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ABSTRACT:
The Methodical Centre for Museum Pedagogy has been operating at the Moravian Museum since 2010. It is
a specific workplace with countrywide scope of activity aiming to develop the educational potential of culture and
especially that of memory institutions. It focuses on the support of the recently established profession of cultural
educator and the professional qualification of museum educators. The Methodical Centre for Museum Pedagogy
unites on the theoretical and practical level the approaches of pedagogy, museology and heritology. One of his
goals is to anchor its activities in the current concept of museum culture and to strengthen the role of memory
institution in the society. 
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SOUVISLOST MEZI MUZEJNÍ KULTUROU A SPOLEČNOSTÍ

S nadsázkou se dá říci, že každá nová výstava, expozice je dostačujícím důkazem vidi-
telné souvislosti mezi muzejní kulturou a společností. Upoutá nás aktuálnost tématu výsta-
vy, modernost použitých nástrojů prezentace, novost předkládaných informací, kterými se
výstavní projekt odlišuje od všech předchozích. V muzejní kultuře se odráží stav vývoje spo-
lečnosti, můžeme říci, že je jeho obrazem, což chápeme ve dvou rovinách. Kulturní vyjád-
ření v celé své šíři projevů umění a kulturních aktivit předkládá zachycení, doslova popis
stavu společnosti ve všech oblastech života. Kultura naplňuje také své hlavní poslání, kte-
rým je komunikace. Kultura je nástrojem komunikace ve společnosti, nástrojem k zazna-
menání a sdílení obrazu světa. Způsoby kulturního vyjádření přinášejí autentický jazyk kul-
tury, který umožňuje sdělovat postoje k celé šíři konkrétních i abstraktních témat souvise-
jících s lidským bytím a existencí společnosti. Tím, že kultura vytváří obraz světa, přijímá
roli jeho reprezentace, stává se pro nás nástrojem poznávání a učení se (DROBNÝ 2018)

Bylo by povrchní zůstat jen u toho, co je viditelné a zřejmé na první pohled. Podstatné
změny provázející vývoj společnosti se odrážejí ve vztahu mezi muzei a společností, a to
pochopitelně oboustranně. Radikálně se proměňují vztah mezi návštěvníkem a paměťový-
mi institucemi, způsoby komunikace, nabídka kulturních produktů, metody zprostředková-
ní kulturního dědictví, chápání účelu a cílů působení muzeí ve společnosti, formy výchovy
a vzdělávání. Ministerstvo kultury si je vědomo potřeby proměny tradičních přístupů muzeí
k naplňování jejich poslání, a proto se rozhodlo založit síť metodických center, která by
pokrývala oblasti, ve kterých vyvstala nejvíce naléhavá potřeba jejich inovace. Metodické
centrum muzejní pedagogiky bylo založeno v roce 2010. Zaměřuje se na využití muzejní
kultury ve výchově a vzdělávání, což představuje významnou část segmentu muzejní pre-
zentace. (Metodické centrum muzejní pedagogiky)
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Jedním ze znaků moderní vyspělé společnosti je potřeba celoživotního učení a vzdělá-
vání se. Úkolem Metodického centra muzejní pedagogiky je zkoumat vztah mezi učením
a kulturou a zabývat se využitím získaných poznatků při zprostředkování a prezentaci
hmotného kulturního dědictví. Cílem kulturní výchovy v muzeích a galeriích je získání kul-
turní gramotnosti, kulturní kompetence jako nezbytného prostředku socializace a enkultu-
race jednotlivce. Petra ŠOBÁŇOVÁ (2017) shrnuje výchovné působení muzeí těmito slovy:
„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 veškeré-
ho úsilí muzea a jeho pracovníků.“ Můžeme proto říci, že Metodické centrum muzejní
pedagogiky zaujímá v české muzejní kultuře důležité místo, protože má za úkol zprostřed-
kovávat české muzejní veřejnosti současné trendy vývoje muzejní kultury a muzejní eduka-
ce a podporovat šíření příkladů dobré praxe.

