
Muzea a senioři 

Tomáš Drobný, Metodické centrum muzejní pedagogiky, Moravské zemské muzeum 

Proměny českého muzejního prostředí jsou častým tématem odborných diskusí, konferencí a studií. 

Změny v působení muzeí můžeme rozdělit do dvou základních kategorií. První převážně vypovídá o 

vnější tváři sbírkotvorných institucí, o ovlivnění trendy technologických změn, reflektování módních 

proudů estetického charakteru, zasahujících podoby muzejní prezentace, zejména vizuální stránku 

výstav a expozic, případně architektonického utváření vnitřních prostor přístupných návštěvníkům. 

Druhou kategorii představují takové změny image, které vycházejí ze samé podstaty přístupu 

k veřejnosti, způsobu komunikace s návštěvníkem. Do této kategorie řadíme i změny poslání 

paměťových institucí a způsobu jejich odborné práce na poli selekce, konzervace a tezaurace. Je 

zřejmé, že druhý typ změn v činnosti muzeí vyvolává též proměny jejich image, a nejsou to změny 

nepodstatné. Jestliže se budeme zabývat vztahem muzeí k seniorům, půjde především o postihnutí 

současné situace a dění, které náleží do druhé kategorie proměn podoby těchto institucí a jejich 

prezentace. 

Není to tak dávno, několik desetiletí, co se v obecné češtině rozšířilo užívání slova přestárlý ve spojení 

s lidmi, až to nabylo neoficiální podoby věkové kategorie. Dnes již užívání takového slovního spojení 

ve veřejném diskurzu není možné. Příčinou v tomto případě není nabízející se „otloukánek“ diktátu 

korektnosti, nýbrž proměny myšlení a společenského systému v naší zemi. Člověk již není převážně 

nahlížen jako jednotka práce a produktivity pro stát, byť slova postproduktivní věk nebo období 

dosud přetrvávají. Ve zcela odlišné míře je akcentován sociální rozměr jedince a jeho vztahy ve 

společnosti, čehož se mu v minulé epoše paradoxně nedostávalo. V tomto kontextu je chápáno i 

celoživotní učení, které má rozměr individuální i společenský1 (ekonomové řadí vzdělání mezi statky 

smíšené, tedy soukromé i veřejné). Neformální vzdělávání nachází své opodstatněné místo právě 

v muzeích a dalších paměťových institucích.2 Můžeme učinit závěr, že jsme již popsali jednu funkční 

rovinu vztahů mezi muzeem a seniory a dodat, že odpovídá podstatným rysům proměn muzeí 

v kontextu vývoje české společnosti.   

Žijeme v době, kdy stáří a senioři nejsou marginalizovaným tématem. Svět reklamy na nás chrlí 

nepřebernou nabídku produktů zacílených na seniory. Vysoké školy a mnohé kulturní instituce se 

téměř předhánějí v počtu vzdělávacích programů a kurzů pro seniory, které jsou dlouhodobě 

vyhledávány. Důvodem jsou podstatné demografické změny v evropské společnosti doprovázené 

proměnou postavení seniorů i jejich ekonomického zabezpečení. Když hovoříme o aktivním stárnutí, 

je třeba si uvědomit, že proměna nahlížení na podobu života seniorů, obecně definovaného jako 

životní etapa odpočinku po produktivním věku, by nebyla možná bez zásadního zlepšení zdravotní 

péče od druhé poloviny minulého století. Česká společnost všechny uvedené proměny vstřebává 

oproti vyspělým západoevropským zemím navíc ve zkráceném čase uplynulého čtvrtstoletí. Stojí 

proto za úvahu, do jaké míry a jak rychle se proměňuje mentalita dnešních seniorů, kterým se 

nabízejí možnosti, jež mohly existovat nanejvýše v představách předchozích generací. Ze stejných 

důvodů, jak je již popsáno výše, se ocitají v centru naší pozornosti i muzea a jejich zaměření na 

seniory. 
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 „Výzkumy potvrzují, že vzdělávací aktivity v ekonomicky postaktivním věku přispívají k pocitu důstojnosti a 

životního uspokojení, k začlenění do společnosti, k seberealizaci i fyzickému a duševnímu zdraví.“ (Honzíková 
2012, s. 3) 
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 K tématu vztahu muzejního fenoménu a poznávací role kultury k vzdělávacímu obsahu v muzejní edukaci 

např. Drobný 2015. 



