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muzejnictví přibližuje základní informace o stavu 
našeho oboru. Čtenáři ve vlastní metodické části 
textu (4. Příprava edukačních programů) tímto 
předkládáme názor, který se opírá o empirickou 
reflexi, jakým směrem by se měla muzejní edukace 
u nás rozvíjet. Zejména v předcházející třetí části, 
Specifika edukace v literárním muzeu, se zabý-
váme obecně současnou muzejní didaktikou a její 
aplikací v literárním muzeu. Metodika též nabízí 
informační zdroje, jejichž prostřednictvím lze zís-
kané poznatky prohlubovat a rozšiřovat. Současná 
česká muzejní pedagogika je oborem, který se 
dynamicky rozvíjí. Je proto výzvou pro všechny 
muzejní edukátory, aby se dále vzdělávali jak teo-
reticky, tak získávali další praktické dovednosti. 
Přáli bychom si, aby i následující stránky byly pro 
každého, kdo usiluje o využití edukačního potenci-
álu našich literárních muzeí, užitečnou pomůckou. Současné moderní muzeum, které si je vědomo 

své nezastupitelné role ve společnosti, má jedi-
nečnou úlohu – působit v oblasti kulturního 
dědictví jako mediátor určitého druhu poznání 
světa skrze muzejní sbírky. Neznamená to, že by 
interpretace sbírkových předmětů, které muzea 
nabízejí, měly mít tak jako v minulosti autoritativní 
charakter, získávat poznání individuálním způ-
sobem tj. diferencovaně podle vloh a zkušeností 
by mělo patřit k samozřejmé nabídce muzeí. 
I když ještě do nedávna existovaly bariéry mezi 
veřejností a muzei (ty fyzické se daly odstra-
nit snadno), v současnosti se muzea zajímají 
o aktuální preference stávajících i potenciálních 
návštěvníků, zapojují veřejnost do probíhají-
cích aktivit ať během výstav nebo edukačních 
programů (inspirují se přitom v různých oblas-
tech kultury např. v oblasti imerzivního divadla) 
a snaží se ji tak motivovat jak k samotné návštěvě 
muzea, tak k prohlubování zájmu o vybranou 
oblast, téma, událost.

V této metodice se budeme věnovat problema-
tice edukace, tj. vzdělávací roli muzeí působících 
v oblasti literární paměti. Muzejní pedagogika se 
v dnešní době rozvíjí na specializovaných peda-
gogických pracovištích i v muzeích samotných. 
Akademická sféra poskytuje muzeím potřebná 
teoretická východiska a na budoucí povolání 
edukátora v muzeu připravuje své absolventy – 
kvalifikované profesionály. Zcela originální úlohu 
plní Metodické centrum muzejní pedagogiky při 

Moravském zemském muzeu v Brně (svou činnost 
zaměřuje jak na teorii, tak na výchovu edukačních 
pracovníků). Tato metodika, která vznikla díky 
spolupráci s Metodickým centrem pro knižní 
kulturu a literární muzea při Památníku národního 
písemnictví v Praze, je jedním z konkrétních pří-
spěvků činnosti metodických center pro potřeby 
muzejních a dalších paměťových institucí.

Učitelé na všech stupních škol sdílejí s muzejními 
edukátory nejen praktické zkušenosti z výukového 
procesu, ale především své představy o mimoškol-
ním vzdělávání. Edukace v muzeu žádným způso-
bem nenahrazuje školní vzdělávání, je svébytnou 
formou předávání poznání. Zcela jinou oblastí 
muzejní edukace je neformální vzdělávání – osvěta 
dospělých. Souvisí totiž s individuální vyhraně-
ností, zájmy a dosaženými zkušenostmi (v případě 
literárních muzeí se jedná především o zkušenosti 
s četbou) a z toho plynoucích očekávání dospělých 
návštěvníků. 

Tato metodika nabízí určité postupy a návody, jak 
vytvářet projekty edukačních aktivit v literárním 
muzeu. Vychází z obecných zásad muzeologie 
i pedagogiky, aplikuje současné domácí i zahra-
niční zkušenosti. Text metodiky nemůže být 
v žádném ohledu úplný a podrobný. Záměrem je 
předložit čtenáři ucelený přehled témat a otázek, 
kterých se edukace v literárních muzeích dotýká. 
Poněkud obsáhlý Úvod s doplňujícím názvem 
kapitoly Muzejní edukace v současném českém 

Předmluva
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vizuálního umění na pedagogických fakultách 
brněnské univerzity a posléze i v Olomouci. Vznikly 
první publikace na téma galerijní pedagogiky, 
která se ustavila jako nový obor vysokoškol-
ského studia. Na přelomu první a druhé dekády 
21. století přibyly výsledky práce dalších fakult 
rozvíjejících obor muzeologie. Nejvýznamnější je 
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity s tra-
diční brněnskou školou muzeologie.

V minulém desetiletí nastal opravdový rozvoj 
české muzejní pedagogiky. Cílený zájem o dět-
ského návštěvníka podnítil již v roce 1992 vznik 
prvního Dětského muzea v České republice při 
Moravském zemském muzeu. Četné muzejně 
edukační projekty, často podpořené penězi 
z evropských fondů, vedly k rozšíření počtu 
muzejních pedagogů nejen v největších a nejvý-
znamnějších muzeích, ale postupně i ke vzniku 
edukačních oddělení ve středně velkých kraj-
ských a městských muzeích a v současnosti se 
muzejní edukátoři stávají součástí pracovního 
týmu i v malých muzeích s počtem do deseti 
zaměstnanců. Obvykle se jedná o kumulované 
funkce. Teoretickou reflexi a výzkum v oboru 
muzejní pedagogiky dnes zachycuje již řada 
aktuálních publikací. Úroveň odborné kvalifikace 
muzejních pedagogů zvyšuje řada absolventů 
doktorandského studia. Články z oboru muzejní 
pedagogiky a muzeologie pravidelně vycházejí 
v časopisech Muzeum: Muzejní a vlastivědná 
práce, Museologica Brunensia a Kultura, umění 
a výchova. Každoročně se uskuteční řada domá-
cích i mezinárodních konferencí, seminářů a vzdě-
lávacích akcí.

Působení Metodického centra 
muzejní pedagogiky

Pokud se snažíme obsáhnout domácí prostor, ve 
kterém vznikají a rozvíjejí se iniciativy zaměřené 
na podporu muzejní pedagogiky, setkáme se také 
s Metodickým centrem muzejní pedagogiky. Toto 
pracoviště vzniklo z rozhodnutí Ministerstva kul-
tury v roce 2004 a až do roku 2010 spolupůsobilo 
v rámci Dětského muzea v Moravském zemském 

muzeu. Pak se vyčlenilo jako samostatné oddě-
lení muzea. Cílem jeho práce je podpora rozvoje 
muzejní pedagogiky ve vzájemném reflektujícím 
vztahu mezi potřebami praxe v muzeích a teore-
tickým výzkumem v akademickém prostředím. 
K úkolům pracoviště patří vydávání metodic-
kých a studijních textů, ověřování nových metod 
a postupů edukace pilotními projekty a realizace 
oborového vzdělávání. Za tímto účelem vznikl 
v roce 2012 kurz Základy muzejní pedagogiky 
(Drobný, Vykoupilová 2018), který v září 2018 
nahradil akreditovaný kurz Muzejní edukátor. Na 
podporu sdílení příkladů dobré praxe byl založen 
v roce 2015 informační portál nabízející edukační 
programy muzeí a galerií pro žáky všech stupňů 
škol s názvem MUZEOEDU.2 

Posun muzejní edukace  
a jeho impulzy

Proměny muzejní pedagogiky v uplynulých téměř 
třech desetiletích je třeba vnímat v souvislos-
tech vzájemného působení vnitřních, muzejních 
a pedagogických podnětů a impulzů přicházejí-
cích z vnějšího prostředí. Vedle rozvoje poznávání 
a uplatňování současných didaktických metod se 
muzeologický výzkum obrátil ke zkoumání potřeb 
muzejního publika. Od poloviny devadesátých 
let, i v souvislosti s kurikulární reformou ve škol-
ství, která přenesla důraz od znalostí na kom-
petence, tedy zahrnula i dovednosti, pozornost 
muzejních pedagogů se soustředila na dětského 
návštěvníka a školní skupiny. Na počátku tohoto 
století již začala muzea pozorně vnímat potřeby 
návštěvníků se zdravotním znevýhodněním. Celé 
společnosti se dotklo téma inkluze. Demografický 
vývoj nastolil otázky stárnutí a seniorů ve druhém 
desetiletí 21. století. K aktuálním trendům patří 
vzdělávání dospělých, zejména aktivní role 
muzeí v občanském vzdělávání, které má přispí-
vat k řešení problémů současné společnosti od 
nástupu hospodářské a migrační krize. Významný 
podnět, který je třeba uceleně reflektovat 

2 MUZEOEDU:Centrální portál edukačních aktivit muzeí 
 a galerií. Dostupné z: http://www.muzeoedu.cz/

Současná česká muzejní kultura spočívá na 
základech položených před dvěma sty lety. 
V posledních třech desetiletích prošla mnoha 
změnami, které ji zasáhly ve vlnách způsobených 
proměnou politických a společenských poměrů, 
otevřením se světu, změnami ekonomického 
a právního rázu, změnou zřizovatelů a v nepo-
slední řadě rozsáhlou modernizací všech oblastí 
života, která přinesla i zcela nové možnosti např. 
v souvislosti s nástupem nových technologií. 
Neméně významnou roli sehrály proměny 
v oblasti kultury a vzdělávání, které jako např. 
kurikulární reforma ve školství, ovlivnily veřejné 
působení všech paměťových a sbírkotvorných 
institucí. Téměř veškeré inovační procesy v našem 
muzejnictví nějak souvisejí s jejich vzdělávacím 
posláním, s nově chápaným vztahem muzea 
k muzejnímu publiku, a to se zásadním posí-
lením perspektivy vycházející z pozic muzejní 
pedagogiky. 

Výchovně vzdělávací poslání muzeí není žádnou 
novinkou, setkáváme se s ním vždy, když se sbírky 
stávají veřejně přístupným kulturním statkem, 
protože i veřejný charakter je jedním z neodděli-
telných znaků v procesu vzniku moderního muzea 
na konci osvícenství. Historie samotné muzejní 
pedagogiky proto sahá do raného novověku, ale 
nalezneme v ní dlouhá období, kdy se vzděláva-
címu poslání muzeí nevěnovalo koncepční úsilí. 
Jestliže probuzením Šípkové Růženky padly 
všechny překážky přemoženého pohádkového 

kouzla, v případě muzejní pedagogiky byla cesta 
k jejímu oficiálnímu přijetí a docenění významu 
křivolaká a zdlouhavá. Teprve v listopadu 2016 
byla schválena profesní kvalifikace muzejní edu-
kátor a až 1. ledna 2018 se v Katalogu prací obje-
vila nová profese edukátor v kultuře.1  

Rozvoj muzejní edukace  
v současnosti

Formální uznání muzejní edukace mohlo nastat 
jen díky tomu, že se v muzeích realizovaly vzdě-
lávací programy a že bylo na tomto poli vykonáno 
mnoho práce. Také vědecké uchopení oboru při-
spělo k tomuto uznání. Důležitý impuls přinesl 
projekt s výstupem v podobě sborníku Brána 
muzea otevřená (Brabcová 2003) na konci devade-
sátých let. Využíval zahraničních zkušeností, které 
rozvíjel v domácím prostředí. Ze zřetelné potřeby 
sdílení dobré praxe a hledání nových cest v práci 
s muzejním publikem vzešlo ustavení Komise pro 
práci s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace 
muzeí a galerií. Spolupráce edukátorů v galeri-
ích těžila od sklonku devadesátých let 20. století 
z výuky expresivních metod zprostředkování 

1 Edukátor v kultuře viz Nařízení vlády ze 6. listopadu 2017, 
 Muzejní edukátor viz Národní soustava kvalifikací 2017.   
 Dostupné z: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace- 
 1123-Muzejni_edukator

Úvod. Muzejní edukace 
v současném českém 

muzejnictví
1
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Zapojení domácích institucí a jejich zástupců do 
mezinárodních organizací přináší i české odborné 
muzejní veřejnosti příležitost setkat se s aktuál-
ními trendy, reflektovat odlišné přístupy a vyrov-
návat se s klíčovými tématy světové muzejní 
kultury. Jednou z takovýchto příležitostí byla kon-
ference Future In Children’s Hands - informal edu-
cation as a tool for social change, 11th Hands On! 
Conference v Plzni, v Písku a v Praze uspořádaná 
stejnojmennou Mezinárodní asociací dětských 
muzeí v roce 2017. Volba města Plzně nebyla 
náhodná. Navazovala na všestranný rozvoj kultur-
ního potenciálu tohoto města, který byl aktivován 
výběrem Plzně za Evropské město kultury v roce 
2015. Při této příležitosti Západočeské muzeum 
v Plzni uspořádalo mezinárodní kolokvium 
s názvem Evropské přesahy muzejní edukace 
Plzeň 2015. Další příležitosti nabízí Mezinárodní 
rada muzeí ICOM s Výborem pro vzdělávání a kul-
turní akce CECA. 

Mezi nová témata, která přicházejí do českého 
prostředí zvenčí, ale zatím nenacházejí v domácí 
muzejní kultuře tak silnou odezvu jako např. již 
uvedené příklady, patří společenská odpovědnost 
muzeí. Nabízí se otázka, jakou pozici muzea zau-
jmou k současným společenským výzvám a pro-
blémům, zda se více přikloní k aktivizující roli, tzn. 
budou podporovat kritické myšlení a přispívat 
k výchově k aktivnímu a odpovědnému občanství, 
nebo sama zaujmou pozici společenských aktivis-
tů, kteří vstupují do společenské diskuse s prosa-
zováním konkrétních postojů a názorů. 

Podpora od státní kulturní politiky

O muzejní edukaci pojednává Koncepce rozvoje 
muzejnictví v České republice v letech 2015–2020. 
Na mnoha místech předkládá konkrétní návrhy 
a opatření. Podstatné zlepšení úrovně muzejní 
pedagogiky uvádí mezi silnými stránkami ve SWOT 
analýze (s. 16) a dále o muzejní edukaci pojed-
nává především ve vztahu k vysokým školám, 
kde přichází s návrhem na vytváření edukač-
ních programů ve spolupráci a kooperací mezi 
Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR při podpoře úlohy muzeí 
a galerií v neformálním vzdělávání (s. 55).

