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PřEDMLUVA

PEtR ChLEBEC

Komise muzejních historiků AMG připravila na duben roku 2020 seminář 
Prezentace dějin v malých muzeích. Ten musel být kvůli pandemii přeložen 
na 23. a 24. září téhož roku, avšak kvůli liknavosti vládních orgánů a hygieny 
se jej nakonec organizátoři rozhodli omezit jen na referenty a streamovat 
jej online.1 Další a již předem propagovanou cestou, jak příspěvky dále roz-
šířit a případně obohatit muzejní veřejnost, bylo vytvořit tento elektronický 
sborník, který nese tentýž název jako proběhlý seminář.

Muzeum jako takové je v České republice chápáno jako paměťová vědec-
ká instituce, která shromažďuje, uchovává, zkoumá a prezentuje své sbírky 
a výsledky vědeckého bádání. Každá část z této triády muzejních činností 
by si zasloužila svůj vlastní seminář, a to z rozličných pohledů – z pohledu 
etiky, rozdílné profese, diverzity muzeí dle specializace, muzea bez sbírek, 
tedy památníků, apod. My jsme se pokusili prezentaci dějin zjednodušit 
do tří hlavních proudů. V prvním figurovala jakási kontinuálnost a konzi-
stentnost muzeí jako držitelů tradic a regionálních dějin, ve kterých právě 
ona malá muzea mají blíže k veřejnosti, a dokážou tak jiným způsobem 
pracovat s vlastním publikem a začleňovat jej do své činnosti. Tím se i Fran-
tišek Frýda dostal ke své odpovědi, zdali mají malá muzea, resp. vlastivědná 
muzea, smysl. Další proud ve vztahu k veřejnosti popsala Petra Šobáňová 
zdůrazňující roli muzea jako živého elementu, který probouzí diskusi a roz-
víjí kritické myšlení společnosti. Zároveň poukázala i na vážné trhliny v ko-
lektivním povědomí české společnosti, které v poslední době vyplynuly na 
povrch, a v nichž muzea hrají svou roli. Tyto chyby a nedostatky představil 
na příkladu soudobých dějin Jakub Jareš, který upozornil zejména na opaku-
jící se strategie muzeí, kde se spíše než regionální dějiny a kultura objevují 
makrohistorická data, která jsou sice známá všem ze vzdělávacích institucí 
a populárně-historické literatury a filmu, avšak nevypovídají nic o regionu. 
Tímto byly naznačeny také základní tři výzvy pro muzea, aby nejen plnila 

 1 Záznam naleznete zde: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNabx5W9 
csYTHErq3W41L00LjR9wvyvSC [link 26. 10. 2021]
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svou roli nositele regionální kultury, ale zároveň se aktivně zapojovala do 
společenského dění a svým vlastním odborným a kritickým přístupem ži-
vila rozvoj společnosti.

Prezentace dějin je často považována za praktickou aplikaci vědy a zejmé-
na oné složky popularizace související s komunikací s muzejním publikem, 
avšak i to by mělo vždy začínat u teorie. Zdeněk Duda svým referátem po-
ukázal na problematiku užívání pojmů, kterými se zaklínáme a které jsou 
brány za důležitou výbavu každého muzejníka, avšak jejich nepochopení 
vede k udržování tradičního muzea a představy zaprášených vitrín, ačkoliv 
vybaveným novým slovníkem. Hledáme-li komunikační platformu v prezen-
taci dějin nebo alespoň její mýtický začátek, musíme vstoupit do depozitáře, 
který je jistou formou komunikace mezi historikem a kurátorem, který před 
ním tento fond vytvořil. Dle Petra Chlebce je pak jen na něm, co sám uvidí 
v policích plných předmětů a jak to bude dále prezentovat svému publiku, 
avšak jako historik by se měl k němu stavět jako lidožrout. U komunikace 
zůstala i Monika Mikulášková, která upozornila na nutnost komunikace 
uvnitř muzea, kdy někteří z pracovníků hrají důležitou roli mediátorů, kte-
ří propojí odlišné obory v rámci jedné instituce, aby pak vznikla úspěšná 
a efektivní komunikace. Do teoretické stránky muzeí, která se často považu-
jí za výhradního držitele tradic a vědeckých hodnot, vnesl další vrstvu mu-
zejních institucí Václav Sixta, jenž představil muzea jako instituce vtažené 
do moderního komunikačního světa, kde muzea vznikají živelně, kde jsou 
součástí trhu a marketingu. K tomu všemu se váže i ona prezentace dějin, 
která se v tradičním muzeu přizpůsobuje požadavkům společnosti.

Již jsme naznačili, že prezentace dějin v muzejním prostředí je chápána 
jako praktická věda popularizace dějin, a tak ani zde nemohly chybět pozi-
tivní příklady v malých muzeích. Jedním z nich bylo představení roku 1989 
a regionálních událostí na Chomutovsku, které přednesla Miroslava Brůnová. 
Přestože se jednalo o obtížné téma, které je doposud živé, rozhodli se zde 
právě pro něj využít netradiční formu únikové hry. Mluvíme-li o malých mu-
zeích, dotýkáme se zároveň sítě muzeí v České republice, kde tyto instituce 
mají tvořit až 60 % z celkového počtu muzeí, a tak je očekávatelné, i když 
v praxi mnohdy neviděné, že budou i nějak navázána na krajské a státní in-
stituce. Takovou praxi představil Jaroslav Martínek, který popsal vybudování 
muzea v Hrotovicích, jež doplnilo síť muzeí a kulturní obraz Třebíčska. Po-
slední příspěvek vyšel z malého muzea v Praze, které nelze zcela považovat 
za malé vzhledem k širokému sbírkovému fondu i personálu přesahujícímu 
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10 pracovníků, avšak svým tématem a budovou zde bylo zařazeno právě mu-
zeum v domě U Zlatého prstenu, kde je expozice prezentující Prahu v době 
Karla IV. Iva Vachková představila klady i zápory, které skýtá expozice v pa-
mátkově chráněné budově, do níž zasahovali rozliční odborníci a umělci, 
avšak bez vhledu pracovníka pro styk s veřejností.

Poslední otázkou, kterou jsme doposud neodpověděli, zůstalo, co je to 
vlastně to malé muzeum, na které jsme nalákali posluchače v názvu? Poprav-
dě středobodem sborníku je spíše prezentace dějin v muzeu, z čehož i po-
stupně vyplynula definice malého muzea. Vycházeli jsme vlastně z aktuální 
diskuse nad problematikou malých muzeí, která se mne osobně dotkla již 
v roce 2015, čerstvě po nástupu do jednoho z oněch „malých“ muzeí v Blatné. 
Tehdy bylo uspořádáno setkání malých muzeí z jižních Čech a Podbrdského 
muzea, podle něhož bych mohl charakterizovat malá muzea jako izolova-
ná a bezradná či nezkušená a hlavně nespokojená se svými zřizovateli, kdy 
jejich osud visel na vlásku právě kvůli městskému zastupitelstvu. Pak jsem 
ovšem musel dojít také k názoru, že Blatná a např. také Volyně nemá malé 
muzeum, protože se nám dařilo vědecky bádat a rozvíjet se ve spolupráci 
s našimi zřizovateli. Racionálnější vymezení malého muzea nám poskytl 
Věstník AMG z roku 2007, kde se tento pojem pokusila vymezit nejprve 
Jana Hutníková, která je staví do protikladu k okresním muzeím.2 V témže 
čísle se k definici malého muzea pokusil přiblížit Jiří Žalman, který však 
nakonec konstatoval, že jedinou přesnější definicí by mohl být počet za-
městnanců do 10 osob, čímž by bylo charakterizováno i ono „podvyživené 
muzeum“, jak jej označila Petra Šobáňová.3 Tento deficit by se u malých 
muzeí oproti oněm velkým měl projevit i na vědecké stránce projevující se 
v kvantitě a kvalitě výstav a vědeckých prací, i když s tímto rozdělením Petra 
Šuleře se jen těžko ztotožňujeme, neboť bychom museli zpochybnit místo 
malých muzeí a jejich smysl v muzejní síti, pokud bychom o nich uvažo-
vali jako o amatérských výstavních síních.4 U definice malého muzea jako 

 2 Jana HUTNÍKOVÁ, Úvodník. Věstník AMG 2/2007, s. 2.
 3 Srov. Jiří ŽALMAN, Malá muzea (Přednáška na semináři v Plzni). Věstník 

AMG 2007, s. 8–10; Petra ŠOBÁŇOVÁ, Muzejní expozice jako edukační mé-
dium. 2. díl. Výzkum současných českých expozic. Olomouc 2014, s. 418–421.

 4 Petr ŠULEŘ, Věda a virtuální muzeum. In: A. Komárková – P. Medříková – 
M.  Buriánková, Muzealizace v  soudobé společnosti a  poslání muzeologie. 
Praha 2008, s. 64.
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personálně podhodnoceného zůstal i František Šebek, který se v roce 2019 
pokusil více přiblížit k charakteristice takové instituce, která je povětšinou, 
ale ne vždy zřizována obcí, má menší sbírkový fond a méně zaměstnanců, 
kteří musí být multifunkční a nahrazovat tento deficit svou pílí.5 Zajímavější 
je posun Jany Hutníkové, která i v roce 2019 připravila předmluvu k proble-
matice malých muzeí, avšak nyní se již přiklonila k názoru, že nejsou malá 
či velká muzea dle zřizovatele, ale pouze muzea.6 V závěru tedy lze říci, že 
podle nás jsou malá muzea ta, která se za malá považují nebo se snaží svou 
velikostí či profesním zaměřením od ostatních vyčlenit jako střední či velká, 
a tak se sama mnohdy dostanou do oné nemuzejní malosti.

  Použitá literatura

 – HUTNÍKOVÁ Jana, Úvodník. Věstník AMG 2/2007, s. 2.
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MAJÍ MALá MUZEA,  
ZVLášTĚ TA VLAsTIVĚDNá,  
bUDOUCNOsT?

FRANtIšEk FRýDA

AnotACE

EXIStUJE tRH VoLnÉHo ČASU A PoRoStE nA nĚM V DŮSLEDKU GLoBALIZACE KonKU-

REnCE? A tÝKÁ SE to VŮBEC MUZEÍ? JAKÁ BY MĚLA (MoHLA) BÝt V RYCHLE SE MĚnÍ-

CÍM SVĚtĚ ÚLoHA REGIonÁLnÍCH VLAStIVĚDnÝCH MUZEÍ? PŘI HLEDÁnÍ oDPoVĚDÍ nA 

tYto ZDÁnLIVĚ oDtAŽItÉ otÁZKY SE AUtoR PŘÍSPĚVKU PoKUSÍ ZCELA KonKRÉtnĚ 

FoRMULoVAt HLAVnÍ PRoBLÉMY MALÝCH VLAStIVĚDnÝCH MUZEÍ. nEBUDoU-LI totIŽ 

V  BUDoUCnU ŘEŠEnY, PoVEDE to K  MARGInALIZACI toHoto ZVLÁŠtnÍHo tYPU MU-

ZEÍ. „VEnKoVSKÁ“ (MALÁ) VLAStIVĚDnÁ MUZEA JSoU DnES ZVLÁŠtnÍM FEnoMÉnEM 

VÝVoJE EVRoPSKÉHo MUZEJnICtVÍ A  otÁZKA, ZDA PŘEŽIJÍ 21. StoLEtÍ, JE PoDLE 

AUtoRA LEGItIMnÍ. 

MALÉ MUZEUM. JAK BYCHoM JEJ DEFInoVALI? 

 – Je to muzeum, které má málo sbírkových předmětů?
 – Je to muzeum, které má málo pracovníků?
 – Je to muzeum v malém městě či obci?

Pojem malé muzeum není nikde definován a je relativní. Je to muzeum 
v malém městě nebo obci? Známe muzea v malých městech a obcích, která 
mají početné a významné sbírky, které úspěšně prezentují a publikují. Je 
to muzeum, které má málo pracovníků? Ani malý počet pracovníků není 
rozhodující, protože záleží na jejich kvalitě. Nebo je malým muzeem takové, 
které má malý počet sbírkových předmětů? Známe muzea, která začínala 
s minimem sbírkových předmětů a v nedávné době a dnes patří mezi vý-
znamná regionální muzea. A naopak v minulosti významná muzea s vel-
kým sbírkovým fondem dnes stagnují.

Jistým kritériem, byť opět s výhradami, by mohla být velikost regionu, 
ve kterém působí, či regionu, který je jejich sbírkotvornou oblastí. V takovém 
případě jsou malá muzea ta, která působí v jednom městě nebo obci, případ-
ně v katastrech k obci přidružených. Ale ani to není rozhodující. Přistupuje 
k tomu další neméně důležitý ukazatel, kterým je zaměření – specializace 

 9 1
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muzea. Čím užší specializace, tím pravděpodobně menší muzeum. Úzce 
specializovaná muzea jsou dnes většinou soukromá. Muzea financovaná 
z veřejných zdrojů jsou nejčastěji muzea vlastivědného charakteru a jejich 
počátky sahají ještě do konce 19. století. Vlastivědná muzea jsou středoev-
ropským fenoménem a tvoří přibližně 90 % všech muzeí v České republice, 
z toho malá muzea 60 %.

Právě velikost regionu, ve kterém vlastivědné muzeum působí, a tím 
i velikost zřizovatele muzea, je častou příčinou existenčních problémů ma-
lých muzeí. Prvořadým úkolem malých muzeí, stejně jako těch velkých, je 
vytvořit ve veřejnosti povědomí o nezastupitelnosti muzea jako střediska 
hmotné paměti minulosti přírody a společnosti – tj. centra tvorby sbírek.

