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Anotace: Osoby s mentálním postižením představují nejpočetnější skupinu mezi všemi 

osobami s postižením a tvoří tři až čtyři procenta z celé naší populace. Je důležité, aby i 

muzea tuto skupinu vnímala jako cílovou. S ohledem na mnohá specifika těchto osob je 

třeba vhodně pro ně volit i metody muzejní edukace. Výzkumné šetření, které bylo zaměřeno 

na tuto cílovou skupin, byly zdrojem informací pro připravovaný metodický materiál na téma 

edukační práce s návštěvníky s mentálním postižením.  
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Z důvodu přípravy metodického materiálu pro edukační práci s návštěvníky 

s mentálním postižením v muzeu vyvstala naše potřeba mít co nejobsáhlejší představu o 

těchto lidech jako návštěvnících muzea. Metodou k získání dat pro zmapování stávající 

situace bylo dotazníkové šetření. Vypracovali jsme dotazník (viz příloha 1) s pěti otevřenými 

otázkami, který jsme s prosbou o jeho vyplnění rozeslali elektronickou cestou v průběhu října 

2012 na přibližně 80 emailových adres muzejních pracovníků zabývajích se edukací 

v muzeu (nadále je budu nazývat muzejními pedagogy). Asi v průběhu jednoho měsíce se 

nám vrátilo 37 vyplněných dotazníků. Takto získaná data jsme zpracovali metodou 

otevřeného kódování (Hendl 2009). Jsme si vědomi, že výzkumný vzorek není žádnou 

relevantní statistickou jednotkou a výsledky výzkumu nemají žádnou statistickou hodnotu. 

 

Viditelní a neviditelní návštěvníci s mentálním postižením1 

                                                           
1 V souvislosti s problematikou mentálního postižení je třeba učinit ještě drobnou terminologickou 

poznámku. Lidé, jejichž intelektové schopnosti jsou sníženy pod hranicí toho, co považujeme za 

normu, bývali v minulosti označováni mnohými způsoby. V dnešní době je stále více prosazována 

snaha pro jakékoliv odlišnosti od běžně chápané normy uplatňovat tzv. inkluzivní přístup (oproti 

donedávna užívanému přístupu integračnímu). Inkluzivní přístup znamená vnímat a akceptovat 

každou odlišnost jako obohacení společnosti a každou jinakost jako specifickou součást osobnosti 

jedince, protože všichni se v něčem více či méně od druhých lišíme (Lechta a kol. 2010). Tento přístup 

jako způsob plné akceptace jakékoliv odlišnosti se projevuje i v terminologii označující mentální či 



Výsledky našeho dotazníkového šetření ukazují, že lidé s mentálním postižením do 

muzeí samozřejmě přicházejí. Dá se říci, že se v muzeích setkáváme se dvěma typy těchto 

návštěvníků, které zjednodušeně můžeme označit jako viditelní a neviditelní. O těch, kteří 

jsou neviditelní, se z odpovědí v dotazníku nedozvíme vlastně nic. Kdo tedy jsou? Jsou to ti 

návštěvníci s mentálním postižením, kteří přicházejí do muzeí individuálně, například při 

rodinných návštěvách nebo v doprovodu osobních asistentů. Nemají-li nějaké speciální 

požadavky, personál muzea mnohdy jejich přítomnost ani nezaznamená. 

Viditelnými se tito lidé stávají až v případě, kdy navštíví muzeum v rámci 

organizované skupinové návštěvy, např. jako žáci speciálních či praktických škol nebo jako 

klienti stacionářů a jiných zařízení poskytujících sociální služby. Tyto skupiny bývají obvykle 

méně početné a doprovází je (na rozdíl od běžných školních skupin) více kvalifikovaných 

osob. 

 

Zájem x nezájem 

Jedním z podstatných úkolů muzea by měla být snaha vyvolat zájem o návštěvu u 

nejširšího spektra návštěvníků. Informanti nám ve svých odpovědích představili situaci, která 

se dá vymezit dvěma slovy: nezájem a zájem.  