Nové trendy muzejní prezentace  
ve světě

„Edukační obrat“, který vzešel z anglosaské lite-
ratury před třiceti lety, ovlivnil působení muzeí 
na celém světě. Stále jsou zakládána další nová 
muzea, mnohá především za účelem vzdělávání, 
literární muzea nevyjímaje.3 Nový typ muzejní 
instituce představují v posledních třech deseti-
letích hojně zakládaná science centra, ačkoliv 
zpravidla nespravují žádnou muzejní sbírku. Jsou 
však bytostně orientována na poskytování vzdě-
lávání návštěvníků, a to v oblasti techniky a pří-
rodních věd. Jejich expozice sestávají z názorných 
didaktických pomůcek, jako jsou funkční modely, 
repliky, z částí strojů a v praxi užívaných zařízení 
a dalších explikačních pomůcek. Podstatný rozdíl 
proti prezentaci muzejních sbírkových předmětů 
spočívá v tom, že se návštěvníci takových expo-
nátů mohou nejen dotýkat, ale přímo jsou vybízeni 
k tomu, aby si je vyzkoušeli. Edukační přístup 
k návštěvníkům vyústil v koncept participativního 
muzea. Nina Simon definuje parcipativní kulturní 
instituci jako místo, kde návštěvníci mohou [kul-
turní] obsahy společně vytvářet, sdílet a být jejich 
prostřednictvím vzájemně spojeni (z angl. přeložil 
Drobný). (Simon 2010, s. ii)

Zahraniční literární muzea

Také prezentace literárních muzeí je hluboce 
ovlivněna těmito trendy. V současné době je zcela 
samozřejmé, že literární muzea nabízejí celou 
škálu edukačních programů pro různé cílové sku-
piny návštěvníků. Největší pozornost je upřena 
na děti, mládež a školní skupiny. Často se také 
setkáváme s programy pro rodiny, ale i dospělé. 

3 Museum of Literature Ireland (MoLI Dublin, Irsko)  
se otevírá na jaře 2019, dostupné z: https://moli.ie/

v muzejně pedagogické praxi, představují socio-
kulturní změny způsobené rozšířením digitálních 
technologií a samozřejmě také nové možnosti, 
které přináší využití nových technologií ve všech 
oblastech muzejní prezentace.
V posledních dvou desetiletích se významně 
proměnila forma a obsah edukačních programů 
v českých muzeích a galeriích. Jestliže ještě ve 
druhé polovině devadesátých let minulého století 
byl muzejně edukační program často nazýván 
doprovodný (myšleno k prezentaci expozice) a jiná 
podoba programu vedeného muzejním pedago-
gem s návštěvníky než komentovaná prohlídka, 
výklad a přednáška byly výjimkou, postupně se 
začaly prosazovat dílny nebo workshopy k původní 
frontální formě edukace. V posledním desetiletí 
již řada muzeí opustila toto schéma a přibývají 
nové podoby edukačních programů založených 
na aktivizujících didaktických metodách, které 
zahrnuje výuka v podobě expresivní interpretace. 
Tato metoda je vlastní dnešní konstruktivistické 
pedagogice a je využívána zejména jako výuková 
metoda výtvarné výchovy a v dalších oblastech 
uměleckého vzdělávání při výuce na základních 
školách. K podpoře těchto trendů v muzejní 
edukaci byly publikovány metodiky, zejména pro 
oblast zprostředkování umění v galeriích. Existují 
i další formy muzejních edukačních programů, 
které jsou založeny na participativní podobě 
výuky, jako muzejní exkurze nebo využití badatel-
ských metod. Populárními se staly mnohé nové 
vzdělávací a prezentační produkty, např. muzejní 
noc, příměstské tábory. 

Historická témata  
a muzejní edukace

Specifickou roli zaujímá české muzejnictví 
a muzejní pedagogika při prezentaci dějin, 
zejména soudobých dějin ve 20. století. Historická 
témata z minulého století zřetelně rozdělují 
Evropu nejen linií mezi západem a východem, ale 
i jednotlivé národní státy ve vztahu k sobě navzá-
jem. Muzejní pedagogika musí řešit etické otázky 
při zpracování traumatických událostí nebo 
také rozdílnosti pohledů a vztahů jednotlivých 

zemí k mimoevropskému světu. Tato témata 
představují štěpící linie, které rozdělují jednotlivá 
kulturní a národní společenství a státy a uplatňují 
se při procesu utváření jejich současné identity. 
Aktuální požadavek na domácí muzejní peda-
gogiku spočívá ve zprostředkování interpretace 
významných historických událostí zejména nej-
mladším generacím, ale i nabídky reflektivního 
přístupu k dějinám pro generace pamětníků. 
Cílem je naplňovat poslání kultury, které spočívá 
v utváření prostoru, v němž se může uskutečnit 
kultivovaná celospolečenská diskuse. Význam 
kultury, včetně muzejní, spočívá také v tom, že 
umožňuje předkládat i palčivá témata a nabízet 
v konfliktních otázkách jiné úhly pohledu, které 
jsou srozumitelné prostřednictví tvůrčího vyjá-
dření. České muzejnictví se s reflexí moderních 
dějin vypořádává poněkud liknavě, o čemž svědčí 
i aktivity, které vznikají mimo ně a do nichž se 
muzea zapojují jen nedostatečně. Většinou se 
jedná o působení neziskových organizací jako 
Post Bellum, Židovské muzeum v Praze, Člověk 
v tísni, inovace výuky dějepisu je podporovaná 
Centrem Pant nebo jsou to státem financované 
vzdělávací výstupy Ústavu pro studium totalitních 
režimů.  

Edukační přístup se při koncepčním a strategic-
kém plánování v našem muzejnictví dosud obtížně 
prosazuje. Změny v metodách řízení ve veřejné 
správě a také nové pohledy na management kul-
tury jistě dospějí do fáze, že edukační muzejní 
programy přestanou být pouze přívěškem rea-
lizovaných výstav a expozic, ale paměťové insti-
tuce si stanoví strategické cíle a k nim příslušná 
opatření i z oblasti vzdělávacího a výchovného 
působení muzea. Nezbytností bude, aby se vzdě-
lávací aspekt promítnul téměř do všech základ-
ních oblastí muzejní práce, nejen do působení 
prezentačního. 

Inspirace ze zahraničí

Závěrem je třeba se dotknout současných 
proměn českého muzejnictví, které jsou pod-
něcovány větší otevřeností a impulzy zvenčí. 
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2.1 Charakteristika literárních   
 muzeí

Literární muzea a památníky patří mezi paměťové 
instituce, které se zaměřují na získávání, prezen-
taci a interpretaci dokladů o osobnostech a dílech 
literární historie, avšak jejich hlavním posláním je 
zprostředkovat „literaturu“ – muzejními metodami 
přinášet poznání o tom, co je literatura a jaká je 
její role ve společnosti. (srov. Literárne múzeum 
a škola 1983, s. 83, Terminologija literaturno-
-muzejnoj kommunikacii Dictionary of Literary 
Museological Communication = Wörterbuch lite-
raturmusealer Kommunikation 1981, s. 27 an.)

Od ostatních muzeí se liší převážně „textovým“ 
charakterem svých sbírek (jedná se o rukopisy 
publikovaných a nepublikovaných literárních děl, 
fragmenty, náčrty), jejichž vypovídací schopnost 
je ve vztahu k obsahu literárních děl značně ome-
zená. Sbírkové fondy dokumentující širokou oblast 
literárního dědictví obsahují i další rozmanitý 
materiál – osobní doklady autorů, korespondenci, 
fotografie, výtvarná díla, trojrozměrné předměty 
každodenního života, pamětní desky, sochy 
a busty, které umožňují jednak prezentovat litera-
turu v různých souvislostech a jednak představit 
proměny vztahů mezi literárním dílem a čtenářem. 
Významnou zprostředkující roli mezi literárním 
dílem a čtenářem mají knihy. Z hlediska vizuálního 

jsou exponáty knih často mnohem přitažlivější 
než autentické rukopisy. Kromě vizuální atraktivity 
jsou dokladem dobové úrovně grafického designu 
a typografie či schopnosti umělců zachytit obra-
zem autorovu intenci. Otázka, zdali forma knihy 
plně odpovídá intenci autora textu, zůstane vždy 
otevřená a tato otevřenost je zároveň vhodným 
prostorem pro koncipování edukačních programů. 
Kromě knih mohou literární dílo přibližovat další 
např. audiovizuální média a nové formy digitálního 
zprostředkování. Přesto plnohodnotné zprostřed-
kování literatury přináší převážně četba. Z tohoto 
hlediska by většina edukačních programů v lite-
rárním muzeu měla mít ať jako hlavní či vedlejší cíl 
vyvolat zájem veřejnosti o četbu.

Z historie

Vznik prvních muzeí v Čechách na počátku 
19. století je v širším smyslu spojován s lite-
raturou. První představy o podobě Národního 
muzea (1818), jednoho z našich nejstarších 
muzeí (viz Velká kniha o Národním muzeu 2016), 
vzešly z okruhu aristokratů – zemských vlas-
tenců a na rozdíl od představ obrozenců, podle 
nichž se muzeum mělo zaměřit na národní dějiny, 
jazyk a literaturu, byla nově budovaná muzejní 
sbírka věnována především přírodovědným 
oborům. Paralelně s ní vznikla také „literární“ 

Muzejní edukace 
a literární muzea2

Aktuálním výzvám v dnešním západním světě čelí 
i literární muzea nabídkou programů pro integraci 
cizinců, respektive edukační programy s výukou 
angličtiny, případně vlastního jazyka dané země. 
Jako příklad lze uvést Jazykovou školu v muzeu, 
zajišťovanou MUVE, Fondazione Musei Civici 
Venzia, ke které náleží muzeum v rodném domě 
Carla Goldoniho.4 

Literární muzea zasáhl také proces globalizace. 
Setkáváme se s muzei, která se zaměřují na 
globální publikum. Jedná se o muzea světově 
významných osobností, jakými jsou Shakespeare, 
Dante, Jules Verne, Charles Dickens aj. Jejich edu-
kační programy často využívají osobnosti autora 
a jeho díla k tomu, aby návštěvníkům předsta-
vily širší kulturní kontext doby, kterou ovlivnily. 
Regionální, zejména jazykový a kulturní rámec 
sledují literární muzea středně velkých a méně 
početných národních kultur, např. frankofonní 
Belgie, Nizozemí, Rakousko.5 Tato muzea nabí-
zejí ucelený pohled na význam, šíři a historii dílčí 
národní a jazykové literárně kulturní tradice. 
Jedná se většinou o státem zřizované a šíří svého 
záběru velké instituce. Nejmenší dopad mají 
lokální muzea, nejčastěji památníky spisovatelů, 
kteří byli významní pouze v národní kultuře a his-
torii, která nepřesahuje z celosvětového hlediska 
regionální rámec. (srov. Literárne múzeum a škola 
1983, s. 29–30)

4 Fondazione Musei Civici di Venezia/MUVE
 Dostupné z: http://www.visitmuve.it/it/servizi-educativi/
 per-la-scuola/scuola-di-lingua/

5 Archives & Musée de la Littérature (AML, Brusel, Belgie); 
 Stichting Nederlandse Literatuurmuseum 
 en Literatuurarchief (Stichting NLL, Haag, Nizozemí); 
 Österreichische Nationalbibliothek(ONB, Vídeň, Rakousko) 
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V rámci muzejních expozic regionálních muzeí 
je věnována pozornost literátům, kteří v místě 
působili nebo zde vytvořili literární dílo, např. 
městské muzeum Antonína Sovy v Pacově prezen-
tuje v expozici život a dílo básníka Antonína Sovy. 
Muzeum a galerie v Prostějově uchovává a prezen-
tuje pozůstalost (jedná se o písemné doklady, foto-
grafie, publikace i trojrozměrné předměty) dalšího 
českého básníka Jiřího Wolkera. Část stálé expo-
zice Městského muzea a galerie ve Vodňanech je 
věnována spisovatelům Juliu Zeyerovi a Františku 
Heritesovi. 

Památníky

Památníky představují muzejní instituce, většinou 
zaměřené na působení literátů se vztahem ke 
konkrétnímu místu – rodné domy, pamětní síně 
nebo historické události (např. Památník Bible 
kralické). Úkolem regionálních a lokálních míst 

literární paměti je především přinášet autentická 
svědectví ve vazbě na danou lokalitu a tato 
svědectví aktuálně interpretovat. Ačkoliv existují 
tendence marginalizovat význam těchto míst, 
což je částečně důsledek menšího zájmu širší 
veřejnosti o lokální expozice, jsou místa spjatá 
s lokální pamětí v kulturní infrastruktuře neza-
stupitelná a plní specifickou společenskou roli. 
K zvýznamnění jedinečných historických doku-
mentů a dokladů o literátech – jejich životě a díle, 
či k prosazení vlastních specifik – je třeba perma-
nentně aktualizovat „staré“ informace v nových 
formách zprostředkování a veřejnosti nabídnout 
živý a bezprostřední kontakt s regionálně či 
lokálně zaměřenou sbírkou.

Nejstarší literární muzeum v Čechách, pečující 
o odkaz díla Boženy Němcové, představuje místo 
lokální literární paměti s významem celonárod-
ním. V roce 2019 v České Skalici oslaví 100. výročí 
od svého založení. 

obr. 1 Expozice Moravská literatura 19. a 20. století.  
  Památník písemnictví na Moravě. Benediktinský klášter v Rajhradě.
  Foto: Tomáš Drobný, 2018.

sbírka (na základě darů mj. rodových knihoven), 
která dokládá zájem tehdejších muzejníků, mezi 
nimiž byli rovněž filologové a knihovníci, o lite-
rární (rukopisné i tištěné) památky minulosti. 
Doklady k vývoji našeho písemnictví – sbírky ruko-
pisů, prvotisků, starých tisků a knih z novodobé 
produkce se v raném období vzniku muzeí staly 
základem mnoha sbírek. Avšak speciální sbírky 
postupně v muzeích převládly a vzácné knihovní 
sbírky včetně archiválií byly ukládány do nově 
zakládaných knihovnických a archivních insti-
tucí. Důsledkem takového vývoje byl útlum 
zájmu o literární problematiku v muzejní oblasti. 
V současnosti jsou literatura a knižní kultura 
vzájemně provázány a podle typu muzea jsou 
v různé míře zastoupeny. Méně známá je skuteč-
nost, že Národní muzeum od počátku své exis-
tence působilo jako centrum vzdělání. Časopis 
Společnosti vlastenského museum v Čechách, 
který měl dvě mutace českou a německou, plnil 
vědeckou a vzdělávací funkci.

2. 2  Typologie a sbírky 
 literárních muzeí

Typologie institucí zřízených za účelem pre-
zentovat kulturní dědictví v oblasti literatury 
představuje různá hlediska např. profil akviziční 
činnosti muzea, teritoriální vymezení sbírky nebo 
období, kterému je věnována sbírková činnost. 
(srov. Terminologija literaturno-muzejnoj kom-
munikacii Dictionary of Literary Museological 
Communication = Wörterbuch literaturmusealer 
Kommunikation 1981, s. 29–30)

Literární muzea

Literární muzea s širokým záběrem na celou 
národní literaturu, případně slovesnou kulturu 
určitého jazyka či teritoria, mají většinou univer-
zální fondy a naplňují role ústředních paměťo-
vých institucí. Památník národního písemnictví, 
který je specializovaným muzeem s celostátním 

působením, zpřístupňuje veřejnosti sbírku 
dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v čes-
kých zemích včetně dokladů vážících se k životu, 
dílu a odkazu významných osobností české lite-
ratury a kultury od 18. století do současnosti. 
Sbírka čítá šest milionů sbírkových předmětů, což 
představuje podstatnou část národního kultur-
ního dědictví. Památník Petra Bezruče v Opavě 
je jedním z šesti expozičních objektů a areálů 
Slezského zemského muzea. Vznikl ještě za 
života básníka Petra Bezruče a stojí na místě 
jeho rodného domu. Svou činnost zaměřuje na 
akvizici literárních památek Slezska a severní 
Moravy. S 200 000 dokumenty z pozůstalostí 
zhruba 85 literátů se Slezské zemské muzeum 
řadí v rámci České republiky na druhé místo. Vedle 
takto univerzálně zaměřených muzeí existují 
muzea s užším, většinou tematickým zaměřením 
či žánrovým vymezením sbírek. Muzeum cesto-
pisné literatury v Českých Budějovicích prezentuje 
unikátní výtisky starších cestopisů, mapy a další 
muzeálie ze života cestovatelů Emila Holuba, A. V. 
Friče, Josefa Kořenského, Aloise Musila a dalších.