Druhým úkolem je tuto paměť (sbírky) uchovávat pro budoucí generace 
a třetím je hmotnou paměť prezentovat veřejnosti, a to jakoukoliv formou. 
Je nutno si uvědomit, že žádný z těchto úkolů nelze vynechat. A právě v je-
jich vyváženosti a návaznosti je význam muzeí, a to již téměř dvě století. Od 
poloviny šedesátých let 19. století do roku 1880 vzniklo na venkově 15 muzeí, 
roku 1890 jich bylo kolem 60. Po Jubilejní hospodářské výstavě roku 1891 
a Národopisné výstavě českoslovanské v roce 1895 bylo založeno 80 nových 
vlastivědných muzeí. Muzea své sbírky rychle budovala z místních darů 
a odkazů a sbírky začínaly být nejen shromažďovány, ale i zařazovány do 
širšího historického a přírodovědného kontextu. V té době se v muzeích na 
základě sbírek konstituovala řada nových vědních specializací.

Pohled veřejnosti na muzeum je různý. Pro někoho je muzeum zbytečné, 
někomu by stačily jen výstavy vypůjčené, pro zřizovatele je mnohdy jen fi-
nanční přítěží. Muzea v 19. století nevznikala bezdůvodně a určitě nevznikla 
jako sklady předmětů, které je nám líto vyhodit. Muzea sehrála významnou 
roli v národním sebeuvědomění jednotlivých národů i států. Ani v součas-
ném světě tomu není jinak. Právě v globalizovaném světě, kde se stírají kul-
turní rozdíly a tradice, hrají muzea o to větší roli. Řada států třetího světa, 
které bojují s chudobou, věnuje na svá muzea nemalé (a jinde chybějící) 
finanční prostředky, protože si uvědomuje, že poznání minulosti a vlast-
ní kulturní identity je nedílnou součástí vzdělání a opodstatnění samotné 
existence národa a státu. A zde musíme bohužel konstatovat, že muzejní 
pracovníci mnohdy neúspěšně přesvědčují zastupitele o významu muzea 
a jeho existenci v obci, kde by vás většina občanů zažalovala za to, že jste je 
nazvali nekulturními tvory. A k tomu přistupuje fakt, že volené představitele 
veřejnosti takto přesvědčují každé čtyři roky, a když je za dva roky přesvědčí, 
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blíží se další volby a zase se nic neděje a čeká se, jak dopadnou. Je to o prio-
ritách – ano, je nutný vodovod, je nutný chodník, ale ten lze vybudovat kdy-
koliv. Lze však kdykoliv vybudovat vztah k místu kde žijeme, k obci, státu, 
národu? Díku tomuto vztahu našich předků ke krajině a tradicím zde ještě 
sedíme a hovoříme česky.

Zmíněné pochybnosti o muzeu a jeho trvání vedou k pochybnostem o per-
spektivě zaměstnání v takové instituci, vedou k nejistotě o finančním zabez-
pečení a především o možnostech profesního a společenského růstu. To se 
odráží v menším zájmu mladých odborníků pracovat v malém muzeu. Neče-
ká je tam nic dobrého. Pracovník s historickým vzděláním je mnohdy nucen 
zpracovávat a evidovat sbírky přírodovědné a naopak. Argument „pan řídící to 
taky dělal sám a zadarmo“ není odrazem minulého století, ale mnohdy kru-
té dnešní reality. Ano, dříve tomu tak bylo, malá muzea vznikala především 
na základě spolkové a dobrovolnické činnosti muzejních spolků, případně 
z podnětu obce, a byla muzejnímu spolku svěřena do péče. Na základě refo-
rem státu pod pokřivenou komunistickou ideologií byly spolky zrušeny. Malá 
muzea tak byla převedena pod správu Národních výborů. Kulturnost předsta-
vitelů národních výborů v roce 1951 není nutno komentovat. Centrálním roz-
hodováním byla řada místních muzeí zrušena, převedena do muzeí vyššího 
typu, anebo zcela zanikla. V obcích tak byla přerušena kontinuita podpory 
a zájmu veřejnosti. Osud muzeí a jejich sbírek se stal úřednickou záležitostí 
bez podpory veřejnosti a volontérů, kteří se cítili ukřivděni a většinou se proti 
neodbornému nakládání s muzeem neodvážili ani ozvat, aby neohrozili sebe 
a svou rodinu. Přes všechny tyto překážky mnohá venkovská muzea přežila. 
Po roce 1990 nastalo oživení společnosti a záhy začala vznikat nová muzea. 
Novým fenoménem se stala soukromá muzea vznikající z privátních sbírek. 
Vznikla tak řada úzce tematických expozic a muzeí. V souvislosti se změnou 
společenských podmínek přípravou nového zákona vznikla v muzejní veřej-
nosti široká diskuze o definici muzea. V 90. letech nebyla politická vůle vydat 
zákon o muzeích jako institucích. Proto zákon č. 122/2000 Sb. je zákonem 
o sbírkách, přestože je závazný právě pro veřejnoprávní instituce – muzea, 
a ne pro soukromé expozice. Došlo tak k tomu, že muzeum, byť je v zákoně 
definováno, není ochranným názvem a muzeem si každý může nazvat, co 
se mu zlíbí, bez ohledu na to, zda naplňuje mezinárodní definici muzea, kdy 
mnohdy není ani sbírkotvornou institucí ani nenaplňuje další kritéria mu-
zejní instituce. To by svým způsobem měl napravit připravovaný nový zákon, 
který je však stále ve stavu zrodu. 
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Definice ICOM říká: “Muzeum je stálá nevýdělečná instituce ve služ-
bách společnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vysta-
vuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, výchovy 
a potěšení“. 

Definice muzea je důležitá i z toho důvodu, že si zřizovatelé a vlastníci 
muzejních sbírek často náplň činnosti slučují s jinými funkcemi, které však 
spíše přísluší kulturním organizacím jiného typu. Velké muzea se tomuto 
trendu ubránila, menší venkovská muzea na slučování mnohdy doplatila. 
Není tolik podstatné, zda menší muzeum je samostatnou institucí jako 
právnickou osobou. Důležité je, aby, pokud je součástí kulturního zařízení 
širšího zaměření, byly jeho muzejní činnosti ve zřizovací listině jasně defi-
novány a muzeum nesuplovalo činnosti, které mu nepřísluší na úkor mu-
zejních činností. Mnohdy je totiž činnost muzea posuzována podle počtu 
návštěvníků, což vede k tomu, že muzejní pracovníci ve snaze zavděčit se 
zřizovateli pořádají výstavy, které nesouvisejí s muzejní činností a v řadě pří-
padů se jedná o komerční výstavy pochybné úrovně odborné i estetické.

Uvolnění hranic a možnost žít v globálním světě, rozvoj informačních 
technologií a snaha vyrovnat se rychle západnímu světu vedli někdy i v mu-
zeích k nemístnému opojení moderními technologiemi. V současnosti se 
muzea ve světě opět vracejí k prezentaci autentického hmotného dědictví 
a moderní technologie jsou jen doplňkem informačním a estetickým. Ná-
vštěvníci do muzea přicházejí shlédnout skutečné hmotné doklady života 
a ne hledět opět na obrazovku jako u televize či počítače. Důraz je nutno 
klást na vývoj příslušného regionu a na dokladech tohoto vývoje stavět i do-
provodné a edukační programy.

Pokud budou malá muzea úspěšně plnit úkoly definice muzea ve svém 
regionu, stanou se hmotnou a prezentační základnou pro poznání místa 
života místních obyvatel a zdrojem informací pro návštěvníky příslušného 
města či obce. Právě prezentace regionálního vývoje a regionálních zvlášt-
ností je odliší od globálně šířených informací a budou atraktivní i pro míst-
ní občany. Místní a úzký kontakt s regionální komunitou umožňuje také 
rozvíjet sbírkotvornou činnost hmotné i nehmotné kultury, a tím i lokální 
patriotismus obyvatel. Velká muzea možnost této vazby nemají nebo ji mají 
omezenou.

Pokud máme tedy odpovědět na otázku, zda mají malá vlastivědná muzea 
v budoucnosti nárok na existenci, musíme konstatovat: Ano, mají, dokon-
ce mají úlohu nezastupitelnou. Muzea, až na výjimky, vznikala z lokálních 
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potřeb a k tomu se svou činností musíme vrátit. Musí však plnit své poslání 
a neustrnout na místě.

Centralizace je spíše ke škodě než k užitku. Máme celou řadu příkladů 
centralizačních snah v mnohých krajích, kde byla muzea slučována mezi 
sebou i s jinými kulturními institucemi, ale ve všech případech se ukázalo 
toto sloučení jako nevyhovující a po několika letech došlo opět k rozdělení 
těchto uskupení. Byly však napáchány škody, mnohdy trvalé. Především utr-
pěl právě vztah s místní komunitou. Problematika malých muzeí je složitá 
a má své lokální odlišnosti, v tom je však jejich význam.

Na závěr si dovolím parafrázovat otřepané úsloví: „Není malých muzeí, 
jsou jen muzea špatná a dobrá“. A je na nás muzejních pracovnících, zda 
o našem nezastupitelném poslání v místě působení, dokážeme přesvědčit 
veřejnost. Pokud ano, pak i zřizovatelé budou muzeum považovat za vý-
kladní skříň svého regionu.



MUZEJNÍ PREZENTACE  
JAkO EDUkAčNÍ MéDIUM

PEtRA šOBáňOVá

AnotACE:

PŘÍSPĚVEK PREZEntUJE KonCEPt MUZEJnÍ PREZEntACE JAKo EDUKAČnÍHo MÉDIA, 

tEDY PRoStŘEDKU PRo VZDĚLÁVÁnÍ A  PoUČEnÍ RŮZnÝCH nÁVŠtĚVnICKÝCH SKU-

PIn. AUtoRKA SE ZAMĚŘUJE nA MoŽnÉ InoVAtIVnÍ PŘÍStUPY K  tVoRBĚ MUZEJnÍ 

PREZEntACE DĚJIn, JEŽ VHoDnĚ REAGUJÍ nA VZDĚLÁVACÍ PotŘEBY nÁVŠtĚVnÍKŮ 

A ZVYŠUJÍ EDUKAČnÍ PotEnCIÁL MUZEA. PoJMEnUJE nĚKoLIK oBoRoVÝCH PRoBLÉ-

MŮ PREZEntACE DĚJIn A  PŘIPoMEnE KLÍČoVÉ PEDAGoGICKÉ ZÁSADY A  PŘÍStUPY 

VYUŽItELnÉ V  PŘÍPRAVĚ MUZEJnÍ PREZEntACE VStŘÍCnÉ VŮČI VZDĚLÁVACÍM Po-

tŘEBÁM nÁVŠtĚVnÍKŮ. PŘEDStAVÍ tAKÉ DÍLČÍ InoVAtIVnÍ PŘÍStUPY, KonKRÉtnĚ 

nARAtIVnoSt A GAMIFIKACI.

EDUKAČnÍ PotEnCIÁL MUZEJnÍ PREZEntACE DĚJIn 

V KontEXtU AKtUÁLnÍCH oBoRoVÝCH PRoBLÉMŮ 

Prezentace dějin v muzeích je tématem, jež spadá nejen do oblasti muze-
ologie nebo historiografie, ale přirozeně zajímá také muzejní pedagogiku 
a didaktiku dějepisu. Pedagogické hledisko přitom nabízí možnost reflekto-
vat nejen klasické oborové, na obsah zaměřené problémy, ale také neméně 
důležité hledisko způsobu a formy muzejní prezentace a její relevance pro 
různé skupiny návštěvníků a pro budování spolupráce mezi muzeem a ško-
lou. Následující text prezentuje a objasňuje koncept muzejní prezentace jako 
edukačního média a pokouší se vnést do muzeologického kontextu několik 
pedagogických inspirací. Zaměří se na možné inovativní přístupy k tvorbě 
muzejní prezentace, jež vhodně reagují na vzdělávací potřeby návštěvníků 
a zvyšují edukační potenciál muzea; vše se zohledněním problematiky pre-
zentace dějin v muzeu.

Na muzejní prezentaci lze nahlížet různě, mimo jiné prizmatem muze-
ologie, teorie komunikace nebo pedagogiky. Představíme-li si prezentaci 
jako součást jednoduchých schémat, pak v rámci muzeologie jde o pre-
zentaci muzealizovaných prvků za účelem vytváření modelů světa a jeho 
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interpretace, v rámci teorie komunikace se jedná o veřejné komunikování 
nějakého obsahu pomocí sdíleného kódu směrem k adresátům-veřejnosti, 
z hlediska pedagogického pak jde o specifické edukační médium, v němž 
dochází k nějakému druhu učení; prezentaci vytváří tým muzejníků a ná-
vštěvník se v ní pohybuje a skrze tento prostředek přijímá nabízený obsah 
a konstruuje na jeho základě nové vlastní poznání. 

Podobných výkladových rámců bychom jistě mohli najít více, podstat-
né je uvědomit si, co mají společného. Ve všech těchto modelech jde o de-
skripci interakce, živého procesu komunikace mezi tvůrci obsahů a jejich 
konzumenty, a to skrze konkrétní (prezentační, komunikační, edukační) 
médium. Všechny tyto modely přitom mohou být funkční pouze tehdy, když 
o prezentaci neuvažujeme jen jako o produktu, nýbrž jako o „živé“, mnoho-
vrstevnaté struktuře, jež je užívána návštěvníky v dynamickém percepčním 
a interpretačním procesu. A když na tento produkt zaměříme svůj pohled 
právě z perspektivy návštěvníka, jemuž je určen. To samozřejmě platí jak 
obecně, tak také o prezentaci dějin, jež se ovšem vyznačuje mnohými spe-
cifiky a funkcemi; ty je třeba brát v potaz při pojímání a tvorbě prezentace 
jako edukačního média.

Historiografie sama a následně také prezentace historie má své zvláštní 
funkce např. při vytváření kolektivního vědomí, při utváření identity a ob-
razu národa a společnosti. V ideálním případě by měla nejen prezentovat 
uplynulé děje a jejich souvislosti, ale také ukazovat návštěvníkům, že také 
oni osobně mají své místo v současných procesech, jež se ve složitých vlák-
nech prolínají s minulými a budoucími ději. V demokratické společnosti 
je žádoucí, aby návštěvník chápal sebe sama jako aktéra těchto dějů a doká-
zal reflektovat nejen kontexty dějinných událostí a předělů, ale také aby si 
dokázal klást podstatné otázky – mezi nimi i ty, jež směřují k osobní odpo-
vědnosti jedince za stav společnosti nebo k paralelám mezi minulými jevy 
a současností.

