přímým svědectvím o dějích minulých i současných.11 Promítneme – li do muzejní 

sbírky přístup historiografie jako oboru, který vypráví o událostech a dějích z minulosti, nemůže nám 

uniknout velmi těsný vztah mezi historickou událostí samou a sbírkovým předmětem, který je jejím 

                                                           
4
 Šobáňová, P. 2012, s. 25. 

5
 Filosofická antropologie. Člověk jako osoba, Sokol, J, 2008, s. 142, citováno z Šobáňová, P. 2012, s. 17. 

6
 Vaněk, M. a P. Mücke. 2011, s. 110. 

7
 Hlobil, I. a M. Perůtka. 2008, s. 170. 

8
 Ty lze chápat jako kvality estetické, technické, historicko – kulturní, symbolické, případně druhové či 

typologické jedinečnosti u naturfaktů a u mentefaktů v myšlenkové výjimečnosti, originalitě. Jestliže 
posuzujeme artefakty a mentefakty, hodnoty a kvality lze výše uvedeným způsobem identifikovat vždy pouze 
na základě rámce, ke kterému je vztáhneme. 
9
 Komunikativní hodnotu muzeálií identifikuje F. Waidacher a J. Dolák. Muzejní komunikace se uskutečňuje 

různými způsoby, hlavně však královskou disciplínou muzea, interpretující prezentací autentických předmětů. 
(ze slovenštiny přeložil T. Drobný). Weidacher. 1999, s. 135. 
10

 Sbírky muzeí soudobých dějin v podání manipulativních ideologií jsou očividnými příklady takovéto koncepce, 
tedy být nositeli významu, interprety smyslu dějin. Důvodem je intencionalita vytváření historických a jiných 
společenskovědných sbírek. 
11

 Šobáňová, P. 2012, s. 28. 



svědkem. Milena Bartlová k dějinám a jejich studiu za současného stavu poznání role, kterou 

zaujímají, dodává „jen si už nelze nebýt vědom toho, že se tu skutečně vytvářejí konstrukce a 

vyprávějí příběhy a že se tu nezjevuje univerzálně platné směřování ducha dějin k ideálnímu stavu 

lidstva.“12 Dokladovost lze také chápat nikoliv jako objektivní vlastnost, kterou se předávají informace 

o prostředí a době, ze kterých muzeálie pochází a z kterých byla vyňata, ale i v její edukační roli, totiž 

že je nástrojem vypravěče příběhu, který si konstruujeme, nositelem a interpretem významu, který je 

sbírkovému předmětu dán a o jeho umístění, resp. jeho roli v naší paměti.13  

Muzejní sbírku, zejména historickou, je tedy třeba chápat jako materiálně doloženou vytvářenou 

konstrukci, jejímž účelem je vyprávět příběh. Prostředkem tohoto vyprávění, komunikace 

s návštěvníkem, není psaný text, ale jsou jím samotné předměty – muzeálie, resp. tato komunikace 

s divákem se děje jejich ukazováním. Ostenze, latinsky ukazování, je způsob komunikace 

prezentováním, ukazováním. Ostenze má sice charakter poznání zprostředkovaného, je 

zprostředkována někým jiným, tím, kdo nám ukazuje, ale zároveň také poznání přímého.14 Muzeálie 

je stavebním prvkem muzejní konstrukce vyprávění dějinných příběhů. Muzejní sbírka /historická/ je 

příběh složený z kapitol – muzeálií. Muzejní expozice je příběh vyprávěný ostenzí. Ve stejné roli 

vypravěčů se nacházejí i nemovité památky např. Terezínské ghetto s příběhem perzekuce židů, 

zámek Konopiště s loveckými trofejemi vypráví o životním stylu a zálibách aristokrata na počátku 

minulého století, vila Tugendhat zpravuje o životních osudech významné brněnské židovské rodiny a 

zlomových událostech československých dějin 20. století, Památník Vojna u Příbrami popisuje 

způsoby likvidace odpůrců komunistického režimu v poválečném Československu. 

 

Orální historie a muzejní sbírky – narator a neživý svědek 

Dějiny vnímáme jako příběh sdělovaný prostřednictvím vyprávění. Orální historie pracuje s člověkem 

pamětníkem jako zdrojem informací o minulosti. Kromě naratorů, vytěžovaných historiky pro 

zbudování konstrukce takových příběhů, muzea uchovávají vypravěče neživé v podobě sbírek.  