Senioři, coby cílová skupina muzejního publika, se postupně vydělují ze široké skupiny dospělých 

návštěvníků. Nabízí se otázka, zda je třeba seniory vyčleňovat od ostatních věkových kategorií 

dospělých.3 Vedla se o tom v uplynulých dvou desetiletích odborná diskuse, která zahrnovala jak 

pohledy andragogiky, resp. gerontagogiky, gerontopedagogiky, tak postupné prohlubování vědomí 

potřeby práce s konkrétními cílovými skupinami návštěvníků muzeí.4 Výsledkem jsou jednak poznatky 

o specifičnosti edukace seniorů, jednak identifikace specifických potřeb návštěvníků seniorů 

v muzeích vzhledem k fyzickým projevům stárnutí člověka. Nezanedbatelnou roli hraje změna 

sociálního postavení v seniorském věku a také odlišný životní rytmus oproti pracujícím. Rozebírat 

jednotlivé aspekty stárnutí by na tomto místě nebylo užitečné, protože je možné se dostatečně opřít 

o odbornou literaturu z příslušných oborů. Cílem následujícího textu je pohled na projevy změněných 

přístupů společnosti a jedinců charakterizovaných pojmem aktivního stárnutí v oblasti kultury,5 resp. 

jeho dopady do působení sbírkotvorných institucí, českých muzeí a galerií.  

Mezi projevy aktivního plnohodnotného života patří celoživotní vzdělávání a učení se a uspokojování 

kulturních a sociálních potřeb jedince.6 O vzdělávání byla řeč již výše, o roli muzeí při naplňování 

kulturních potřeb též není třeba obšírně psát. Do uspokojování sociálních potřeb se muzea zapojují 

svoji komunitní funkcí a jako tzv. třetí místa. (Šerák 2014, s. 40) Muzeologie a muzejní pedagogika již 

dávno reflektuje roli seniorů v muzeích.7 Nicméně nikdy v minulosti se tato skupina návštěvníků 

nedočkala takové pozornosti jako v současnosti. Příčinou jsou již uvedené demografické změny a 

potřeba zejména západoevropských států přizpůsobit tomuto trendu svoji sociální politiku. 

Nákladnost zděděných sociálních systémů a další společenské proměny vedou k hledání 

oboustranných řešení. Vznikající tlak na oblast kultury klade logickou otázku o možnostech a míře 

jejího zapojení při řešení řady naléhavých problémů. Kultura je považována za veřejný statek, na 

evropském kontinentě navíc do značné míry podporovaný z veřejných rozpočtů.  

Tradičně byli senioři považováni za muzejní návštěvníky s významným potenciálem zkušeností a 

paměti.8 Proto řada muzeí využívala jejich předpokladů při odborném zpracování sbírkového fondu a 

jeho vytváření, dokumentaci zanikajících řemeslných postupů, tradic a zvyklostí a jejich využití při 

prezentaci pro návštěvníky. S oceněním přínosu seniorů se proto setkáváme při jejich uplatnění 

v pozici muzejních dobrovolníků.9  Lze uvažovat o zapojení seniorů v muzejních projektech 
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 Z výzkumného šetření Moniky Mikuláškové vyplynulo, že 9 ze 77 respondentů z řad muzejních pracovníků 

nepovažuje seniory za významnou samostatnou skupinu muzejního publika (5 respondentů) nebo se nedokáže 
rozhodnout (4 respondenti). (2014, s. 34) 
4
 Průlomovou roli po roce 1989 přinesl projekt Nadace Open Society Fund Praha „Brána muzea otevřená“ 

vedený Alexandrou Brabcovou, z nějž vzešla stejnojmenná publikace, která zahrnuje několik desítek různých 
typů muzejně edukačních projektů mj. i pro cílovou skupinu seniorů, např. Projekt pro seniory Galerie 
výtvarného umění Náchod (Brabcová 2003, s. 447). 
5
 Tématem se zabývala publikace Senioři a kultura. Příklady zapojení starší generace do kulturních projektů. 