Pokud se na problém zaměříme v kontextu vzdělávání, je třeba zvažo-
vat také kurikulární souvislosti a vůbec postavení dějepisu ve všeobecném 
vzdělávání. To má totiž také své kritické body, jež muzea mohou pomoci 
řešit nebo na ně reagovat, ať již jde o přetrvávající encyklopedičnost, cykle-
ní obsahu nebo absenci přesahů výuky dějin do současných témat. Často 
se nedaří utvářet paralely a využívat nosné komparace minulosti se součas-
ností, protože výuka zůstává na rovině deskripce a nerozvíjí vyšší úrovně 
myšlení žáků. Z hlediska obsahu se ve výuce dějepisu na školách kritizuje 
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nedostatek času na novodobou historii nebo tendence k reprodukci (národ-
ních) mýtů a k povrchnosti1. 

Přes všechny problémy, jež bychom mohli ve výuce dějepisu identifiko-
vat, pedagogika a didaktika dějepisu vyvinuly řadu postupů a originálních 
způsobů didaktické transformace, které se mohou stát inspirací nejen pro 
inovaci výuky na školách, ale i pro muzejní kulturu.

Ta sama se potýká s různými slabými stránkami, jež se týkají jak nabízeného 
obsahu, tak využitých prezentačních postupů. Mezi přetrvávající negativní rysy 
můžeme zařadit prezentaci „suché“ faktografie bez názornosti, popisnost, odta-
žitost, přemíru textů nebo vršení sbírkových předmětů bez dostatečně objasně-
ných souvislostí a významů. Předměty bývají vytržené z kontextu a doplňuje je 
mnohdy jen muzejní žargon, dětem a laikům přirozeně nesrozumitelný.

Z obsahového hlediska lze kritizovat uplatňování narativu neproble-
matičnosti předložené interpretace nebo absenci určitých témat a hledi-
sek. Citelně chybí zpracování aktuálních témat a souvisejících problémů, 
jež pochopitelně mají své historické kořeny. I když lze pochopit, že různé 
autorské kolektivy a metodologické školy přisuzují jednotlivým tématům 
a faktorům odlišnou důležitost, přece jen svět okolo nás dnes řeší mnohá 
výbušná témata a kulturní války, k nimž má historie co říct. Je nebezpečné, 
když je veřejná debata o nich ponechána jen v rukou facebookových disku-
térů nebo dezinformátorů. A nemusí se jednat jen o typická česká národní 
témata vzbuzující kontroverzi, ale také o témata „průřezová“, u nás kupodivu 
neméně kontroverzní, jež mají své historické souvislosti, které jsou nutné 
k jejich pochopení a přijetí (typicky např. téma rovnoprávnosti mužů a žen, 
u nás zlehčované nebo vulgarizované). 

 1 Již v roce 2009 například MŠMT připravilo obsažné doporučení školám týka-
jící se výuky dějin 20. století, jímž reaguje na „současný nárůst extremistic-
kých a nedemokratických politických tendencí a zároveň reaguje na aktuální 
a naléhavé požadavky současnosti, charakterizované důrazem na vzdělává-
ní žáků v problematice moderních a zejména nejnovějších dějin.“ (Doporuče-
ní MŠMT k výuce dějin 20. století, Č. j.: 17 245/2009–22, Praha 2009, s. 1) Ten-
to materiál věcně popisuje řadu kritických bodů a nabízí konkrétní metody 
a zdroje do výuky. K problematice národních mýtů a témat, s nimiž se nám 
nedaří pracovat bez předsudků, lze doporučit publikaci Tomáše Krystlíka Co 
v českém dějepisu chybí. Viz Tomáš KRYSTLÍK, Co v českém dějepisu chybí, 
Ústí nad Labem 2016. 
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V postkomunistické zemi je zajisté problematické uchopit nedávné his-
torické události a lze pochopit snahu o současné nové uchopení tradičních 
témat, jež byla zneužívána k politickým účelům (příkladně husitství a jiné 
fenomény starší historie)2. Přestože jsou tato témata stále nosná, nezpů-
sobuje jejich nadprodukce jisté zacyklení a méně prostoru pro témata, jež 
hýbou naším širším geopolitickým prostorem a dávají do pohybu děje, jež 
se stávají potenciálními „historickými milníky“?

I při vědomí skutečnosti, že současná česká historiografie zajisté použí-
vá jiná hlediska a metody než ty vycházející z typických akcentů klasické-
ho historismu z počátku 20. století, není tento posun v mnoha muzejních 
expozicích příliš viditelný. V této souvislosti se nabízí otázka, do jaké míry 
mají expozice odrážet logiku, strukturu a akcenty historiografie a do jaké 
míry mají být spíše edukačním médiem schopným oslovovat různé skupi-
ny veřejnosti včetně dětí a škol a otevírat celou potřebnou škálu témat. 

Na tuto otázku jistě neexistuje jednoznačná odpověď. Podstatné pro tvůrce 
expozic je být si vědom těchto pólů a jiných cílů historiografie jako vědního 
oboru a muzejní prezentace jako edukačního, celospolečensky vlivného mé-
dia. Pokud se tvůrci dlouhodobě přiklánějí pouze a jen k vnitřní logice oboru 
a sbírky, pak jim mohou unikat podstatná témata a může vznikat mimoběž-
nost mezi společenskými potřebami a aktivitami muzea. Pro tvůrce expozic 
by bylo přínosem vykročit občas z odborného diskurzu a reflektovat názory 
a historické povědomí společnosti, stejně jako realitu a podmínky výuky 
dějepisu na školách. Je třeba vykročit z příslovečné věže ze slonoviny.

Pokud se podíváme na západ od našich hranic, překvapí nás v muzejní 
kultuře právě toto provázání se současností a také mnohdy zcela jiné pojetí 
kulturněhistorických expozic: s aktualizacemi, s přesahy do současnosti, 
s různými vrstvami naznačujícími, že historie neznamená jen přehlídku 
artefaktů, ale především příběhy a děje, jež mají své vyústění dnes – prá-
vě v  tom, co prožívá naše generace3. Tato aktuálnost není přitom dána 
pouze prezentačními prostředky, ale už samotnou volbou takto nosných 
témat a  jejich koncepcí – a  je zřejmé, že relevance témat se posuzuje 

 2 K tomu viz např. Maciej GÓRNY, Několik úvah o české historiografii po ro- 
ce 1989, Dějiny – Teorie – Kritika 1, 2007.

 3 Dobrým příkladem mohou být expozice People‘s History Museum v Manches-
teru.
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podle jiných měřítek než jen podle logiky a struktury historiografie jako 
vědního oboru4. Z tohoto pohledu se kromě jiných nabízí také otázka, již 
si klade samotná historiografie: jak „národní“ by měla být současná česká 
historiografie a jak „národní“ by měla být prezentace historie v muzeích. 
Jaké místo v ní mají zaujímat témata jako formování českého národa, 
česko-německé vztahy, sudetoněmecká problematika nebo téma odsunu. 
Jakkoliv je nezbytné tato témata zpracovávat, úzký rámec národní histo-
rie může umocňovat naši tendenci vnímat svět omezeně a reprodukovat 
náš národní paradox, kdy na jednu stranu svůj význam přeceňujeme a na 
druhou stranu trpíme komplexem méněcennosti5. Není od věci nahlížet 
národní témata v širších geopolitických souvislostech a v kontextu glo-
bálních jevů.

IntEGRACE EDUKAČnÍHo HLEDISKA Do PŘÍPRAVY PREZEntACE – 

PREZEntACE (DĚJIn) A nÁVŠtĚVnÍK

Výše naznačené problémové okruhy tvoří zejména oborově podmíněnou 
část problematiky, zcela samostatný okruh problémů prezentace dějin se 
týká způsobu uchopení zvolených témat. Už byly zmíněny některé slabé 
stránky současných prezentací historie, jako je popisnost, nesrozumitelnost 
nebo odtažitost bez názornosti a souvislostí. 

V této souvislosti lze zmínit mnohé pedagogické inspirace, jež nabízejí 
objasnění a pochopení procesu interakce exponátu (jako klíčového prostředku 
prezentace) a návštěvníka a mohou být impulzem pro navržení inovativních 
postupů zvyšujících úspěšnost prezentace a její sdělnost. 

Zatímco předpokladem úspěšnosti komunikačního procesu je společný 
kód sdílený oběma účastníky komunikace, mluvčím i adresátem (v muzejní 
prezentaci jde o muzejní „jazyk“, tedy komplex výstavních prostředků a po-
stupů), v případě procesu edukačního je předpokladem úspěchu – mimo 
jiné – uplatnění funkčních pedagogických zásad nebo přístupů, jež lze do 
muzejního prostředí úspěšně aplikovat. Prezentaci pak chápeme jako speci-
fické a nezastupitelné edukační médium, jehož účinnost významně stoupá 
např. díky dnešnímu častému využívání didaktických exponátů, interaktiv-
ních nebo multimediálních prvků a dalších inovací.

 4 M. GÓRNY, Několik úvah o české historiografii po roce 1989, 2007.
 5 Zdeněk VAŠÍČEK, Slavoj Český & spol.: mistrova divertimenta. Praha 2010. 
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Muzejní prezentaci ve smyslu edukačního média chápeme jako prostře-
dek pro vzdělávání a poučení různých návštěvnických skupin a v této souvis-
losti je třeba připomenout, že vzdělání neznamená pouze soubor znalostí, 
tedy kognitivní rozvoj, ale také rozvoj na rovině afektivní, postojové, rozvoj 
interpretačních nebo metakognitivních schopností. Edukační médium tedy 
rozhodně není synonymem pro „učivem“ přetížený didaktický prostře-
dek – ať již si představíme učebnici nebo expozici. Připomeňme rovněž, že 
edukačním médiem je muzejní prezentace ze své podstaty vždy – médiem 
méně či více intencionálním, účinným, inovativním.

Koncept prezentace-edukačního média znamená, že v procesu přípravy 
prezentace je dané hledisko uvažováno a je integrováno jak do procesu pří-
pravy, tak do výsledku – zkrátka muzeum vychází dostupnými prostředky 
vstříc vzdělávacím potřebám a zvídavosti návštěvníků. Expozice se pak vy-
tváří s vědomím nutnosti didaktické transformace obsahu, která předpoklá-
dá redukci a hledání vhodných prostředků, analogií, srovnání, příběhových 
prvků apod., jež napomohou návštěvníkům k přijetí obsahu expozice a jeho 
(nejen) kognitivního uchopení.

Při daných úvahách pracujeme s pojmem vzdělávací potřeby návštěvní-
ků. Přestože se dané sousloví objevuje v pedagogice v různých významech 
a souvislostech, v daném kontextu rozumíme vzdělávací potřebou přirozený 
potenciál člověka k poznávání a permanentnímu rozvoji svých vědomostí, 
schopností, dovedností, názorů nebo způsobů praktického jednání. 

Takto chápané vzdělávací potřeby provází často touha po sebenaplnění, pří-
padně sebepřekročení, tendence k prohlubování zkušeností, znalostí i kvality 
duchovního, emocionálního a sociálního života. Předpokládáme, že všechny tyto 
potenciality může člověk naplňovat právě svou účastí na muzejní kultuře.

Vzdělávací potřeby samozřejmě pociťují děti, mládež i dospělí lidé a na 
ně všechny by se muzejní prezentace měla obracet. Úkolem muzea je při-
pravovat pro učení podnětné situace, podněcovat vzdělávací potřeby návštěv-
níků, vycházet jim vstříc a odpovídat na ně vhodnými expozičními přístupy 
a zařazováním různých didaktických prvků, které jednak učení návštěvníků 
usnadňují a jednak iniciují: vybízejí k experimentu, hře, ověřování informací 
a umožňují jejich pochopení6. 

 6 Petra ŠOBÁŇOVÁ, Muzejní expozice jako edukační médium. 1. díl, Přístupy 
k tvorbě expozic a jejich inovace, Olomouc 2014.
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Jakou prezentaci by tedy bylo možné považovat za účinné a podnětné 
edukační médium? Jde o prezentaci, která co nejvíce vychází vstříc vzdělá-
vacím potřebám návštěvníků a uspokojuje je různými formami: nabídkou 
zajímavých témat a konkrétních podnětů v podobě muzealizovaných origi-
nálních dokladů a reprezentantů určité skutečnosti, dále speciálně připra-
venými, maximálně názornými reprezentanty určité skutečnosti (tedy nejen 
sbírkovými předměty) a pomocnými prezentačními prostředky, které usa-
zují prezentované předměty do souvislostí a objasňují jejich význam.

Integrovat edukační hledisko do přípravy prezentace pak znamená zejména:
 – pečlivě argumentované a promyšlené úvahy o cílech a obsahu prezentace;
 – aplikace pedagogických postupů a zásad, jež zajistí, aby se cíle mohly na-

plnit a nezůstaly „ztraceny v překladu“ muzejního žargonu nebo výstav-
nického stereotypu.

KLÍČoVÉ PEDAGoGICKÉ ZÁSADY A PŘÍStUPY VYUŽItELnÉ V PREZEntACI DĚJIn

Každá muzejní expozice může být pokládána za edukační médium – vždyť 
učit se něčemu novému lidé mohou v různých situacích i prostředích, a to 
i v mnohem méně podnětných, než jsou i ty nejméně sdělné a ryze forma-
listické muzejní prezentace. Na druhou stranu předpokládáme, že expozi-
ce může vyjít návštěvníkům vstříc a odpovědět na jejich vzdělávací potřeby 
různými přístupy a konkrétními prvky. Každý si v praxi ověřil, že některé 
expozice jsou účinnějším edukačním médiem než jiné, některé zaujmou, 
jiné nudí, některým se podaří podat silné svědectví, na jiné návštěvník rych-
le zapomene. 

