
 

JEDNORÁZOVÉ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ V MZM 
 
CÍL 
Zjistit v návaznosti na předchozí Výzkum návštěvníků 55+ další aspekty související 
s návštěvou seniorů v muzeu a také jejich případný zájem pracovat jako muzejní 
dobrovolníci. 
CÍLOVÁ SKUPINA 
Návštěvníci v seniorském věku 
POPIS PROJEKTU 
Výzkumné šetření proběhlo jednorázově v rámci Dne seniorů v MZM, jehož program byl 
připravován na základě zjištění a podnětů vzešlých z šetření Výzkum návštěvníků 55+. 
Dotazník obsahoval 13 otázek: pět dichotomických (6, 7, 8, 9, 13), tři otevřené (1, 3, 10), tři 
uzavřené výběrové (2, 4, 11), jednu kombinovanou výčtovou otevřenou (5) a jednu 
kombinovanou dichotomickou otevřenou (12). Velikost písma v dotazníku byla 14, aby 
zajistila dobrou čitelnost pro cílovou skupinu seniorů. Dotazník byl distribuován pracovníky 
MCMP i pomáhajícími dobrovolníky-studenty přímo během Dne seniorů v MZM. Na základě 
našich vlastních pozorování se nám potvrdil všeobecně známý fakt, že mezi návštěvníky 
velmi výrazně převažovaly ženy, stejně tak dotazník vyplnily z velké většiny ženy. Pro náš 
dotazník jsme však nepovažovali za nutné zjišťovat pohlaví ani věk informantů.  
 
VÝSLEDKY ŠETŘENÍ 

1. Kde jste se o dnešní akci dozvěděli? 
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Informační zdroje  
Speciální program ke Dni seniorů byl v letošním roce připravován poprvé. Návštěvníci se 
mohli o této akci dozvědět z mnoha zdrojů. Nejčastěji informanti uváděli jako zdroj leták, 
který získali během oslav Svátku seniorů na náměstí Svobody, kdy dobrovolníci a pracovníci 
MCMP rozdávali pozvánky a o připravovaném programu osobně s mnohými lidmi hovořili. 
Pouze jediný informant uvedl jako informační zdroj internet (webové stránky MZM). Z toho 



jasně vyplývá, že internet je pro současnou generaci seniorů stále ještě těžko dostupný 
informační zdroj, na který při propagaci nelze spoléhat. S postupujícím časem se bude 
situace v tomto směru měnit k lepšímu. Naopak se potvrdilo, že nejvhodnějším způsobem je 
osobní kontakt (viz akce náměstí Svobody), zvláště šlo-li o novinku v programové nabídce 
MZM. 
 

2. Navštěvujete muzea: často – občas – výjimečně 
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Alespoň občas zajdeme 
Většina informantů uvádí, že muzeum navštěvují alespoň občas. Můžeme tedy předpokládat, 
že na Den seniorů přišli do MZM dobře motivovaní návštěvníci, kteří podzim svého života 
tráví aktivně. Proto lze také uvažovat, že jejich hlavní motivací nebyl volný vstup, ale 
příležitost zúčastnit se speciálně koncipovaných programů. 
 

3. Pokud navštěvujete muzea sám/sama, z jakých důvodů? 
4. S kým chodíte do muzea nejrději: přátelé (13), příbuzné (11), nepreferuji nikoho (10) 
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Raději společně 
Hodnocení těchto dvou otázek jsme sloučili. Podle výsledků šetření senioři preferují návštěvy 
muzea ve skupině (nebo minimálně ve dvojici). Pouze čtyři z informantů uvedli, že navštěvují 
muzea i individuálně, z toho jen 2 jako důvod uvádějí klid a čas na prohlídku a prožitek z ní. 
V případě společné návštěvy z nabídnutých možností mírně převažují jako partneři přátelé, 
ale celkově lze výběr označit za vyrovnaný. Společná návštěva může být vnímána jako 
událost, která uspokojuje sociální potřeby, např. sociálních kontaktů a komunikace. Možnost 
sdílet společně zážitek z viděného je pro informanty nepochybně podstatná a přináší také 
umocnění prožitku, poskytuje vhodné téma pro rozhovor i mimo prostory muzea apod.  
 

5. Co do návštěvy muzea všechno očekáváte (označte vhodné výrazy). 
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Nové poznání i překvapení 
Pro zjištění návštěvnických očekávání jsme nabídli škálu deseti možností. Z nich informanti 
nejčastěji a nepřekvapivě volili nové poznání. Návštěvu muzea většina chápe jako aktivní 
využití volného času. Takřka třetina má návštěvu muzea spojenu se vzpomínkami a někteří 
se rovněž nechají na tomto místě rádi překvapit. Vzhledem k tomu, že návštěvu muzea jako 
příležitost dostat se mezi lidi uvedl pouze jeden informant, předpokládáme, že zúčastnění 
senioři rozhodně netrpí sociální izolací. Vzhledem k tomu, že jen 5 informantů bere návštěvu 
muzea jako relaxaci, můžeme usuzovat, že relaxací může být pro seniory i aktivní využití 
volného času, protože návštěva muzea je vytržením ze všednosti každodenního života, je 
společenskou událostí apod. 
 