Jsou muzea, která během jednoho roku navštíví několik málo skupin lidí s mentálním 

postižením (nejčastěji 1–3 skupiny). Z faktu této malé frekvence informátoři usuzují spíše na 

nezájem ze strany institucí vzdělávajících a pečujících o lidi s mentálním postižením. Jako 

další důvod je také uváděna bariérovost některých muzeí, která se nacházejí v historických 

objektech bez výtahu (či plošiny pro vozíky), což znemožňuje nebo velmi znesnadňuje 

dostupnost (např. v případě kombinace s postižením mobility). Avšak i ti informátoři, kteří 

uvádějí minimální zájem o návštěvu muzea ze strany těchto institucí, jsou si vědomi daleko 

podstatnějších důvodu a dovedou správně pojmenovat příčinu tohoto zdánlivého nezájmu. 

Tím je hlavně problém nedostatečné komunikace a propagace směrem k této cílové skupině, 

resp. k těm, kteří o lidi s mentálním postižením pečují. Tato muzea ještě zřejmě nevnímají lidi 

s mentálním postižením jako možnou cílovou návštěvnickou skupinu.  

Druhou variantou jsou muzea, která dlouhodoběji a soustavněji spolupracují 

s konkrétními institucemi (speciální a praktické školy, stacionáře a další instituce poskytující 

sociální služby). Vlastně se dá říci, že se jedná o konkrétní pedagogy v těchto institucích, 

                                                                                                                                                                                     
jakékoliv jiné postižení. Proto dnes mluvíme o těchto lidech jako o lidech, osobách, dětech, 

jedincích s mentálním postižením, hendikepem či retardací. Toto terminologické sousloví říká, že 

mentální postižení je jednou z charakteristik konkrétního člověka a ne určujícím znakem. Pro účely 

tohoto textu bude nadále užíván pojem lidé/osoby/jedinci s mentálním postižením (Vágnerová 2012).  

 



kteří mají zájem svým svěřencům návštěvu muzea umožnit, protože v nich vidí cestu pro 

jejich další možný rozvoj a obohacení. Tato muzea se naučila osoby s mentálním postižením 

vnímat jako jednu z důležitých cílových návštěvnických skupin a zaměřují na ni svoji 

pozornost. Podmínkou pro takovou spolupráci je oboustranný zájem, který provází dobrá 

vzájemná komunikace. Muzea cíleně informují „své“ speciální školy, stacionáře apod. o 

akcích, které shledávají jako vhodné pro tuto návštěvnickou klientelu.  

 

Doprovodné programy pro návštěvníky s mentálním postižením 

Doprovodné programy k výstavám a expozicím jsou součástí takřka každé muzejní 

výstavy či expozice. Jak ukázaly odpovědi, muzea ke svým výstavám a expozicím 

nepřipravují speciální program zaměřený na tuto cílovou skupinu. Muzejní pedagogové 

vycházejí především z nabídky doprovodných edukačních programů pro děti předškolního a 

mladšího školního věku a kreativně je přizpůsobují potřebám této návštěvnické skupiny. 

V této souvislosti je velmi důležitá komunikace s pedagogickým doprovodem, který může dát 

dostatek informací a podnětů pro úpravu stávajícího programu tak, aby co nejoptimálněji 

vyhovoval konkrétní skupině návštěvníků s tímto postižením. Podstatné je, aby rozhovor 

neprobíhal na poslední chvíli za pokladnou muzea, ale v dostatečném časovém předstihu 

před vlastní návštěvou.  

V mnohých muzeích je samozřejmostí také účast skupin osob s mentálním 

postižením nejen na doprovodných programech k výstavám, ale i na dalších příležitostných 

aktivitách, jako jsou např. vánoční a velikonoční dílničky nebo jarmarky. Další formou 

spolupráce, která je už v některých muzeích běžná, je podpora škol a institucí pečujících o 

osoby s mentálním postižením možností prodeje výrobků jejich žáků či klientů v muzejních 

obchůdcích (např. Regionální muzeum a galerie Jičín) či na příležitostných jarmarcích (např. 

Regionální muzeum Mělník). Některá muzea se podílejí na organizaci jednorázových akcí ve 

spolupráci s institucemi a občanskými sdruženími zaměřenými na problematiku osob 

s mentálním postižením, bývají to například výstavy prezentující vlastní tvorbu lidí 

s mentálním postižením.  