Pamětníci jsou v každé době a v každé společnosti vnímáni a ceněni jako zdroj užitečných informací a 

poučení.15 Přesto trvalo moderním historikům poměrně dlouho, než plně docenili mimořádný 

význam pamětníků pro jejich práci. Nepochybně to souvisí s expanzí zájmu o soudobé dějiny 

v moderní západní společnosti a také tím, jak se zvýšil význam jedince se vstupem nových 

společenských vrstev do aktivního politického života s rozšiřováním demokracie, což lze označit za 

hlavní příčinu tohoto zájmu. Nové společenské vrstvy městské střední třídy, dělníků a svobodných 

venkovanů získaly občanská práva a staly se dějinotvornými. S časovým, historickým odstupem, 

mohou být pamětníci po dobu zbývající části svého života zdrojem důležitých informací z období a 

prostředí dávno minulého, již neexistujícího. Stejně jako muzeálie jsou pamětníci nositeli určující 

vlastnosti dokladovosti bývalého prostředí a předchozí podoby lidské společnosti. Dokumentace 

soudobých dějin ukazuje silnou vazbu mezi metodami orální historie a artefakty minulosti, které jsou 
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 Bartlová, M. 2003, in Brána muzea otevřená, s. 55. 
13

 Význam je to, co se dál oznamuje pomocí znaku…V muzejním kontextu jsou těmito znaky muzeálie. (ze 
slovenštiny přeložil T. Drobný). Weidacher, F. 1999, s. 135. 
14

 Dějiny ostenze, Buršíková, M. 2008. Dostupné z http://meph.xixao.com/2008/01/10/dejiny-ostenze/ 
15

 Dokumentací novodobých dějin včetně získání vzpomínek pamětníků se kupř. od r. 1973 zabývá Historické 
oddělení Moravského zemského muzea. Mitáček, J. a J. Břečka. 2000. 



vybrány jako reprezentanti dějinných událostí. Jejich sepětí s živými svědky, kteří vyprávějí své 

vzpomínky, zvyšuje jejich vypovídací hodnotu.  

Za prvé: Pokud kurátoři historických sbírek nechtějí vyprávěním zkonstruovaného příběhu minulosti 

manipulovat s návštěvníkem, ale předkládat svůj věcný a věrohodný pohled na minulost a svoji práci 

se sbírkou, musí si stanovit metodu kritického posuzování pramenů poznávání minulosti, tedy selekce 

sbírkových předmětů.16 Jednou z možností je provázat vypovídací hodnotu vyprávění naratora 

s vypovídací hodnotou sbírkového předmětu.  

Za druhé: Výpovědi pamětníků by se měly stávat nezbytnou součástí odborného zpracování příhodné 

části muzeálií v rámci muzealizačního procesu ve fázi tezaurace. Důležitou roli již v subsystému 

selekce má z uvedeného důvodu zastávat metoda orální historie. I když pamětníci postupně 

odcházejí, informace od nich získané zůstávají, jsou neméně tak autentické jako sbírkové předměty 

samé a postupně se stávají nenahraditelnými, neobnovitelnými a tím jedinečnými. 

Orální historie dává smysl a význam tomu, čím byla minulost pro nás, není to jen výčet událostí, ale 

odhaluje smysl minulosti v naší přítomnosti.17 Zachycením skutečnosti, jak pamětník vnímal minulost, 

získáme dvě odlišné informace. Obě jsou hodnotné pro práci muzejního historika a muzejního 

pedagoga.  

A za třetí, v subsystému prezentace muzealizačního procesu,  hodnota sbírkového předmětu 

provázaného se slovním doložením paměťové informace rozšiřuje či přímo předurčuje metody a 

formy zprostředkování přímého kontaktu jedinců s muzeáliemi. Fakta o minulosti doplněná 

subjektivním postojem pamětníka k ní představují živý obraz, který je pro návštěvníka muzeí 

atraktivním poutem k prezentovanému tématu. 

 

Zprostředkování paměti v muzejní edukaci 

Metodické centrum muzejní pedagogiky využilo příběhu vily Tugendhat v Brně k vytvoření pilotního 

edukačního programu s názvem „Vila Tugendhat – jeden dům, jedna rodina, jedno století.“ Edukační 

program byl zpracován v rámci partnerství Moravského zemského muzea v projektu „Dotkni se 20. 

století,“ zaměřeným na podporu výuky československých a českých dějin 20. století prostřednictvím 

muzejních sbírek, který realizuje Národní muzeum.18  

Historici umění pohlíží na vilu Tugendhat jako na celostní umělecké dílo, Gesamtkunstwerk. 