Praha, 2012. 
6
 Mikulášková cituje ohledně sociální motivace Johna H. Falka a Lynn Dierking. Uvádí, že seniorům jde o 

společenský kontakt a proto motivace k návštěvě muzea působí zvenčí, z jejich okolí. (2014, s. 15-16). 
7
 Obsažný přehled na téma vztahu seniorů a muzeí nalezneme v: Senioři v muzeologické literatuře: staré nebo 

nové téma. In Senioři v muzeu. Jagošová, Kirsch. Hodonín 2012. 
8
 Zárybnický Miloš. 2012. K přínosu seniorů českému muzejnictví (historie, další možnosti), Rutar Václav. 2012. 

Seniorský návštěvník jako nedoceněný zdroj paměti. 
9
 Vykoupilová Pavla. 2013. Jak pomáhají senioři Moravskému zemskému muzeu. In sborník příspěvků 

z konference Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012. 17. - 18. září, 2012, Soběslav. Praha, s. 59 -61. 
K dobrovolnictví v kultuře obecně např. Dobrovolníci pro kulturu. Dobrovolnická činnost v kulturních 
organizacích. Müllerová 2011. 



dokumentace současnosti.10 V posledních letech se pozornost často soustředila na význam seniorů 

jako zdrojů informací případně i dokumentů využívaných historiky soudobých dějin zpracovávajících 

oral history.11 Opakovaně se v muzejně pedagogické literatuře zdůrazňuje návštěvnická skupina 

prarodičů s vnoučaty.12 Senioři jsou vnímáni jako „rodinní pedagogové“, kteří zpřístupňují svým 

vnoučatům výstavy vyprávěním vlastních vzpomínek a zkušeností, kteří jsou schopni bez přítomnosti 

muzejních lektorů a pedagogů zodpovědět mnohé dětské dotazy a vysvětlit význam a funkci 

exponátů přiblížením kontextu. Mnohá komunikace mezi seniory a jejich vnoučaty tak připomíná 

vedení konstruktivistické metody učení. 

Od počátku 20. století muzea preferovala jiné skupiny návštěvníků než seniory.13 Byla přednostně 

vnímána jako místo edukace dětí a školní mládeže, případně vzdělávání pracujících. Až do počátku 

90. let minulého století zahrnovaly muzejně edukační programy zaměřené na dospělého návštěvníka 

téměř výhradně tradiční formy – komentované prohlídky a přednášky. Nemůžeme opomenout ani 

činnost různých klubů přátel a spolků, muzejních a vlastivědných společností, které sdružovaly a 

sdružují nejen příznivce, ale i aktivní externí spolupracovníky. Senioři v těchto sdruženích tvoří 

podstatnou část, mnohdy nejpočetnější skupinu. Charakteristické pro činnost těchto uskupení jsou i 

aktivity mimo zdi muzejních budov, typické exkurze, naučné procházky a nově i dny otevřených 

ateliérů. 

Od 90. let 20. století nastává v našich muzeích boom muzejně pedagogických aktivit. Jsou cíleny na 

mnohé dříve opomíjené skupiny ve společnosti, zejména osoby se zdravotním znevýhodněním. Nové 

formy práce se objevují ve vztahu ke školám, a to v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy, ve 

vztahu k rodinám s dětmi, vznikly typické dílny a Dětské muzeum v Moravském zemském muzeu. 

Velkou část nových expozic a výstav již provází dětské dílny a oblíbené pracovní listy. Vztah 

k dospělému návštěvníkovi neprochází tak zásadní proměnou. Přes teoretickou reflexi potřeby jeho 

inovace se v praxi setkáváme se značnou mírou přetrvávání starších přístupů. A také s jistou 

bezradností, jak edukaci dospělých v muzeích uchopit. V seniorské kategorii muzejního publika nastal 

před dvěma desetiletími zřetelný posun. Vznikly nové formy edukačních produktů, jako např. Senior 

gymnázium, Mendel klub pro aktivní seniory14 spolupráce s Univerzitami třetího věku, spolupráce 

muzeí s domovy pro seniory, třeba v podobě instalování speciálně vytvořených minivýstav, zápůjček 

uměleckých děl, prezentací sbírkových předmětů v těchto zařízeních apod. Žel tento trend nenašel 

dostatečně širokou odezvu v českém muzejním prostředí. Spolu s dalšími příčinami, zejména již 

zmíněným tápáním v edukaci dospělých, to způsobuje jistou stagnaci vývoje jak nových podob 

muzejní edukace seniorů, tak jejich dalšího šíření. 