Následující řádky nemají ambici popsat komplexně cíle působení Metodického centra
muzejní pedagogiky. Opomíjí některá témata, která jsou v muzejní pedagogice důležitá,
jako např. vztah muzea a školy nebo vztah k jednotlivým cílovým skupinám muzejního
publika, protože jsou již samozřejmou součástí dlouhodobého zájmu metodického centra.
Rovněž pojednání dále uvedených oblastí není obsahově vyváženou analýzou či vyčerpáva-
jícím návrhem řešení v celé šíři složitosti otázek a problémů, které zahrnují. Cílem textu je
poukázat na potřebu inovace přístupu k praktickému směřování muzejní edukace vzhledem
k určujícím trendům vývoje muzejní kultury z hlediska budoucího působení Metodického
centra muzejní pedagogiky.

TEORETICKÉ KONCEPTY A PRAKTICKÉ OTÁZKY

Navzdory tomu, že muzejní edukace má stoletou tradici, teprve od 1. ledna tohoto roku
(2018) byla do Katalogu prací zařazena profese edukátora v kultuře.1 Z této skutečnosti
nepřímo vyplývá, že se zabýváme povoláním, které má již dávno definovaná svá odborná
východiska a které je hluboce ukotveno mezi muzejními profesemi z hlediska svého poslá-
ní a náplně činnosti, jak v minulém tak i v současném muzejním provozu. Předchozí
odstavce reflektují některá teoretická východiska, a proto se jimi bude následující text ještě
podrobněji zabývat. Metodické centrum muzejní pedagogiky má ale zcela praktické poslá-
ní a plní úkoly vyplývající z aktuálních potřeb českých paměťových institucí. Pracovníkům
muzeí zabývajícími se využitím edukačního potenciálu sbírek nabízí metodickou podporu,
různé formy dalšího profesního vzdělávání, zkušenosti s realizací inovativních pilotních
projektů a šíření příkladů dobré praxe. 

Spojení praktické i teoretické stránky v činnosti Metodického centra muzejní pedagogi-
ky znamená, že jeho místo se nachází mezi akademickými pracovišti, které nastolují teore-
tické otázky a hledají na ně odpověď metodami vědeckého výzkumu a českou muzejní
praxí, která řeší své provozní problémy při práci s cílovými skupinami muzejního publika.
Potřeby muzejních profesionálních pracovníků jsou druhým pólem, který musí metodické
centrum zahrnout do své činnosti a reagovat na ně na základě věcné analýzy současného
stavu oboru. V uvedeném ohledu je postavení metodických center v českých muzeích jedi-
nečné a nezastupitelné.

Působení Metodického centra muzejní pedagogiky nemůže být směřováno zcela auto-
nomně nebo dokonce svévolně také z dalšího ohledu. Tvoří jej aktuální otázky, které
bychom mohli pojmenovat jako „výzvy dnešní doby“. Většina současných trendů nevyka-
zuje jen uzavřený národní charakter, ale postihuje změny, které se uskutečňují jak v prostře-
dí kulturně a společensky blízkém, tak i takové, které mají globální charakter. Muzea usilu-
jí o zachycení a reflexi proměny technologické, sociální, hodnotové, politické a environ-
mentální. Muzejní edukace se proto zabývá nejen „tradičními“ muzejními tématy, ale
i aktuálními společenskými otázkami. Jistý rámec působnosti muzeí v současném světě
skýtá definice muzea přijatá v roce 2007 ve Vídni na plenárním zasedání Mezinárodní rady
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muzeí ICOM. Společenská odpovědnost muzea vychází ze současné definice ICOM, která
jej charakterizuje: „A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society
and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates
and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the pur-
poses of education, study and enjoyment.“ (ICOM, Definice muzea). Konkrétní podoba služ-
by muzeí a obecně celé kultury „společnosti a jejímu rozvoji“ je předmětem stále naléha-
vějších diskusí. Připomeňme, že význam sepětí výchovy a kultury považuje za klíčový naše
muzejní pedagožka Petra Šobáňová: „Prostřednictvím výchovy, za účinné pomoci všech
dostupných prostředků, tedy i muzejních sbírek, je lidská kultura zachována a dále rozvíje-
na“ (ŠOBÁŇOVÁ 2017).