Pro zvýšení kvality a sdělnosti lze doporučit aplikaci některých zásad zná-
mých z pedagogiky, jež jsou využitelné i v případě tohoto edukačního média.

Když pomineme zásadu vědeckosti, která je snad jedinou pedagogickou 
zásadou v muzeu důsledně uplatňovanou, připomenout je potřeba zejmé-
na zásadu aktivity. Její aplikace znamená, že se tvůrci expozic snaží udělat 
maximum pro to, aby získali aktivní a silný zájem návštěvníka. Existuje 
mnoho postupů, jež umožní návštěvníka aktivizovat, tak aby návštěva mu-
zea nebyla pouze pasivní. Už při koncipování samotného tématu a prvních 
návrhů je třeba promýšlet, jak udržet pozornost návštěvníka, jak ho zau-
jmout a motivovat, aby expozici prošel skutečně celou a věnoval jí svou po-
zornost. Úspěchem jsou z tohoto pohledu vysoce zaujatí návštěvníci, kteří 
se v expozici zdrží delší čas, procházejí pozorně její dílčí části a nad prezen-
tovaným obsahem přemýšlejí. Na základě připravených podnětů pak sami 



 21 MUZEJNÍ PREZENTACE JAkO EDUkAčNÍ MéDIUM 

  PEtRA šOBáňOVá

vyvíjejí žádoucí aktivitu, která rozvíjí a obohacuje jejich osobnost. Aktivita 
podporuje poznávací procesy a lze ji probouzet mnoha různými, napohled 
třeba marginálními, z hlediska obsahu nepodstatnými prvky (sbírání razí-
tek, hledání zvláštních značek pro odhalení skryté vrstvy výkladu, využití 
rozšířené reality, jež se spouští schovanými a nalezenými markery, využití 
zpětné vazby formou zápisů na popisovací zeď nebo odpověďmi na otázky, 
fotografování u modelů a maket apod.).

Velmi důležitou zásadou je zajisté zásada přiměřenosti, již lze v muzej-
ním prostředí chápat jednoduše jako nepřetěžování návštěvníka nadbyt-
kem nepodstatných informací nebo příliš „přetíženým“ tématem. Někteří 
tvůrci ve snaze zaujmout docílí pravého opaku: i když se návštěvníka snaží 
aktivizovat, jejich úsilí může vést k nepřehlednosti prezentace a vyvolat 
v lidech pocit zahlcenosti. Nepochybně existuje určité maximální množství 
nových informací, jež lze v expozici jednorázově pojmout a nemělo by se 
překračovat. Jde o subjektivně pociťovanou míru, přesto však bychom na 
ni měli myslet, případně ji hledat např. využitím možnosti testování expo-
zice nebo jejím rozvržením na různě náročné celky či trasy. S tím souvisí 
nutnost diferencovat návštěvníky, a to minimálně na děti a dospělé, pro-
tože mentální kapacita dětí a dospělých je diametrálně odlišná. Zásadu 
přiměřenosti je důležité aplikovat nejen ve vztahu k množství podnětů, 
ale i v otázce odbornosti. Stále ještě existuje velké množství příliš odborně 
pojatých expozic, které jako by vznikaly pro muzejníky samotné, nikoliv 
pro veřejnost. 

K dalším důležitým zásadám patří zásada komplexního rozvoje. Tuto 
zásadu muzea někdy neberou v potaz s odkazem na charakter svých sbírek, 
které obvykle konvenují buď s kognitivní stránkou osobnosti návštěvníka 
anebo s jeho životem duchovním či emocionálním. I zde však existuje řada 
příkladů expozic, které jednostrannosti vhodnými způsoby vyrovnávají a za-
řazují prvky, které (obvykle) převažující intelektuální zaměření expozic poně-
kud vyvažují a cílí i na emoce a etické a názorové postoje návštěvníků.

Velmi důležitou zásadou je také zásada spojení teorie s praxí, jejíž za-
nedbávání v muzeu znamená, že obsah expozice nijak nesouvisí se zkuše-
nostmi návštěvníka. Bez této souvislosti může být pro návštěvníky obtížné 
pochopit nabízený obsah a vnímat jej jako smysluplný.

Ke všem dosud zmíněným zásadám přidejme ještě zásadu postupného, 
„didaktického“ podávání tématu. Vždy je lépe postupovat od návštěvníkům 
blízkých a známých skutečností k těm vzdáleným a neznámým. Je vhodné 
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postupovat od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchých skutečností 
k těm komplikovaným, od snadno pochopitelných k těm obtížným.

Další zásadou je zásada emocionálnosti vycházející z poznatku, že na 
učení mají velký vliv emoce. Muzejní expozici lze charakterizovat jako pro-
středí, které ovlivňuje a proměňuje návštěvníkův názor na prezentovanou 
skutečnost, utváří jeho povědomí o tématu. Je-li tvůrci výstavy zvolen vhodný 
způsob podání (anebo nabízejí-li mimořádné, emoce stimulující předmě-
ty či unikáty), pak mohou expozice působit na city návštěvníků velmi silně 
a ovlivňovat tak jejich hodnotový systém. Je známo, že emoční stavy mají 
pozitivní vliv na paměť, což je také jeden z důvodů, proč muzea (s bohatým 
využitím dnešních technických možností) často inscenují prožitkově silné 
situace – a zvláště to platí pro prezentaci historických témat. 

Emoce jsou stimulovány i „polidšťováním“ expozic, jak s nadsázkou 
označujeme vlivný trend narativnosti, tedy přibližování tématu skrze pří-
běhy skutečných lidí. Tento způsob prezentování je dnes dosti častý a velmi 
účinný, zmíníme se o něm podrobněji dále7. 

Ze stejného důvodu, tedy snahy učinit z návštěvy muzea událost spoje-
nou s emocionálním prožitkem, se do expozic umísťují různé zábavní prvky 
nebo pracovní a tvůrčí stanoviště nabízející hru a další stimulující aktivity. 
V tomto případě jde o vyvolání radosti, optimismu nebo překvapení, tedy 
pozitivních emocí; památníky tragických událostí a nejrůznější prezenta-
ce-mementa pracují s emocemi negativními, jako je smutek, otřesení, po-
hnutí, strach, znechucení.

Snad nejdůležitější zásadou je zásada názornosti a díky své podstatě 
(ukazování reálných, autentických předmětů) patří muzeum k nejvíce ná-
zorným edukačním médiím. Podnět, který lze využít, přitom nemusí být 
pouze zrakový, ale i sluchový, čichový, chuťový, hmatový nebo pohybový. Mo-
derní pojetí principu názornosti staví na jednotě smyslového a racionální-
ho postupu při osvojování poznatků a muzejní expozice se v tomto smyslu 
zdá být zcela ideálním edukačním prostředím, kde lze za splnění určitých 

 7 Podrobnou analýzu s četnými příklady nabízí studie Petry ŠOBÁŇOVÉ, Uplat-
nění narativnosti v muzejních expozicích aneb dotýkat se bytí prostřednic-
tvím příběhu, Kultura, umění a  výchova 3(2), 2015. K  tématu viz také Jan 
HÁBL, Učit (se) příběhem: Komenského Labyrint a didaktické možnosti na-
rativní alegorie, Brno 2013. 
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podmínek iniciovat lépe než kde jinde proces transformace smyslových vje-
mů v kvalitativně strukturované jednotky. Poměr smyslového vnímání a jeho 
racionálního zpracování přitom závisí na dřívějších zkušenostech, úrovni 
myšlení a stupni vývoje návštěvníka, ale i na charakteru osvojovaného obsa-
hu, který expozice nabízí. Je proto logické, že představa o expozici vhodné 
pro všechny se již přežila. „Univerzální“ návštěvník neexistuje, a má-li být 
muzejní expozice účinným edukačním médiem, musí tento fakt zohledňo-
vat (např. expozičními prvky určenými dětem a mládeži nebo návštěvníkům 
se specifickými vzdělávacími potřebami).

Z hlediska vzdělávání je velmi účinnou strategií také reflexivní nebo pro-
blémový způsob vystavování, kdy je prezentované téma podáváno skrze kon-
frontaci různých stanovisek a expozice tónem svého „vyprávění“ návštěvníka 
nevede k jednoznačnému názoru8. Když expozice klade otázky, návštěvník 
se zde učí kriticky hodnotit daný jev a zaujímat k němu osobní stanovisko. 

Pokud nás expozice vzdělávají přístupným způsobem se zábavními a ak-
tivizačními prvky, stává se zážitek z návštěvy muzea transformativní zkuše-
ností, kterou návštěvníci vyhledávají a oceňují. Díky interakci s autentickými 
muzeáliemi jde o typ zážitku, který lidem dokáže poskytnout právě a jedině 
muzejní prezentace.

nARAtIVnoSt A GAMIFIKACE JAKo PŘÍKLADY InoVACÍ MUZEJnÍ PREZEntACE DĚJIn 

Kvůli omezenému prostoru bude předešlý výklad doplněn pouze dvěma 
vybranými příklady přístupů, jejichž aplikace vychází vstříc vzdělávacím 
potřebám návštěvníků a napomáhá názornosti a sdělnosti prezentace. Prv-
ním příkladem je uplatnění narativnosti, tedy příběhových prvků pracují-
cích s chronologií a osobním hlediskem jednotlivce, druhým představeným 
přístupem je uplatnění herních prvků, gamifikace. Jak bude ukázáno na 
několika příkladech, oba přístupy lze úspěšně propojit a výsledky naznaču-
jí cestu, jak lze neotřele didakticky transformovat historiografické obsahy, 
a přitom vycházet vstříc vzdělávacím potřebám návštěvníků.

Narativní postupy pracují s osobním hlediskem a téma zprostředkovávají 
pomocí příběhů skutečných nebo „modelových“ aktérů. Výhody takového 

 8 Nápadité uplatnění tohoto prvku vymysleli tvůrci expozice v Muzeu Pana Ta-
deusza ve Vratislavi (viz např. část se stylizovanou panelovou diskusí na té-
mata nastolená literárním dílem Adama Mickiewicze).
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postupu jsou mnohé: příběhy lze vhodně vyvážit neosobní, náročný a ob-
jektivizující výklad. K běžným prezentačním postupům patří podání dějin 
deskriptivním či explikačním způsobem, v němž jsou dějinné události na-
hlíženy z neosobního pohledu jakéhosi nezúčastněného pozorovatele nebo 
jako příběhy elit9. Je-li obsah expozice podáván pouze odtažitým způsobem 
vědy a pomocí abstraktních pojmů a schémat, obvykle návštěvníka nepři-
měje představovat si, předvídat, srovnávat, hodnotit, dedukovat, vztahovat 
se a věřit10. Návštěvník přijímá prosté informace a znovu je propouští ven, 
aniž by v něm dále pracovaly a se zapojením empatie a imaginace rostly 
v nové poznání.

Naproti tomu i obyčejné, z obecného pohledu velkých dějin nicotné příběhy 
vykazují značnou sdělnost a jsou člověku blízké, protože ukazují, že i zdán-
livá banalita může mít hluboký smysl11. Příběhy si lidé snadno zapamatují 
a mohou se k nim navracet v různých souvislostech – a co víc, mohou být 
dále vyprávěny. Sdělení tak putuje dál a stává se součástí kolektivní paměti.

Východiskem příběhu – v muzejních expozicích zcela typicky – bývá ně-
jaká dějinná událost, určitý zvrat, klíčová událost, jež je ohniskem, „z ně-
hož se vypráví“12. Důležité je, že návštěvník vnímá perspektivu aktérů, že 
poznává, jak prožívali určité dějinné peripetie a jak se během nich cítili. 
Osobně, subjektivně podaný příběh má přitom velkou výpovědní hodno-
tu, protože dokáže stimulovat emoce návštěvníků a přivést je k propojení 
prezentovaných událostí s jejich vlastními životy. Vede je zcela přirozeně 
k zamyšlení nad tím, jak by asi sami prožívali své vlastní životy na místě 
lidí připomenutých v expozici. Díky příběhu dostává návštěvník příležitost 
k vlastním interpretacím, vrací se k historické skutečnosti, dává jí smysl 
a přidává dnešní souvislosti13. 

Výhodou je, že skrze příběh je možné snadno vysvětlit i složité abstraktní 
skutečnosti. Příběh vede návštěvníky k tomu, aby si představili sami sebe 
v neznámém světě minulosti nebo odlišné kultury; skrze příběhy mohou 

 9 Jerome BRUNER, Life as Narrative. Social Research. 71(3), 2004.
 10 Mark TURNER, Literární mysl: o původu myšlení a jazyka, Brno 2005.
 11 Daniela HODROVÁ a kol. …na okraji chaosu…: poetika literárního díla 20. sto-

letí, Praha 2001.
 12 D. HODROVÁ, …na okraji chaosu…: poetika literárního díla 20. století, s. 783.
 13 P. ŠOBÁŇOVÁ, Uplatnění narativnosti v muzejních expozicích aneb dotýkat 

se bytí prostřednictvím příběhu.
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narativní expozice ukázat různé perspektivy, z nichž lze určitý dějinný jev 
posuzovat, a tím i relativní povahu mnohých našich východisek a názorů. 
Pomocí příběhu můžeme lépe pochopit fenomén času14. Příběh je často 
dobrodružstvím, dynamickým pohybem z počátečního bodu do určitého 
vyústění, obsahuje zápletku a její rozuzlení, návštěvníka si přirozeně pod-
maní, aktivizuje jej.

Návštěvníci se identifikují s osudy jiných lidí, příběhy navíc umožňují 
podat nejen fakta, ale i lidské záměry vedoucí k různým dějům. Podávají zá-
roveň subjektivní i obecnou historickou zkušenost lidí pramenící z událostí 
na konkrétním místě a v konkrétním čase. Jednotlivé příběhy jsou tak frag-
menty příběhu jediného, příběhu lidského společenství, příběhu historie15. 