 

Muzejní pedagogové v sociální interakci s návštěvníky s mentálním postižením 

Významnou roli při návštěvě muzea hraje sociální interakce, při které jsou 

návštěvníkovi partnery jeho muzejní zaměstnanci. V nejtěsnějším vztahu s návštěvníky jsou 

muzejní pedagogové, protože jejich pracovní náplní je v přímém osobním kontaktu 

zprostředkovat skrze obsah expozic a výstav muzejní témata nejširšímu spektru 

návštěvníků. Znalost specifik všech možných návštěvnických skupin je pro muzejního 

pedagoga nutností (Šobáňová 2012, s. 252). To, na jaké úrovni tato interakce probíhá, je 

také významnou součástí prožitku, který si návštěvník z muzea odnáší a který ovlivňuje jeho 



rozhodování, zda se ještě někdy do této instituce vrátí. Nás v dotazníku zajímal tento 

prožitek ze strany opačné a pátrali jsme po osobních zkušenostech muzejních pedagogů 

s návštěvníky s mentálním postižením v oblasti sociální interakce.  

Obecně lze říci, že většina muzejních pedagogů nemá odborné vzdělání zaměřené 

na edukaci osob se specifickými vzdělávacími potřebami. Není tedy divu, že v odpovědích 

byla zmíněna i pociťovaná potřeba určitého proškolení v této oblasti.2 V kontaktu s lidmi 

s mentálním postižením informanti uváděli, že vycházejí ze svých osobních zkušeností (které 

jsou na různé úrovni) a řídí se vlastní intuicí. Většina odpovědí charakterizujících téma 

komunikace a sociální interakce s osobami s mentálním postižením se možná trochu 

překvapivě nese ve velmi pozitivním duchu. Práce s těmito návštěvníky je v dotazníku 

mnohdy hodnocena sice jako náročnější, zato však bývá odměňována pozitivními 

spontánními reakcemi návštěvníků s mentálním postižením, které charakterizují slova jako 

radostný, vstřícný, aktivní, snaživý a vděčný. 

 

Pedagogický doprovod  

Pedagogický doprovod má důležitou a nezastupitelnou roli při návštěvě muzea a 

nejen v případě skupiny osob s mentálním postižením. Většina informantů hodnotí spolupráci 

s pedagogickým doprovodem minimálně jako pozitivní a jeho přítomnost při programu 

považují za důležitou a přínosnou. Vzhledem k tomu, že doprovázející pedagogové znají své 

klienty, jejich schopnosti i možnosti, mohou poskytnout muzejnímu pedagogovi vhodné 

informace k tomu, jak plánovaný program upravit pro potřeby konkrétní skupiny návštěvníků. 

Mohou pozitivně ovlivňovat samotný průběh programu a zapojení svých klientů do něj, 

stávají se facilitátory, těmi, kteří pomáhají svým klientům účinně prožívat návštěvu. Také, jak 

jedna informantka uvedla, jsou oporou při řešení tzv. „nestandardních situací“, se kterými si 

muzejní pedagog při práci s osobami s mentálním postižením neví zcela rady (např. 

v situacích, kdy je osobě muzejního pedagoga ze strany návštěvníka s mentálním 

postižením věnována přemíra pozornosti provázená snahou o fyzický kontakt). Předchází-li 

návštěvě muzea důkladnější konzultace pedagoga muzejního s pedagogem doprovázejícím, 

může být program ušit přímo na míru. Právě navazování a udržování dobrých a 

                                                           
2 V souvislosti s vyhodnocením průběhu kurzu Základy muzejní pedagogiky, který organizuje 

Metodické centrum muzejní pedagogiky MZM v Brně, jsme provedli dotazníkové šetření. Podle 

vyjádření účastníků kurzu byla pro ně druhou nejpřínosnější lekcí ta, která se zabývala osobami se 

specifickými vzdělávacími potřebami, mezi něž lidé s mentálním postižením patří.  

 

 



dlouhodobých vztahů (mnohdy i na osobní úrovni) s pracovníky institucí majících ve své péči 

osoby s mentálním postižením je cestou, jak těmto lidem stále častěji a pro ně přístupněji 

otevírat brány muzeí a motivovat je k opakovaným návštěvám. Kvalita těchto vztahů pak 

také ovlivňuje možnou komunikaci s cílem soustavnější spolupráce vedoucí k vzájemnému 

obohacení.  