Literární sbírky v muzeích – fondy 
dokumentující vývoj literatury

Specializovaná literárně-historická pracovi-
ště působí rovněž v rámci dalších muzeí ČR, 
např. v prostorách benediktinského kláštera 
v Rajhradě sídlí Památník písemnictví na Moravě, 
pobočka Muzea Brněnska. Oddělení dějin lite-
ratury Moravského zemského muzea v Brně se 
zaměřuje na výzkum a dokumentaci vývoje české 
literatury od nejstarší doby do současnosti se 
zvláštním zaměřením na teritorium historické 
Moravy. Literární archiv Jihočeského muzea 
v Českých Budějovicích spravuje historickou 
knižní sbírku od nejstarších ukázek rukopisů, 
prvotisků a starých tisků až k literárním pozůs-
talostem 19. a 20. století. Literární oddělení 
muzea Vyškovska ve Vyškově spravuje tři fondy 
– staré tisky, rodáci a krajané a doklady vzta-
hující se k Obzinově tiskárně. Sbírka obsahuje 
tiskoviny, plakáty, mapy, hudebniny, fotografie 
a korespondenci.
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Portál literárních muzeí 
a památníků

Síť literárních muzeí a památníků v ČR nemá na 
rozdíl od jiných evropských zemí žádnou zastře-
šující organizaci, a tak Portál literárních muzeí 
a památníků, který byl vytvořen péčí Metodického 
centra pro knižní kulturu a literární muzea při 
Památníku národního písemnictví, funguje od 
roku 2016 především jako topografie literární 
paměti. Dvojjazyčný portál přináší pravidelně 
aktualizované informace o existenci těchto míst 
a dále rozšiřuje spektrum informací např. o sepul-
krální památky. Usnadňuje tak orientaci širší 
veřejnosti v oblasti literární paměti. 

obr. 3 Portál literárních muzeí

4

Historické knihovny

Historické knihovny a knižní sbírky, které jsou 
rovněž významnými místy kulturní paměti, nejsou 
v pravém slova smyslu literárními muzei, i když 
mezi jinými tématy zprostředkovávají umělec-
kou literaturu. Ucelené knižní sbírky (klášterní, 
zámecké a další institucionální knihovny včetně 
knihoven významných osobností) mají rozmani-
tou vypovídací schopnost – prezentují především 
dobovou knižní kulturu a vzdělanost, ale přinášejí 
také svědectví o vlivu a působení knih. V případě 
dochovaného původního interiéru fungují jako 
historické památky. 

Muzea divadla, hudby a filmu

Literatura je v různých podobách shromažďována 
ve fondech muzeí specializovaných na hudbu, 
divadlo či film. Ekranické a fónické sbírky obsa-
hující adaptace či dramatizace literárních před-
loh jsou využívány ve výstavách a expozicích pro 
přiblížení a zintenzivnění kontaktu mezi divákem 
a literárním dílem. Například České muzeum 
hudby, nejvýznamnější a největší sbírka předmětů 
správně dokumentující hudební kulturu v ČR, 
uchovává v hudebně historickém oddělení notové 
rukopisy a tisky, nenotové písemnosti, obrazový 
materiál, zvukové dokumenty, libreta, knihy, pro-
gramy, plakáty a pozůstalosti. Posláním další spe-
cializované instituce Institutu umění-Divadelního 
ústavu je shromažďovat a zpřístupňovat předměty 
sbírkového charakteru vztahující se k oblasti 
divadla a poskytovat komplexní služby z oblasti 
divadla a dalších oblastí umění (hudby, literatury, 
tance a vizuálního umění).

obr. 2 Historická knihovna benediktinského kláštera v Rajhradě. 
  Památník písemnictví na Moravě.
  Foto: Tomáš Drobný, 2018.
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významu symbolického vyjádření a vztahu 
jazyka ke skutečnosti. Básník Czesław Miłosz se 
domnívá, že je pouhým zdáním, „že popis […] je 
dostatečným důkazem možnosti setkání světa 
s jazykem“ (Miłosz 1992, s. 76). 

Muzejní edukace

Specifičnost muzejní edukace vystihuje Petra 
Šobáňová, která uvádí, že: „[…]muzejní edukace 
není muzejní jen proto, že se odehrává v prostoru 
muzea“, nýbrž jejím centrem a zdrojem jejího 
obsahu jsou muzejní sbírky. (Šobáňová, Johnová 
Čapková 2015, s. 56) Z pohledu muzeologa jsou 
sbírky, tedy muzeálie, nositeli komplexu hodnot, 
které jsou zkoumány, rozpoznávány a interpre-
továny v průběhu vývoje společnosti, zatímco: 
„[…]úlohou muzejní pedagogiky je nalézt účinné 
nástroje k tomu, aby těmto hodnotám porozuměli 
také návštěvníci“. (Tamtéž) Instituce muzea má 

v současné společnosti stále nezastupitelný 
význam. V této souvislosti se tradičně zdůrazňuje 
uchovávání paměťového tezauru, hmotného 
fondu dokládajícího vývoj společnosti a přírody. 
Z hlediska působení paměťových institucí 
na širokou veřejnost je nejčastěji vyzdvihována 
výchova k utváření vztahu ke kulturnímu dědictví.
Význam muzejní edukace se stává zřetelným 
tehdy, když si uvědomíme, jaký je účel, jaké 
jsou cíle vzdělávání. Průcha, Walterová a Mareš 
v Pedagogickém slovníku uvádějí: „Ve filozo-
fii výchovy znamená edukace proces celkové 
výchovy vztahující se jen na člověka a termín je tu 
odvozován z lat. educatio (vychovávání). Edukace 
se zde považuje za celkové a celoživotní rozví-
jení osobnosti člověka[…]“(2013, s. 63). Muzejní 
edukaci je tedy třeba nahlížet v nejširších souvis-
lostech, kde výchovné působení kultury nachází 
své takřka nezastupitelné místo. Kulturní partici-
pace, tedy účast veřejnosti na sdílení a vytváření 
kulturních statků, má nezanedbatelné dopady na 
všechny oblasti života společnosti. Připomeňme 
si alespoň některé z nich, předně ty, které se 

obr. 4 Výstava Dětského muzea Moravského zemského muzea
  Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih.
  Foto: Filip Fojtík, 2017.

3.1 Místo muzejní didaktiky  
 v procesu vzdělávání

Muzea a galerie patří mezi nejvýznamnější insti-
tuce neformálního vzdělávání. V České republice, 
která má unikátní síť veřejných knihoven, bývá 
často opomíjen význam dalších paměťových insti-
tucí, a to nejen muzeí, ale i organizací památkové 
péče. Vzdělávání je jedním z podstatných účelů, 
které se od antiky podílely na vzniku muzea. 
Připomeňme didaktický význam sbírek alexan-
drijského museionu nebo athénské akademie. 
Muzea nabízejí jedinečnou příležitost k učení se 
prostřednictvím originálních exponátů, sbírkových 
předmětů. Muzejní expozice představuje možnost 
poznávání skutečnosti více smysly, protože jejím 
nástrojem je ostenze, tedy komunikace ve formě 
ukazování.6 

5 Lidské myšlení umožňuje zapamatovat si více z toho,  
co vidíme, než čteme nebo jen slyšíme. Kombinace  
pozorování a verbální komunikace podle moderních 

 neurovědních poznatků posiluje učení, protože v našem
 mozku se utváří více spojení při vzniku engramu – 
 paměťové stopy, když zapojíme více smyslů.

Význam muzejní kultury

Muzejní kultura vytváří reprezentace světa, jeho 
zobrazení, v nejširším významu tohoto českého 
slova. Právě prostřednictvím zprostředkovatelů, 
uměleckého díla, jazyka, ideje, které jsou mentál-
ními a hmotnými reprezentacemi, jsme schopni 
poznávat svět. Skutečnost totiž vnímáme pouze 
zprostředkovaně. (Bartlová 2012, s. 72) Kultura 
vytváří vlastní jazyk porozumění světu a umož-
ňuje mezilidskou komunikaci. Muzejní kultura 
ukazováním muzeálií komunikuje významy, které 
obsahují. Kulturní komunikace zásadním způ-
sobem ovlivňuje ustavení významu pojmů, jejich 
obsah. Bez sdíleného kulturního kontextu bychom 
nedokázali mnohé věci sdělovat a ani porozumět 
si navzájem. Muzeum je institucí, ve které jsou 
věci uložené ve stavu uspořádaném člověkem, 
nikoliv nahodile. Muzea také zachycují „historická 
vrstvení“ kultury, její nánosy, „[…]které už existují 
jako forma“ (Miłosz 1992, s. 76). (Drobný 2015) 
Za pomoci muzejní edukace se proto učíme lépe 
porozumět kontextu soudobého dění, ale i souvis-
lostem, které nám odkázala minulost prostřednic-
tvím kultury. 

Zkoumání dějin písemnictví a literárního umění 
dává srozumitelně a do značné hloubi nahlédnout 

Specifika edukace
v literárním muzeu3
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Umělecké vzdělávání v muzeu přináší také to, co 
poskytuje muzejní edukace všeobecně. Jsou to 
kompetence, které pomáhají nejen v uplatnění 
v pracovním životě, tedy kompetence zvyšující 
pracovní kvalifikaci, dovednosti apod. V případě 
neformálního vzdělávání, kam řadíme muzejní 
edukaci, zdůrazňujeme stále více ty kompetence 
a takové cíle vzdělávání, které napomáhají co nej-
plnějšímu prožití celého života každého člověka. 
Hovoří se o zvýšení kvality života. Evropská unie 
definovala klíčové kompetence a zařadila mezi ně 
kulturní povědomí a vyjádření. (Příručka k tématu 
kulturního povědomí a vyjádření: Vybrané části. 
2016, s. 8) Kulturním povědomím a vyjádřením 
rozumíme: „[…] uznání důležitosti tvůrčího vyja-
dřování, myšlenek, zážitků a emocí různými for-
mami, včetně hudby, divadelního umění, literatury 
a vizuálního umění“. (Tamtéž, s. 9) (dle Drobný 
2018) Výchova ke kulturní gramotnosti patří mezi 
hlavní cíle působení uměnovědných muzeí.

Nikoliv na posledním místě je třeba zmínit 
u nás dosud značně nevyužívaný potenciál 
muzeí v oblasti vzdělávání dospělých, zejména 
pak v občanském vzdělávání. Muzea disponují 
vhodnými materiálně technickými prostředky, 
aby se mohla se svojí nabídkou plnohodnotně 
uplatnit vedle institucí zájmového vzdělávání 
dospělých a dobře zorganizované sítě veřejných 
knihoven. Složitější je situace v občanském 
vzdělávání. Chybějící veřejná podpora zatím vždy 
ztroskotá na přípravě koncepce a dál již není 
schopna ani institucionálně, ani programově 
pokročit. Přeměna tradičních muzeí coby do 
sebe zahleděných institucí v otevřené kulturní 
organizace, živá komunitní centra, která reflektují 
prostředí, ve kterém působí a jsou aktivními 
spolutvůrci kulturního a společenského dění, 
se neobejde bez programu výchovy k uznávaným 
hodnotám aktivního a odpovědného demokratic-
kého občanství. 

obr. 5 Performance ve výstavě Aj Wej-weje/Zákon cesty. 
  Národní galerie v Praze/Veletržní palác. 
  Foto: Tomáš Drobný, 2017.

uplatňují specifickým způsobem právě v muzeu, 
při muzejní edukaci. 

Literární muzea mají výsadní postavení mezi 
uměno-vědními muzei, které spočívá v možnosti 
širokého uplatnění výsledků vědeckého bádání 
z několika disciplin v muzejní edukaci.
 Krásnou literaturou se zabývá literární věda, její 
materiální stránkou knihověda, která zahrnuje 
výzkum tiskařství, ilustrátorství knihvazačství atd. 
(Voit 2012), přičemž výsledky jejich zkoumání jsou 
v muzejní praxi hojně využívány. Ze vztahu umění 
a vědy v moderní době se dá pro muzejní edukaci 
vytěžit mnohé. Literatura reflektuje rovněž historii. 
Písemné památky a dokumenty jsou základním 
zdrojem informací, ze kterého vychází historiogra-
fie. Písemnictví a krásná literatura jsou jedineč-
ným pramenem zejména pro reflexi starších dějin, 
a v literárním muzeu se nabízí příležitost využít 
této vazby k cílenému vzdělávání návštěvníků 
nejen v oblasti krásné literatury.   

Jestliže se zabýváme muzejní edukací v literárním 
muzeu, je třeba i v ostatních oblastech sestoupit 
z obecné roviny muzejní kultury a sledovat edu-
kační potenciál uměnovědných muzeí. Setkáváme 
se s další rovinou edukačního působení, které spo-
čívá ve výchově k tvůrčímu a uměleckému vyjád-
ření a obecně porozumění umělecké tvorbě. Výuka 
uměleckých oborů se uskutečňuje v uměleckém 
školství. Estetická výchova si klade za cíl kultivaci 
„vztahu ke kráse a umění, rozvíjení estetického 
cítění a schopnosti vnímat a oceňovat estetické 
hodnoty v přírodě, lidských výtvorech i v každoden-
ním životě.“ (Průcha, Walterová, Mareš 2013, s. 71) 
Je nedílnou součástí školní výuky a realizuje se 
prostřednictvím estetickovýchovných předmětů. 
Uskutečňuje se také v mimoškolním zájmovém 
vzdělávání, mimo jiné i v muzeu a galerii. (Tamtéž)

Muzejní edukace a školní 
vzdělávání

Kurikulární reforma stanovila cíle uměleckého 
vzdělávání, které se do značné míry kryjí s cíli 
a metodami, které si v edukaci stanovují muzea 

umění. Nacházíme soulad klíčových kompetencí, 
jak jsou vyjmenovány v Rámcovém vzděláva-
cím programu českého základního uměleckého 
školství. Tento dokument pro základní umělecké 
vzdělávání stanoví, že osvojení klíčových kom-
petencí: „[…] umožní žákovi vytvořit si pozitivní 
vztah k umění a kultuře, k ostatním lidem i k sobě 
samému.“ (Rámcový vzdělávací program pro 
základní umělecké vzdělávání 2010, s. 14) Klíčové 
kompetence jsou rozděleny do tří skupin, na kom-
petence k umělecké komunikaci, kompetence 
osobnostně sociální a kompetence kulturní. Je 
účelné připomenout některé kompetence, které 
mají žáci uměleckým vzděláváním získat, protože 
obdobné by mělo nabízet i umělecké vzdělávání 
v muzeích. Případné kompetence, které může 
návštěvník muzea získat, jsou: 

— pronikání do struktury a obsahu uměleckého 
díla a schopnost rozeznat jeho kvalitu, 
– účelné zapojení se do společných uměleckých 
aktivit a uvědomění si své odpovědnosti za 
společné dílo, 
— vnímavost k uměleckým a kulturním hodno-
tám a chápání jich jako důležité součásti lidské 
existence, 
— aktivní přispívání k vytváření a uchovávání 
uměleckých hodnot a k jejich předávání dalším 
generacím, 
— utváření morálně volních vlastností a hodno-
tové orientace na základě vlastní umělecké čin-
nosti. (Tamtéž) (dle Drobný 2018)

V současné době je již samozřejmostí, že muzejní 
edukace pro návštěvníky ve věku základní 
a střední školy vychází vstříc Rámcovým vzdělá-
vacím programům. Tematicky se vzdělávání v lite-
rárních muzeích nejvíce prolíná se vzdělávacími 
oblastmi Jazyk a jazyková komunikace a Umění 
a kultura. Literární muzea mohou díky svému 
zaměření významně rozvíjet literární výchovu, 
která je součástí vzdělávacího oboru Český jazyk 
a literatura. Vzdělávání dětí a mládeže v prostředí 
muzejní kultury vede názornějšími způsoby než 
ve školním prostředí k pochopení umění a kultury 
a tím směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí vytyčených Rámcovými vzdělávacími 
programy. 
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reakce, které následují po realizaci projektů 
domácí muzejní provenience.

