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Úvod 

Edukační činnost je nedílnou součástí muzejních činností. Díky muzejním pedagogům 

jsou návštěvníkům vhodně a přístupně prezentována témata obsažená v expozicích a 

výstavách. Na nich stojí míra odpovědnosti a umění využít dostupných prostředků k přípravě 

kvalitního edukačního programu, který osloví dané cílové skupiny. Kvalita těchto programů 

závisí na mnoha faktorech, jako je např. užití vhodných výukových metod či přiměřené 

uchopení tématu pro danou cílovou skupinu. Nedílnou součástí je také spolupráce 

s odbornými pracovníky muzea, což jsou především kurátoři sbírek. Bez vzájemné spolupráce 

a pochopení práce muzejního pedagoga ze strany kurátora, je možné jen velmi těžko vytvořit 

kvalitní edukační program. Je tedy třeba hledat cesty, které mohou vést ke komunikaci jako 

základnímu předpokladu vzájemné spolupráce. Proto je pro muzejního pedagoga dobré poznat 

své spolupracovníky, jejich potřeby, zájmy, názory či míru ochoty ke spolupráci. Jednou 

z možností, jak zjistit tyto informace, může být např. dotazníkové šetření mezi odbornými 

pracovníky, díky němuž muzejní pedagog rámcově zjistí základní data, se kterými bude moci 

dále pracovat.  

Dotazník pro odborného pracovníka 

Jestliže chce muzejní pedagog navázat kvalitní spolupráci s odbornými pracovníky, je 

důležité znát např. jejich časové možnosti či konkrétní představy o možné spolupráci. Jednou 

z forem může být dotazník. 

Dotazník musí splňovat určité základní parametry. Dotazování by mělo probíhat na 

základě správně zvolené formy (může se jednat o osobní dotazování, písemné či 

elektronické). Velmi důležitá je celková struktura dotazníku, která musí mít svoji logiku 

(správná posloupnost otázek), stejně jako jednotlivé otázky. Lze použít uzavřených, 

otevřených či polouzavřených otázek, které se dále dělí do mnoha podskupin.
1
 Jen v krátkosti 

je třeba uvést výhody a nevýhody u otázek uzavřených a otevřených.  
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 Více o typech otázek KOZEL, Roman a kol. Moderní marketingový výzkum. Praha : Grada, 2006, s. 166-175. 



Uzavřené otázky jsou pro respondenta, v našem případě odborného pracovníka, 

variantou jednodušší. „Otázky i odpovědi jsou standardizovány, což znamená, že varianty 

možných odpovědí jsou v dotazníku vyznačeny a respondent pouze označuje odpověď, která 

mu připadá správná.“
2
 U uzavřených otázek je celá řada variant, kdy respondent má jednu či 

více možností odpovědí. Jestliže muzejní pedagog využívá uzavřených otázek, je nutné, aby 

odpovědi, které uvádí, byli nejen srozumitelné, ale také vždy realizovatelné. V opačném 

případě se muzejní pedagog vystavuje riziku, že nebude schopen dostát své nabídce. 

Otevřené otázky umožňují odbornému pracovníkovi vyjádření vlastního názoru či 

postoje. Vzhledem k tomu, že není omezen v odpovědi, jako je tomu u uzavřených otázek, 

může být jeho odpověď podrobnější a přesnější. 

Dotazník pro odborného pracovníka si muzejní pedagog sestaví podle svých 

aktuálních potřeb - cílů, které očekává od spolupráce. Základní otázky mohou znít: 

 Máte zájem o spolupráci při tvorbě vzdělávacích programů?  

 Jaké formě spolupráce na přípravě edukačních programů dáváte přednost? 

 Vámi preferované cílové skupiny. 

 Vaše předpokládané časové možnosti při spolupráci na tvorbě či realizaci edukačních 

programů. 

 Máte zájem o Vaše vzdělávání v oblasti práce s návštěvníky? 