Průzkum současné nabídky muzejních edukačních aktivit pro seniory naráží na problém volby vhodné 

metody šetření. V případě, že budeme pátrat pouze po specifických programech vytvořených pro 

seniory, zjistíme, že nabídka takových programů prezentovaná na webových stránkách největších 

českých muzejních institucí je tak sporadická, že předpoklad získání hodnotných informací plošným 
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 Kupř. projekt Europeana 1989. iDnes.cz / Plzeňský kraj. http://plzen.idnes.cz/sbirka-dokumentu-europeana-

v-plzni-duv-/plzen-zpravy.aspx?c=A131103_173549_plzen-zpravy_mav 

11
 Příklad využití oral history v muzejně edukačním programu ve vile Tugendhat v článku Pamětníci vyprávějí a 

co pamatují muzea. (Drobný 2014, s. 132 – 138) 
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 Např. Mikulášková 2014, s. 16, Programy Tvůrčí odpoledne pro prarodiče s dětmi v Centru současného umění 
DOX. Senioři a kultura 2012, s. 30 – 31. 
13

 Viz poznámka č. 5. 
14

 Muzeum Beskyd Frýdek – Místek, Masarykova univerzita Mendelovo muzeum 

http://mendelmuseum.muni.cz/cs/prednasky/mendel-klub-pro-aktivni-seniory 

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
http://mendelmuseum.muni.cz/cs/prednasky/mendel-klub-pro-aktivni-seniory


dotazníkovým šetřením zahrnujícím i regionální a menší městská muzea nemůže být naplněn.15 Tento 

závěr podporuje nepřímo i šetření Zdenky Brouškové v její magisterské práci Dospělý návštěvník jako 

cílová skupina edukační činnosti muzea. Ze 160 oslovených muzeí získala 111 odpovědí, přičemž 

několik muzeí uvedlo, že nemá s edukací dospělých zkušenosti. (2016, s. 30) Navíc se potvrdilo, že 

programy nejsou většinou cílené na dospělého návštěvníka, nýbrž na širokou veřejnost, dle 

uvedeného grafu v 89% případů. (tamtéž, s. 31) Dále se v práci uvádí, že téměř polovina 

odpověděvších muzeí nabízí komentované prohlídky a obdobně četné jsou přednášky a besedy. 

(tamtéž) Jen necelá třetina muzeí pořádá praktické ukázky výroby, tvůrčí dílny a workshopy, většinou 

zaměřené na rodiny s dětmi a autorka uvádí neúplný výčet devíti muzeí a galerií, které pořádají 

workshopy pro dospělé. (tamtéž) Ve vztahu reprezentativního vzorku českých muzeí vůči seniorům 

můžeme učinit tyto závěry. Naprostá většina muzeí pravidelně nenabízí cílené edukační programy 

pro seniory.16 Zato běžně jsou nabízeny edukační programy určené pro širokou skupinu návštěvníků, 

do které lze zahrnout také seniory. Dalším závěrem je poznání jisté exkluzivity nabídky muzejních 

edukačních programů zaměřených přímo na seniory, což nám umožňuje se jimi zabývat nikoliv na 

základě provedení plošného kvantitativního výzkumu, nýbrž si o nich učinit představu opírající se o 

publikaci jednotlivých případů v muzeologické literatuře a jisté míry znalosti současného muzejně 

pedagogického prostředí. 