Proměny muzejní edukace

Muzejní kurátoři a muzejní publikum se setkávají 
od doby samotného vzniku muzea jako veřejné 
kulturní instituce. Muzejní pedagogové vystupují 
na muzejní scénu jako poslední, jsou uznanou 
profesí teprve v posledních letech. V českém pra-
covně-právním prostředí existují samozřejmě již 
mnoho desetiletí, např. v galeriích se začínají obje-
vovat od počátku 70. let minulého století, kdy jejich 
činnost byla řazena pod pracovní pozice lektor 
nebo produkční, programový a kulturně-výchovný 
pracovník nebo pedagog volného času či jen prů-
vodce. Vztahem muzejního publika a kurátorů 
se následně budeme zabývat až od doby, kdy se 
objevují muzejní pedagogové v důsledku inovace 
muzejního vztahu k veřejnosti postaveném na 
využití edukačního potenciálu muzea, který se 
zejména v zahraničí nazývá „edukační obrat“.9

Muzejní kultura v době 
společenské transformace

Zlom, který u nás nastal v 90. letech, měl hlubší 
společenské a politické příčiny. Nezapomínejme, 
že muzejní kultura odráží společenské poměry 
a muzejní výstavnictví nese pečeť estetických 
forem příznačných pro konkrétní období. Muzejní 
prezentace, tak jak standardně reprezento-
vala československou realitu 80. let, byla náhle 
„z módy“. Proměňuje se role muzejního publika 
(autonomní jednání, dobrovolnictví, cílený výběr 
z bohatší a konkurující si kulturní nabídky) 
a nové trendy (masová kulturní turistika, příliv 
zahraničních návštěvníků do muzeí a památek 

9 Eilean Hooper-Greenhill jako edukační obrat označuje 
proměnu vztahu muzeí k veřejnosti spočívající v cíleném 
a systematickém zaměření se na využití edukačního poten-
ciálu muzejní kultury, který započal na přelomu 80. a 90. let 
v amerických a britských muzeích (2007, s. 5–7) 

v atraktivních destinacích, snadná dostupnost 
kulturních statků, proměna vnímání kulturní 
nabídky v spotřební zboží). Všechny tyto změny 
si vyžádaly kvalitativně jiný přístup k muzejní 
edukaci. Práci muzejního pedagoga bylo třeba 
prosadit jako nezbytnou součást profesionál-
ního týmu muzejních pracovníků. Společenské 
vnímání kultury a představy o způsobu muzejní 
prezentace se začaly rychle srovnávat se stan-
dardním chápáním současné role muzeí ve 
vyspělých zemích. Muzejní publikum přestalo být 
vnímáno jako jednolitá masa, ze které se vydělují 
nanejvýš školní skupiny. I přes uvedené změny se 
nejen v muzejní prezentaci prosazoval a prosa-
zuje edukační pohled velmi pozvolna a obtížně. 
V dokumentech strategického muzejního pláno-
vání – v plánování výstav, koncepci sbírkotvorné 
činnosti, včetně hodnocení edukačního potenciálu 
muzea – se spolupráce s muzejními pedagogy 
prosazuje jen zřídka a obtížně. Často v nich edu-
kační aspekt zcela chybí. 

Muzejní kurátoři vybaveni tradičními dovednostmi 
své profese vstupovali do procesu proměny 
muzejní kultury, která odpovídá na artikulaci 
současných nároků kladených muzejní veřej-
ností stejně jako zřizovateli českých muzeí. K této 
výbavě patřilo velké profesionální zaujetí, schop-
nost soustředěné odborné práce, naplňování 
vědeckého odkazu muzejní systemizace sbírek 
z 19. století, způsobilost veřejného vystupování 
k tématu vlastní práce jak na odborném fóru, tak 
před laickými příznivci zaujatými pro daný obor. 
Zcela chybělo jakékoliv povědomí o současné 
pedagogice, požadavcích na celoživotní učení 
o základech marketingu. Potřeba efektivního 
řízení kultury zůstává dodnes nevyřešena, resp. je 
neuspokojivě řešena návody na profesionalizaci 
managementu, za kterými se bezútěšně skrývá 
bezbřehá byrokratizace. Nezbytnost strategic-
kého plánování je v oblasti řízení nejdůležitějším 
pozitivním příspěvkem posledních dvou desetiletí. 
Právě muzejní koncepce a strategie jsou dosud 
nevyužitou příležitostí ke spolupráci muzejních 
kurátorů a pedagogů, rovinou, na které se obě 
profese z vědomého rozhodnutí vrcholného man-
agementu muzeí a galerií setkávají a řeší základní 
nastavení kulturního působení svých institucí, aby 
vycházelo vstříc potřebám muzejního publika. 

Společenská odpovědnost muzeí

Společenskou roli muzeí můžeme zasadit do šir-
šího rámce působení muzeí. Pro její pochopení 
se nabízí pojem „tzv. třetích míst“ ve společnosti 
(autor Ray Oldenburg), která zastávají muzea 
tím, že slouží jako neutrální a neformální místa 
setkávání společenského, studijního a pracovního 
charakteru. Přičemž prvním a druhým místem je 
myšlen domov resp. zaměstnání.7 Komunitní role 
muzea spočívá v tom, že k snadné dostupnosti, 
nízkým nákladům na vstupné a potřebnému 
vybavení přidává podnětné prostředí, odborné 
zázemí a společná témata ke komunikaci. (Šerák 
2014, s. 40) Role návštěvníků není pasivní, spolu-
podílí se na podobě kulturního života jak formu-
lováním témat svých zájmů, tak dobrovolnickým 
zapojením se do společenských aktivit, např. 
workshopů nebo festivit. Charles Seaford ve svém 
ekonomicko-společenském výzkumu hledal sou-
vislost mezi spotřebou (konzumem) a potřebami 
návštěvníků, potenciálem muzea je uspokojovat. 
Identifikoval tři okruhy přínosů spotřeby pro člo-
věka: mentální stimulaci, podporu společenského 
života a identitu – nalezení svého místa ve světě. 
Mentální stimulace vyvolává buď aktivní, nebo 
pasivní odezvu u spotřebitelů. Dalšími jsou např. 
podpora schopností a dovedností, přístup ke 
kultuře, umožnění učení a poznávání formou hry, 
podpora společenského života, podpora vytvá-
ření identity podle hesla „my life – our place“. 
Muzejní edukace dokáže naplňovat společenskou 
roli muzeí tím, že může nabízet aktivní trávení 
volného času způsobem kombinujícím zábavu 
a učení v sociální interakci. (Seaford 2017 in 
Drobný, Vykoupilová 2018, s. 69–70)

7 Rethinking Third Places: Contemporary Design with 
Technology. Dostupné z: http://ci-journal.net/index.php/ 
ciej/article/view/1048/1116 a Project for public spaces.  
Dostupné z: https://www.pps.org/article/roldenburg

3. 2 Muzejní publikum 
 versus kurátoři a muzejní
 pedagogové

Klíčovým faktorem ovlivňujícím úspěšnost 
muzejní prezentace je spolupráce kurátorů 
a muzejních pedagogů. Abychom mohli dosta-
tečně porozumět významu spolupráce těchto 
dvou muzejních profesí a také úskalím, se kte-
rými se česká muzea stále potýkají, bylo by třeba 
věnovat této problematice více místa, než umož-
ňuje metodický text k tématu muzejní edukace 
v literárních muzeích. Meritorně i příležitostně 
se otázkám spolupráce muzejních kurátorů 
a pedagogů věnuje jak odborná muzeologická 
a specializovaná muzejně pedagogická litera-
tura poslední doby a výzkum, tak konference 
a další odborná setkání, např. semináře.8

Nedostatečný zájem v této oblasti vzbuzuje také 
otázka, jak se proměňuje vztah muzejního publika 
k současné muzejní prezentaci v České republice, 
potažmo k viditelným i méně očividným výstupům 
práce kurátorů a muzejních pedagogů pro veřej-
nost. Tomuto tématu je věnována podstatně větší 
pozornost v zahraničí než u nás. Skutečností je, že 
příprava velkých výstavních projektů a dokonce 
i „státních zakázek“ muzejních expozic k význam-
ným společenským a politickým výročím se dosud 
obešla bez široké diskuze odborné veřejnosti 
a bez zapojení širší veřejnosti ve fázi koncepč-
ních příprav projektů, skromné jsou publikované 

8 Seminář Metodického centra muzejní pedagogiky Spoluprá-
ce? Spolupráce!, Muzeologický seminář v Hodoníně Muzejní 
profese a veřejnost. Potenciál muzejních pracovníků „nepe-
dagogické“ profilace směrem k muzejnímu publiku. 2015. 
Srov. MERTOVÁ, Soňa a Pavla VYKOUPILOVÁ. 2015. Proces 
vzniku doprovodného edukačního programu jako důvod 
spolupráce – reflexe dotazníkové šetření. Kultura, umění 
a výchova, 3(2) {cit. 2015-11-02}. ISSN 2336-1824. Dostupné 
z:http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cis-
lo&casopis=9&clanek=118

 JAGOŠOVÁ, Lucie. V první linii… Inovativní přístupy 
v průvodcovské a lektorské činnosti. Výstupy kolokvia 
Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR 
(metodický materiál). Brno: Ústav archeologie a muzeolo-
gie FF MU - Oddělení muzeologie a Katedra UNESCO pro 
muzeologii a světové dědictví, 2015. 23 s. Dostupné z: https://
archeo-muzeo.phil.muni.cz/media/3017063/v1linii_inova-
tivni_pristupy_pruvodce_lektor_brozura_2015.pdf
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konkrétní cílové skupině návštěvníků. Muzejní 
didaktika ukazuje náročnost přípravy edukačních 
programů, které mohou trvale dosahovat požado-
vaného standardu kvality pouze za předpokladu 
funkční a efektivní spolupráce mezi kurátory 
a muzejními pedagogy zaměřené na potřeby 
konkrétních cílových skupin muzejního publika. 
Šobáňová nabízí pro pochopení edukačního 
procesu, který nespočívá v jednoduchém nalití 
informací do cizí hlavy, Shulmanův šestifázový 
cyklus, který ukazuje, jaký je vztah mezi myšlením 
pedagoga a jeho jednáním během edukačního 
procesu: 1. porozumění, 2. transformace (příprava, 
reprezentace, výběr a přizpůsobení učiva žákům), 
3. vlastní vyučování, 4. hodnocení, 5. reflexe, 6. 
nové porozumění. (Janík et al., 2007, s. 26 cit. dle 
Šobáňová, Johnová Čapková 2015, s. 69)
Převažující praxe v českých muzeích se od 
doporučeného přístupu značně odlišuje a je 
předmětem oprávněné kritiky. Výsledkem je jakási 
polovičatost, pochopení a akceptování edukační 
úlohy muzeí jen částečně. Proto se často setká-
váme s dlouhodobým přežíváním dominance 
obsahově a formálně nižší úrovně edukačních 
programů, které jen mechanicky ke starším způ-
sobům edukace v podobě komentovaných prohlí-
dek, kurátorských výkladů a přednášek připojují 
dílny, případně jiné typy činností zahrnujících 
aktivizující metody. Popisovaný stav je jakýmsi 
„zamrznutím na půli cesty“ proměny muzea 
vědeckých expertů, které se málo zajímá o své 
návštěvníky, v otevřenou a živou kulturní insti-
tuci zaměřenou na vzdělávací potřeby veřejnosti. 
Můžeme spekulovat dokonce o tom, že mnohým 
muzeím tento stav docela vyhovuje. Muzea nave-
nek vykazují edukační aktivity a zaměstnávají 
muzejní pedagogy, kteří vyplňují nezbytná čísla 
do tabulek výkazů práce s veřejností, a ostatní 
zaměstnanci muzea pokračují ve způsobu práce, 
kterou zdědili z dob, ve kterých muzeum zaujímalo 
zcela jinou roli ve společnosti, než dnes. 

3. 3 Profese muzejního pedagoga
 v literárním muzeu

V předchozí kapitolce jsme se zabývali významem 
a obsahem spolupráce mezi muzejním kuráto-
rem a muzejním pedagogem. Samotná profese 
muzejního pedagoga si zaslouží bližší pozornost. 
Muzejní pedagog je tou osobou z řad odborného 
personálu muzea, se kterou se může návštěvník 
běžně setkat. O nesamozřejmosti uznání profese, 
která má jako hlavní poslání zajišťovat naplňování 
vzdělávací úlohy muzeí, jsme již psali na začátku. 
Dlouhodobý vývoj můžeme sledovat také v rovině 
utváření kompetenčního modelu muzejního edu-
kátora až do fáze oficiálního uznání této profese. 
V této kapitole nás bude zajímat, čím je specifická 
náplň práce muzejního pedagoga v literárních 
muzeích. 

