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Expozice

- jedna z hlavních podob muzejní prezentace,

- základní produkt výstavní činnosti muzea,

- dlouhodobý, stálý charakter,

- profilová témata sbírkotvorné činnosti muzea,

- veřejně  přístupný prostor s vystavenými 
předměty, doplňkovými prvky a speciálním 
mobiliářem,

- komunikační a edukační médium prezentující 
dosažené vědění související se sbírkovými 
předměty muzea.



Specifický charakter exponovaných předmětů 

a prvků v expozici: 

1. exponáty-muzeálie,

2. exponáty nemuzeální hodnoty:

– substituty, 

– didaktické exponáty, 

– zábavní exponáty. 

3. doplňkové prvky neobjektového charakteru:

– substituční prvky, 

– referenční prvky,

– explikační prvky,

– smíšené prvky.

























Téma

- expozice prezentuje nikoliv předměty, nýbrž 
téma!

- široký komplex významů sdružených do 
souhrnného tematického okruhu,

- koncept „za expozicí“, její východisko,

- kontextově uvažovaný základ muzejních 
prezentací a integrující faktor expozic,

- prezentace izolovaného fenoménu X integrální 
přístup,

- hledisko aktuálnosti a souvislosti se životem 
návštěvníků, témata absentující.



Obsah expozice

- komplex objektů a podpůrných prvků 
v expozici – cílem je zprostředkovat 
návštěvníkům vědění související se sbírkovým 
fondem muzea,

- exponáty a pomocné prvky,

- cílem je podpořit působnost exponátů 
a zajistit, aby návštěvník porozuměl širším 
souvislostem objektů a spojil si je s tématem. 



Principy a strategie uplatňované v expozicích

- škála možných přístupů k vystavování, které 
ovlivňují výslednou podobu expozice,

- téma je možné prezentovat mnoha různými 
způsoby 

- klasifikace expozic a výstav a možných 
přístupů k jejich tvorbě.



Klasifikace expozic podle přístupu k muzeálii

• formalistická X analytická,

• expozice, v nichž dominují muzeálie X expozice 
smíšené X expozice, v nichž dominují 
předměty nemuzeálního charakteru,

• expozice funkčně-ekologická X systematická.









• expozice geografická, anebo chronologická,

• expozice úzce zaměřená (prezentující 
izolovaný fenomén) X integrální (komplexně 
prezentující vzájemně propojené fenomény),



Expozice kontextuální

kontext – souvislosti, podmínky vzniku 
exponátu, původní vazby,

kontextuálnost – snaha o překročení 
formalistického způsobu vystavování – divákovi 
představíme spolu s muzeáliemi i soubor dalších 
souvislostí a vztahů;

současný určující trend u muzeí, která prezentují 
přírodní a společenské fenomény – s výjimkou 
fenoménů umělecké povahy. 











Expozice narativní

základem příběh a chronologický princip,
příběh = vyprávění událostí v čas. posloupnosti + 
účastníci událostí,
opakem pořádání obsahu na základě popisu, logiky 
nebo výkladu jevu, 
jak události prožívali lidé? Jak se během nich cítili? 
(subjektivně podaný příběh, stimulování emocí 
návštěvníků, propojování událostí s jejich životy),
staví se na schopnosti empatie a představivosti 
návštěvníků,
skrze příběh vysvětlíme i složité abstraktní 
skutečnosti.















Expozice-edukační médium

expozice – prostředí, v němž se návštěvníci 
mohou spontánně něčemu učit anebo se mohou 
účastnit řízeného edukačního procesu,

expozice s uplatněním pedagogických zásad 
a s didaktickými prvky (didaktickými exponáty, 
hojnými doplňky).







Další přístupy:

klasifikace expozic podle účinku na diváka

(uspokojení duchovních, emocionálních, 
intelektuálních nebo sociálních a relaxačních 
potřeb),

klasifikace expozic podle návštěvnických skupin,

klasifikace expozic na základě bazálního pojetí 
muzea,

klasifikace podle míry iluzivnosti,

klasifikace podle míry uživatelské přívětivosti 
(„visitor friendly“ muzea).









Inovativní prvky současné muzejní kultury



Nové typy muzejních institucí

- vedle tradičních typů muzeí z 19. a 20. stol., 

- rozvolnění dosavadních představ o tom, co je 
muzeum a jak mají vypadat jeho expozice;

- specializované typy muzeí: ekomuzeum, 
archeopark, dětské muzeum, science center, 
mobilní muzeum nebo muzeum virtuální;

- reakce na ustrnulost, „zkamenělost“ klasických 
muzeí;

- alternativní muzeologické myšlení a jiný 
přístup k tvorbě obsahu expozic.



• opozitní vztah k tradičním „kamenným“ 
muzeím,

• „zkamenělé“ muzeum = klasické a tradiční, 
převážně „vitrínové“, 

• sbírka je určujícím, dominantním aspektem 
všech prezentačních a jiných aktivit takového 
muzea,

• orientace na budování, správu a zkoumání 
sbírek, nikoliv na návštěvníka a jeho 
(vzdělávací) potřeby nebo na potřeby 
komunity. 



