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MUZEOEDU.CZ jako společná platforma edukačních pracovníků muzeí a galerií 

MUZEOEDU.CZ as a common platform of educational employees of museums 

and galleries 
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Abstrakt 

Příspěvek představuje nový webový portál MUZEOEDU, který na základě zadání 

Odboru muzeí a galerií MK ČR vytvořilo a spravuje Metodické centrum muzejní 

pedagogiky Moravského zemského muzea, objasňuje vytvořenou obsahovou 

strukturu, zabývá se otázkami, zda právě centrální webový portál může být 

společným prostorem muzejních a galerijních pedagogů. Představuje nově vytvořený 

centrální edukační portál s velkým potenciálem rozvojem, který umožňuje muzeím a 

galeriím ČR prezentovat na jednom místě nabídku edukačních programů v přehledné 

struktuře vycházející z RVP a který uživatelům umožní výběr z této nabídky 

prostřednictvím různých filtrů (např. termíny konání, geografická poloha) a vytváří 

zázemí pro zlepšení obrazu muzejních a galerijních institucí v očích veřejnosti a lepší 

využívání veřejné služby muzeí a galerií.  

Abstract 

Post presents a new web portal MUZEOEDU that based on the award of the 

Department of Museums and Galleries of the Ministry of Culture has created and 

manages the Methodological Centre Museum Education, Moravian Museum, 

explains created content structure, deals with the question whether a right central 

web portal may be a common space museum and gallery educators .It represents a 

newly created central educational portal with great potential for development, which 

allows museums and galleries of the Czech Republic presented in one place offer 

educational programs in a clear structure based on RVP and allows users to choose 

from this menu through different filters (eg. The dates, geographical location) and 

creates conditions for improving the image of museum and gallery institutions in the 

eyes of the public and better use of public services museums and galleries. 
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Úvodem 

Centrální portál edukačních aktivit muzeí a galerií muzeoedu.cz vytvořilo v průběhu 

roku 2015 na základě zadání Odboru muzeí a galerií MK ČR Metodické centrum 

muzejní pedagogiky Moravského zemského muzea, které tento portál i nadále 

spravuje.1 Muzea jsou institucemi veřejné služby a jako taková se snaží stále svou 

nabídku ve vztahu k nejširší veřejnosti zkvalitňovat a naplňovat úkoly, které pro ně z 

celospolečenského hlediska vyplývají. Výchova a vzdělání ve všech možných 

podobách jsou právě tím, co nejširší veřejnost ze strany muzeí vnímá a přijímá. 

Muzea zkoumají svou návštěvnickou obec a snaží se svými aktivitami oslovit a 

zaujmout co nejvíce z nich. Muzea rozlišují pestrou škálu návštěvnických skupin a 

poznávají jejich určitá specifika, s nimiž do muzeí přicházejí. Muzejní publikum je 

nejčastěji diferencováno věkově, ale toto rozlišení není zdaleka jediné. Muzea musí 

respektovat množství specifických potřeb, která návštěvníci mají (např. návštěvníci s 

nejrůznějšími zdravotními a tělesnými hendikepy, rodiče s malými dětmi, senioři, 

specifické zájmové skupiny apod.). Tento úkol z hlediska pracovní náplně 

automaticky spadá do souboru činností, kterými se zabývá muzejní pedagog.2 Ten je 

nejčastěji tvůrcem (či spolutvůrcem) a garantem edukačních činností, které muzeum 

vyvíjí. I pro profesní potřeby muzejních pedagogů (muzejních edukátorů) tento portál 

vznikl.3 

Muzeoedu dává muzeím a galeriím možnost představit ve strukturované podobě 

svou aktuální edukační nabídku, dále také prezentuje vzdělávací programy jiných 

                                                           
1
 Příkaz ministra kultury č. 13/2014, kterým se stanoví úkoly k naplnění Programového prohlášení 

vlády podle usnesení vlády č. 96/2014. (online). Praha: MK ČR. (cit. 2015-04-17). Dostupné z: 

http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-politika/Prikaz-ministra-kultury-c13-2014.pdf. 