Památková péče ji prezentuje jako zpřístupněný instalovaný památkový objekt. Muzejní historici 

považují vilu a především její vybavení za muzejní exponát (sbírku), vila je z jejich pohledu muzeem 

(in situ) a vybavení vily muzeálií (in fondo). Pro muzejní pedagogy se mohou všechny tyto pohledy 

setkat v jednom bodě, díky kterému ji mohou veřejnosti prezentovat jako zprostředkovatele 

podstatné části dějinného vývoje 20. století ve střední Evropě, v Československu a v Brně. 
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 členění muzealizačního procesu dle Stránská, E. a Z. Z. Stránský, 2000. 
17

 Vaněk, M. a P. Mücke. 2011. Třetí strana trojúhelníku, s. 19. 
18

 Edukační program Metodického centra muzejní pedagogiky se mohl uskutečnit díky laskavé 
spolupráci  Muzea města Brna, které je správcem vily. 



Cílem edukačního programu ve vile Tugendhat je pochopení historických událostí prostřednictvím 

autentického prožitku místa i zpracovávaného děje. Použité aktivizující metody: návštěva vily 

s komentovanou prohlídkou doplněnou o 1/ živé obrazy (metoda dramatické výchovy), 2/ pátrání po 

identitě obyvatel domu za pomoci indicií (didaktická hra) a 3/ vzkaz na pohlednici (metoda tvůrčího 

psaní). Edukační program ukazuje potenciál památek moderní architektury a muzejních sbírek pro 

výuku dějepisu. 

Edukační program vychází ze znalosti vily a současném stavu poznání jejich hodnot a historie. Člení se 

proto na tři části, z nichž každá využívá jiné muzejně pedagogické metody. V ložnicovém patře, kde 

v hale po přivítání a poučení žáků následovalo rozdělení do skupinek pojmenovaných dle použitých 

materiálů na dřevo, kov, sklo, kámen a kůže, účastníci obdrželi pracovní list s úkoly a kartu 

s indiciemi. Toto vychází z významu použitých materiálů a jejich zpracování způsobem typickým pro 

vilu Tugendhat a moderní architekturu.19 Po úvodním výkladu o rodině majitelů si žáci celé patro 

prohlédli a s pomocí plánu domu v pracovním listu měli určit, který člen rodiny jakou místnost obýval. 

Společně pak popisovali pokoj, který poznali podle indicií a podělili se s ostatními, jak na ně zapůsobil 

a zda se jim líbil. Následoval sestup do hlavního obytného podlaží za zvuků hudby Bohuslava Martinů 

„Kuchyňská revue“ a do pracovního listu měli vyznačit, kde je materiál jejich skupiny použit. Po 

výkladu o koncepci architektonického ztvárnění a informacích o tvůrcích projektu domu a jeho 

vybavení se dozvěděli podstatné informace k jeho historii. Upevnění těchto znalostí probíhalo 

pomocí poznávání fotografií osob stavebníků vily (Fritz a Greta Tugendhatovi) a architekta a 

designérky návrhu vnitřního vybavení (Ludwig Mies a Lilly Reich). V technickém podlaží, kam žáci 

sestoupili nakonec, následovalo představení živých obrazů na motivy událostí z historie domu – 

spokojený život rodiny, bridžové turnaje na podporu německých židů, útěk před nacisty, obsazení 

domu německou okupační správou, osvobození města Rudou armádou a ustájení koní 

v reprezentativních obytných prostorách domu, poválečné využívání taneční školou a rehabilitačním 

střediskem pro děti s vadami páteře, návštěva paní Grety Tugendhatové v 60. letech 20. století, 

jednání o rozdělení Československa.20 Program byl završen reflexí získaných znalostí pomocí dotazů 

muzejního pedagoga, kterou ukončilo napsání vzkazu žáků – návštěvníků domu, paní Tugendhatové, 

kterou „nezastihli doma,“ na pohlednici vily. 

Důležitou součástí vzdělávacího obsahu edukačního programu je využití vzpomínek pamětníků, 

zejména rodiny majitelů domu, které se vztahují jak k vlastní vile, tak k událostem, které se v tomto 

domě a kolem něj odehrály. Tato vyprávění umožňují přiblížit důležité informace, které se týkají 

života v domě, architektonické koncepce a uvádějí návštěvníky do dobové atmosféry. Z vyprávění 

paní Grety Tugendhatové se edukační program v prezentaci ložnicového patra opírá o následující 

citace: „Vždycky jsem si přála mít prostorný moderní dům.21 Chtěli jsme 5 ložnic, jídelnu a jednu 

obývací místnost… Přála jsem si například přímý vstup ze svého pokoje do dětských pokojů. Na tyto 

požadavky, jak již bylo řečeno, Mies beze všeho přistoupil.22 Po půl roce jsme naléhali na Miese, aby 

nám přec poslal návrhy vnitřního zařízení.“23 V hlavním obytném prostoru jsou využity vzpomínky jak 
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 Srov. Iveta Černá – Ivo Hammer, 2008. Materiality. Muzeum města Brna. ISBN 978-80-86549-54-5. V tomto 
sborníku je publikován průzkum jednotlivých použitých materiálů a zhodnocen jejich význam coby 
charakteristických znaků estetického působení vily Tugendhat.  
20