U každé otázky, kterou zařadíme do dotazníků, musíme přemýšlet nejen nad její logickou 

strukturou, ale rovněž nad výběrem správného typu. Pokud se odborného pracovníka 

dotazujeme na formu spolupráce, je vhodné využít možnosti uzavřených otázek s nabídkou 

odpovědí. Muzejní pedagog by měl mít předem jasnou představu, co od případné spolupráce 

očekává. Je možné použít např. některé z těchto možností odpovědí: 

 Edukační činnost 

 Tvorba pracovních listů či sešitů 

 Tvorba doprovodných programů 

 Vedení zájmového kroužku 
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 Příprava a vedení odborných kurzů 

 Příprava exkurzí 

 Práce v terénu 

 Jiné (uveďte) 

U otázky „Vámi preferovaná cílová skupina“ je opět vhodné odbornému pracovníkovi 

nabídnout možnosti, v tomto případě cílových skupin, se kterými muzejní pedagog již pracuje 

či hodlá pracovat. Opět je vhodné v dotazníku použít uzavřené otázky. Odpovědi lze vybírat 

z těchto cílových skupin: 

 Předškoláci 

 Školáci 1. stupeň 

 Školáci 2. stupeň 

 Středoškolští studenti 

 Vysokoškolští studenti 

 Rodiny s dětmi 

 Senioři 

 Zdravotně znevýhodnění 

 Sociálně znevýhodnění 

Další možnou otázkou, kterou je vhodné odbornému pracovníkovi položit je: „Vaše 

předpokládané časové možnosti při spolupráci na tvorbě, či realizaci vzdělávacích 

programů“. U této otázky záleží, zda muzejní pedagog ponechá otázku s volnou odpovědí či 

nabídne odbornému pracovníkovi možnost výběru, např. z polozavřených otázek. Tato otázka 

by měla naznačovat též představy muzejního pedagoga o spolupráci. Je možné nabídnout 

odpovědi: 

 Týdně  

 Měsíčně  

a volně nechat určení hodinové. Odborný pracovník tak bude mít představu o frekvenci 

spolupráce a je na něm, aby si určil, kolik času této spolupráci může věnovat. 

Jestliže mají odborní pracovníci zájem podílet se na edukační činnosti nebo se již na ní 

podílejí, je možné seznámit je s novými trendy v muzejní prezentaci či v muzejní pedagogice, 

rovněž tak v oblasti práce s návštěvníky. Je tedy opodstatněné, aby dotazník obsahoval 



otázku: „Máte zájem o Vaše vzdělávání v oblasti práce s návštěvníky?“. Zde je vhodné využít 

uzavřené formy odpovědí a využít škálování: 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

 Nevím  

 

Na základě dotazníku si muzejní pedagog vytvoří představu o možnostech, na nichž pak lépe 

postaví svůj plán edukační činnosti, který bude zohledňovat nabízenou spolupráci, díky níž 

může být edukační program kvalitněji připraven. 

Možná cesta k porozumění a tím k dobré spolupráci 

Porozumění je základním předpokladem vedení dialogu mezi muzejním pedagogem a 

odborným pracovníkem. Odborný pracovník by měl pochopit důležitost práce muzejního 

pedagoga směrem k veřejnosti. Měl by být seznámen s přínosem působení muzejního 

pedagoga a to nejen v rovině vzdělávací, ale i výchovné (např. možnost vhodně trávit volný 

čas). Muzejní pedagog se velkou měrou podílí také na popularizaci práce odborných 

pracovníků a jejich oboru. Spolupráce by tak měla být pro odborného pracovníka 

smysluplným vyústěním jeho odborné či vědecké práce, kdy za pomoci muzejního pedagoga 

je cílovým skupinám prezentována jeho práce. Zdá se, že ne vždy každý kurátor zcela chápe 

tuto rovinu spolupráce a proto je nutné tento fakt správně podat a vysvětlit. 

Tolerance patří též mezi základní činitele pro pochopení práce muzejního pedagoga. 

Tolerance je ochota či schopnost, popřípadě možnost přijímat např. jiné pohledy na danou věc 

či přístupy k danému tématu. Jde samozřejmě o toleranci vzájemnou, i když v mnoha 

případech bude třeba spíše posílit toleranci odborného pracovníka k práci muzejního 

pedagoga.  