Vedle narativnosti je dalším zajímavým a didakticky účinným způsobem 
podání historického obsahu uplatnění herních prvků, resp. gamifikace. 
Uplatnění herních prvků staví na některých psychologických zákonitostech 
(využití soutěživosti nebo podnětů měnících chování atd.) a zvyšuje motivaci 
nejen dětského návštěvníka. Aktivizuje jej a umocňuje prožitek a pokud je 
navíc herní prvek spojen s příběhem, oba přístupy násobí svou účinnost.

Ať už uvažujeme o přirozeném prostředí muzea, anebo o prostředí virtu-
álním, pro postupy na bázi gamifikace je typické např. využívání rolí (resp. 
avatarů), prvků narativnosti, motivace poháněné soutěží, odměnami, zvi-
ditelněným dosažením cíle apod.

Jak uvádí Fiala16, ve hře se může jedinec volně pohybovat, dostává oka-
mžitou zpětnou vazbu o svém výkonu, může postupovat vlastním tempem 
a je veden k objevování souvislostí.

Takové prostředí typicky nabízejí počítačové hry, ale dílčí herní prvky lze 
uplatnit i v napohled běžné expozici. V ní může (dětský) návštěvník hledat 
a sbírat skryté značky nebo předměty, může se mu nabídnout odměna za 
udržení pozornosti nebo správné zodpovězení otázek apod.

Mezi osvědčené motivační faktory patří kromě odměn (jež mohou být čistě 
symbolické, např. album razítek, odznaků, skóre bodů nebo album příběhů) 
také snaha překonávat dosaženou úroveň, snaha obstát a dokázat splnit výzvu 
a snaha zlepšovat se – ať již v porovnání s ostatními, anebo sám se sebou.

 14 D. HODROVÁ, …na okraji chaosu…: poetika literárního díla 20. století, s. 789.
 15 D. HODROVÁ, …na okraji chaosu…: poetika literárního díla 20. století.
 16 J. FIALA, Gamifikace ve výuce, Metodický portál RVP, 2019.
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Tohoto násobení aktivity v čase např. tvůrci počítačových her dosahují 
postupným zvyšováním obtížnosti, kdy je hráč podněcován k plnění složi-
tějších úkolů; v kontextu vzdělávání se dalšími úrovněmi myslí osvojování 
dalšího učiva a plnění obtížnějších úloh17. 

Podobných principů přitom využívají mnohé digitální nástroje pro výuku 
(např. známé aplikace pro tvorbu kvízů nebo algoritmizovaných e-booků), 
ale i specificky designované mobilní aplikace a videohry zpracovávající ně-
jaký historický obsah nebo příběh. Za všechny jmenujme třeba počítačovou 
hru Československo 38-89 s výukovou simulací nebo její výrazně přepraco-
vanou podobu s názvem Attentat 1942, jež prostřednictvím videí, komiksů 
a autentických dokumentů vypráví příběh nacistické okupace za 2. světové 
války. Narativnost ve spojení s herními prvky bude určovat také podobu do-
končované hry stejného tvůrčího týmu, hry Svoboda 1945: Liberation.

Využití herních prvků či mechanismů by samozřejmě mělo být v při-
rozeném i virtuálním prostředí citlivé vůči zprostředkovávanému obsahu 
a nikdy by nemělo být samoúčelné. Cílem by v kontextu muzejní prezentace 
nemělo být pouze pobavení nebo snad nesmyslné soutěžení; spojení mu-
zejního obsahu s herními prvky by mělo být smysluplné a logicky odůvod-
něné. Základem je dobrý nápad, nápaditá didaktická transformace obsahu 
a kvalitní, originální řešení vycházející z podstaty tématu. 

Smysluplnost herních prvků se odvíjí také od toho, jestli hra nabízí mož-
nost vlastního objevování souvislostí a jestli vede návštěvníka k vyšším úrov-
ním myšlení – za nepříliš zdařilé by se daly považovat produkty, jež jsou 
příliš „algoritmizovány“ (návštěvník u počítačového kiosku v expozici bez 
obohacení jen kliká a navrací se v kruhu voleb nebo nesprávných odpově-
dí) a jež neposkytují volnost, zajímavou výzvu nebo prostor pro přemýšlení. 
Optimální je naopak uplatnění heuristické metody. 

Jistě lze uvést řadu příkladů, v nichž byla narativnost spolu s herními prvky 
úspěšně uplatněna. Nemusí jít nutně o velkolepé herní projekty s dokona-
lou grafikou, jež vytvářejí velké týmy vývojářů. Vynikající příklady z českého 
prostředí byly již zmíněny, svou roli dobře plní ale i jednodušší počítačové 
hry, jež nabízí např. Muzeum of London (viz např. Středověká hra o život, 
Londinium, The Great Fire of London). Zajímavé využití mohou mít i hry 
deskové či karetní (viz např. aktuálně vznikající hra Legie: Sibiřská cesta, 

 17 Jan FIALA, Gamifikace ve výuce.
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na jejíž vznik se lidé skládají na HitHitu18), kdy také tyto didaktické hry či 
hračky mohou být zajisté uplatněny v expozicích nebo hernách muzeí.

Didaktická transformace do podoby hry je jistě náročná a vyplatí se ze-
jména u dlouhodobých prezentací nebo u nadčasových témat, ovšem i díl-
čí zapojení jak narativnosti, tak herních principů návštěvníka spolehlivě 
upoutá a může přispět k jeho motivaci a snadnějšímu, trvalejšímu osvo-
jení nabízeného obsahu. Pokud je to možné a hra je dostupná i mimo zdi 
muzea, pak může pozitivně ovlivnit také výuku dějepisu na školách nebo 
volný čas dětí a mládeže.

„SKRYtÁ PREZEntACE“

Pro tvůrce expozic mohou být inspirativní nejen zmíněné pedagogické zá-
sady a příklady pedagogických strategií, ale také další koncepty analyzované 
v pedagogice. Jedním z nich je „skryté kurikulum“.

V kontextu pedagogiky myslíme skrytým kurikulem nejen deklarovaný 
vzdělávací obsah, ale vůbec veškerý obsah, který si žáci osvojují. Jde ne-
jen o znalosti a dovednosti pěstované v rámci vzdělávacích oborů, ale také 
o sociální dovednosti, o schopnost chápat, jak to chodí v kolektivu vrstev-
níků, jaká je naše „cena“, jak je třeba chovat se k autoritě, jak je možné 
obstát, jaké strategie nám umožní vyhnout se něčemu nepříjemnému, 
vyrovnat se s problémem, jak řešit konflikty. Učíme se chápat význam au-
tority, různou důležitost předmětů, váhu různých komunikačních strate-
gií, hledáme a nacházíme svou individuální i skupinovou identitu, pojetí 
svého genderu, životní hodnoty apod. Učíme se být konformní, nacházíme 
odvahu vystoupit z davu, osvojujeme si vzorce chování podle dostupných 
modelů, učíme se znát svoje místo v sociální skupině, vnímat sociální 
klima a vytvářet si postoje k jeho aktérům, umět soutěžit, umět projevit 
laskavost a přátelství.

Skryté kurikulum formuje také žákovo pojetí vzdělání, jeho učební stra-
tegie a sdílené společenské hodnoty, jež jsou součástí panujícího diskurzu. 
Skryté školní kurikulum – spolu s rodinným a neformálním prostředím – 
je hlavním činitelem kulturní socializace jedince.

Pojem skrytého kurikula lze samozřejmě velmi dobře uplatnit také v mu-
zejním kontextu. Převedeno do muzejního prostředí se jedná např. o režim 

 18 Podrobnosti viz http://www.legiongame.cz/
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chování v expozicích, tedy nejen o jejich zjevný a zamýšlený obsah, ale i o to, 
co je mezi řádky. Jmenujme třeba pozitivistický a stále s oblibou pěstova-
ný „feeling“, že minulost je jasná a přehledně popsaná, že v ní neexistují 
prázdná místa, že je bezproblémově periodizovaná, že aktéry dějin byli pře-
devším muži, že hlavní slovo v dějinném vývoji měly evropské národy atd.19 
Netřeba dodávat, že rozpoznání podobných stereotypů či celých latentních 
narativů může být velmi nosné v dnešní situaci, kdy jsme nejen v Evropě 
svědky jak plodného setkávání kultur, tak i jejich třaskavého či tragického 
střetu. Samostatnou kapitolou mohou být narativy ryze české; už jen sám 
výběr klíčových témat prezentace – a ostatně i sám fakt, že jsou stále klíčová 
– mnohé vypovídá o „skrytém kurikulu“ národní historie20.

Mnohé z těchto skrytých obsahů již dostatečně dekonstruovaly a podro-
bily polemice kritické a reflektivní přístupy rozvíjené v historické vědě nebo 
muzeologii. Proto je dnes už běžné hovořit o zvoleném narativu muzejní 
prezentace, jenž může být chápán nejen jako „vyprávění“ obsažené v pre-
zentaci a spojené s konkrétními sbírkovými předměty, ale také jako určitá 
interpretace dějin vycházející ze zvoleného úhlu pohledu, metodologické 
školy, teoretického zázemí apod. Ti, kteří tak nečiní a neoddělují fakta od 
jejich interpretace, nejsou vůči veřejnosti poctiví. Není ale cestou vyhýbat se 
interpretování a pěstovat prezentaci bezkrevnou, impotentní. Ono „skryté 
kurikulum“ či určitý narativ jsou v prezentaci stejně vždy přítomny a s ča-
sovým odstupem jsou více a více viditelné. 

 19 Připomeňme alespoň pod čarou klasika Edwarda Saida, který ve své práci 
Orientalism z roku 1978 podrobil kritice pohled západního světa na historii, 
politiku a kulturu Orientu a odhalil, že apriorní představy Západu nejenže 
vytvářejí stereotypní a homogenizující vidění jiné kultury, ale také vytvářejí 
obraz Evropy jako vyspělého, moderního, racionálního a normálního světa 
a  ospravedlňují tak jeho dominanci. Jako narativ je zde odhalen kolonia-
listický příběh o  vyspělém Západu, který oprávněně kolonizuje zaostalý, 
nemoderní a  primitivní Ne-západ. Saidova dnes již klasická práce postko-
loniálních studií navazuje na dílo Foucaulta nebo Chomskyho a je typickým 
plodem postmoderního přístupu; viz E. W. SAID, Orientalism. New York 1978.

 20 Jak se domnívá Krystlík, české historické mýty a nepravdy již přešly do po-
vědomí Čechů natolik, že diskuse se zdá být předem odsouzena k nezdaru. 
Domnívá se, že Češi podvědomě tuší, že jejich národní identita je budována 
na nepravdách a o to více se otevřené debatě brání. Tomáš KRYSTLÍK, Co 
v českém dějepisu chybí, Ústí nad Labem 2016.
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Ale zpět ke skrytému kurikulu. Nejde totiž pouze o narativ ve smyslu 
určité metodologické historiografické školy. Jakýmsi skrytým kurikulem 
našich muzeí může být samozřejmě také režim chování lidí v muzeu nebo 
pozitivistická důvěra ve vědu, jež může úplně popsat a vysvětlit přírodní 
i společenské fenomény. Skryté kurikulum je utvářeno rovněž obsahem, 
který v muzejní prezentaci absentuje. Z muzejních expozic si odnášíme 
určitý obraz o dějinách a v tomto obrazu zkrátka některé obsahy zcela chy-
bějí. Chybí-li v expozicích, pak neexistují, události se nestaly. Paradoxem je, 
že absenci určitého obsahu si lze zpravidla uvědomit až poté, co je překo-
nána, poté, co je na prázdné místo ukázáno a je do něj obsah doplněn.

Jako zjevení by pak například na ruské obyvatelstvo působila expozice o vpá-
du vojsk Varšavské smlouvy do Československa – polovina Rusů prý o ní neví 
nic, třetina s invazí souhlasí a považuje ji za oprávněnou. Jako zjevení mohou 
působit na čínské turisty venkovní panelové výstavy o masakru na náměstí 
Nebeského klidu v roce 1989. Na mě obdobně zapůsobily muzejní prezen-
tace v britských muzeích, v nichž hlavní linii výkladu o britských dějinách 
doplňují části týkající se národnostních nebo sexuálních menšin nebo které 
k hlavnímu výkladu doplňují fakta o životě a dobovém postavení žen. 

Zkrátka může jít o témata, jež byla záměrně zamlčována nebo jimž do-
posud nebyla přiznána důležitost. Která jsme neprodebatovali, nezaujali 
jsme k nim sdílený postoj, nenechali jsme je zdravě vrůst do naší identity 
(oproti tomu jsme je jen potlačili), s nimiž jsme se tzv. nevyrovnali. 

Místo toho dnes vedeme urputné kulturní války, propadáme morální panice. 
Za fatální hrozbu pro naši společnost považujeme syrské sirotky a ztrácíme 
tak zbytky etického chování – a zakládáme další ostudnou kapitolu, s níž se 
bude třeba vyrovnat, chceme-li se dále nazývat společností civilizovanou, spo-
lečností stojící na židovsko-křesťanských kořenech. Pokrytecky odsuzujeme 
snahu běženců zachránit se a najít lepší budoucnost pro své rodiny a zapo-
mínáme na tisíce našich emigrantů. Křesťanství se stává zbraní v kulturní 
válce, holí na nepohodlné, vyprázdněnou slupkou pro národovce. I zde se 
historie opakuje, aniž by byla zpracována, aniž bychom měli zažitá mementa. 

Že přitom mohou být zamlčovaná nebo prostě zapomenutá témata pře-
kvapivě živá, dostatečně ukazují příklady ze současnosti: vyostřené a mnohdy 
mimoběžné debaty o normalizaci, boření, či naopak stavění soch a pomníků 
nebo aktuální debaty o novodobé historii, zejména otázky divokého odsunu 
německé menšiny, jež příznačně zahajují – spíše než muzea – mladí spiso-
vatelé a spisovatelky, youtubeři či filmoví tvůrci.
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Bez nadsázky tak lze hovořit – analogicky k pojmu skrytého kurikula – 
o skryté či zamlčené historii. Otevírat tato témata v prezentaci, hledat au-
tentické pohledy a kritické postoje a vůbec jít s kůží na trh je samozřejmě 
těžší, než nekontextuálně či bezproblémově vystavovat sbírkové předměty 
a popisovat nekontroverzní fakta. Je lákavé a divácky úspěšné uchylovat se 
do bezpečných vod kašírovaného folklóru nebo popularizovat již populární 
témata – což nemalé množství muzeí také dělá ve snaze zaujmout návštěv-
níky. Je to ale to, čím mohou muzea prospět společnosti?