Kompetenční model muzejního 
edukátora

O kompetenčním modelu muzejního peda-
goga nejvýstižněji vypovídají kvalifikační pod-
mínky a suma znalostí a dovedností, uvedených 
v Katalogu prací. Náročnost činností je odstup-
ňována a je zohledněna v platových třídách. Pro 
nejstručnější zjednodušení můžeme citovat: 
„Muzejní pedagog didakticky zpřístupňuje 
obsahy a témata kulturního a přírodního dědictví 
(např. výstav a expozic) různým cílovým skupinám 
v muzeu. Vhodnou formou vzdělává návštěvníky 
různých cílových skupin prostřednictvím předá-
vání informací o předmětech kulturní hodnoty, 
přírodninách, minulých a současných jevech.“10 

Zprostředkování kulturního dědictví vyžaduje 
ukotvení mezi vědními disciplínami s jejich obo-
rovým jazykem, s definováním výzkumného pole, 
s reflektováním praxe v obou pilířích, a to jak 

10 Nařízení vlády ze dne 6. listopadu 2017. Národní soustava 
kvalifikací. Dostupné z: https://www.narodnikvalifikace.cz/
kvalifikace-1123-Muzejni_edukator

Koncepční přístup k muzejní 
edukaci

Plánování není v muzejní edukaci nějakým rezi-
duem z dob centralistického řízení, které dusilo 
každou kreativitu, nýbrž nezbytným procesem, 
bez něhož nelze dosáhnout kvalitních výsledků 
v edukačním působení muzeí. Plánování zahrnuje 
také profesionální způsob přípravy jednotlivého 
muzejně edukačního programu. Muzejní pedagog 
bez něj nedokáže připravit pro návštěvníka tako-
vou edukační aktivitu, která mu umožní získat 
nové kompetence, tedy znalosti a dovednosti. 
Můžeme proto ve spolupráci mezi kurátorem 
a muzejním pedagogem sestoupit o úroveň níže, 
než je strategické plánování, k přípravě konkrét-
ních edukačních aktivit muzea nebo jejích celků, 
jakými jsou cykly, programové řady, případně 
jiné tematické soubory. Také při této činnosti 
je nezbytná aktivní role vrcholného manage-
mentu muzea, protože se jedná o proces, k jehož 
úspěšnému završení je třeba součinnosti celého 
pracovního týmu muzejníků. Plánovat je třeba 
ucelený soubor edukačních aktivit a také každý 
edukační program zvláště. Plánováním edukač-
ního procesu, jeho náležitostmi, fázemi a pod-
mínkami se podrobně zabývají Petra Šobáňová 
a Michaela Johnová Čapková (2015). Zdůrazňují 
cíle edukace, obsah, součinnost s návštěvníky, 
metody, formy, didaktické prostředky a připo-
mínají, že: „Každá z těchto komponent má svou 
důležitost a při plánování zasluhuje pozor-
nost.“(Tamtéž, s. 68) 

Muzejní pedagog a kurátor

Součinnost mezi kurátorem a muzejním pedago-
gem je nezbytná při stanovení obsahu edukace. 
Pedagog při výuce vždy didakticky transformuje 
vědění z nějakého oboru, které chce návštěvníkům 
předat. Expertní roli ohledně znalostí určitého 
oboru má v muzeu kurátor, pedagog je 
odborníkem v oblasti didaktiky. Aby pedagog byl 
schopen zprostředkovat vyučovaným osobám 

věcně správné znalosti, musí do značné hloubky 
porozumět příslušnému oboru. L. S. Shulman 
zavedl pro pojmenování těchto znalostí pojem 
didaktická znalost obsahu. (dle Šobáňová, 
Johnová Čapková 2015, s. 68). V konstruktivis-
tickém modelu výuky: „[…]pedagog hledá účinné 
analogie, vhodné ilustrace, příklady, vysvětlení, 
‚ideální‘ způsoby formulování tématu, které ho 
umožňují přiblížit druhým a učinit je srozumitel-
ným“. (Janík et al., 2007, citováno dle Šobáňová, 
Johnová Čapková 2015, s. 68.) Didaktické znalosti 
obsahu muzejního pedagoga „se stávají potřeb-
ným mostem mezi muzeáliemi a edukačním 
procesem, který v návaznosti na sbírky probíhá“ 
(Šobáňová, Johnová Čapková 2015, s. 69). V muze-
ích vlastivědného typu a v největších muzeích 
a galeriích celonárodního významu není vůbec 
možné, aby nějaký muzejní pedagog byl odborní-
kem ve všech oblastech, jejichž poznání muzeum 
návštěvníkům zprostředkovává. Proto již od 
počáteční fáze přípravy edukačního programu je 
nezbytná účast kurátora výstavy, která veřejnosti 
sbírku zpřístupňuje. Úkolem kurátora je, aby 
pedagoga seznámil s obsahem výstavy, dodal 
mu potřebnou úroveň expertních znalostí a zpro-
středkoval kontext, kvůli němuž je hlavní sdělení, 
jinak řečeno poselství výstavy, pro veřejnost tak 
důležité. Je zapotřebí si uvědomit, že muzejní 
pedagog potřebuje dostatek času, aby mohl 
nastudovat do hloubky téma, protože bez tohoto 
předpokladu není možná jeho kvalitní didaktická 
transformace a muzejní edukační programy se 
posouvají do kategorie zajištění více či méně zda-
řilých forem zábavy pro návštěvníky. 

Nové požadavky na kvalitu  
muzejní edukace

Rozlišujícím kritériem, zdali se setkáváme s odpo-
vědně připraveným edukačním programem nebo 
jen s velmi tradičními a neaktivizujícími podo-
bami učení v muzeu založenými na frontální 
transmisi znalostí, v horším případě i za edukaci 
se vydávající formy zábavy pro široké spektrum 
návštěvníků, může sloužit evaluace, zda je 
edukační program připraven skutečně na míru 
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mohou bezprostředně dotýkat. Důstojnost kaž-
dého člověka, jeho jedinečnost a integritu je třeba 
vždy respektovat. Veřejnost navštěvuje muzea 
dobrovolně a ochota vzdělávat se neformálně je 
vždy výsledkem svobodného rozhodnutí. K zása-
dám odpovědnosti, předvídavosti, respektování je 
třeba přidat ještě jednu, která by mohla být jejich 
společným jmenovatelem. Je to ohleduplnost. 

Specifika edukace v literárním 
muzeu

Na profesi pedagoga můžeme pohlížet také jako 
na povolání pomáhající. Již při vysvětlení důleži-
tosti spolupráce muzejního pedagoga s kuráto-
rem jsme se setkali s pojmem didaktická znalost 
obsahu. Proto k profesní kvalifikaci pedagoga 
v literárním muzeu nezbytně patří odborná zna-
lost literatury. I když většinu literárních muzeí 
představují památníky, které jsou často mono-
tematicky zaměřené na život jedné literární 
osobnosti, jednoho autora, zevrubné seznámení 
s životem jednoho spisovatele a přehledná zna-
lost jeho díla nejsou ještě dostačující kompetencí 
k přípravě a vedení kvalitních edukačních pro-
gramů s výukou literatury. Literární muzea jsou 
muzei uměnovědnými, a proto schopnost kvalitně 
vzdělávat návštěvníky vyžaduje odborné vzdě-
lání v literární vědě, tedy znalosti celku a nejen 
jedné z velmi malých výsečí, kterou představuje 
dílo konkrétního autora. Kvalitní edukační pro-
gramy v muzeu využívají všech vhodných metod 
a forem, které oblast zastoupená muzejní sbírkou 
nabízí. V literárním muzeu jsou to metody práce 
s literárním dílem a dále didaktické metody zpro-
středkování umění, případně knižní kultury. (srov. 
Literárne múzeum a škola 1983, s. 36–44, 63)

Způsob a obsah práce muzejního pedagoga je 
podmíněn jeho zkušenostmi. Reflexe vlastních 
profesních omezení a osobnostních limitů je 
nezbytnou podmínkou úspěšnosti výsledků práce 
každého učitele. V muzeu a zvláště v uměno-
vědném muzeu edukátor: „[…]vstupuje na pole 
experimentu, kde iniciuje rozmanité tvůrčí akti-
vity s různou mírou kognitivní, ale i emocionální 

náročnosti“, a proto: „zkušený pedagog je při-
praven na neočekávaná řešení zadaného úkolu, 
akceptuje, ba vítá, nové způsoby, pohledy, vyjád-
ření.“ (Fišer a kol. 2012, s. 15). 

Muzejní pedagog v literárním muzeu čelí dvěma 
výzvám, které se specificky nebo přesněji ve spe-
cifické míře váží k samotné povaze sbírek literár-
ního umění, významu krásné literatury a knižní 
kultury. (srov. Terminologija literaturno-muzejnoj 
kommunikacii Dictionary of Literary Museological 
Communication = Wörterbuch literaturmusealer 
Kommunikation 1981, s. 58)
Prezentace literatury v literárním muzeu je 
odkázaná převážně na ukazování mentefaktů, tj. 
nosičů informací (Stránský 2000, s. 35), poněvadž 
vystavovaný předmět, např. kniha, rukopis, nám 
nesdělují téměř vůbec nic o uměleckém vyjád-
ření autora. Muzeálie, které řadíme do kategorie 
naturfaktu, tedy přírodniny, a artefaktu, což před-
stavují výtvory člověka, prezentují svoji materiální 
stránku, knihy, listiny a díla výtvarného umění 
též stránku obsahovou. Na rozdíl od výtvarného 
umění a knižní kultury literatura, slovesnost, diva-
dlo, tanec, film a hudba nejsou komunikovatelné 
prostým ukazováním hmotných nosičů sdělení, 
ostenzí. S literaturou se seznamujeme čtením 
a jakákoliv forma její muzejní prezentace je pouze 
podpůrná, motivující a doplňující či obsahově 
informativní. Mezi podpůrné nástroje muzejní 
prezentace, které je z uvedeného důvodu vhodné 
v expozicích využívat, jsou audiovizuální způsoby 
prezentace díla, filmové zpracování a čtený (umě-
lecký) přednes alespoň částí literárního díla. 

Storytelling

Ke zprostředkování obsahu, nejen v literárním 
muzeu, napomáhá využití příběhů. Vyprávění 
umožňuje lépe pochopit smysl sdělení, protože 
posluchač nebo divák využívá své vlastní zkuše-
nosti a může se lépe identifikovat s postavami pří-
běhu. V dětské literatuře mohou být protagonisty 
příběhu zvířata i věci. Příběh má logickou struk-
turu, a proto usnadňuje zapamatovat si obsáh-
lejší soubor informací, než kdyby se je posluchač 

v pedagogickém, tak v kulturně historickém se 
zřetelem na teorii kultury a praxi uchování kul-
turního dědictví. Jak máme rozumět uvedeným 
dvěma pilířům, jak si nejlépe představit spojení 
pedagogické odbornosti se zprostředkováním 
obsahu kultury a kulturního dědictví.
Vysvětlili jsme, jak je důležitá spolupráce muzej-
ních kurátorů s pedagogy. Jasně nám z toho 
vyplývá, že muzejní edukátor není profesí, kterou 
lze zařadit mezi obslužné pozice v muzeu. Ačkoliv 
je muzejní vzdělávání chápáno jako součást 
vztahů muzea k veřejnosti, nepatří v obsaho-
vém pojetí organizační struktury do jednoho 
organizačního celku s pracovníky komunikace 
s veřejností, PR a marketingu. Místo muzejního 
pedagoga se nachází v řadách odborných muzej-
ních pracovních pozic. Jeho jistou nevýhodou 
je kumulovanost odborných předpokladů této 
funkce z oblasti obecné, nemuzejní, kterou je 
didaktika, avšak v dílčí oborové specializaci, 
didaktika muzejní. Dalším oborem je muzeologie 
nebo obecněji vzato heritologie, tedy věda zabý-
vající se významem a funkcí uchování kulturního 
dědictví v širší provázanosti paměťových institucí 
za rámcem muzeí a galerií, tedy včetně knihoven, 
archívů a památkové péče. Muzejní pedagog 
v praxi naplňuje ve stejné, ne-li ještě ve větší míře, 
charakteristiku vlastní muzejní profese, jako 
kurátoři, konzervátoři, kustodi, preparátoři a další 
povolání.

Etika práce muzejního edukátora

Důležitou součástí každého povolání je profesní 
etika. V případě muzejního edukátora úzce souvisí 
s oběma součástmi jeho profesního profilu, tedy 
s etikou muzejní práce, jak ji definuje např. Etický 
kodex ICOM a etikou pedagogických profesí. Ať již 
ve škole ve vztahu učitele k žákovi nebo v muzeu 
ve vztahu muzejního edukátora k návštěvníkovi 
vystupuje kritérium profesní poctivosti, které 
spočívá v tom, že vyučující nepředává nepravdivé 
informace a nezneužívá svého postavení k mani-
pulaci s osobami, které vzdělává. Vzdělávací 
práce v muzeu přináší mnohá úskalí a rizika, se 
kterými se učitelé setkávají jen občas a většinou 

v „bezpečném“ prostředí školy, kde obtížná témata 
nepůsobí na emoce vzdělávaných dalšími expre-
sivními nástroji tak, jako inscenované vizuální 
sdělení prostřednictvím muzejní výstavy. Na 
tomto místě není prostor k podrobnému rozboru 
etických zásad práce muzejního edukátora, ale 
vzhledem k jejich závažnosti není možné se jim 
ani vyhnout. Ve stručnosti shrňme, že muzejní 
edukátor je vždy odpovědný za důsledky svého 
působení na návštěvníky, a to do té míry, že je 
povinen naučit se reflektovat jejich duševní, zdra-
votní, mentální stav, úroveň osobnostního vývoje 
a předvídat možný dopad informací, které se jich 

obr. 6 Brněnská muzejní noc, program k výstavě 
  Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih. 
  Moravské zemské muzeum. Foto: Tomáš Drobný, 2018.
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4.1 Plánování edukačních aktivit 

Každý proces, který má stanovený jasný cíl, jehož 
má býti dosaženo, a zahrnuje mnohočetné nava-
zující činnosti, vyžaduje plánování. Plánování 
edukačních aktivit v muzeu se odehrává ve dvou 
rovinách – institucionální, která stanovuje vzdě-
lávací cíle celého muzea na období jednoho nebo 
více let, a plánování jednotlivých edukačních 
programů (didaktické plánování), které se usku-
tečňuje již v rámci konkrétních prezentačních 
aktivit muzea, expozic, výstav, vzdělávacích cyklů 
apod. Oba tyto procesy mají dvě věci společné. 
1. cíle. 2. důkladná příprava jednotlivých fází, 
logických kroků, které vedou ke stanovení, v pří-
padě institucionálního plánování, resp. dosažení 
stanoveného cíle v případě přípravy edukačního 
programu. Podrobně se oběma typy plánování 
zabývá publikace Petry Šobáňové a Michaely 
Johnové Čapkové: Plánování edukačních aktivit 
v muzeu (2015). Bylo by zbytečné opakovat byť 
i jen ve zredukované podobě, to co plnohodnotně 
obsahuje tato příručka, která je dostupná i na 
internetu.11 Soustředíme se proto jen na pře-

11 Dostupné z: http://www.kvv.upol.cz/images/upload/files/
PLANOVANI%20ED.%20AKTIVIT%20MUZEA.pdf

destření několika důležitých bodů, které nám 
umožní navázat v dalších kapitolách na specifika 
přípravy nabídky edukačních programů v literár-
ních muzeích. Na místě je ještě terminologická 
poznámka. V muzejní edukaci pod souslovím 
edukační program rozumíme jednu vzdělávací 
jednotku, obdobně jakou je ve školní výuce vyučo-
vací hodina. Nejedná se tedy o program v tom 
smyslu, v jakém slovo program používáme např. 
ve významu přednáškový program, tedy cyklus 
samostatných ucelených aktivit nebo nějaký plán, 
třeba časový rozvrh různých předmětů, jednotlivě 
ukončených činností apod. 