Dnešní muzea stojí před rozhodnutím, jak se postaví k společenským jevům, jaké zauj-
mou postoje k tématům identity a kulturní rozmanitosti, tradic a inovací a pokroku, k otáz-
kám inkluze a hendikepovaných, k postavení a právům a nárokům menšin, k solidaritě
a společenské odpovědnosti, k násilí a tabuizovaným tématům, k imigraci a konceptu ote-
vřené společnosti, k postfaktickému přístupu ke skutečnosti. Mnohá společenská témata,
zejména z nedávné historie, vyplouvají nenadále na povrch a muzea se nezřídka ocitají ve
středu aktuálního dění. Vznikají památníky a muzea dokumentující oslavované i tragické
události z historie i nedávné minulosti. Muzejní pedagogové se při své práci dnes častěji
zabývají etickými otázkami než zdůrazňováním regionálních specifik typických v minulos-
ti pro dané území.

VÝCHODISKA MUZEJNÍ EDUKACE A REFLEXE 
SOUČASNÝCH POŽADAVKŮ SPOLEČNOSTI

Muzejní pedagogika náleží do oboru pedagogických věd, ale zároveň se opírá o teore-
tickou i aplikovanou muzeologii. Muzeum, resp. galerie nabízí nejen odlišné prostředí pro
vzdělávání od běžných vzdělávacích institucí, ale používá některé vlastní didaktické meto-
dy založené na objektovém učení a poznávání světa prostřednictvím hmotných a mentál-
ních reprezentací. Nejvýznamnějším nástrojem muzejní edukace jsou samotné muzejní
a pochopitelně máme na mysli i galerijní výstavy. Prostředí muzejních výstav a stálých
expozic nabízí samo o sobě specifický zážitek. Edukace v muzejním prostředí využívá sti-
mulace všech smyslů. Zážitková forma učení nemá směřovat k vytváření nové formy široce
dostupné zábavy. Prožitek je využíván k intenzivnímu porozumění a fixaci předávaných
edukačních obsahů. Konstruování nových poznatků v prostředí prezentace muzejních sbí-
rek využívá mnohem širší škály podnětů a vjemů, než nabízí jiné prostředí včetně školy
(srov. ŠOBÁŇOVÁ 2014).

Zkoumání reprezentací má podstatný dopad nejen do praxe muzejní pedagogiky, ale i do
vnímání funkce muzejních výstav a expozic, což zahrnuje velkou část činnosti muzeí. „…rozu-
mové poznání skutečnosti není principiálně možné jinak než právě prostřednictvím mentál-
ních a hmotných reprezentací – řeči, obrazu, ideje“ (BARTLOVÁ 2012, 72) a autorka vysvětlu-
je, že se tak děje proto, že skutečnost jsme schopni poznávat pouze zprostředkovaně. 

Pro muzea je důležité, že k uvedeným závěrům přistupuje ještě jedna podstatná okol-
nost, která zvyšuje jejich význam. Hmotné reprezentace vyjmenované Milenou Bartlovou
nejsou povahy přírodovědně vědecky objektivní, neměnné, jednoznačně uchopitelné, nýbrž
se setkáváme s fenoménem kulturním, živým a proměnlivým, opírajícím se o tradici.
Význam kultury jako tvůrkyně všech podob reprezentací a její roli v procesu našeho pozná-
vání skutečnosti vysvětluje také básník Czesław Miłosz na příkladu rozboru své básně
vyjadřující možnosti básnického zobrazení prostřednictvím jazyka: „…skutečnost je ještě
zprostředkována výtvarným dílem, to znamená, že se neobjevuje v surovém stavu, ale jako
část kultury ve stavu uspořádaném. Pokud je to tak, jak můžeme ještě snít o jejím dosaže-
ní bez těch či oněch zprostředkovatelů, ať už to budou jiná literární díla, nebo vize, jež nabí-
zí celá minulost umění?“ (MIŁOSZ 1992, 76). Zkoumání a poznávání světa je kulturně pod-
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míněné. Způsob poznávání světa se mění a je spolu s dosaženým stavem poznání světa
zaznamenán v konkrétních projevech kultury, protože poznávání skutečnosti se děje zpro-
středkovaně. Kultura je vyjádřením tohoto jevu. Muzejní kultura zachycuje proměny kultu-
ry prostřednictvím shromažďování hmotných reprezentací, muzejních sbírek. Poukázáním
na tento funkční znak kultury nás v prostředí institucionalizovaného uchovávání hmotných
dokladů paměti vede k pochopení samotného smyslu jejich existence. Předávání kultury je
společenský fenomén (DROBNÝ 2015).