ZÁVĚRY 

Tvorba muzejní prezentace je procesem vytváření významů, jejich institu-
cionalizací a pokusem o transfer z generace na generaci. Tento proces má 
větší šance na úspěch, když počítá s návštěvníkem a dává mu příležitost 
k tomu samému: k osobitému zpracování a vytváření významů toho, co je 
mu prezentací předkládáno. Bude jen dobře, když tak muzea budou činit 
s ohledem na současné trendy a ověřené, fungující přístupy, jako je kontex-
tuální přístup k prezentaci sbírkových předmětů, uplatňování interaktivních 
a narativních prvků a s nimi souvisejícím integrování více perspektiv do 
celkového vyprávění. Přínosem by byla aplikace pedagogických zásad, ne-
všední inovace umožňuje uplatnění digitálních nástrojů a obsahů a obecně 
didaktických intervencí, stejně jako uplatnění narativnosti nebo herních 
prvků, jež byly zmíněny podrobněji. 

Tento text zakončí poněkud netradičně citát, a to nikoliv z odborné li-
teratury, jak je v podobných výkladech zvykem, nýbrž citát z dopisu dvou 
žákyň, čtrnáctileté Anny Marie Peškové a patnáctileté Emy Pohlové, který 
v roce 2020 poslaly ministru školství.

„Bohužel za naši dosavadní školní docházku jsme se v dějepise už třikrát 
učili o pravěku, o kterém nikdo přesně neví, jak to bylo, ale nikdy o komuni-
smu nebo o osobnostech, jako byl například Hitler nebo Stalin, i když přes-
ně víme, co se dělo. Natož abychom se učili něco o dnešní době a o dnešní 
politice. Místo toho, abychom se učili, co se teď děje ve světě, se učíme stále 
dokola pravěk a středověk.“21

 21 Petr HONZEJK, Neučte nás pravěk, ale moderní dějiny! O jednom dopise od-
vážných žákyň ministru školství, Český rozhlas Plus, 2020.
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Přestože už v roce 2009 samo MŠMT pobídlo ředitele a pedagogy k tomu, 
aby věnovali „náležitou pozornost výuce dějin 20. století, a to s důrazem 
na vzdělávání žáků v problematice moderních, a zejména nejnovějších dě-
jin“, přestože vzniklo nepřeberné množství kvalitních vzdělávacích zdrojů 
k výuce (za všechny vzpomeňme aspoň platformu „Dotkni se 20. století!“ 
Národního muzea v Praze) a řada dalších iniciativ, zdá se, že školství se 
mění jen pomalu.

A právě zde se nabízí prostor pro muzea. Nabídněme Anně Marii a Emě 
kvalitní muzejní prezentace, bojujme o místo na slunci a o pozornost tee-
nagerů, nabízejme školám pomocnou ruku. Spíše než štípanou industrii 
otevírejme debatu o nedávných dějích, zapojujme se do společenské debaty. 
Mladá generace mnohdy nerozlišuje mezi rokem 1968 a 11. zářím, vše je 
vzdálená historie. Žákyně Anna Marie a Ema zřejmě představují menšinu, 
zbytek jejich vrstevníků možná špatná kvalita výuky historie nepálí. Zkusme 
to změnit, nevzdávejme to a pokoušejme se mladé oslovit. 

Muzea jako klíčový aktér veřejné debaty mají svou důležitou úlohu 
a společenskou zodpovědnost. Odvážná prezentace, jež vtáhne návštěvní-
ky a nabídne jim reflexi důležitých témat, se může stát nejen prostředkem 
vzdělávání veřejnosti, ale také může nabídnout svého druhu terapii a raci-
onalizaci náročných témat. Muzeum by mělo fungovat jako moderátor po-
třebné veřejné debaty a pomáhat utvářet názory a postoje návštěvníků na 
racionálním, odborně podloženém základě – má k tomu potřebné předpo-
klady a je to jeho povinností.
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HIsTORIE, MINULOsT NEbO PAMĚť  
V DEPOZITářÍCH MUZEA

PEtR ChLEBEC

AnotACE:

HLAVnÍ DEVIZoU VŠECH MUZEÍ JSoU JEJICH SBÍRKY, S PoMoCÍ nICHŽ VYtVÁŘÍ oBRAZY 

DĚJIn PRo VEŘEJnoSt. V otÁZCE PREZEntACE DĚJIn SE VĚtŠInoU ZAoBÍRÁME VYStA-

VoVÁnÍM, AVŠAK KoMUnIKACE MUZEA S VEŘEJnoStÍ ZAČÍnÁ JIŽ MnoHEM DŘÍVE, PŘI 

VStUPU Do DEPoZItÁŘE. PŘÍSPĚVEK nAČRtnE tŘI oDLIŠnÉ RoVInY VnÍMÁnÍ tÉto 

MUZEJnÍ DEVIZY, KtERÁ MUZEA oDLIŠUJE oD oStAtnÍCH VÝCHoVnĚ-VZDĚLÁVACÍCH 

InStItUCÍ, S PoUKAZEM nA JEJICH MoŽnoU PRoMĚnU SKRZE MUZEJnÍHo HIStoRIKA, 

KtERÝ Do DEPoZItÁŘE VStUPUJE S CÍLEM VYtVoŘIt PREZEntACI DĚJIn.

Základními úkoly muzeí jsou akvizice, tezaurace a prezentace hmotné 
kultury. Tyto činnosti muzea se objevují v mnohé odborné literatuře a zá-
roveň jsou zakotveny v definici muzeí etického kodexu ICOM.1 Může se 
zdát, že s prezentací dějin, a tedy s komunikační složkou muzea, má něco 
společného pouze třetí bod činností muzea – prezentace, avšak právě ko-
munikační rovina je jakousi spojnicí všech tří složek, jichž bych se chtěl 
dotknout v této krátké úvaze nad pohledem muzejního historika do de-
pozitáře muzea. 

Již při výběru předmětů sbíraných muzejními pracovníky dochází ke ko-
munikaci mezi odborníkem, institucí a vybraným předmětem. Ten získává 

 1 Srov. Věra TOMOLOVÁ, Muzejnictví a  muzeologie, Věstník AMG 1, 2019,  
s. 4–5. Jiří ŽALMAN, Má hlava je muzeum aneb dupání lehkou nohou v mu-
zeologii, Praha 2004, s. 42–47. Milena BARTLOVÁ, Historie v  muzeu: Pro-
blémy a perspektivy, in: Brána muzea otevřená. Průvodce na cestě muzea 
k  lidem a  lidí do muzea, ed. A. Brabcová, Praha 2003, s. 52–63. František 
ŠEBEK, Cesta českých muzeí od národního obrození k věku turbulentních 
změn, in: Muzeum a  proměny společnosti VIII., Praha 2015, s. 12–17. Etic-
ký kodex ICOM dostupný online (https://icom-czech.mini.icom.museum/ 
wp content/uploads/sites/34/2020/05/eticky_kodex_ICOM_pro_muzea-1.pdf)  
[citováno 24. 5. 2021]
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díky cílené selekci vycházející často ze subjektivního pohledu muzejníka 
status informačně cenného předmětu, neboť daný pracovník muzea spatřuje 
důležitou roli v kultuře společnosti právě na tomto artefaktu v daném čase. 
Zároveň při uložení předmětu do muzea se stává základem pro výzkum 
a pro následnou prezentaci v expozici či muzejní výstavě. Následný proces 
tezaurace sbírkového předmětu je jen pokračující komunikací s kurátorem 
sbírek, který daný předmět ochraňuje a často touto činností pozměňuje více 
či méně jeho vypovídací hodnotu už jen tím, že je daný artefakt uložen do 
nepůvodního prostředí depozitáře.2 

Jak je tedy patrné z řádků výše, všechny tři činnosti muzea jsou propoje-
né v komunikaci s veřejností prostřednictvím kurátorů sbírek a muzejních 
výstav. Právě kolem komunikační roviny, za kterou často bývá považována 
pouze třetí činnost muzea, prezentace, se točí mnohé diskuse nad formou či 
cílem, neboť právě tato aktivita muzea je nejviditelnější pro veřejnost, které 
tyto paměťové instituce slouží. Proto je pro nás nutné již před vstupem do 
depozitáře se pozastavit nad prezentací sbírek, která by měla dle etického 
kodexu ICOM sloužit pro účely studia, vzdělávání, výchovy a potěchy.3 Prá-
vě ona potěcha dle mého názoru upozorňuje na nutnost efektivní komuni-
kace v rámci prezentace sbírek, avšak odlišné názorové proudy poukazují 
na rozdílné chápání potěšení z muzejní výstavy či expozice. Jaký je tedy dle 
mého názoru stávající stav muzejní prezentace v Česku?

Jeden z hlavních pohledů zdůrazňuje především vědeckou stránku mu-
zea, jehož pracovníci zkoumají hmotnou kulturu a prostředí v množině času 
a prostoru, ze kterého daný artefakt pochází. Na základě svých poznatků vy-
tvářejí tematicky, chronologicky nebo geograficky uspořádanou prezentaci, 
v níž předkládají svou interpretaci tématu muzejnímu publiku. Ona potěcha 
vyplývá především v takovém případě prezentace z autenticity předmětu, 

 2 Jan DOLÁK, Muzeum. Jen konzerva nebo pouhý prostor pro imaginaci?, in: 
Muzeum a změna V., edd. M. Benčová – A. Komárková, Praha 2017, s. 25. – 
Michel Foucalte označuje dokonce muzea jako heterotopie, kde jsou před-
měty vytrženy ze svého prostředí a  času a  postaveny do umělých situací. 
S ním se shoduje vyjádření muzeologa Jesuse Pedra Lorenta, který poukázal 
na muzea jako na tvůrce umělých světů.

 3 Etický kodex ICOM dostupný online (https://icom-czech.mini.icom.museum/
wp content/uploads/sites/34/2020/05/eticky_kodex_ICOM_pro_muzea-1.
pdf) [citováno 24.5. 2021]

https://icom-czech.mini.icom.museum/wp%20content/uploads/sites/34/2020/05/eticky_kodex_ICOM_pro_muzea-1.pdf
https://icom-czech.mini.icom.museum/wp%20content/uploads/sites/34/2020/05/eticky_kodex_ICOM_pro_muzea-1.pdf
https://icom-czech.mini.icom.museum/wp%20content/uploads/sites/34/2020/05/eticky_kodex_ICOM_pro_muzea-1.pdf
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který svou originálností láká širokou veřejnost, aby se více dozvěděla o vlast-
ní minulosti a kultuře.4 Takovou formu prezentace si dovolím označit jako 
tradiční, nechávající volný prostor v imaginaci návštěvníka, který si vytváří 
novou vlastní prezentaci ve své mysli na podkladě předkládaných předmě-
tů a textových či jiných informačních doplňků.5 Tradiční forma prezentace 
se většinou vyhýbá moderním technologiím, které více naklánějí muzeum 
k zábavnímu průmyslu, a tím znehodnocují předkládanou informaci ukry-
tou ve sbírkovém předmětu.6 Ačkoliv Josef Beneš v roce 1980 zdůrazňoval 
autenticitu předmětu jako hlavní benefit sbírkového předmětu, neopomenul 
zdůraznit ani jeho nedostatek v komunikační rovině, kdy vystavený artefakt 
je ve své podstatě a bez hlubšího rozboru a popisu pouhou němou věcí.7 
Přesto právě v minulém století dominoval tento typ prezentace sbírek, kte-
rý stavěl na přitažlivosti originálu a chuti muzejního publika jej obdivovat 
a zkoumat na vlastní pěst. Tento fenomén se vyskytuje v českých muzeích 
i dnes z rozličných příčin. 

Oproti tomuto konzervativnímu proudu se již v 90. letech 20. století 
objevil názor, že muzea slouží většinové společnosti, a to s přispěním mo-
derních přístupů k návštěvníkovi a v součinnosti s technologiemi, které mo-
hou často nahradit personálně podhodnocenou instituci, běžnou v českém 
muzejním prostředí. Peter Van Mensch píše v souvislosti s tímto trendem 

 4 M. BARTLOVÁ, Historie v muzeu…, s. 54. Původně muzea vznikala jako chrám 
vědy, kde jsou uschované artefakty prostudovány a vědecky zpracovány. Jo-
sef BENEŠ, Muzeum a výchova I., Praha 1980, s. 45–50. Z autenticity před-
mětu zpracovaného vědeckou metodou jako hlavního lákadla muzea smě-
rem k veřejnosti vychází i publikace z roku 1980, avšak tyto teze se objevují 
i v modernějších popularizačních publikacích, srov. Pavlína PITROVÁ, Hurá 
do galerie. Průvodce světem výtvarného umění pro děti, Praha 2019, s. 15.

 5 J. DOLÁK, Muzeum. Jen konzerva…, s. 28.
 6 Někdy je technologie v muzeu postavena do protikladu k vědě, kterou někteří 

autoři představují jako hlavní úkol muzeí, viz. Petr ŠULEŘ, Věda a virtuální 
muzeum, in: Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie, edd. 
M. Burianková – A. Komárková – P. Medříková, Praha 2008, s. 64–67. Oproti 
tomu se objevují spíše varující hlasy, kdy prezentaci a jejímu cíli je mnohdy 
nadřazeno využití moderní technologie a  jakéhosi iluzorního zmodernizo-
vání muzea, které může postrádat onu komunikační rovinu, viz F. ŠEBEK, 
Cesta českých muzeí…, s. 15.