Fáze přípravy edukačního 
programu

A) Téma

Příprava edukačního programu zahrnuje něko-
lik fází. O jedné z nich, která souvisí s již dříve 
popsanou didaktickou znalostí obsahu, jsme 
pojednávali v souvislosti se spoluprací kurátora 
a muzejního pedagoga a s obsahem kurikula. 
Je jím výběr vhodného tématu. Každá výstava 
obsahuje množství informací a zpravidla i něko-
lik úrovní sdělení k tématu, o kterém pojednává. 

Příprava edukačních
programů4

dozvídal jednotlivě. Vyprávění je vnímáno také 
jako zábava a příběhy snadno zprostředková-
vají poučení. V muzejní praxi se v současné době 
rozšiřuje storytelling. Vypravěč vypráví publiku 
příběh, aby vyvolal v mysli posluchačů představu 
spojenou s emocemi, které mají umožnit lépe si 
zapamatovat a odnést obsah předávaného sdělení.

Výchovný aspekt edukace

Estetické působení díla je vlastní všem druhům 
umění. Nemá zde smysl porovnávat jeho pro-
jevy mezi jednotlivými uměleckými žánry ve 
vztahu k sobě navzájem. V případě literatury se 
ale setkáváme s jednou její výraznou stránkou 
v oblasti funkce uměleckého díla, která spočívá 
v jejím působení výchovném. Záměrné výchovné 
působení literatury, a to i působení neintencio-
nální, představuje obsah uměleckého vyjádření, 
který nelze z hlediska vzdělávacího působení 
literárních muzeí opomenout. Petr Osolsobě 
k výchovnému působení divadla prohlašuje: 
„Kultivovaný divák nebo posluchač vycho-
vává sebe sama bezmála s trpělivostí tvůrce“ 
(Osolsobě 2013, s. 295). Osolsobě ve své práci 
Umění a ctnost: k teorii umělecké reprezentace, 
dokonce rozpoznává: „[…]konvergence krásy 
a dobra na úrovni zobrazených předmětností 
v díle samém, tj. mravně příznakového jednání 
představeného v románu, soše nebo dramatu, 
které vzbuzuje estetickou libost sympatií nebo 
odporem i na základě porozumění důvodům 
jednání (nikoliv jen neurčitě a předpojmově), 
takže mravní cit se přímo (a priori) pojí s este-
tickým dojmem“ (Tamtéž, s. 13). Odkazuje přitom 
na Aristotela: „Umění nemá mít jeden účel[…]
nýbrž má sloužit více účelům – zábavě, i očistě, 
i vzdělání“ (Tamtéž, s. 295). Vzdělávací obsah 
neobjevujeme jen v klasických literárních dílech 
minulosti, ale setkáváme se s ním v moderních 
podobách např. v hudebním divadle v muzikálu 
My Fair Lady. 

Muzejní pedagog v literárním muzeu pracuje při 
přípravě a realizaci edukačních programů právě 
s touto složkou literárního díla, která umocňuje 

nad jiné cíle muzejního vzdělávání výchovu. Např. 
metoda tvůrčího psaní je expresivní metodou 
výuky, která rozvíjí kompetence vzdělávaných. 
Podle Zbyňka Fišera má učitel: „[…]naučit žáka 
vytvářet pozitivně vnímatelné a eticky pozitivně 
hodnocené produkty“ (Fišer a kol. 2012, s. 11). 
Metoda tvůrčího psaní je technika, jejíž pomocí se 
naučí studenti „lépe rozumět uměleckým dílům“ 
a své zkušenosti uplatnit „při četbě a interpretaci 
uměleckých textů“ (Tamtéž, s. 17). Její význam 
spočívá v: „[…]zprostředkování účinných způsobů 
rozvíjení těch tvořivých vlastností, kterými člověk 
udržuje osobní mravní integritu a buduje svou 
nezávislost“ (Tamtéž, s. 201). 

obr. 7 Středověké skriptorium a historie rajhradského kláštera. 
  Památník písemnictví na Moravě. Foto: Tomáš Drobný, 2018.
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jak je předkládá kurikulum uměleckého vzdě-
lání a též školní kurikulum vzdělávacích oblastí 
Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor 
Český jazyk a literatura a oblasti Umění a kul-
tura. Jedním z devíti cílových zaměření vzdě-
lávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je 
vedení žáka k: „Individuálnímu prožívání sloves-
ného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských 
zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře 
i k dalším druhům umění založeným na umělec-
kém textu a k rozvíjení emocionálního a estetic-
kého vnímání“ (Rámcový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání, s. 17).

Přes určité zjednodušení, kterého se zde můžeme 
dopustit, si uvědomujeme, že i v praxi se setká-
váme s hierarchií cílů a že existují taxonomie cílů. 
V muzejní pedagogice pracujeme s obecnými 
cíli a dílčími cíli, které už představují jasně for-
mulované teze. „Obecné cíle[…] ukazují přibližný 
směr[…], nejsou však dostatečně konkrétní.“ 
(Petty 2013, s. 393) „Přesně udávají pozorovatelný 
výkon žáka - nezaměřují se na činnost učitele, 
nýbrž na schopnosti, které si během učení osvojí 
žáci.“ (Tamtéž, s. 394) Z hlediska návštěvníka 
se cíle obvykle dělí na: „kognitivní, zaměřené 
na poznávací procesy a jejich rozvoj, afektivní, 
zaměřené na utváření postojů a hodnotové ori-
entace člověka a psychomotorické, zaměřené 
na rozvoj činností spojujících psychiku (duševní 
procesy) a motoriku (pohyb, tělesné procesy)“ 
(Šobáňová, Johnová Čapková 2015, s. 77 dle 
Vališová, Kasíková 2011). V současné pedagogice 
se nejvíce uplatňuje „Bloomova taxonomie cílů 
v kognitivní oblasti, jež se skládá ze šesti katego-
rií: zapamatování, porozumění, aplikace, analýzy, 
syntézy a hodnocení“ (Tamtéž, Vališová, Kasíková 
2011, s. 139). Pro oblast afektivní uvedené autorky 
uvádějí taxonomii Krathwohlovu, u nějž na vrcholu 
stojí „zvnitřňování hodnot“ a pro oblast psycho-
motorickou taxonomii Simpsonové, která vede až 
k „motorické tvořivosti“ (Tamtéž, s. 78–79).

Literární muzea mají jeden specifický cíl. Vedle 
rozvíjení umělecké gramotnosti, které je vlastní 
všem uměnovědným muzeím a lze ji za cíl rozvoje 
stanovit i ve vlastivědných muzeích s využitím 
uměleckých sbírkových předmětů, je jím podpora 
čtenářské gramotnosti (Trávníček 2008, 2011). 

Zde se setkává školské kurikulum nejen prvního 
stupně základních škol, ale i škol druhého stupně 
a škol středních. Čtenářská gramotnost předsta-
vuje kompetenci, která zahrnuje nejen znalost 
čtení a psaní, ale i porozumění textu, orientace 
v něm, schopnost vyhledávat ve složitějším textu 
a hodnotit požadované informace. Čtenářská 
gramotnost je základem funkční gramotnosti a: 
„předpokladem pro rozvoj ostatních typů gra-
motnosti (sociální, matematické, jazykové, umě-
lecké a jiné).“ (Lišovská, Jak vyzrát na čtenářskou 
gramotnost.) Funkční gramotnost je souborem 
dovedností potřebných k uplatnění ve společnosti, 
který je podmíněn kulturně a společensky 
a usnadňuje jedinci dosahovat svých cílů. 
(Tamtéž) 

Pouze jednoznačně a měřitelně stanovené cíle 
nám umožňují zjistit, zda jich bylo výukou dosa-
ženo, resp. do jaké míry. Stávají se kritériem 
úspěšnosti realizovaného edukačního programu 
a efektivnosti naší práce. I tohoto aspektu by si 
měli být muzejní pedagogové vědomi, protože 
představují významný nástroj měření kvality jejich 
práce. O to důležitější, oč se kvantitativní uka-
zatelé stávají nejsilnějším argumentem v očích 
neodborných posuzovatelů významu muzejní 
kultury. Proto se se stanovením cílů úzce pojí 
i metody evaluace a reflexe. Na otázky začínající 
slovy: Účastník edukačního programu si osvojí, 
pozná, naučí se, dokáže, zvládne, pochopí, existují 
pak jednoznačné odpovědi.  

Stanovení cíle edukačního programu v sobě nese 
ještě jeden aspekt, který bychom mohli nazvat 
„zákaznický“. Muzea vytvářejí svou vzdělávací 
nabídku pro veřejnost. Jasně stanovený cíl je 
předmětem komunikace mezi muzeem a jeho 
potenciálním návštěvníkem, kterému umožňuje 
se zorientovat v nabídce tak, aby si vybral dle 
svého přání a potřeby. Zejména v případě školních 
tříd má důležitou roli při přesvědčování učitele, že 
čas strávený školní třídou v muzeu nemusí pova-
žovat jen za nedobrovolnou ztrátu času v plánu 
své výuky. 

Edukační program nemůže být její kopií, ale 
pouze další, redukovanou vrstvou sdělení, která 
zvolí jiný postup výuky. V praxi to znamená, že 
účastníkům nepředáme všechno to, co je ve 
výstavě, ale naučíme je jen něco, co považujeme 
za nejdůležitější vzhledem k potřebám dané 
cílové skupiny. Po nezbytné redukci musí násle-
dovat „didaktická analýza učiva“ a dále „samotná 
příprava učitele na vyučování“ (Zormanová dle 
Šobáňová, Johnová Čapková 2015, s. 71). 

Volba tématu edukačního programu v literárním 
muzeu nám dovoluje využít prakticky neome-
zený výběr z možností, jež skýtá krásná literatura 
a další příležitosti, které nabízí jiné druhy umění, 
zejména ty, které mají k literatuře nebo konkrét-
nímu literárnímu dílu nějaký vztah. Vzpomeňme 
jen spojení slova a hudby v podobně písně, melo-
dramatu nebo hudebního divadla, slova a výtvar-
ného umění v knižní ilustraci, v obraze i v plastice 
a ve filmu. Množství literárních postav se také 
stalo předmětem výtvarného zpracování. Loutky 

i animované postavičky, případně i neživé před-
měty z dětské literatury, jsou vhodné pro práci 
s malými dětmi. Aktivizující edukační program 
by si neměl vybrat jako téma statický popis života 
spisovatele nebo faktografický výčet informací 
o historii z doby jeho života. Některá témata jsou 
pro určité cílové skupiny návštěvníků vhodná, jiná 
třeba vůbec. Při jejich výběru bychom se měli řídit 
vývojovou psychologií a nevnucovat např. hrdiny 
dobrodružného románu seniorům nebo prožitky 
opuštěnosti, osamění a životního bilancování 
mladistvým. 

B) Stanovení cílů edukace

Stanovení edukačního cíle je z hlediska kaž-
dého počínání základním a nezbytným krokem 
k možnosti zhodnocení jeho úspěšnosti a efekti-
vity. Správné stanovení cíle přináší i odpověď na 
otázku po smyslu naší práce. V této souvislosti 
je třeba připomenout dosažení kompetencí, 

obr. 8 Výstava Dětského muzea Moravského zemského muzea  
  Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih. 
  Foto: Filip Fojtík, 2017.
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návštěvníci pocházejí a kam patří. Muzea, gale-
rie a památky bez bariér nepředstavují cíl, jehož 
dosáhneme jen za pomoci technických opatření, 
která nám pomáhají překonávat schody a nabízí 
toalety pro vozíčkáře, případně přebalovací 
a dětské relaxační koutky.

Zvláštním případem jsou programy, které se 
uskutečňují mimo zdi muzea. Z hlediska formy 
a obsahu edukace zmiňme tematické vycházky, 
exkurze a zájezdy, které můžeme třeba nazvat 
„literární toulky“. Z didaktického hlediska je uži-
tečné upozornit na sociální aspekt učení, možnost 
propojení aktivit, které se odehrávají v muzeu 
a mimo něj, zážitek, který přináší návštěva míst 
spojených s autorem díla nebo s prostředím, 
kde se odehrává, ke kterému se vztahuje třeba 
ve formě inspirace (přírodní lyrika). Jiným typem 
edukačního programu je outreach, který před-
stavuje aktivity, které se normálně uskutečňují 
v muzeu, ale v tomto případě cíleně zamíří za 
návštěvníkem, do jeho přirozeného prostředí. 
Mohou jím být domovy pro seniory a další poby-
tová sociální zařízení, školy, věznice aj.

Cílové skupiny muzejního publika

Na několika místech této metodiky jsme se již 
setkali s významem cílových skupin muzejního 
publika s ohledem na formy muzejní prezen-
tace. V této kapitole se tomuto tématu budeme 
věnovat podrobněji a uceleně. Smyslem pří-
pravy kulturní nabídky muzeí je oslovit každého 
potenciálního návštěvníka, celou veřejnost. 
Nelze tak učinit jedním typem programu, jedním 
tématem pro všechny. Muzeologie proto pracuje 
s různými návštěvnickými skupinami, které mají 
společné charakteristiky, aby je muzea dokázala 
lépe oslovit. Mezi kategorie cílových skupin 
návštěvníků řadíme děti (předškolní a školní 
věk), studenty, mládež, dospělé, seniory, osoby 
s postižením různého typu, sociální, kulturní, 
profesní a etnické a jazykové minority aj. Při 
přípravě edukačního programu si muzejní peda-
gog musí jako první položit otázku komu, jaké 
cílové skupině je program určen. Volba metod 

je na kategorii účastníků přímo závislá. Malé 
děti nemohou předvést hru v roli reprezentující 
postavy se složitým psychologickým charakterem, 
protože je to nad rámec jejich možností. Naopak 
pro pokročilé seniory nebudeme vymýšlet fyzicky 
náročné pohybové aktivity, které neodpovídají 
běžné fyzické kondici příslušného věku. Totéž 
platí o mentálních, intelektuálních, sociálních 
a duševních potřebách, které se proměňují 
v závislosti na věku, zdravotním stavu a sociálním 
statusu návštěvníků. Mějme vždy na paměti, že 
muzeum je tu pro návštěvníky. 

4.2 Metody a postupy pro tvorbu  
 edukačních programů

V návaznosti na stanovení vzdělávacích cílů při 
přípravě edukace se dostáváme k dalším krokům 
plánování edukačních programů. Správná volba 
metod a postupů je stejně důležitá pro vznik 
zdařilého programu, jako odborná způsobilost 
vyučujícího při zvládnutí látky (didaktická znalost 
obsahu), její didaktické transformace a výběru 
cílů a forem. Chtěli bychom zde také vyzdvihnout 
hledisko provázanosti jednotlivých kroků plá-
nování edukačních programů k sobě navzájem 
a ve vztahu k muzejnímu publiku, tedy vybrané 
cílové skupině, pro kterou je edukační program 
připraven. 