Význam vzdělávání mezi současnými výzvami kladenými na působení muzeí ve společ-
nosti považuje za klíčový také Petra Šobáňová: „Ohled na vzdělávací potřeby návštěvníků
je jedním z důležitých trendů celého současného muzejnictví, takže většina inovací součas-
né muzejní kultury je více či méně „muzejně edukační” (ŠOBÁŇOVÁ 2017). Již před několi-
ka desetiletími se začalo hovořit o edukačním obratu (srov. O’NEIL – WILSON 2010). Vzhle-
dem k šíři pole působnosti, které se s tímto pohledem na funkci muzeí otevírá pro Meto-
dické centrum muzejní pedagogiky, je vhodné si nastínit dopad vzdělávacího aspektu do
struktury praktické činnosti každého muzea a galerie. Muzejní edukace je součástí muzej-
ní prezentace v jakékoli její podobě, ať již se jedná o formu výstavy, besedy, vědecké práce,
popularizační publikace nebo realizaci facilitovaného muzejně edukačního programu.
Muzejní edukace je proto účelem, který se nachází v samotném jádru prezentace muzeí
jako jejich klíčové poslání, a nikoliv na okraji. 

Z tohoto důvodu má být edukační aspekt přítomen v jakékoli muzejní činnosti, která
zahrnuje nejen podobu a obsah výstav, přípravu výstavního plánu, sbírkotvornou koncepci,
směřování vědecké činnosti a populárně vědecké publicity formou besed, přednášek,
cíle komunikace a marketingu, který nabízí muzejní produkty a zároveň reflexi společen-
ských témat. Je zřejmé, že edukační akcent se v pojetí požadavku na aktuální úlohu muzeí
nezbytně promítá do muzejního managementu již ve fázi stanovení cílů, strategií a vize,
následně i realizace konkrétních opatření.

Jiný směr v muzejní pedagogice představuje zaměření nikoliv na instituci muzea a její
aktuální vztah ke společnosti, ale na jednotlivého člověka a jeho potřeby, kvalitu života, roz-
voj osobnosti, naplnění smyslu života a realizace potencialit, které přináší až v dlouhodo-
bém horizontu pozitivní dopady na společnost (HELUS 2014, 16). Podle Zdeňka Heluse,
který pro směr výchovy jako prostředku k porozumění věcem lidským a jejich „nápravě”
převzal pojmenování edukace obratu, můžeme toto označení použít i v muzejní edukaci.
Edukace obratu navazuje na humanistickou tradici evropského pedagogického myšlení,
reprezentovanou Komenským, se současným zřetelem antropologickým, kulturně – antro-
pologickým, etickým, ekologickým a duchovním (ŠOBÁŇOVÁ – ČAPKOVÁ 2015, 54). Eduka-
ce obratu již v novém muzejním kontextu neznamená jen původní označení cílové orienta-
ce edukace, která je v tomto pojetí současnou odpovědí na „starost o člověka“ (HELUS
2014, 16 a 20), ale i tendenci k hlubšímu promýšlení smyslu existence paměťových institu-
cí ve společnosti a jejich aktuálního poslání při kladení otázek a nalézání odpovědí ohled-
ně naší identity. „Muzea svými sbírkami připomínají jak antropologickou – tak kulturně
antropologickou, etickou i duchovní stránku člověka. Stejně tak zobrazují životní prostředí
člověka a analyzují vzájemné vztahy panující mezi člověkem a přírodou.“ (ŠOBÁŇOVÁ –
ČAPKOVÁ 2015, 53). V muzejním kontextu edukace obratu podtrhuje kulturní a kulturotvor-
ný význam muzea a jeho edukační činnosti (tamtéž).