 7 J. BENEŠ, Muzeum a výchova…, s. 45–49.
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o nové kulturní paměti 90. let, která je vytvářena institucemi, jež vznika-
ly živelně a často převzaly roli muzea jako edukačního a komunikačního 
média v rovině kulturního dědictví, aby tak naplnily poptávku veřejnosti. 
V důsledku této konkurence poukazuje na nutnost rozšířit pojetí muzea 
a muzeality v závislosti na nových trendech a potřebách společnosti.8 Na 
obdobnou změnu společenského vnímání muzea z chrámu vědy na výchov-
ně-vzdělávací instituci své vlastní kultury narazila ve své dílčí práci i Mile-
na Bartlová. Ta již v roce 2003 poukázala na potřebu zabývat se populární 
kulturou prezentující dějinná témata a vycházející mnohdy z faktografie, 
neboť již neplatí představa o muzeu jako nositeli vyšší kultury, která je in-
spirací pro své publikum. Veřejnost 21. století, a tedy i muzejní publikum, 
bývá spokojeno se svým poznáním, a tudíž nevyhledává další zdroje vědění 
ani o vlastní kultuře.9 Z těchto příčin je nutné sice udržet úroveň informací 
předkládaných muzejnímu publiku, avšak přizpůsobit formu komunikace, 
aby byla nejen pochopitelná, ale i snadno stravitelná pro běžného člověka 
s minimální erudicí v daném tématu.

Obdobný přístup muzejních pracovníků v prezentaci sbírek nalézám ze-
jména v teoretických konceptech muzejních pedagogů, kteří se v posledních 
letech zaměřili na komunikační strategie muzea směrem k návštěvníkovi. 
V jejich důrazu na edukační stránku muzea plynoucím z hmotné kultury 
směrem k návštěvníkovi spatřuji určité podobnosti s definicí muzea v etic-
kém kodexu ICOM, viz výše, tedy muzea jako instituce prezentující sbírky za 
účelem výchovy, vzdělávání a studia s příměsí potěchy. Monika Mikulášková 
považuje za nejvyšší metu muzejní edukace učení objevováním, během ně-
hož návštěvník muzea sám odkrývá danou látku a může se volně pohybovat 
v daných komponentech.10 S tímto pojetím muzea jako edukačního média 
souhlasí i Petra Šobáňová, která obohacuje komunikační strategie muzea 
o pojem „visitor friendly“ prostředí, které nabudí v návštěvníkovi určitou 

 8 Peter VAN MENSCH, De-institutionalising musealisation: Lieu de mémorie 
versus musealium, in: Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeo-
logie, edd. M. Burianková – A. Komárková – P. Medříková, Praha 2008, s. 150.

 9 Milena BARTLOVÁ, Populární kultura a historie jako věda i fikce, in: Pop His-
tory, edd. M. Bártlová, Praha 2003, s. 5–8.

 10 Monika MIKULÁŠKOVÁ, Muzejní prezentace. Střet teoretických přístupů 
v praxi, Věstník AMG 1, 2019, s. 11–12.
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míru pohody v cizím prostředí, a tím mu dá prostor pro strávení informací 
podaných v muzeu.11 

Představeny byly tři pohledy na muzejní prezentaci s důrazem na proži-
tek, který však každý vidí v odlišné formě vystavování sbírkových předmětů. 
Ze všech případů je ovšem patrné, že se nad otázkou komunikace pozasta-
vujeme především v rovině prezentace sbírkových předmětů v muzejním 
prostoru (expozici, výstavě) směrem k návštěvníkovi. Zdá se, jako by pre-
zentace stála mimo ostatní dvě hlavní činnosti muzea, i když by měly být 
dle odborné literatury všechny vzájemně v rovnováze a propojeny onou ko-
munikační stránkou muzea.12 Muzejní sbírky jsou navíc pojímány jako to 
hlavní, co odlišuje muzeum od podobných popularizačních institucí, a proto 
je dle mého názoru nutné zamyslet se nad samotným počátkem muzejní 
prezentace, který se skrývá v muzejním depozitáři. František Žalman ozna-
čuje sbírky jako hlavní devizu obdobně jako Jan Dolák.13 Muzejní sbírky 
jsou zároveň určitým hendikepem jakožto hlavní komunikační prostředek 
muzea, neboť převádějí komunikaci do symbolické či zástupné roviny. Před-
stavme si sbírky jako abecedu, pomocí níž chceme napsat vědeckou a pro 
veřejnost srozumitelnou knihu. Navíc si musíme uvědomit, že písmena 
do naší zásoby jsme sami nevybírali, ale na její tvorbě se podílely genera-
ce muzejníků před námi, jejichž pohledy se s určitostí od našeho vnímání 
muzejní prezentace lišily. Proto je nutné v otázce optimální komunikace 
muzea a veřejnosti hledět již na akvizici předmětů, která musí být prová-
děna s jasným cílem do budoucna.14

Po takto načrtnutých rovinách vnitřní i vnější muzejní komunikace pře-
jděme k hlavní otázce: „Co může muzejní historik spatřovat v depozitáři 
muzea, pokud chce vytvořit srozumitelnou a pochopitelnou prezentaci dě-
jin v Městském muzeu Blatná?“ Je důležité v první řadě identifikovat inter-
pretátora, který do depozitáře vstupuje, neboť se liší jeho výchozí stanovis-
ko ve vztahu ke sbírkám, pokud se jedná o muzejního pedagoga, historika, 

 11 Petra ŠOBÁŇOVÁ, Muzejní expozice jako edukační médium. 2. díl. Výzkum 
současných českých expozic, Olomouc 2014, s. 411–412.

 12 J. BENEŠ, Muzeum a výchova…, s. 25–29.
 13 Srov. J. ŽALMAN, Má hlava je…, s. 42–43. a J. DOLÁK, Expozice jako pro-

středek muzejní komunikace, in: Muzeum a změna III., edd. M. Buriánková – 
A. Komárková, Praha 2009, s. 59–61.

 14 M. BARTLOVÁ, Historie v muzeu…, s. 54.
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archeologa, etnografa, muzeologa, restaurátora apod. Vycházeje z vlastní 
zkušenosti, budeme dále předpokládat, že do depozitáře vchází muzejní 
historik, který disponuje kompetencemi pro práci s archivními prameny 
a sekundární literaturou či ikonografií, a proto se na jeho pohledu odráží 
poznatky z historiografie, které prošly v posledních 20 letech závratnými 
změnami. Historici si uvědomili i podstatu metahistorie, kdy je nutné za-
myslet se nad jednotlivými pojmy, se kterými běžně operují. Převrátíme-li 
tento pohled na depozitář muzea, vyvstanou nám na mysl tři pojmy: mi-
nulost, historie a paměť. Všechny tři byly vybrány zejména s ohledem na 
charakter muzea, kdy se o něm píše jako o paměťové instituci prezentující 
minulost a výsledky historického bádání. Podrobíme-li však jednotlivé pojmy 
užšímu pohledu, musíme se zamyslet, co je vlastně onou minulostí, historií 
či pamětí v daném depozitáři?

Jan Dolák například považoval muzea za pozůstatek osvícenské tradice, 
která se snažila zakonzervovat a uchovat minulost v podobě reliktů hmotné 
kultury.15 V takovém případě lze chápat minulost jako samotné artefakty, 
které jsou ukryty v depozitáři. Sbírkový předmět se stává díky procesu mu-
zealizace nositelem minulosti a současně jejím reprezentantem. Ačkoliv je 
jeho hlavní výpovědní hodnota po čase redukována na jeho vlastní existenci 
a vědomí jeho stáří, musíme konstatovat, že takový artefakt vyvolává sice 
prožitek z originálu, avšak odděleného od jeho času a prostoru.16 Pierre 
Nora tuto tendenci sběratelství opodstatňuje strachem ze zapomnění neboli 
zániku paměti, kdy jsou předměty archivovány nesystematicky a nahodile 
jen pro svoje stáří, které se stává jejich hlavní hodnotou.17 Právě na této 
hodnotě staví i mnozí autoři vysvětlující účel muzea v prožitku z originální-
ho předmětu, kdy samotná vědomost sounáležitosti se stejným kulturním 
prostředím postačuje a naplňuje návštěvníka.

Pokud se do depozitáře podíváme očima historika Městského muzea 
Blatná, uvidíme množství pramenů, které naši předchůdci shromáždili 

 15 J. DOLÁK, Muzeum. Jen konzerva…, s. 24.
 16 Tamtéž, s. 25.
 17 Pierre NORA, Mezi pamětí a historií, in: Antologie francouzských společen-

ských věd: Politika paměti, Praha 1998, s. 7–31. Autor charakterizuje tuto 
stránku paměti jako nepřímou paměť, kterou považuje za paměť uchváce-
nou historií. My v tomto případě vidíme spíše analogii v chápání minulosti 
zastoupené v muzealizovaném předmětu.
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s rozdílnými cíli. Zakladatelé muzea chtěli ochránit vše z regionu, neboť 
měli pocit, že vše jednou zmizí.18 Po roce 1918 nabývají na objemu sbírky 
vázané k Československu a zejména k legiím. Muzeum se po roce 1941, 
po smrti posledního ze správců a zakladatelů, odmlčuje a oživeno je až 
v 50. letech. V té době žije pouze jakási vzpomínka na okresní muzeum 
a sbírkotvorná činnost navazuje na předchozí tendenci sbírat vše sta-
ré. Sbírkotvorná koncepce doznává obměn až v 70. letech, kdy přibývají 
do sbírek předměty z dob socialismu, který je vyzdvihován. Následně se 
v roce 1989 objevuje opačná tendence, kdy jsou do sbírek zaneseny před-
měty od Američanů, kteří osvobodili Blatnou. Takto je vedena koncepce 
až do současnosti.19 

Z určitého pohledu vidíme jako minulost samotné předměty, které jsou 
nositeli kultury regionu a zároveň vypovídají něco o mentalitě společnosti, 
která si toto muzeum zřídila a udržovala. Skrze ně se profiluje i kurátor, 
který sbírky přijímal a některé se snažil chránit více než jiné. Přes všechnu 
tuto fascinaci jsou sbírky pořád jen předmětem, jehož regionální přinále-
žitost je definována více místem uložení než výpovědní hodnotou, která je 
mnohdy redukována na pouhý popis viditelného předmětu. K minulosti 
cítíme vztah skoro až náboženský, kdy se neobracíme zády ke starým vě-
cem, ale sbíráme je.20 Jejich mlčenlivost je jim však na škodu, a proto jim 
hrozí následné zmizení během nástupných generací. Přesto se i dnes se-
tkáváme v českém prostředí s vystavováním minulosti, kdy jsou předměty 
předloženy před návštěvníka ve své surovosti, mnohdy opatřeny jen vidi-
telným popisem.

 18 SOkA Strakonice, fond Archiv města Blatná, kn. č. 94, Obec Blatná. Zápisy 
o  schůzi obecního výboru od 1. 9.  1910 do 10. 9. 1914. s. 144. Zde se pro-
jevil onen strach ze zapomnění a ztráty paměti ukryté v hmotné kultuře. 

„…v městě samém dává mnoho vzácných památností a sbírek, obec pak 
sama že cenné předměty starožitné chová, a  doporučuje proto zařazení 
měst. musea, žádá se zároveň…“ Srov. P. NORA, Mezi pamětí a historií…, 
s. 7–31.

 19 Petr CHLEBEC, Historie téměř detektivní. Okresní, místní, Josefa Siblíka nebo 
městské muzeum?, Blatenské listy 16, roč. 27 (37), 2016, s. 8.

 20 Jacques LE GOFF, Paměť a dějiny, Praha 2007, s. 28–30. – O minulosti se vy-
jadřuje jako o  stavebním pilíři společnosti, která propadá nehistorickému 
myšlení, jež není ohraničeno mantinely vědecké historie.



 40 HIsTORIE, MINULOsT NEbO PAMĚť V DEPOZITářÍCH MUZEA 

  PEtR ChLEBEC

Pokud dbáme na vědecký charakter muzea, který bývá někdy transformo-
ván až na metaforu „chrám vědy“,21 dostáváme se k dalšímu pohledu na před-
měty jako historii. Historie jakožto věda pohlíží na předměty jako na objekty 
zájmu a někteří autoři vidí právě v ní hlavní smysl muzea, který ustupuje 
do pozadí ve prospěch samotné prezentace sbírek.22 Se sbíráním minulosti 
má historie společné kořeny, a to v 19. století, kdy se historie etabluje jako 
věda. Pokouší se vytvořit si jasné pojmosloví a taxonomii, která by zjedno-
dušila a systematizovala vnímání minulosti.23 Stejně jsou systematizovány 
sbírky, které jsou kladeny do jednotlivých tematických nebo chronologic-
kých celků a následně zkoumány, aby mohly být prezentovány jako svědci 
historie. Oživeny jsou právě oním vhledem historika, který do předmětů 
vnáší interpretaci. Většina z nich sice takto získává novou tvář a možnost 
komunikace, avšak samotné informace, které nám zařazují artefakt do času 
a prostoru návštěvníkovi nestačí, neboť jsou od něj odděleny propastí času. 
Předmět je sice promlouvající, ale cizím jazykem historika, který navíc na-
ráží na společnost, jež netouží po vzdělávání, ale fascinaci, a to přesto, že si 
je vnitřně vědoma hodnoty vlastní minulosti a jejího poznání.24 

Zvláštní místo mají v tomto rozdělení soudobé dějiny, které jsou časově 
bližší živé paměti. Často naráží na subjektivní pohledy aktérů dějin, kteří 
si dané situace či procesy prožili a jejichž pohledy na věc se mohou lišit. 
Přesto se historická věda pokouší i tuto živou paměť podchytit vědeckým 
způsobem, a to i v podobě sbírek z druhé poloviny 20. století. Specifické 
místo mají sbírky nehmotné, zejména nahrávky vzpomínek pamětníků, 
které mají samy o sobě širší vypovídací hodnotu, avšak taktéž jako u hmot-
ných sbírek podmíněnou intervencí historika, který daný předmět popíše 
v přírůstkové knize a záznamu v evidenční kartě. V těchto případech lze 
spatřovat průniky všech tří skupin, tedy minulosti, historie i paměti.