 26. srpna 1992 Václav Klaus a Vladimír Mečiar zde podepsali smlouvu o rozdělení státu. Ibidem, s. 143. 
21

  Ibidem, s. 32. 
22

  Ibidem, s. 36-37. 
23

  Ibidem, s. 55. 



paní Tugendhatové, tak účastníka stavby:  „Cítíme se svobodní, když se vrátíme z úzkých místností do 

našich širých, uklidňujících prostorů.“24  „Pro mě to nebyla zvláštní stavba. Nám se to všem líbilo. Ten 

průhled na ten Špilberk oni vyměřovali přesně.“25 Pro pochopení tvůrčího záměru využili autoři 

edukačního programu známá vyjádření architekta, resp. paní Tugendhatové.  Mies v roce 1930 řekl: 

„Existují skutečně stavební elementy, z nichž lze vyvinout novou, bohatší architekturu. Dávají nám 

míru volnosti, které se už nechceme zříci. Teprve nyní můžeme prostor členit, otevírat a spojovat 

s krajinou, aby se naplnila potřeba prostoru dnešního člověka.“26 „Ze samotného prostoru udělal 

umělecké dílo.“27 „Stavební umění je vždy v prostoru zachycená vůle doby, nic víc (r. 1924). Stavební 

umění je ve skutečnosti prostorovým výrazem duševních rozhodnutí“ (r. 1928).28  

Důležitá jsou osobní svědectví dalších lidí, kteří měli možnost pozorovat dění ve vile anebo ji 

navštívili. Svoji nezastupitelnou roli sehrávají coby zdroje informací využívané žáky při přípravě a 

předvádění živých obrazů ve třetí části edukačního programu. Svědectví Vlasty Hvozdecké o situaci 

po osvobození Rudou armádou: „Odbourali plot zahrady asi v délce 6 m a tudy na koních jezdili po 

Černých Polích, kde plenili byty.“29 Paní Vlasta Pluhařová z Brna vzpomíná na obývací pokoj zaplněný 

„ořechovým“ i kovovým nábytkem, ale hlavně na vzácnou čokoládu a kakao v době války, kterým 

bývaly děti ve vile pohoštěny.30 Potřebu důsledné památkové obnovy, aby bylo možné znovu zakusit 

jedinečnou atmosféru domu představujícího moderního ducha meziválečného období, tak jak máme 

možnost jej vnímat dnes po znovuotevření po celkové opravě, navozuje vyjádření paní Tugendhatové 

o jeho někdejším stavu:  „Byla jsem minulý týden poprvé za 29 let v Brně a zcela zděšena stavem 

domu…stavební změny, které byly udělány, jsou tak zlé, že si vůbec nelze učinit představu o tom, jak 

dům původně vyhlížel, a nelze ho dnes v žádném případě nazývat hezkým.“31 17. ledna 1969 se 

uskutečnila přednáška (česky) Grety Tugendhatové v Domu umění v rámci výstavy díla L. Miese van 

der Rohe, konané na přelomu 1968-69.32 

Edukační program je doplněn vzorovým pracovním a metodickým listem, které mají za cíl přiblížit 

způsob práce s návštěvníky vily v rámci takto připraveného programu.33  

 

Závěr 

Vila Tugendhat, která byla vybrána jako modelový příklad prezentace využití pamětníků a potenciálu 

orální historie při zhodnocování muzejních sbírek a jejich prezentace veřejnosti, je jistě mimořádným 

případem. Jedná se o ojedinělou památku a nesmírně cenné sbírkové předměty ve sbírkách Muzea 

města Brna, které se vztahují k vile. Z tohoto důvodu byla věnována tak velká pozornost zjištění a 
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zpracování všech informací, které se k ní vztahují, včetně vzpomínek pamětníků. Nicméně právě 

touto svojí jedinečností vila slouží jako dobrý příklad k prokázání užitečnosti využití metody orální 

historie nejen ve sbírkotvorné činnosti, ale i při prezentaci např. prostřednictvím muzejně 

pedagogických programů. Tento pilotní edukační program zároveň ukazuje na potenciál, který nabízí 

památky moderní architektury pro výuku novodobých dějin. 
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