Současné muzejní edukační programy můžeme roztřídit do několika typů: 1. bez významného 

aktivizačního prvku - frontální přednášky, besedy, komentované prohlídky, vzdělávací cykly, exkurze, 

2. s aktivizačním prvkem – workshopy, tvůrčí a artefiletické dílny a 3. programy (projekty) s využitím 

seniorů při sbírkotvorné a prezentační práci muzea – orální historie, prezentace kulturního dědictví a 

jeho funkce např. v technických muzeích. Specifickým typem programů pro seniory co do místa 

realizace jsou ty, které se uskutečňují přímo v jejich prostředí – domovech, stacionářích, příp. klubech 

(outreach).17 Vyžadují jak specifickou přípravu obsahu, tak spolupráci s příslušným zařízením a jsou 

limitovány jinými skutečnostmi, než představuje obvyklý muzejní provoz.  

Domnívám se, že z edukačního hlediska postačí uvedené dělení na programy s minimální aktivizací, za 

kterou lze považovat otevřenou diskusi při přednáškách a besedách, příp. exkurzích, s významným 

aktivizačním momentem, workshopy a tvůrčí dílny, při kterých mají senioři statut aktivního účastníka. 

Za edukační programy se specifickým typem aktivizace zúčastněných, kteří se stávají kooperujícími 

partnery muzeí, lze považovat oral history a různé formy spoluvytváření sbírek a jejich odborné 

dokumentace a nakonec dobrovolnické aktivity s převzetím prezentačních úkolů samotného muzea. 

Pro značnou odlišnost v mnoha praktických ohledech ještě doplňuji kategorii programů v místě 

pobytu seniorů. 

Monika Mikulášková produkty muzea nabízené seniorským návštěvníkům dělí dle: způsobu přípravy, 

místa realizace, účastnické základny a vztahu k muzeu a jeho sbírkám a ve vztahu senior – muzeum 

přiřazuje dobrovolnictví a nespecializované produkty pro širokou veřejnost (2014, s. 24-25). 
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 V rozporu s tímto tvrzením je vyjádření 30 respondentů z řad muzejních pracovníků ze 77 zúčastněných ve 
výzkumném šetření, kteří potvrdili realizaci programů pro seniory ve své instituci (Mikulášková 2014, s. 35). 
Údaje publikované v její práci vycházející ze statistiky kultury a poskytované NIPOSem tuto výpověď 
problematizují. V roce 2011 je doloženo 1194 skupin (exkurzí) seniorů absolvujících speciální doprovodné 
programy muzeí a galerií z celkového počtu 23 973 a v roce 2012 1099 skupin (exkurzí) z 22 546, přičemž není 
jasný počet členů ve skupinách. (Mikulášková 2014, s. 30) 
16

 Celkový počet muzeí v ČR se pohybuje kolem 490, viz Adresář muzeí a galerií České republiky vydávaný 
Asociací muzeí a galerií. http://www.cz-museums.cz/adresar/ 
17

 Senioři jako cílová skupina muzeí umění a galerií. Zprostředkování umění formou outreach. Alice Stuchlíková. 

2013. http://www.emuzeum.cz/admin/files/CMH-16-Alice-Stuchlikova.pdf 



Z marketingového hlediska rozlišuje jednorázové doprovodné programy, pravidelné komunitní a 

vzdělávací doprovodné programy, programy pro klienty přímo v domovech seniorů a programy pro 

prarodiče s vnoučaty. (tamtéž, s. 25)  

Obsáhlý přehled edukačních programů muzeí pro seniory z počátku tohoto desetiletí nalezneme 

v magisterské práci Barbory Honzíkové (2012, s. 49 - 67). Uvádí přes 40 edukačních muzejních 

programů představujících celé typové spektrum vzdělávacích aktivit včetně spolupráce s vysokými 

školami na Univerzitách třetího věku (Moravské zemské muzeum, Vlastivědné muzeum v Olomouci a 

Národní muzeum), Akademií volného času (Muzeum hlavního města Prahy, Vlastivědné muzeum 