Metody edukace v muzeu

Z povahy muzejní edukace vyplývá, že je založena 
na zpřístupňování obsahů, které jsou pro návštěv-
níka reprezentovány muzeáliemi a muzejní sbír-
kou, a děje se tak obvykle ukazováním – ostenzí. 
Metodou výuky je tedy objektové učení, které 
probíhá jak pozorováním, tak v některých přípa-
dech i dotýkáním. Tento přístup se nazývá hands 
on. Cílem uvedených forem smyslového poznávání 
není pouhé přiblížení zrakovým nazíráním a hap-
ticky, nýbrž přiblížení celé mysli návštěvníka, jeho 
co nejúčinnější zaujetí daným předmětem. Tento 

C) Formy
Existuje mnoho postupů, jak připravovat edu-
kační program. Muzejně pedagogická literatura 
se opírá o obecnou didaktiku a využívá ověřených 
poznatků. Dříve, než se budeme zabývat někte-
rými jednotlivými kroky, nabízíme jejich zjedno-
dušující shrnutí. Po stanovení cílů přistoupíme 
k výběru jednotlivých úloh a aktivit, záleží na 
tom, jak dílčí činnosti pojmenujeme. Následně 
zvolíme vhodné metody, které naplní smysl uve-
deného konání. Dále je nezbytné zvážit výslednou 
formu, to znamená zcela konkrétní podobu akti-
vity ve vazbě na užité metody. Formou rozumíme 
v případě dramatické výchovy např. vytváření 
živých obrazů, hru v roli, v případě seznámení 
se s textem metodou hlasitého čtení se formou 
rozumí předčítání ve skupině, aktivní reakce na 
poslech např. zvednutím ruky při vyřčení vybra-
ného slova aj. Patří sem i počet účastníků, role 
lektora, prostorové podmínky, kde se aktivita ode-
hrává a konkretizace výstupu aktivity. K aktivitě 
vybíráme potřebné pomůcky, materiál, nástroje, 
naplánujeme případnou asistenci dalších osob. 
Následuje rozvaha o časovém rámci celého 
edukačního programu a vytvoření bodového 
scénáře.12 Na závěr doplníme zvolené nástroje 
k reflexi a evaluaci. Tvorbou scénáře tvůrčího 
psaní se zabývali někteří autoři rozpracovávající 
tuto metodu výuky. Vladimír Vecheta se například 
domnívá, že tvorba scénáře má probíhat ve třech 
krocích: plánování scénáře, reálný scénář a ide-
ální scénář, přičemž reálný scénář je výsledkem 
realizace vzdělávacího programu a ideální scénář 

12 Bodový scénář Petry Šobáňové je dostupný v již uvedené pub-
likaci Plánování edukačních aktivit v muzeu, s. 86 a dále nebo 
ve Studijních textech Základy muzejní pedagogiky s. 75–76, 
z roku 2014. Obě publikace jsou dostupné i na internetu. 
Plánování edukačních aktivit muzea. Dostupné z: http://www.
mcmp.cz/fileadmin/user_upload/vzdelavani/kzmp/ZAK-
LADY_MUZEJNI_PEDAGOGIKY_STUDIJNI_TEXTY_WEB.pdf

 Plánováním edukačního programu se zabývá výše uvedená 
stejnojmenná publikace Šobáňové, Johnové Čapkové, s. 67 
a násl. - ŠOBÁŇOVÁ, P., - ČAPKOVÁ JOHNOVÁ, M. 2015: 
Plánování edukačních aktivit v muzeu. Od strategického 
plánu k přípravě edukačního programu. Univerzita Palackého, 
Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy. Olomouc. 
[Online], dostupné z: INSEA 50 let, Česká sekce mezinárodní 
společnosti pro výchovu uměním https://www.insea.cz/, 
a dále odkaz knihovna a odborné publikace http://www.kvv.
upol.cz/images/upload/files/PLANOVANI%20ED.%20AKTI-
VIT%20MUZEA.pdf

jeho revidovanou verzí (Vecheta 2009, s. 24, cit. 
dle Fišer a kol. 2012, s. 31).

Vztah formy a obsahu edukačního programu je 
důležitý i z hlediska reflektování potřeb návštěv-
níka a jeho omezení (fyzického, mentálního 
i duševního).

 Stále častěji musíme zvažovat i omezení další, 
jakými jsou vnitřní i vnější fyzická dostupnost 
– vzdálenost, dopravní dostupnost a omezení 
sociokulturního charakteru, kam náleží vzdě-
lání, neznalost jazyka v případě cizinců, původ, 
společenské postavení a prostředí, ze kterého 

obr. 9 Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků, 
  interaktivní část chodby Edukačního centra Muzea města Brna. 
  Foto: Tomáš Drobný, 2018.
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Vedení muzejního edukačního 
programu

Při přípravě programu je třeba, aby si pedagog 
uvědomil, jaká bude jeho role v průběhu reali-
zace edukačního programu. Je chybné pouštět 
se ve výuce do něčeho předem nepřipraveného. 
Nezbytná improvizace, která vyplyne ze situace 
dané skupinou účastníků nebo z dalších okol-
ností, musí být profesionálně zvládnuta. K tomu 
slouží důkladná příprava předem, při níž si peda-
gog připraví náhradní varianty, doplňující úkoly 
pro ty účastníky, kteří jsou s prací dříve hotovi, 
a následně z nudy vyrušují ostatní. V případě 
potřeby redukuje některé aktivity tak, aby edu-
kační program dospěl do konce ve vymezeném 
čase a dával smysl. Ve vztahu k edukovaným při 
vedení vzdělávacího programu metodou tvůrčího 
psaní: „Učitel stimuluje tvůrčí[…]činnosti, […] 
řídí průběh recepčně produkčních a produkčních 
fází[…]. V dané chvíli tvořivé produkce jen 
koriguje přiměřenost projevu v konkrétní komu-
nikační situaci.“ (Tamtéž, s. 15) „S ohledem na 
věk a schopnosti pedagog účastníkům edukace 
připraví a poskytne dostatečné stimulující úkoly.“ 
(Tamtéž, s. 27) „Některé z nich mohou být formu-
lovány jako otevřené otázky, které, pokud vyžadují 
vyšší kognitivní náročnost při práci s textem, 
označujeme jako otázky tvořivé.“ (Tamtéž, s. 39) 
„Odpovědi na ně, pokud se jedná o slovní vyjád-
ření, mohou směřovat k hodnotícímu vyjádření 
nebo k interpretaci, která může mít podobu jaké-
hokoliv expresivního vyjádření“. (Tamtéž, s. 44–45) 
Na závěr edukace by měla být zařazena zpětná 
vazba - reflexe, která probíhá jako: „[…]skupinová 
diskuse nad vytvořenými texty za účelem zhod-
nocení.“ (Tamtéž, s. 33) Hodnocením se rozhodně 
nemyslí známkování jako ve škole ani nějaké 
podobné formy klasifikace výkonu. Především 
nám jde o vzájemné sdílení poznatků mezi účast-
níky edukace, zdůraznění přínosných a odlišných 
způsobů interpretace, předestření různých úhlů 
pohledu.

Asociativní techniky

V souvislosti s uměleckým dílem jsme již hovořili 
o vyvolávání asociací. Eva Beránková pro práci 
s literárním textem ve škole nabízí tři druhy aso-
ciací, které pomáhají vyvolat žákovy představy. 
Jsou to: 1. Asociace vyvolané konkrétními smy-
slovými vjemy (předměty), 2. asociace vyvolané 
slovem a 3. asociace s „vnitřní fotografií“, což je 
nejdetailnější představa toho, co se při vyslech-
nutí slova vybavilo. (Beránková 2002, s. 14) Tvůrčí 
psaní využívá mnoho technik písemného vyjád-
ření. Technika volných asociací je považována za 
jeho základní techniku. Spadá do ní autobiogra-
fické psaní, automatické psaní, psaní v tempu, 
imaginativní psaní, technika koláže a technika 
přestavby textu. Jsou založeny na psaní všeho, 
co autora momentálně spontánně napadá, bez 
korektury a cenzury, ve stejnoměrném tempu. 
(Fišer 2001, s. 55–60) Vedle volných asociací 
využíváme techniku řízených asociací, která se 
nazývá clustering. „Jde o metodu přirozeného 
obrazného psaní, při němž se nejprve aktivizuje 
pravá hemisféra k tvorbě asociativní osnovy, 
a poté je takto asociativně získaný slovní mate-
riál, tzv. cluster, logicky zpracován a tříděn za pře-
važující práce levé hemisféry.“ (Fišer 2001, s. 57) 
Tvorba clusteru má tři fáze: 

1. „Je přesně definován výchozí bod asociací. 
Klíčové slovo (jádro, téma, zadání) je napsáno 
doprostřed[…] papíru a zakroužkováno. Kolem 
tohoto jádra student zapisuje své asociace. 

2. Jakmile asociace vyčerpá, musí se vrátit 
k výchozímu slovu a asociovat od začátku, nové 
asociace zapisuje v jiném směru od klíčového 
slova. Mezi slovy je možno zakreslit spojnice 
podle toho, jak autor cítí, že slova k sobě patří.

3. Z výsledného clusteru, který vypadá jako pavu-
čina, síť, trs nebo shluk nápadů, pisatel vybere 
nápady, které jsou pro něj inspirativní nebo důle-
žité z hlediska zadání.“ (Fišer a kol. 2012, s. 85) 

Na tvorbu clusteru navazuje tvorba textu, v němž 
je možné použít jakékoliv asociace, v jakémkoliv 

přístup bývá někdy nazýván minds on. Zapojením 
všech smyslů do procesu výuky se dostáváme 
k nejčastěji využívanému didaktickému přístupu 
v muzejní edukaci, který je založen na konstrukti-
vistickém paradigmatu.

Vhodné didaktické metody

V konstruktivistické didaktice se setkáváme 
s třífázovým modelem učení E-U-R, tedy fázemi 
evokace, uvědomění a reflexe. Tento model 
předpokládá, že transmisivní, frontální výuka 
není dostatečně účinná, protože jedinec se více 
naučí tím, že si sám konstruuje poznání ve své 
mysli, než když pouze mechanicky přebírá pojmy. 
Cílem evokace je, aby si žák vybavil něco, co již 
zná o daném tématu, tedy prekoncept. V další 
fázi s novými informacemi, v muzeu získanými 
nejlépe pozorováním, pracuje tak, že je zařadí do 
souvislosti se stávajícími vědomostmi, což mu 
umožní snáze novému porozumět. Vzniká tím nový 
kontext, což si vzdělávající uvědomuje, a následně 
reflektuje dosažení dalšího stupně poznání oproti 
předchozímu. V muzejní pedagogice konstruktivi-
stické učení dokonce vede k představě konstruk-
tivistického modelu muzea, jak jej prosazuje např. 
George E. Hein (1995).

Z konstruktivistického učení vychází také v sou-
časnosti nejrozšířenější metoda výuky k porozu-
mění umění, expresivní interpretace. Je založená 
na „podobnosti“ tvůrčího vyjádření s uměleckým 
dílem. Interpretace v muzejním pojetí před-
stavuje jakoukoliv prezentační práci s muzej-
ními sbírkami a jejich vztahem ke skutečnosti. 
Slovem interpretace rozumíme vysvětlení smyslu, 
vyjádření významu. Zpřístupňování významů 
a obsahů interpretací se děje jak při setkání 
člověka s uměleckým dílem, je to jediný účinný 
nástroj k jeho pochopení a porozumění mu, tak 
v muzejní expozici při setkání se s muzeáliemi 
a doprovázejícími expozičními prvky a prostředky. 
Expresivní interpretace v muzejně edukačním 
programu nabízí celou řadu forem k pochopení 
např. literárního díla. Tvůrčí vyjádření může 
mít dramatickou, hudební, taneční, výtvarnou, 

fotografickou, filmovou a literární. Z opačného 
hlediska, umění v nás vyvolává různé asociace, se 
kterými pedagogika pracuje. Primárně je můžeme 
vyjádřit pomocí smyslových vjemů, které vyvo-
lají představy chuti, vůně, zápachu, zvuku, barvy 
a tvaru, pocitů z dotýkání. Ve složitější podobě již 
evokují komplexnější představy, která dokážeme 
vyjádřit právě tvůrčím způsobem výše uvedenými 
prostředky v podobě divadla, hudby, tance atd. 

Cílem muzejní edukace formou tvůrčího vyjád-
ření zpravidla není přivést návštěvníka k vlastní 
umělecké tvorbě. I když tento cíl je zcela legi-
timní a naplňuje se v literárních soutěžích, které 
literární muzea pořádají. Literární soutěž Skrytá 
paměť Moravy pořádaná Památníkem písemnictví 
na Moravě v Rajhradě, který spadá pod Muzeum 
Brněnska, a Masarykovým muzeem v Hodoníně je 
doprovázena kurzy tvůrčího psaní (Krocení lite-
rární múzy), které organizátoři pořádají na školách 
nejen na Moravě, ale i v českých krajích.13 Tvůrčí 
psaní v muzejní edukaci má být: „[…] užitečný 
nástroj v mentální aktivitě empatického učícího 
se a bavícího se člověka.“ (Fišer a kol. 2012, s. 10) 
a má sloužit k rozvíjení: „[…]komunikační kom-
petence, tj. souboru recepčních, interpretačních 
a produkčních dovedností při práci s texty jako 
komunikáty.“ (Tamtéž, s. 11) Z hlediska literárního 
umění by výčet rozvíjených kompetencí nebyl 
úplný, kdybychom nedoplnili, že účastníci edu-
kace se: „[…]s tužkou a papírem v ruce učí také 
přemýšlet o literárních textech, o jejich působení, 
podobách a poselstvích, učí se aktivně vnímat 
umělecké hodnoty díla.“ (Tamtéž, s. 16) Kreativní 
vyjádření vyvolává u řady lidí obavy z nedokona-
losti výsledku, který vytvoří, a z reakcí okolí na něj. 
Je zcela v kompetenci muzeí, aby muzejní peda-
gogové vytvářeli pro edukaci bezpečné a přátelské 
prostředí, které jakékoliv obavy účastníků 
z hodnocení jejich práce eliminuje. Smyslem tvůr-
čího psaní jako metody výuky ve většině případů 
není výsledný umělecký dojem. „Dnešní didaktika 
tvůrčího psaní je zacílena především na nelite-
rární psaní.“ (Tamtéž, s. 14) 

13 Muzeum Brněnska, dostupné z: http://rajhrad.
muzeumbrnenska.cz/4481-xiii.-rocnik-2018/2019.
aspx?sid=30&lid=4480
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uspořádány podle různých kritérií. Mohou to být 
dle pramene poznání a typu poznatků: 1. Metody 
slovní, 2. Metody názorně-demonstrační (pří-
mého poznávání předmětů a jevů), 3. Metody 
praktické (praktických činností). (Šobáňová, 
Johnová Čapková 2015, s. 81) V muzejní edukaci 
hrají významnější roli metody heuristické – pro-
duktivní a metody badatelské, které náleží do 
třídění metod podle aktivity a samostatnosti 
žáka. Šobáňová dále uvádí metody dle typu myš-
lenkových operací žáka, metody dle jejich funkce 
v edukačním procesu (motivační, expoziční, 
fixační, diagnostické a hodnotící a aplikační), 
metody podle stupně aktivity jedince, kam řadíme 
např. diskusní metody, heuristické a problémové 
metody, situační metody, inscenační a simulační 
metody, projektovou metodu a metodu didaktické 
hry. Ještě můžeme zmínit metody podle povahy 
činností pedagoga a učícího se jedince, a to 
metody teoretické, teoreticko-praktické a prak-
tické (Tamtéž, s. 81-82). 