AKTIVISTICKÁ A AKTIVIZUJÍCÍ MUZEA

Naléhavost společenských témat, která znejišťují obyvatele vyspělé části světa, je reflek-
tována i v muzejní kultuře. Zatím se tak děje především v bohatších a od II. světové války
stabilních zemích euroatlantického civilizačního okruhu. Muzea a galerie jsou v těchto stá-
tech vnímány jako „bezpečná místa“ sociálního dialogu s četnými funkcemi, které nejsou
ve středoevropském prostoru obvyklé – např. odborné lékařské a terapeutické poradenství,
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kurzy zájmového vzdělávání mimo tematické zaměření v oblasti kultury, např. šití a jiných
ručních prací, jazykové kurzy (ŠERÁK 2014, 40). Jinou, kulturnímu posláni bližší, roli napl-
ňují muzea jako účastníci komunikace o společenských a politických otázkách, hodnotách
dnešního svobodného světa prostřednictvím kultury a umění. Témata environmentální,
genderová, rasová, migrační, národnostní nebo patologických sociální jevů aj. nacházejí
odezvu v současné umělecké a kulturní produkci. Mnohá muzea zaujímají aktivní postoj
při prosazování cílů této společenské a politické agendy. Způsob angažovanosti mnohých
muzeí a galerií můžeme proto označit za aktivistický. Ačkoliv počínání mnoha kulturních
institucí vyvolává určitou kontroverzi ve společnosti a odezvu ze strany jejich zakladatelů,
zřizovatelů a podporovatelů, nelze na kritické připomínky reagovat požadavkem, aby se
muzea zcela stáhla a stála stranou současného dění. Oprávněný je naopak požadavek vyplý-
vající z definice muzea přijaté ICOM, aby byla institucemi otevřenými pro všechny a niko-
ho nevylučovala např. svojí jednostranností nebo dokonce zřetelnou stranickostí. Právě
požadavek služby veřejností, kladený na muzea, je silnou oporou pro jejich edukační půso-
bení. 

Zatímco naznačená úskalí aktivistického působení muzeí jsou nezbytným důsledkem
zapojení se do společenského dění a projevem životnosti kultury v dnešním světě, muzejní
pedagogika nabízí vhodnou metodu, jiný cíl angažovanosti muzejní kultury, který je odvo-
zený z praktické realizace muzejně edukačních programů. Představují jej aktivizující meto-
dy v učení. Většina dnešních kvalitních muzejně edukačních programů překračuje tradiční
podobu komentované prohlídky a pasivní přednášky vedené formou frontálního výkladu.
Aktivizující metody v učení umožnují lépe a trvaleji si osvojit edukační obsah a naplnit cíl
vzdělávacího programu. Cílem muzea jako instituce je obdobně jako v případě edukačního
programu působit na návštěvníka a na celou společnost, svými kulturními aktivitami u něj
vyvolat odezvu, navázat hlubší komunikaci a působit na změnu postojů. Aktivizující
muzeum je takovou kulturní institucí, která se ve svých vzdělávacích koncepcích a cílech
dovolává hodnot a ideálů, na nichž stojí aktivní občanství, založené na svobodném rozvoji
každého jedince. Edukační cíl instituce tak naplňuje vrcholný, celospolečenský cíl (ŠOBÁ-
ŇOVÁ – ČAPKOVÁ 2015, 48–49). Je jím orientace ve společenském dění, schopnost činit poli-
tická rozhodnutí, zapojení a angažování se ve veřejném životě (HELUS 2014, 16). Aktivizu-
jící muzeum upřednostňuje výchovu k aktivnímu a odpovědnému jednání svobodných
občanů před profilováním sebe sama jako exkluzivního společenského aktivisty. 