2
 Srov. JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní pedagog jako (semi)profese. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 

2015, roč. 3, č. 2, s. 39-58.  

3
 „Profese muzejního pedagoga má v české muzejní teorii i praxi poměrně problematické postavení, 

přestože je mu věnována dnes již poměrně značná pozornost zaměřená na vymezení jeho 

profesiogramu i jeho kompetencí. Přes jistou stabilizaci této profese se muzejní pedagogové stále 

vyrovnávají s mírným odstupem a nedůvěrou kolegů.“ MRÁZOVÁ, Lenka. Poznámky k pojmu 

motivace v práci muzejního pedagoga. Museologia Brunensis, 2013, č. 3, s. 26-31.  
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institucí, které mohou mít nějaký vztah k nejrůznějšímu spektru muzejních činností.4 

Důležitou funkcí portálu je také archivace. 

Struktura portálu: 

1. Přehled vzdělávacích (neakreditovaných) programů 

2. Přehled vzdělávacích akreditovaných programů:  

- Akreditované edukační aktivity SPO MK 

- Participace na akreditovaných vzdělávacích programech jiných subjektů 

3. Další vzdělávací programy, Vzdělávací programy SŠ a VŠ 

4. Pro muzea a galerie 

5. Archiv 

1. Přehled vzdělávacích (neakreditovaných) programů - školy, učitelé, žáci 

Nejčastějšími návštěvníky, kteří čerpají z nabídky edukačních programů k muzejním 

výstavám a expozicím, jsou žáci a studenti škol všech stupňů. Webový portál 

muzeoedu.cz je zaměřen v rubrice Přehled vzdělávacích programů na cílovou 

skupinu učitelů. Ti mohou ve strukturované nabídce edukačních programů muzeí a 

galerií přihlášených na představovaném portálu aktivně na základě svých požadavků 

a potřeb vyhledávat edukační programy podle několika užitečných kritérií (filtrů). 

Výběr či vyhledávání je možné z hlediska geografického (rozdělení podle krajů a 

míst), podle stupně vzdělávání (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia), na základě 

kritéria tématického/obsahového, které vychází ze struktury Rámcových 

vzdělávacích programů (vzdělávací oblasti a průřezová témata) a časového (časový 

                                                           
4
 „V posledním desetiletí většina muzejních a galerijních institucí podstatným způsobem zlepšila 

úroveň své veřejné služby zejména v oblasti muzejní pedagogiky a tento trend nadále pokračuje. 

Potenciál, který kvalitní muzejní pedagogika ve veřejných muzejních a galerijních institucích v 

posledních letech představuje, však není dostatečně využíván díky nízké míře vzájemné spolupráce 

jednotlivých institucí dosud nedostatečné koordinaci těchto aktivit s Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky a jeho organizacemi.“ MINISTERSTVO KULTURY. Koncepce podpory 

umění v České republice na léta 2015-2020.[online] 2015. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: 

http://www.mkcr.cz/cz/profesionalni-umeni/koncepce-podpory-umeni-v-ceske-republice-na-leta-2015-

az-2020-281457/. 
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úsek, během něhož je program nabízen), všechna tato kritéria je možné v rámci 

výběrového filtrování kombinovat. 

Struktura webu vede muzejní pedagogy k tomu, aby nabídku svých edukačních 

programů specifikovali dle vzdělávacích oblastí RVP, se kterými pracují učitelé ve 

školách. Toto kritérium umožní učitelům lepší orientaci při výběru a zároveň umožní 

také praktické zdůvodnění návštěvy muzea během školního vyučování (protože ne 

všude a vždy se tato aktivita učitelů setkává s pochopením vedení škol). 