Jesenicka, Muzeum T. G. Masaryka Rakovník) (s. 63) a vydavatelské činnosti. Mezi muzejní edukační 

programy pro seniory řadí specializované výstavy a expozice zaměřené přímo na tuto návštěvnickou 

skupinu (s. 50) a výstavní projekty vzniklé se zapojením seniorů do jejich přípravy. (s. 51) Dalšími typy 

programů dle Honzíkové jsou komentované prohlídky a výklady pro dospělé, přednášky, diskuze, 

besedy, semináře a konference. (s. 51 - 52) Obdobně k široké veřejnosti směřují pracovní, výtvarné a 

artefiletické dílny a workshopy. (s. 53) Autorka si zvláště všímá tohoto typu edukačních programů 

vytvořených speciálně pro seniory např. v Moravské galerii v Brně „Creativ 60+ - nebojte se tvořit“18 a 

„Hravé Vánoce“ Okresního muzea a galerie v Jičíně. Do stejné typové kategorie ještě patří „Cestovní 

kufřík s uměním“ a pracovní listy (Galerie umění Karlovy Vary). (s. 54) Jako další, obsahově různorodé 

edukační programy jsou v práci vyjmenovány vernisáže, autorská čtení, módní přehlídky, divadelní 

představení, hudební a taneční vystoupení, kinokavárny a filmové večery. (s. 55) Všechny takové 

aktivity spadají do prezentační nabídky muzea a většinou neobsahují specificky seniorské zacílení. 

Jinak je tomu u soutěží, kde soutěže „O nejkrásnějšího velikonočního beránka“ a obdobné soutěže 

s vánočkou, štrůdlem nebo kraslicí pořádaných Vlastivědným muzeem Jesenicka, resp. Muzeem 

v novém Strašecí oslovují převážně a jistě i záměrně právě seniorky. (s. 55) Plesy a koncerty (s. 55) 

však nelze považovat za specificky muzejní formy edukace, protože jen málokdy se vztahují ke 

sbírkám nebo významným jevům dokládajícím kulturní kontext daného regionu z pohledu paměťové 

instituce. Naopak muzejní edukační programy založené na orální historii a vztahu k památkám a 

lokální, regionální či celonárodní paměti (s. 56  - 57) jsou autentickým projevem muzejního přístupu a 

bez zapojení seniorů se navždy ztrácí část vypovídací schopnosti předmětů, míst a událostí.19 Mezi 

tradiční muzejní nabídku řadíme exkurze, výlety, vycházky či projekty typu „outdoor muzeum“. 

Autorka uvádí několik příkladů z Muzea středního Pootaví ve Strakonicích a Malého máslovického 

muzea másla. (s. 59 – 60) Chybí podrobný průzkum, který by mapoval tento typ prezentační činnosti 

muzeí ve vztahu ke svému sběrnému území. Výsledky by pravděpodobně přinesly informaci o 

poměrné četnosti poznávacích programů v exteriéru a jejich oblibě mezi aktivními seniory. Tento 

druh vzdělávacích a poznávacích aktivit nabízí i další organizace, které nejsou již přímo svázány 

s muzei, např. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.20 Kromě tradičních skanzenů, muzeí v přírodě 
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a archeoparků za outdoorová muzea můžeme považovat expozice jakou je Stezka svobody 

v Mikulově21 nebo přírodovědné naučné stezky.  Barbora Honzíková se zabývá i dalším typem 

edukačních programů pořádaných pro seniory mimo zdi muzeí. Jsou jimi aktivity v domovech a 

penzionech pro seniory, případně v denních či týdenních stacionářích. Zahrnují jak putovní výstavy,22 

např. s výtvarnou tematikou, prezentaci historických sbírek a dalších předmětů s naučným kulturním 

obsahem (Relikviář pro každého z Bečova nad Teplou), projekt Cestovního kufříku s uměním od 

Galerie umění Karlovy Vary, jako jednu z variací využití muzejního kufříku. (s. 62) K ostatním aktivitám 

navštěvovaným seniory autorka řadí rodinné programy, které ale cílí obecně na dospělé návštěvníky 

a jejich děti a vnoučata (s. 52) nebo muzejní a vlastivědné kroužky a kluby přátel, které jsou však jen 

organizačním nástrojem muzejní prezentace pro dospělé návštěvníky, s četným zastoupením seniorů. 