CELOSPOLEČENSKÉ CÍLE MUZEJNÍ EDUKACE

Vztah mezi učením a kulturou se nám objevuje i z pohledu shora, dle naplňování
vrcholných celospolečenských cílů, které jsou na muzea jako společenské instituce klade-
ny. Muzea mají být místem, kde se lidé učí takovým dovednostem, které mohou mít pozi-
tivní širší společenský dopad. Cenné podněty přednesl Charles Seaford na konferenci mezi-
národního sdružení dětských muzeí Hands On! v Písku v konferenčním vystoupení s dis-
kuzí s názvem The role of the museums in society (Hands On! International Association of
Children in Museums. Program konference). Ve svém příspěvku vycházel z ekonomické
teorie přínosu spotřeby pro jedince a zkoumání udržitelné prosperity zajišťující růst kvali-
ty života. Určil, že tři z přínosů spotřeby pro člověka se uplatňují i ve vztahu muzea a náv-
štěvníků. Jsou to: mentální stimulace, podpora společenského života a identita – nalezení
svého místa ve světě. Mentální stimulace vyvolává buď aktivní, nebo pasivní odezvy u spot-
řebitelů. Podle Seaforda je třeba se ptát, jestli muzea tuto roli ve společnosti zastávají a jak
ji mohou naplňovat. Předložené otázky můžeme považovat za jedny z hlavních cílů práce
muzejních pedagogů: 
– podporují schopnosti a dovednosti a rozvoj vzdělávacích schopností nikoliv především

k profesnímu uplatnění, ale pro život; 
– nabízí přístup ke kultuře a umožňují učení a poznávání formou hry; 
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– podporují společenský život, umožňují člověku zapojit se do společnosti; 
– podporují vytváření identity – nalezení svého místa ve světě, podle hesla „my live – our

place“; 
– vytvářejí atmosféru důvěry? (SEAFORD 2017).

Muzea nelze vnímat jako vzdělávací instituce, které představují jen užitečný doplněk ke
škole, ale v současnosti se nám jeví jako místa neformálního celoživotního učení pro všech-
ny generace, které z hlediska celospolečenských cílů mají vychovávat k aktivnímu a odpo-
vědnému občanství. Metodické centrum muzejní pedagogiky definovalo proto v roce 2017
svoji novou vizi:

Být aktivním a otevřeným účastníkem zkoumání úlohy muzeí v současné společnosti a roz-
voje její muzejní kultury a zprostředkovatelem odborných poznatků a praktických zkušeností
z oblasti muzejní edukace.
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SUMMARY 

The place of the Methodical Centre for Museum Pedagogy is between academic and research workplaces on
the one side and the current offer of museum educational programmes of our museums on the other side. The
activities of the Centre unite thus pedagogical principles and theoretical and applied museology. The need of an
intense use of educational potential of the cultural heritage follows from the current concept of the museums’ role
in the society. The museum culture opens the communication through material and mental representations of the
past and today’s world. The importance of lifelong learning and education gets to the foreground in connection
with many themes and current challenges. The educational activities of museums benefit from knowledge from
the field of pedagogy as well as many other social sciences that are used in many innovative ways. One of them
is the concept of a stimulating museum and education as a mean of understanding human issues called “turnabout
education”. Developing of values and ideals that are at the basis of active citizenship enabling the free
development of each individual person ranks among the main societal tasks of the museums. There Methodical
Centre for Museum Pedagogy adopted therefore a new vision in 2017: To be an active and open participant in the
research of the role of museums in the today’s society and of the development of museum culture as well as
mediator of professional knowledge and practical experience in the field of museum education. 

POZNÁMKA

1 Profese 2.04.32. Edukátor v kultuře. Změna Katalogu prací vyšla Nařízením vlády ze dne 6. listopadu 2017. 
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