Uvedený výčet metod by poněkud pozbýval 
smyslu, kdybychom se alespoň krátce nezasta-
vili u některých z nich. Projektové, heuristické 
a badatelské metody se dnes již často uplatňují 
ve školní výuce. V literárním muzeu mají své místo 
především v edukaci žáků a studentů, protože 
kombinují vlastní práci jedince v koordinaci s dal-
šími členy skupiny či pracovního týmu. Objevovat 
a poznávat může být velmi motivující, pokud jsou 
k tomu děti a mládež vhodně pobídnuti.

Didaktické hry

Podrobně rozpracovaná pro literární výuku je 
metoda didaktické hry. Eva Beránková uvádí pět 
typů her: 1. Hry k přeladění, 2. Hry asociační, 3. Hry 
pantomimické, 4. Hry verbálně zvukové, 5. Hry 
v roli. Mimo to popisuje hru s reálným předmětem. 
(Beránková 2002) Zatímco u her pantomimic-
kých a her v roli vidíme, že se jedná o proniknutí 
do metody dramatické výchovy, hra s reálným 
předmětem vybízí k  celé škále možností, jak 
k nám mohou věci promlouvat, jak se může jevit 
svět jakoby jejich očima. Změna perspektivy, 

vcítění se do druhé osoby jsou postupy, které 
uplatňujeme při práci s malými dětmi. Tou věcí 
nebo osobou může být neživá, animovaná lite-
rární postava, která se četně vyskytuje v dětské 
literatuře. Divadelní rozměr už má práce s loutkou. 
Didaktická hra není jen vzdělávacím postupem 
v souladu s některou z uvedených forem, ale 
jakýkoliv aktivní herní prvek ve výuce, který má 
didaktický význam. O významu hry, prvku zábavy 
a zážitkových metodách učení se vedou četné 
diskuze. Kritický pohled je na místě vždy, když se 
jedná o povrchní formy zábavy bez edukačního 
rozměru. 

Učení je i forma zábavy

Učení v muzeu má neformální podobu a nemůže 
opomíjet motivaci každého člověka ke sdílení kul-
tury, kterým je konzumace kulturních produktů 
pro zábavu a potěšení. V muzeu se proto naplňuje 
spojitý přístup mezi poznáním, učením a zábavou, 
který se nazývá edutainment. Vznikl složením 
anglických slov education a entertainment. Mezi 
další přednosti edukativní zábavy patří udržování 
pozornosti různými prostředky vnímání a větší 
atraktivita učení se. (Jagošová 2017, s. 215–218)

Pracovní listy

Využívání pracovních listů v muzejní edukaci je 
v českém prostředí již běžnou praxí. V zásadě 
rozlišujeme dva typy: samoobslužné, které 
návštěvníci využívají při samostatné návštěvě 
výstav a pracovní listy určené pro edukační pro-
gramy vedené muzejním edukátorem. Účelem 
této didaktické pomůcky je podporovat vlastní 
kreativitu návštěvníka.(Smolíková, Walker 2018) 
Pracovní listy ale nemají odvádět pozornost od 
vlastní výstavy, prohlížení muzejních exponátů. 
V literárním muzeu proto vždy pečlivě zvažujeme 
jejich účelnost. Velmi dobře mohou posloužit jako 
připomínka obsahu výstavy, kterou si zejména děti 
odnesou s sebou. (Mrázová 2013) 

pořadí a formě. (Tamtéž, s. 86) Impulzem tvorby 
textu je pocit autora, že nalezl téma svého psaní 
a přístup k němu. V té chvíli si zvolí výchozí obraz 
a zapíše jej jako první větu. Dále používá slovní 
materiál nashromážděný v clusteru, vybírá z něj 
obrazy a nápady, spojuje je do textu. „Nakonec 
se vrátí k počátečnímu impulzu, resp. k počátku 
svého textu a text uzavře jakoby do kruhu: zopa-
kuje třeba první slovo nebo větu.“ (Fišer 2001, 57) 
Práce na clusteru by měla trvat jen několik minut, 
začátečníci, kteří se s technikou seznamují, by se 
měli vejít nejdéle do pěti minut. Navazující tvorba 
textu by měla trvat osm až deset minut. (Tamtéž)

Metody dramatické výchovy

Tvořivá dramatika dokáže všestranně působit 
na rozvoj tvořivosti, obrazotvornost, tj. předsta-
vivost a fantazii, podporovat uplatňování intuice. 

(Machková 2011, s. 18) Proto ji nelze opomenout 
mezi významnými metodami expresivní interpre-
tace používanými v muzejní edukaci. Dramatická 
výchova v muzeu spojuje literární umění s dalšími 
obory muzejní prezentace, zejména s historií, 
ale také s občanskou výchovou, vlastivědou, 
prvoukou, náboženstvím (např. pašijové hry, 
vánoční hry). Patří mezi obtížnější disciplíny co 
do zvládnutí technik a cvičení. (srov. Rodová 2016, 
Rodriguezová 2010). 

Další používané didaktické 
metody v muzeu

Kromě metod expresivní interpretace se v muzeu 
při edukaci používají další didaktické metody. 
Na tomto místě je třeba uvést, že existuje celá 
řada přehledných klasifikací metod, které jsou 

obr. 10 Výstava Dětského muzea Moravského zemského muzea 
  Analfabeta Negramotná a další hrdinové z knih. 
  Foto: Filip Fojtík, 2017.
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4.3 Aktivity edukačního 
 oddělení v literárním muzeu

Úkolem edukačního oddělení v muzeu je 
vzdělávat prostřednictvím muzejních sbírek 
a doprovodných prvků návštěvníky. Pracovním 
polem muzejních pedagogů je příprava a realizace 
edukačních programů a dalších aktivit (např. spo-
lupráce na přípravě výstav, publikací, prezentace 
prostřednictvím nových elektronických médií aj.). 
Podstata práce muzejního pedagoga spočívá 
v jeho vztahu k veřejnosti, resp. formách, kterých 
má nabývat, aby byla veřejnost prostřednictvím 
muzejní kultury účinně vzdělávána. Ačkoliv pojem 
edukační obrat již dávno není žádnou novinkou, 
i dnes je stále třeba promýšlet, co jeho význam 
znamená pro činnost kteréhokoliv oddělení 
v organizační struktuře muzea, edukační oddě-
lení nevyjímaje. V literárním muzeu, po galerii 
druhém nejčastějším typu uměnovědného muzea, 
vnímáme jako velmi silnou výzvu vytvářet inten-
zivní vazby muzejní kultury k současnosti. Buďme 
ještě konkrétnější, živé literární muzeum a jeho 
živý vztah k návštěvníkům musí být vybudován 
na živých kontaktech k současnému literárnímu 
umění, bádání, kritice a jejich prezentaci. 

Kreativita, inovace a kvalita

Dobře fungující edukační oddělení v literárním 
muzeu potřebuje stále znovu nacházet nové pří-
ležitosti ke sdílení literární a slovesné kultury 
s širokou veřejností. Neodmítáme zavedené, 
osvědčené a vyhovující programy, jen bychom 
chtěli poukázat na nezbytnost adekvátního 
přístupu k současným návštěvníkům a jejich 
potřebám. Dosud se náš text zabýval metodami 
a formami uplatňovanými v současné muzejní 
edukaci. Úspěšná muzea dnes balancují na hraně 
způsobů oslovení návštěvníků, aby jim nabídla 
neodolatelný zážitek jako motivaci k návštěvě 
a nesklouzla na pódia showbusinessu. Bylo by zde 
zbytečné vypočítávat všechny typy edukačních 
programů, jejich zřejmé výhody a slabá místa. 

Nabídka vzdělávacích programů pro školy je zpra-
vidla standardním základem. Mnohem méně se 
setkáváme s programy pro rodiny s dětmi, o které 
je v zemích s rozvinutou muzejní kulturou velký 
zájem. Nedostatečnou nabídku představují pro-
gramy pro dospělé. Komentovaných prohlídek, 
besed, literárních pořadů, představení a umělec-
kých vystoupení interpretů je v současné nabídce 
zřejmě dostatek. Chybí však více programů spe-
ciálně pro seniory, outreach pro návštěvníky, kteří 
nemohou muzea navštívit a nové, ambicióznější 
programy, které by angažovaly dospělého návštěv-
níka, propojovaly témata a různé umělecké žánry. 
Programy pro osoby se zdravotním a mentálním 
znevýhodněním se stále více rozšiřují. Posláním 
muzea je vytvářet inkluzivní sociální prostředí.
Stávající typologie edukačních programů v muzeu 
jsou nedostačující. Poskytují sice nepřeberný pře-
hled všech názvů a podob edukačních programů, 
ale nevedou muzejní pedagogy k hledání inovací. 
Pokud chce muzejní pedagog zlepšovat formy své 
práce, musí upřednostnit jiná kritéria, než ta, ze 
kterých současné kategorizace vycházejí. V sou-
časné muzejní pedagogice jsou takovým určujícím 
kritériem použité didaktické metody a prostředky. 
K účinnějším podobám muzejně edukačních pro-
gramů můžeme dospět pouze zvolením lepších 
didaktických metod. Rozlišujícím kritériem tedy je, 
do jaké míry edukační program využívá aktivizu-
jících metod a jak jsou tyto metody učení účinné. 
Pro zjednodušení: setkáváme se s programy bez 
aktivizujících metod – přednáška, výklad, s pro-
gramy využívajícími aktivizující metody jen dílčím, 
doplňkovým způsobem – workshopy a dílny 
následující po komentované prohlídce a pro-
gramy založené na plném uplatnění aktivizujících 
metod – tvůrčí psaní, didaktická hra, tvořivá dra-
matika aj. I dobře provedená autogramiáda sou-
časného autora nemusí sestávat pouze z koupě 
knihy, čekání ve frontě na podpis a několika vteřin 
osobního setkání se spisovatelem. Lze ji oživit 
mnoha způsoby, např. cílenou následnou mediální 
prezentací akce, doplnit dalším kulturním progra-
mem, možností pohovořit si s osobností, která má 
k autorovi a jeho dílu blízko. 

Významnou příležitost pro působení muzejní 
edukace představuje využití moderních techno-
logií. Vytváření mobilních aplikací obsahujících 

obr. 11 Edukační program Normalizaci navzdory. 
  V expozici se stejnojmenným názvem. Moravské zemské muzeum. 
  Foto: Filip Fojtík, 2017.

Informační a inspirační zdroje

Na závěr kapitol pojednávajících o přípravě 
edukačních programů lze dodat již jen jediné. 
Nasměrovat muzejní pedagogy k dalším zdrojům 
informací a inspiraci, kterou je možno čerpat 
z příkladů dobé praxe. Literatura citovaná v textu 
obsahuje mnoho praktických rad, přístupů a tech-
nik, které jsou vhodné nejen pro školní výuku, 
ale i pro muzejní edukaci. Muzejní pedagogika je 
svébytným a dynamicky se rozvíjejícím oborem, 
který se v posledním desetiletí prezentoval množ-
stvím domácích publikačních výstupů, které jsou 
přehledně dostupné na webových stránkách 
KVV UPOL a České sekce INSEA.14 Pro zájemce 
o hlubší uchopení muzejní pedagogiky je možné 
také odkázat na řadu metodických a studijních 
textů vydaných Metodickým centrem muzejní 
pedagogiky. Příklady dobré praxe jsou nejsnáze 

14 Dostupné z: https://www.insea.cz/ a http://kvv.upol.cz/

dostupné z webového portálu MUZEOEDU.cz, 
případně www.mcmp.cz. Programy na podporu 
čtenářské gramotnosti a dalšími typy vzdělá-
vacích programů se mohou pochlubit knihovny. 
Za mnohé jmenujme Knihovnu Jiřího Mahena 
(projekt Ruku v ruce). Mezi aktivní muzea na poli 
vzdělávání kromě Památníku národního písem-
nictví patří Slezské zemské muzeum (Památník 
Petra Bezruče, http://www.szm.cz/rubrika/349/
expozicni-arealy/pamatnik-petra-bezruce-opava/
doprovodne-programy-pro-skoly-a-verejnost.
html) a Památník písemnictví na Moravě (http://
rajhrad.muzeumbrnenska.cz/1696-aktualne.
aspx?sid=30&lid=1341). 
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Metodický materiál k edukaci v literárních muzeích je prvním textem, který aplikuje základní principy 
muzejní edukace na edukaci literatury v českém muzejním prostředí. Do budoucna bude prospěšné 
podporovat vznik dalších odborných statí na pedagogických pracovištích, které se v rámci pedagogického 
diskurzu většinou zaměřují na diskurz výtvarné výchovy, eventuálně estetické výchovy obecně. Rovněž 
bude užitečné systematicky mapovat zahraniční zkušenosti. Přednosti i nesnáze muzejní edukace 
literatury vyplývají ze samozřejmosti čtení, které je sice běžnou činností, ale odehrává se v intimitě 
a hluboce působí na „utváření lidské identity“. Kromě toho je čtení také sociálně kontextualizovaným 
procesem. Všechny tyto skutečnosti lze zohlednit při koncipování edukačních programů. Věříme, že tato 
metodika edukace v literárních muzeích je natolik srozumitelným textem, že muzejním pedagogům 
pomůže objevovat smysl jejich práce. 

Závěr
didaktické hry, elektronicky dostupných průvodců 
výstav připravených na míru jednotlivým cílovým 
skupinám je samozřejmou součástí profesio-
nálního přístupu edukačních oddělení k potře-
bám návštěvníků. Nemůžeme opomenout ani 
otevřenost vůči veřejnosti, kterou nabízí sdílení 
informací kulturního obsahu na sociálních sítích.
Vytváření vztahu k návštěvníkům není jednorá-
zová, krátkodobá záležitost. Buduje se systema-
ticky a dlouhodobě. Je třeba, aby muzejníci znali 
své publikum, jeho potřeby, aby pak dokázali na 
ně správně reagovat. Významnou roli ve vztahu 
muzeí a veřejnosti mají sdružení nebo kluby 
přátel. Rozšiřujícím uskupením je stálá skupina 
příznivců, která se účastní vernisáží a pravidelně 
dalších aktivit. Aby tyto segmenty muzejního 
publika byly pro muzeum opravdovým přínosem, 
je třeba se jim věnovat, něco jim nabídnout, 
starat se o ně. Muzeum tím získává dobrou pověst 
a neplacenou reklamu nabídky svých programů. 
Nejdůležitější podmínkou úspěchu práce edukač-
ního oddělení, tak jako v každém jiném lidském 
počínání, je důraz na kvalitu. Současné literární 
muzeum, chce-li být úspěšné, bere též svoje edu-
kační poslání opravdově a naplno. 

5
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