2. Přehled vzdělávacích akreditovaných programů:  

V samostatné nabídce jsou na webu uvedeny akreditované programy muzeí a galerií 

zřizovaných Ministerstvo kultury ČR pro pedagogy i širokou veřejnost. Muzea a 

galerie plní důležitou úlohu v procesu celoživotního učení, jehož role v životě 

společnosti stále vzrůstá. MK ČR si je vědomo potenciálu, který v tomto ohledu 

muzea a galerie mají, a proto jedním z jeho priorit je rozvoj vzájemné spolupráce s 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. „Předmětem koordinace mezi 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem kultury bude další 

rozvoj muzejní pedagogiky, forem akreditovaných studijních programů a posílení 

úlohy muzeí a galerií v celoživotním vzdělávání.“5  

3. Další vzdělávací programy 

Tato rubrika poskytuje přehled vzdělávacích oborů středních a vysokých škol, které 

jsou zaměřeny na oblast kultury a mohou mít vztah k některým muzejním činnostem. 

Umožňuje tak edukačním pracovníkům orientovat se v oblasti nabídky vzdělávacích 

oborů středních a vysokých škol, což je důležité z hlediska možnosti případné 

spolupráce muzeí a škol (např. studentské praxe, dobrovolnická činnost apod.). Další 

částí nabídky jsou možnosti celoživotního vzdělávání, na níž mohou sbírkotvorné 

instituce nepochybně participovat.  

4. Pro muzea a galerie 

Editorský systém portálu je jednoduchý a umožňuje po vytvoření profilu instituce 

samostatně vkládat jednotlivé edukační programy včetně dalších odkazů (webové 

                                                           
5
 Tamtéž. 
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stránky institucí, kontakty na edukační pracovníky apod.). Editace muzejně-

pedagogických programů výrazně podporuje jejich provázání se strukturou RVP 

(stupeň vzdělání, vzdělávací oblasti). 

5. Archiv 

Archiv edukačních aktivit představuje soupis nejširšího spektra vzdělávacích aktivit 

za roky 2012–2014 muzeí a galerií, které zřizuje jako své příspěvkové organizace 

MK ČR (projekty, semináře, konference apod.). Dále uvádí přehled jak muzejních 

publikací s edukačním potenciálem, tak muzejních a galerijních expozic a 

krátkodobých výstav a edukačních počinů metodických center. 

Edukační programy, které jsou na portál muzeoedu.cz umisťovány, jsou také 

archivovány. Jejich archivace má velký přínos pro samotné autory těchto programů, 

protože pro práci muzejních pedagogů je charakteristické rychlé plynutí 

realizovaných edukačních programů. Pro prevenci frustrace dlouhodobého 

vykonávání profese muzejního edukátora je nezbytná dokumentace jeho práce, 

kterou úspěšně realizoval a na kterou může navázat sám, nebo ze které mohou 

čerpat inspiraci edukační pracovníci jiných muzeí. Archivace této nabídky má velký 

potenciál z hlediska možností oborové spolupráce muzejních pedagogů v rámci 

meziinstitucionální součinnosti. 

Závěrem 

Portál MUZEOEDU je internetovým prostorem, který vytváří zázemí pro zlepšení 

prezentace nabídky edukačních programů muzeí a galerií a přináší tak nové 

možnosti v meziinstitucionální spolupráci jak mezi muzei, tak např. ve směru 

muzeum a škola. Umožňuje edukačním pracovníkům paměťových institucí trvale 

prezentovat vlastní muzejně-pedagogickou činnost a podporuje tak jejich profesní 

sebevědomí. Uživatelům z řad učitelů usnadní orientaci v edukační nabídce muzeí, 

což může přispět i k většímu zájmu ze strany škol všech stupňů o návštěvu muzea. 

Portál vytváří také plastičtější představu o práci muzejního pedagoga, což bude mít 

nepochybně pozitivní vliv na formální uznání této profese (ať už ponese jakékoliv 

pojmenování).  
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