Respekt je činitel, na němž stojí úspěch muzejního pedagoga při spolupráci s odbornými 

pracovníky. Respekt je důležitý druh lidského postoje k ostatním osobám a jejich názorům. 

Zahrnuje v sobě do jisté míry sebeomezení a již zmíněnou toleranci. Respektem podtrhuje 

člověk fakt, že si druhého váží, i když nemusí vždy souhlasit s názory opačné strany. Jednou 



z možností, jak si získat respekt, je ukázat odbornému pracovníkovi, že nejen on je 

odborníkem ve svém oboru. To je samozřejmě možné např. prostřednictvím kvalitně 

zpracované vzdělávací strategie a na ni navazující úspěšně zpracované vzdělávací programy. 

Další formou může být publikační či jiná odborná činnost muzejního pedagoga. Je nutné 

docílit, aby na muzejního pedagoga bylo pohlíženo jako na odborného pracovníka, který má 

v muzeu svou nezastupitelnou roli. 

Proč dochází k neporozumění  

Důvodů k neporozumění mezi muzejním pedagogem a odborným pracovníkem může 

být celá řada. Jestliže k této situaci dojde, je třeba ji analyzovat a pokud je to možné, je třeba 

se pokusit o odstranění příčiny, která brání v komunikaci a tím i vzájemné spolupráci. 

Možnými příčinami mohou být: 

 Nezájem odborného pracovníka 

 Nedostatečná informovanost, která vede k nedůvěře 

 Nedostatečné porozumění 

 Nedostatečná tolerance 

 Chybějící respekt 

 Nedostatečná či chybějící motivace 

 

Příklad z praxe 

 

V Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích proběhlo v dubnu 2013 dotazníkové 

šetření, které bylo součástí diplomové práce
3
. Osloveno bylo 27 zaměstnanců muzea 

z celkového počtu 58. Cílem dotazníkové šetření bylo zjistit možnost spolupráce mezi 

muzejním pedagogem a odbornými pracovníky. Z tohoto šetření vyplynulo, že odborní pracovníci 

jsou ochotni spolupracovat a je tedy možné, aby se muzejní pedagog ve své práci o tuto pomoc opíral. 

                                                           
3 Více PEŠKOVÁ, Jitka. Vzdělávací strategie Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Brno : Masarykova 

univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2013. 146 s. Magisterská diplomová práce. 

Vedoucí práce Mgr. Lenka Mrázová. 

 



Dotazník byl sestaven z deseti otázek. Níže jsou uvedeny výsledky čtyř stěžejních otázek, 

které byly pro názornější srovnání vyhodnoceny též pomocí grafického znázornění, které je převzato 

ze zmíněné diplomové práce. 

Výsledky otázky: „Máte zájem o spolupráci při výchovně-vzdělávacích programech? V jaké 

formě?“ 

Šlo o otázku výčtovou, kde je možnost uvádět více možností odpovědí. Odborní pracovníci 

byli ubezpečeni, že půjde výhradně o spolupráci v oboru, kterému se v muzeu věnují. Nejvíce 

odborných pracovníků uvedlo ochotu spolupracovat na tvorbě doprovodných programů, a to 21 

z celkového počtu 27. Možnost práce v terénu uvedlo 19 zaměstnanců. Většinou tuto odpověď uváděli 

archeologové a zaměstnanci, jejichž zaměřením jsou přírodní vědy. 18 zaměstnanců uvedlo odpověď 

„tvorba pracovních listů“, 15 pak „příprava exkurzí“. 9 zaměstnanců shodně odpovědělo, že mají 

zájem spolupracovat na přípravě odborných kurzů a vedení zájmových kroužků.  

 

Graf 1: „Máte zájem o spolupráci při výchovně-vzdělávacích programech? V jaké formě?“ 

 

 

Výsledky otázky: „Vámi preferovaná cílová skupina.“ 

Tato otázka je opět otázkou výčtovou. Cílem otázky bylo zjistit ochotu spolupracovat 

s danými cílovými skupinami na tvorbě či samotné realizaci edukačních programů. Graf představuje, 

jak odborní pracovníci odpověděli na nabízené možnosti.  