(s. 66) 

Na základě provedeného zkoumání vztahu muzeí k návštěvnické skupině seniorů a nabídky muzejně 

edukačních programů pro ně je na místě vyslovit několik poznámek, možná hypotézu, o příčinách 

malé četnosti výskytu muzejních edukačních programů pro seniory, popř. pro dospělé návštěvníky. 

Když odhlédneme od komentovaných prohlídek, besed a exkurzí a budeme hledat programy 

s aktivizačními prvky, musí nás napadnout, že na rozdíl od dětského publika si muzea a galerie s 

oslovením takovým typem programů v případě seniorů a dospělých mnohdy neví rady. Neplatí 

přitom, že senioři a dospělí nemají zájem o vzdělávání, vyhýbají se jakýmkoliv formám hraní si anebo 

nemají zájem o kulturní zážitky a návštěvu muzeí.23 Otázka tedy zní, zda muzea a muzejní 

pedagogové znají potřeby seniorů a dospělého muzejního publika, zda na ně dokáží reagovat. 

Dostatečné průzkumy a analýzy potřeb tohoto segmentu muzejních návštěvníků zjevně chybí.24 

V praxi přežívají mnohé další předsudky. (Broušková 2016) O mnoho lépe na tom není ani propagace. 

Navíc se část české kultury, muzea nevyjímaje, potýká s dlouhodobou ztrátou prestiže ve společnosti. 

Před sto lety patřili muzejní pracovníci nejen mezi celonárodní, ale i lokální elity a muzejní budovy 

vyjadřovaly potřebu reprezentace tehdejších národních ambicí a vzestupu měšťanstva a střední třídy. 

Dnes roli společenských celebrit z oblasti kultury zaujímají pouze ti umělci, kteří jsou mediálně známí.  

Mnohá muzea, zejména ta, jejich lektoři a muzejní pedagogové nemají ani základní gerontagogickou 

průpravu, se práce se seniory obávají nebo s nimi nemají dobrou zkušenost. „Senioři patří 

k nejnáročnějším cílovým skupinám vzdělávání, která má své specifické požadavky a která velmi ráda 

a velmi často posuzuje kompetence lektora v celém širokém spektru.“ (Honzíková 2012, s. 35)  

V českém muzejně pedagogickém prostředí se již ujal pojem edukační obrat převzatý ze zahraničí. 

(O’Neil, Wilson 2010). Charakterizuje důležitou změnu v přístupu sbírkotvorných institucí 

k návštěvníkům v posledních desetiletích.25 Sociodemografické změny české společnosti vyžadují 
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(2014, s. 46). 
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 Příkladem může být nově otevřené Centrum stavitelského dědictví Plasy v Národním technickém muzeu, 
jehož součástí je středisko dokumentace, prezentace a celoživotní vzdělávání. 
http://www.ntm.cz/aktualita/ntm-otevrelo-centrum-stavitelskeho-dedictvi-plasy 
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přihlásit se k programu aktivního stárnutí. Dnešní senioři, na rozdíl od generací předchozích 

desetiletí, ztratili část přirozených životních aktivit spojených s venkovským způsobem života, které 

pokračovaly i po odchodu do důchodu (práce na zahradě, péče o domácí zvířata, o dům, sousedská 

výpomoc apod.). Jejich pracovní návyky a profese je orientovaly na odlišné volnočasové aktivity. 

Celoživotní vzdělávání a využívání kulturní nabídky je součástí životního stylu stále početnější skupiny 

seniorů a navíc jejich zastoupení v populaci bude v příštích desetiletích narůstat. I muzejní 

pedagogové vědí, že: „Proces učení a poznávání je totiž účinnou formou kognitivního tréninku 

bránícího duševnímu úpadku z nečinnosti.“ (Honzíková 2012, s. 3) Muzea a galerie asi nezažijí takový 

boom zájmu o edukační programy ze strany seniorů, jaký nastal v případě Univerzit třetího věku před 

dvěma desetiletími. Pokud dokáží vytvořit atraktivní nabídku edukačních programů pro tuto cílovou 

skupinu, jistě si najdou novou cestu i k dalším početným skupinám aktivních seniorů.  
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