• formalistický způsob prezentace na úkor 
způsobu kontextuálního, funkčně-
ekologického, narativního a „didaktického“,

• klasické prezentační prostředky bez inovací, ctí 
se demarkační linie mezi autentickým 
dokladem a případnými doplňky v podobě 
explikačních a referenčních prvků, 

• didaktické exponáty se zde neuplatňují. 























Současné muzejní expozice a jejich inovativní 

prvky:

• interaktivita,

• nová média v expozicích,

• didaktické a zábavní prvky v expozicích, 

• expoziční prvky zohledňující handicapované 

návštěvníky,

• muzeum jako artefakt.



Interaktivita

- aktivní vstup návštěvníka do expozice, jeho fyzická 
a duševní aktivita, manipulace s předměty či 
didaktickými prvky, 

- návštěvník sám volí činnosti, jimiž se bude zabývat,

- podpora komunikace mezi obsahem a návštěvníkem,

- změna kvality návštěvy v muzeu (nejen zraková 
recepce, ale i tvůrčí, experimentální nebo pracovní 
činnosti, přizpůsobení podoby návštěvy zájmům 
návštěvníka,

- aktivizace a participace, smyslem interaktivních prvků 
je poznávání (jasný cíl související s obsahem expozice). 











Nová média

• ve smyslu technických zařízení i jejich obsahu,

• videoprojekce, digitální zvukové smyčky, projekce 
statického obrazu i různé speciální efekty,

• počítačové stanice s dotykovými displeji, tablety, 
elektronicky ovládané pohyblivé modely a různé 
další didaktické pomůcky,

• audioguidy, videoguidy,

• digitální obsah umístěný na internetu.



Ne vždy inovace, i tak řada výhod: 

• odlehčují expozici od nadbytečných informací, 

• nahrazují klasické popisky a doprovodné texty,

• možnost volit si rozsah doprovodných textů,

• možnost uplatnit více jazykových mutací vč. 
znakového jazyka,

• změna velikosti písma a dodatečná úprava textů,

• uplatnění bohatého obrazového 
a multimediálního obsahu,

• atraktivita pro mladé lidi, kteří jsou uvyklí přijímat 
informace touto cestou.











Didaktické a zábavní prvky 

• podporují vzdělávání návštěvníků a umocňují 
názornost expozice,

• často na pomezí vzdělávání a zábavy, 

• nový charakter muzejní prohlídky, ne pasivní 
prohlížení exponátů a čtení popisků, nýbrž akce ve 
smyslu „learning by doing“, 

• nezbytnost různých didaktických prvků přímo 
v expozici – plní funkci didaktického prostředku, jsou 
nositeli a zprostředkovateli určitého didaktického 
obsahu. 



















Expoziční prvky zohledňující handicapované 

návštěvníky

• handicap = znevýhodnění v důsledku postižení nebo 
příslušnosti k určité skupině, zasahující jak vzdělávací 
dráhu jedince, tak jeho sociální vztahy. Jeho míra 
závisí nejen na postižení, ale i na podmínkách, které 

společnost k jeho vyrovnávání poskytuje.

V praxi muzeí se zohledňují:

• nevidomé a zrakově postižené osoby,

• osoby s tělesným handicapem,

• neslyšící osoby.



Pozornost věnovaná handicapovaným 
návštěvníkům = jeden z ukazatelů kvality 
muzejní instituce,

přístupnost neznamená pouze fyzickou 
přístupnost budov a expozic, ale i celou 
koncepční proměnu muzejního myšlení ve 
prospěch zapojení více smyslů a zařazování 
příslušných prvků přímo do expozic. 













Problém praxe = opomíjení neslyšících

• znakový jazyk = cizí jazyk,

• nezbytnost textů, tj. explikací pro každého –
pro neslyšící jsou v cizím jazyce!

• videogidy (i v tabletech nebo smartphonech) 
s výkladem ve znakovém jazyce, doplňky na 
webových stránkách či přímo v expozici,

• tlumočení do znakového jazyka,

• nová média a současná široce dostupná 
technika přístupnost usnadňují.













Muzeum jako artefakt

Proměna expozice, nebo dokonce celého muzea do 
uměleckého artefaktu:

1. dílčí prvky,

2. konceptualizace muzejní budovy jako celku.

Ad 1. 

- zařazování uměleckých děl nebo instalací do expozic, 
jejichž téma není umělecké, 

- artefakt v roli reprezentanta zobrazované reality –
sice není autentickým dokladem skutečnosti, přesto 
ji zprostředkovává, je jejím symbolickým vyjádřením. 















Ad 2.
- některé nové budovy (příkladně památníky, 

monumenty, ale i celé výstavní komplexy), do 
nichž jsou vloženy symbolické významy,

- architektura vypovídá o tématu, evokuje ho,
- není neutrálním výstavním prostorem – vypovídá 

– stejně jako muzeálie sama – o určité 
skutečnosti,

- arch. prostředky nesou význam – jsou expresivní, 
vyjadřují nějaký postoj, citově hodnotí, a tím 
zintenzivňují zážitek (navozování pocitů cizosti, 
nejistoty, zoufalství, anebo volnosti, radosti, 
estetické libosti).






