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že odborní pracovníci nejvíce preferují práci se seniory, 

s rodinami s dětmi, středoškolskými studenty a s odbornou a laickou veřejností. Tyto skupiny uvedlo 
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17 pracovníků, z celkového počtu 27. Se školáky 1. a 2. stupně pak preferuje spolupráci 15 odborných 

pracovníků z celkového počtu. 13 zaměstnanců má zájem pracovat s návštěvníky zdravotně 

znevýhodněnými. S vysokoškoláky je pak ochotno pracovat 9 dotázaných. 8 zaměstnanců preferuje 

práci s menšinami a dětmi předškolního věku. 

Graf 2: „Vámi preferovaná cílová skupina“ 

 

 

Výsledky otázky: „Vaše předpokládané časové možnosti při spolupráci na tvorbě, či případné 

realizaci výchovně-vzdělávacích programů.“ 

Tato otázka nebyla zpracována pomocí grafu vzhledem k velkým odlišnostem odpovědí. 

Pokud jde o časové možnosti spolupráce, odborní pracovníci většinou uváděli odpověď 1-4 pracovní 

dny v měsíci, které mohou uvolnit v rámci své pracovní doby. S touto časovou podporou a ochotou 

dotázaných, je možné naplňovat vzdělávací strategii, která byla zpracována. 

Výsledky otázky: „Máte zájem o Vaše vzdělávání v oblasti práce s návštěvníky?“ 

Na tuto otázku, která byla zadána formou škály, odborní pracovníci uváděli pouze jednu 

odpověď. 15 zaměstnanců uvedlo kladné odpovědi, tedy „určitě ano“ nebo „spíše ano“. 8 

zaměstnanců uvedlo odpověď „nevím“. Lze se domnívat, že tuto odpověď uvedli ze dvou důvodů. 

Jedním je takto vyjádřená neochota, druhým je pak možnost, přesné nespecifikace daného vzdělávání.  

 

 

 

 

Vámi preferovaná cílová skupina. (možnost volby více cílových skupin)

8

15

15

17

17

9

17

17

13

8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Předškolní děti

Školáci 1. stupeň

Školáci 2. stupeň

Středoškolští studenti

Rodiny s dětmi

Vysokoškolští studenti

Odborná a laická veřejnost

Senioři

Návštěvníci zdravotně znevýhodnění

Menšiny

počet kladných odpovědí



Graf 3: „Máte zájem o Vaše vzdělávání v oblasti práce s návštěvníky?“ 

 

 

 

 

Závěr  

Muzejní pedagogika do muzeí přichází ve větší míře až v posledních deseti letech. 

Odborní pracovníci mnohdy nejsou na tuto, pro některé novou skutečnost připraveni a 

nechápou přínos muzejního pedagoga pro zkvalitnění zprostředkování prezentace expozic a 

výstav. V mnoha muzejních institucích si tedy edukační pracovník musí teprve budovat svou 

pozici. Vzhledem k tomu, je spíše na něm, aby se snažil navázat spolupráci s odbornými 

pracovníky, kteří si někdy, možná z nedostatku informací, jen těžko hledají cestu k tak 

potřebné komunikaci. Vzhledem k faktu, že edukační programy by měly ideálně vznikat 

týmovou prací, tedy ve spolupráci muzejního pedagoga a odborného pracovníka, je třeba 

hledat cestičky, jak dojít ke zdárnému cíli. To obohatí jak práci muzejního pedagoga, tak 

s velkou jistotou i odborného pracovníka. Jen díky společné práci je možné zajistit potřebnou 

kvalitu zvládání dané činnosti. Nejen edukační pracovník má přímou odpovědnost za kvalitu 

doprovodných edukačních programů. Svůj podíl zodpovědnosti mají i kurátoři. Kvalitně a 

profesionálně provedená práce má přímý vliv na návštěvnost muzejní instituce. To je ostatně 

jedním z hlavních cílů muzea. Do naplňování by se pak měli zapojit všichni zaměstnanci a to 

ne jako jedinci, ale jako tým. Ten vyžaduje spolupráci, která je založená na vzájemném 

respektu, toleranci a porozumění. 

Máte zájem o Vaše vzdělávání v oblasti práce s návštěvníky?
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