6. Navštěvujete nebo jste navštěvovali muzeum se svými dětmi? 
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7. Navštěvujete nebo jste navštěvovali muzeum se svými vnoučaty? 
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S dětmi i vnoučaty 
Velká většina informantů uvedla, že navštěvovali muzea svými dětmi a dvě třetiny z nich 
pokračují v návštěvách i s vnoučaty. Potvrzuje se, že mnozí dnešní aktivní senioři byli i 
aktivními rodiči. A jsou to možná právě prarodiče, kteří svá vnoučata vedou poprvé na 
výstavu a otevírají jim dveře muzeí a galerií. Z toho jasně vyplývá potřeba věnovat se této 
specifické návštěvnické skupině. V tomto smyslu se již vyjádřili informanti v Dotazníkovém 
výzkumu 55+, kdy uvádějí potřebu koncipovat výstavu tak nebo ji doplnit takovými 
doprovodnými aktivitami, které budou uspokojovat obě zúčastněné skupiny. Je známým 
faktem, že k návštěvě muzeí a jiných kulturních institucí je třeba člověka vychovávat. Právě 
v tomto výchovném působení je velký potenciál babiček a dědečků a za to si jich všichni 
muzejní pracovníci musí vážit a dát jim důvody přicházet do muzea co nejčastěji, protože 
s sebou přivádějí nové generace návštěvníků.  
 

8. Vyhledáváte aktivně z nabídky muzeí? 



62%
20%

18%

Vyhledáváte aktivně z nabídky 
muzeí?  

ano

ne

neodpověděl/a

 

 

9. Vybíráte si výstavy podle tématu? 
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Aktivně hledáme i vybíráme 
Nabídka kulturních a jiných aktivit je ve velkém městě pestrá a senioři mají to štěstí, že si 
mohou vybírat. Většina informantů uvádí, že vyhledává aktivně i z nabídky muzeí. 
Rozhodující jsou pro ně prezentovaná témata. Senioři přemýšlejí, čemu věnují svůj volný čas, 
ale i peníze, kterých mnozí z nich nemají nazbyt.  
 

10. Jsou výstavní témata, která byste rádi v muzeu viděli? 
Informanti mohli vybrat z navržených témat a sami navrhnout, jaká témata by ve výstavách 
uvítali:  
Historie regionu, kde žiji, obrazy. 

Ruční práce, nábytek.  

Historie, staré obrazy.  

Malířství, architektura.  

Životní styl 19. století, malířství 19. století.  

Historie baletu.  



Zajímá mě historie i současnost.  

Obrazy případně jiné exponáty z jiných muzeí.  

Podle mě by se měly zaměřit i na poznání malířek minulosti aspoň co se týká jejich města. 

Tento zahraničí už splácí. 

 

11. V muzeích pracují dobrovolníci. Jaká definice pojmu dobrovolník je pro Vás 
nejvýstižnější: 
a) dobrovolník v rámci svého volného času nabízí pomoc druhým bez nároku na odměnu; 
b) dobrovolník je ten, který aktivně využívá svůj volný čas ve prospěch druhých lidí a tím 
prospívá i sám sobě; 
c) dobrovolník je ten, který má mnoho volného času, a proto musí hledat možnosti, jak jej 
využít. 
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Víme, kdo je dobrovolník 
Nabídli jsme informantům tři varianty definice dobrovolníka. Většina informantů souhlasí 
s tím, že dobrovolník je ten, který využívá aktivně svůj volný čas ve prospěch druhých lidí a 
tím prospívá i sám sobě. Tato definice v sobě zahrnuje nejúplnější a nejpříznivější vymezení 
pojmu dobrovolník. Je zřejmé, že informanti vnímají dvojí význam dobrovolnictví a to v jeho 
altruistické poloze, kdy člověk věnuje svůj čas a energii druhým lidem bez nároku na odměnu 
a také jako možnost seberealizace. Je to velmi povzbudivé, protože pojem dobrovolnictví už 
získává v naší společnosti konkrétní obrysy. V určitých oblastech/oborech de facto existovalo 
dobrovolnictví vždy (především ve volnočasové práci s dětmi a mládeží). Pouze jedna 
informantka sdělila, že pracuje jako dobrovolník v klubu turistů (dělá všechno, co je třeba). Je 
možné, že absence odpovědí neznamená, že by se některá z činností, které se informanti 
věnují, nedala označit jako dobrovolnictví. Spíše si sami informanti tento fakt neuvědomují a 
svou aktivitu např. v rámci nejrůznějších zájmových a sportovních spolků neoznačují pojmem 
dobrovolnictví. Vychází to možná také z toho, že tyto aktivity vykonávali i v době, kdy byli 
pracovně aktivní a nespojují si tuto činnost s pojmem dobrovolnictví, pokud třeba naplňuje a 
uspokojuje jejich potřebu seberealizace v určité oblasti.  
Přestože deset informantů v dotazníku vyznačilo zájem v případě možnosti pracovat jako 
dobrovolník v MZM, kontaktovala nás z nich pouze jedna osoba. 
 
 



HODNOCENÍ 
Na základě našeho dotazníkového šetření lze závěrem říci, že do muzeí přicházejí především 
dobře motivovaní senioři se zájmem o výstavní témata. Nicméně internet jako informační 
zdroj je prozatím u současné generace seniorů spíše výjimkou. Avšak svůj život řídí aktivně, 
rozhodují se, čemu věnují pozornost. Návštěvu muzea vnímají jako událost společenskou a 
jako příležitost k novému poznání a aktivnímu využití volného času. Mnozí z nich do muzea 
přivádějí již druhou generaci, protože dříve jej navštěvovali se svými dětmi, dnes už 
s vnoučaty. Přestože pojem dobrovolnictví vnímají v jeho úplnosti, k dobrovolnické 
spolupráci s MZM se zatím nikdo z těch, kteří zpočátku dali najevo určitý zájem, nepřihlásil.  
 