 

Závěr  

Muzejní edukace se stále ještě v našich muzeích rozvíjí. Muzea zaměstnávají 

muzejní pedagogy a na jejich bedrech (mnohdy kromě jiného, je-li funkce muzejního 

kumulovaná s jinými muzejními profesemi) leží příprava muzejně edukačních programů. Ty 

na samém počátku samozřejmě směřovaly k těm, které považujeme za vzdělávání 

nejhodnější – tedy ke školním dětem a studující mládeži. Nicméně postavení a pohled na 

edukaci v muzeu se stále vyvíjí. Muzea buď sama mají zájem hledat nové cílové skupiny 

návštěvníků, nebo jsou k tomu vedena např. zřizovatelem či jinými okolnostmi. A proto se 

postupně do jejich zorného a zájmového pole dostávají další skupiny, jako jsou například 

rodiny s dětmi či senioři. Podle výsledků našeho dotazníkového šetření můžeme říci, že i 

osoby s mentálním postižením se mnohde stávají zajímavou cílovou skupinou pro samotné 

muzejní pedagogy. Přesto ještě mnohá muzea mají z této návštěvnické skupiny určité obavy, 

které mnohdy plynou z absence odborného vzdělání či nedostatku zkušeností. Jednou 

z nejdůležitějších podmínek k úspěšné a oboustranně prospěšné spolupráci je projevovaný 

zájem o tuto cílovou skupinu návštěvníků. K tomu bezpodmínečně patří i vstřícná 

komunikace a cílená informovanost. Ale na počátku musí být stát jasné rozhodnutí zájem o 

takovou návštěvu vyvolat. 

Všechny výše uvedené aktivity a jakákoliv jiná podpora lidí s mentálním postižením 

pomáhají vytvářet příznivý obraz muzea v očích široké veřejnosti a také naopak dávají 

většinové společnosti odezvu, že lidé s mentálním postižením jsou přirozenou a 

plnohodnotnou součástí naší společnosti, mají své potřeby i svá nezadatelná práva, mezi 

které patří např. možnost svobodně rozhodovat o tom, jak trávit volný čas, vzdělávat se a 

rozvíjet své poznání a schopnosti.  
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Příloha 1  

Dotazník 

Milá kolegyně, milý kolego, 

obracíme se na Vás s prosbou o malou spolupráci týkající se Vašich zkušeností s lidmi 

s mentálním postižením jako návštěvníky muzeí a galerií. 

V této době se zabýváme přípravou metodického materiálu na téma muzejně-pedagogická 

činnost s lidmi s mentálním postižením. Vycházíme z  vlastních zkušeností získaných z 

našich projektů zaměřených na tuto cílovou skupinu (více na http://mcmp.cz/cz/cz-

projekty/priklady-dobre-praxe/). Navzdory všem zlepšením, která lidem se speciálními 

potřebami přineslo posledních dvacet let, je stále práce s nimi většinou společnosti 

přehlížena a nedostatečně ceněna. Bylo by pro nás proto velkým obohacením seznámit se 

s Vašimi zkušenostmi, názory a postřehy, které s touto skupinou návštěvníků máte.  

Zajímají nás jakékoliv informace k tomuto tématu, například: 

1. Jaký je zájem ze strany institucí pracujících s lidmi (dětmi) s mentálním postižením o 

návštěvu muzea/galerie? 

2. Připravujete speciálně koncipované programy (projekty) zaměřené na tuto 

návštěvnickou skupinu? 

3. Jaké jsou Vaše osobní zkušenost s návštěvníky s mentálním postižením 

v muzeu/galerii v oblasti komunikace a další sociální interakce? 

4. Jaké máte zkušenosti s doprovázejícími pedagogy (vychovateli)? 

5. Máte zkušenosti s dlouhodobější spoluprací s určitou institucí pečující o lidi 

s mentálním postižením? 

Vaše zkušenosti, názory a postřehy můžete zasílat na emailovou adresu našeho pracoviště: 

mcmp@mzm.cz 

Za spolupráci děkují  

Mgr. Pavla Vykoupilová a Mgr. Soňa Mertová 

Metodické centrum muzejní pedagogiky 

Moravské zemské muzeum 

Zelný trh 6 

659 37 Brno 

tel: 533 435 271 
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