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40 DOTAZNÍKŮ 



existuje mezioborová spolupráce? 

 

Pakliže jsem s kurátorem v kontaktu, má doprovodný program 

autentičtější ráz a mohu si dovolit být maximálně konkrétní. 

 

Naše instituce je poměrně malá … zaměstnanci z různých oborů se 

podílejí dle potřeby na přípravách výstav i doprovodných programů. 

 

…snažíme se zapojit i do realizačního týmu… 

 

…rády bychom spolupracovaly, ale tento zájem je bohužel 

jednostranný… 

 

…snažím se, ale komunikace je většinou těžká… 

 

…autoři výstav většinou nechtějí znát názor na výstavu z edukačního 

hlediska… 
 

Otázka: Spolupracujete s kurátory při vytváření edukačních programů  

k výstavám/expozicím, příp. jste i Vy realizátorům výstav nápomocni? 

 



co všechno kurátoři poskytují? 

 

 

• seznámení s tématem 

• doporučení informačních zdrojů 

• doporučení edukačních aktivit 

• kontakty na další odborníky 

• oborová orientace 

• možnost participace na procesu vzniku výstavy 

• korektura programu 

• výklad k výstavě 

• informace k jednotlivým exponátům 

• upozornění na zajímavosti 

• přizpůsobení podmínek ve výstavě pro edukační program 

• ochota odborných pracovníků zapojit se do ed. programu 

• kontrola doprovodných textů (např. pracovní listy) 

 
 

Otázka: Jak konkrétně jsou Vám kurátoři při vytváření  

edukačního programu nápomocni? 

 

 

 

 



máme, co potřebujeme? 

 

Výstavy/expozice zpracováváme od začátku do konce, tudíž máme k dispozici 

všechny materiály. 

 

Možnosti DEP se předběžně řeší už ve fázi námětu výstavy, konkrétněji pak při 

přípravě libreta. 

 

Ihned pokud se jedná o výstavu z našich z našich fondů. Pokud exponáty 

půjčujeme, trvá to déle.  

 

Zajímám se od počátku výstavy. 

 

Je to opravdu individuální, podle toho s kým spolupracuji, ale za poslední léta 

se spolupráce výrazně zlepšila. 

 

Dostávám se k nim obvykle během instalace nebo zahájení výstavy, pokud si 

výslovně nevyžádám. 

 

Otázka: V jaké fázi přípravy výstavy se dostanete k materiálům  

potřebným pro přípravu edukačního programu?  

 

 



ochota kurátorů spolupracovat: za ochotu 1 
1, rychle a ochotně 

 

Ochota je na 1, pokud se po informacích pídím. Automatická 

informovanost, třeba i o budoucích výstavách je horší (3). 

 

1-2 hodnotím dle ochoty poskytnout konzultaci, nehodnotím ochotu 

aktivně se zapojit a přispět, např. komentovanou prohlídkou… 

 

2, ne všichni jsou 100 % ochotní, ale vždy se jde domluvit. 

 

Hodnotila bych číslem 7, ale je to velmi individuální. 

 

Asi 8 – není to o neochotě, ale o čase (většinou mají kurátoři na starosti 

pro ně důležitější práci). 

 

Řekla bych, že odborník buď ochotný je, nebo není. … mého hlediska 85 % 

odborníků ochotno není a ten zbytek je a většinou v nezanedbatelné míře. 

 

Otázka: Jak hodnotíte na škále 1-10 ochotu kurátorů spolupracovat 

 na přípravě edukačního programu? 

 



zajímá kurátory, jak to dopadlo? 

 

Samozřejmě, zajímá. Byli by velice neradi, stejně jako já, kdyby docházelo k 

mutaci informací. 

 

Ano, neboť se sám podílí na přípravě a některé programy děláme 

dohromady. 

 

Ano, na základě vypracovaných metodických podkladů mají možnost 

seznámit se předávanými informacemi. 

 

S doprovodným programem odborné pracovníky seznamuji. 

 

To příliš ne, pokud je sama nepožádám o asistenci, většinou průběh a 

výsledek edukačních aktivit nesledují.  

 

Většinou ano. 

 

Většinou ne. 

Otázka: Projevují kurátoři zájem o to, jakým způsobem  

je výstavní téma v edukačních programech prezentováno? 

 



ideální spolupráce 
 

 

spolupráce na přípravě/realizaci výstavy  

+ pracovní tým + rozdělení úkolů + akceptace 

prostorových požadavků pro edukaci + 

doprovodné aktivity realizované  

společně s kurátorem  

=   

nejlepší cesta do hlubin tématu + prostor 

uzpůsobený potřebám edukace + evaluace 

společného úsilí 

 
Otázka: Jaká podoba mezioborové spolupráce  

s kurátory na přípravě edukace by byla pro Vás ideální?  
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