Pokud tedy budeme mluvit o muzeu jako paměťové instituci, musíme 
zároveň upřesnit naše vlastní chápání paměti uschované v depozitáři. Paměť 
ve vztahu k historii je dle Pierra Nory popisována ve vzájemném protikladu, 

 21 M. BARTLOVÁ, Historie v muzeu…, s. 54.
 22 K staršímu náhledu na muzeum jako čistě vědeckou instituci se navrací např. 

P. ŠULEŘ, Věda a virtuální…, s. 64–67.
 23 J. LE GOFF, Paměť a dějiny, s. 28–30.
 24 M. BARTLOVÁ, Populární kultura…, s. 5–8.
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neboť paměť považuje za neuspořádanou a živou, uchovávanou zejména 
v počátečních fázích např. jako sbírání minulosti.25 Paměť je v jeho chápá-
ní rozdělena na přímou, tedy živou, která je udržována asi tak tři generace 
a následně podléhá zapomnění. Druhou skupinu nazývá nepřímou pamě-
tí, ke které nás sice pojí sounáležitost minulosti s přítomností, ale není již 
součástí našeho života.26 V pojetí depozitáře se může jednat o sbírky neza-
řazené do skupiny soudobých dějin, zahrnující v českém prostředí zejmé-
na dějiny 20. století. Přesto jsou uchovávány, neboť si uvědomujeme sou-
náležitost i starší minulosti s vlastní identitou nebo též kolektivní pamětí, 
která si zakládá na symbolech stojících na vlastní minulosti. Často spojuje 
přítomnou společnost s pravěkem či středověkem pouze geografická přiná-
ležitost, což ale nesnižuje hodnotu takových artefaktů. V našem chápání je 
tedy paměť zastoupena artefakty dokumentujícími soudobé dějiny, na něž 
se vážou živé vzpomínky žijících pamětníků. 

Uchovávání této skupiny sbírkových předmětů slouží k obraně proti za-
pomnění. Zároveň dáváme přidanou informační hodnotu vybranému arte-
faktu, který je vyňat ze svého času a prostoru a uložen do depozitáře. Tato 
selekce v přítomnosti může zároveň sloužit ke zkreslení dějin, kdy výběr 
závisí zejména na kurátorovi depozitáře a jeho interpretaci, která vytváří 
důraz na určité procesy či znaky artefaktu, nebo na zřizovateli, který může 
určovat podobu paměti společnosti.27 Na tento vliv a mocenskou roli paměti 
upozornilo množství autorů, kteří sice ocenili roli Leopolda von Rankeho, 
který je považován za hlavní postavu v etablování historiografie jako vědy, 
avšak zároveň za postavu odosobňující dějiny ve službách národu a státu.28 
V tento moment se právě paměť odděluje od historie a vrací se k ní v první 
polovině 20. století s příchodem školy Annales. Její představitelé obdobně 
jako Karl Marx poukazovali na vliv historika a jeho přítomnosti na minulost, 
a proto Marc Bloch navrhuje zkoumat dějiny od přítomnosti k minulosti, 

 25 P. NORA, Mezi pamětí a historií…, s. 7–31.
 26 Srov. Csaba SZALÓ, Paměť míst. Kulturní sociologie vzpomínání, Praha 2017, 

s. 99–105.
 27 M. BARTLOVÁ, Historie v muzeu…, s. 57–58. Srov. Jakub JAREŠ, Česká poli-

tika dějin a muzea po roce 1989, in: Muzeum a změna V., edd. M. Benčová – 
A. Komárková, Praha 2017, s. 68–74. 

 28 J. LE GOFF, Paměť a dějiny, s. 34–39. Srov. P. NORA, Mezi pamětí a historií…, 
s. 7–13; M. BARTLOVÁ, Historie v muzeu…, s. 5.
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kdy budeme schopni zkoumat posloupnost a vytvářet tak logické konstrukty 
k lepšímu pochopení minulosti, jež je součástí paměti.29 

V případě muzejní sbírky je tento postup obtížnější, vzhledem k časové 
prodlevě mezi přítomným kurátorem a jeho předchůdci, a proto chápeme 
jako paměť sbírky, ke kterým je možné ještě dohledat pamětníky. V opač-
ném případě se již nejedná o komunikaci s živou pamětí uchovanou v ar-
tefaktu, ale komunikaci s kurátorem, který danou věc uložil do depozitáře 
a následně ji interpretoval, takže už se jedná o historii. Nevýhoda tohoto 
pohledu spatřujícího člověka za každým předmětem je tedy krátký časový 
úsek, kam paměť živých lidí sahá, avšak jedná se dle našeho názoru o způ-
sob komunikace historika s veřejností, kdy je za každým předmětem jas-
ně zviditelněna živá postava člověka, a tím pádem se představený předmět 
promítne i do přítomnosti pozorovatele a je zcela srozumitelný a zapama-
tovatelný ve svém sdělení.

Představili jsme zde tři zjednodušené pohledy muzejního historika do 
depozitáře. Ačkoliv může tento exkurz připadat čtenáři jako plýtvání slovy, 
má význam právě v prezentaci dějin, která je často chápána jako komunikace 
s veřejností. Ovšem tato vnější činnost muzea má kořeny v oné komunikaci 
kurátora sbírek se sbírkovými předměty, s jejich sběrateli, s prostředím, pro-
storem a časem. Při této komunikaci si musí neustále uvědomovat i vlastní 
roli, která je definována nejen jeho vlastní přítomností, ale i vzděláním či 
zkušeností, kterou nabral před vstupem do depozitáře. Očekávatelný závěr 
by mohl možná vyznít jako již v mnoha předchozích úvahách, že pro ideální 
komunikaci veřejnosti s muzeem musíme kombinovat všechny tři pohledy 
a spatřovat v každém předmětu minulost, historii i paměť, avšak k tomu 
vlastně úplně nemíříme. Hledáme-li totiž spojnici mezi jednotlivými sku-
pinami, nalezneme ji v samotném člověku, a to i v případě přírodnin a dal-
ších sbírek, které nevznikly lidskou činností. Člověka totiž vidíme v osobě 
kurátora sbírek, který je před námi uložil do muzea a dal jim tak význam 
hodný k uchování pro další generace. Nemusí být sice na první pohled 
zřejmý, avšak již samotným uložením se stala daná sbírka i informačním 
zdrojem vypovídajícím o minulosti muzea a lidech pracujících v něm. Ob-
dobně lze vidět člověka i jako tvůrce daného předmětu nebo jako uživatele, 
a tak se depozitář v našem chápání proměňuje v archiv, kde je lidská ruka 

 29 J. LE GOFF, Paměť a dějiny, s. 38–39.
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neodmyslitelně přítomna. Pokud právě tohoto člověka vypátráme a jeho 
představíme v daném předmětu, dostaneme se do ideální situace, kdy se 
minulost, historie i paměť skloubí do hlavního prvku prezentovaného mu-
zejní sbírkou směrem k veřejnosti. Z nás se pak stanou oni příznační lido-
žrouti, kteří nehledají další staré zaprášené věci, ale člověka, protože ten je 
jejich hlavní kořistí.30
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Prezentace minulosti na zámku Blatná 

během Národopisné výstavy v roce 1895.

foto Městské MuzeuM Blatná, inv. č. fo 867,3
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Prezentace historie v interiéru muzea – zámek, starý hrad 

v druhé polovině 20. století.

foto Městské MuzeuM Blatná, inv. č. fo 122,5
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Expozice Městského muzea Blatná z roku 2016 nedoznala mnoha 

změn oproti předchozím prezentacím.

foto Petr ChleBeC
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Muzeum všemi smysly dává prožitek např. ve formě mletí 

na kamenném mlýnu

foto JakuB loula
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AnotACE

JIŽ PŘED PŮLStoLEtÍM BYL PŘEDVÍDÁn ZÁnIK MUZEÍ. ZAtÍM SE tAK nEStALo, nICMÉ-

nĚ SoUČASnÁ MUZEA SE tĚM PŘED PADESÁtI LEtY StÁLE VÍCE VZDALUJÍ. MĚnÍ SE nÁ-

RoKY A oČEKÁVÁnÍ VEŘEJnoStI I ZŘIZoVAtELŮ, MĚnÍ SE MUZEJnÍ PUBLIKUM. A MĚnÍ 

SE I SAMotnÁ MUZEA. ČASto JSoU PŘItoM SKLoňoVÁnA JAKo SKoRo AŽ ZÁZRAČnÁ 

SLoVA JAKo IntERAKtIVItA, DIGItALIZACE, PARtICIPACE A DALŠÍ. CÍLEM PŘÍSPĚVKU 

JE VZtÁHnoUt tÉMA PREZEntACE DĚJIn V (MALÝCH) MUZEÍCH K AKtUÁLnÍM PoJMŮM 

MUZEA A SoUČASnÝM „MóDnÍM“ tREnDŮM. 

Tématem příspěvku jsou muzea a změny, jimiž tato zdánlivě neměnná, 
stálá, mnohdy kamenná zařízení procházejí. Možná se to může zdát jako 
protimluv, ale tyto staré, někdy zatuchlé, zaprášené, jindy posvátné a bázeň 
vzbuzující chrámy umění, národů a věd, hlavně ale minulosti a někdy také 
věcí, co už nejsou potřeba, žijí také přítomností a možná dokonce mají ane-
bo mohou mít i budoucnost.

Není žádným tajemstvím, že již před půlstoletím byl muzeím předvídán 
zánik.1 Zatím se tak ale nestalo. Dokonce ještě starší programová hesla a vý-
křiky jako „Muzea, hřbitovy!“ samy patří na hřbitov anebo do učebnic mu-
zeologie.2 A to je tak všechno. Nicméně, současná muzea se přeci jen těm 
muzeím z doby před půl a více stoletím stále více vzdalují. 

Mění se nároky a očekávání veřejnosti i zřizovatelů, mění se muzejní 
publikum. A mění se i samotná muzea. Často jsou přitom skloňována jako 
skoro až zázračná slova jako interaktivita, digitalizace, děti, zábava apod. Jak 
se dnes vůbec přistupuje k fenoménu muzeí? Jaké představy jsou s muzei 

 1 Srov. Andreas HUYSSEN, Twilight Memories. Marking Time in Culture of Am-
nesia, London 1995, s. 17–18.

 2 Srov. např. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Muzejní expozice jako edukační médium. 1. díl. 
Přístupy k tvorbě expozic a jejich inovace, Olomouc 2014, s. 92. 
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spojovány? Promítají se do nich nějaké „módní trendy“? Jak hovoří o mu-
zeích sami muzejníci a muzejní odborníci a jak muzea vnímá veřejnost? 

Cílem příspěvku je nabídnout jeden z možných pohledů na současnou 
krajinu (českých) muzeí. Tématem jsou zejména nedávné i aktuální podo-
by a proměny muzejních institucí, ty reálné i ty, které jsou prostřednictvím 
různých obrazů sdělovány veřejnosti. Snahou je také tyto podoby a pro-
měny nějak utřídit, a to i s ohledem na různé (módní) trendy a přístupy. 
S vědomím toho, že (nová) pojetí a postupy mohou někdy nabývat povahy 
různých zkratek a vyprázdněných hesel. Vedle představení možné typologie 
(současných) muzejních institucí je také upozorňováno na přínosy animač-
ních a participačních principů a přístupů, zejména je-li anebo má být cílem 
vytvářet z muzeí otevřená místa setkávání a dialogu.   

Současný stav debaty či různých diskurzů o muzeích je možné přirovnat 
k situaci nedostavěné babylonské věže. Nějak tu stojí, víme, že jsme ji tu 
chtěli a asi i do budoucna chceme, jenomže co s ní teď, jak ji využít. Očeká-
vání byla přece jiná. A tak o nedostavěné babylonské věži nějak mluvíme, 
každý tak, jak umí a jak si myslí, že by to mohlo být správné a třeba i nejlepší, 
mluvíme, třeba si i nasloucháme, ale že bychom si rozuměli, se úplně říct 
nedá, a někdy dokonce si ani rozumět nechceme. Naše debata je zmatená, 
mluvíme na sebe cizími jazyky, a pokud náhodou užíváme stejná slova, do-
rozumíme se jen zřídka, protože ta slova často označují něco jiného. 

Při pohledu na současná muzea a odbornou reflexi dění v muzejním světě 
se ukazuje, že vedle sebe se uplatňují a existují různé typy a koncepty muzeí. 
Z minulosti již dávno známe dělení muzeí dle specializace a zaměření, nově 
se také muzea dají dělit podle toho, jak pracují s návštěvníky a vnímají své 
místo ve společnosti.3 Podobně jako se mění koncepty a rozumění významu 
kulturního dědictví, mění se i nároky na instituce, které s tímto dědictvím 
zacházejí. Podobně se v postavení a úloze těchto institucí promítají a odrá-
žejí také proměny současné společnosti a života.  

Současné zmatení jazyků je o to větší, že vedle různých podob mu-
zeí, které se snaží dle svých specifických úloh a důrazů dostát profesním 

 3 Příkladem tu může být dělení na muzea tradiční a interaktivní. K tomu srov. 
např. Lucie JAGOŠOVÁ – Vladimír JůVA – Lenka MRÁZOVÁ, Muzejní pe-
dagogika. Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace, Brno 2010, 
s. 77–78.
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standardům, etickým kodexům a přinejmenším mezinárodně respektova-
né definici muzea dle ICOM,4 objevují se a ve veřejném prostoru jsou stále 
viditelnější i instituce a podnikatelské projekty, které se značkou muzeum 
nakládají zcela volně a naplňují ji jinými obsahy.5 Patří sem známá muzea 
čokolády, voskových figurín, komunismu apod. 

Možným řešením tu mohou být aktuální snahy o registraci a akredita-
ci muzeí, které by po vzoru některých zahraničních příkladů byly pro ná-
vštěvníky zárukou jistých standardů a garancí odstupňované kvality.6 Pro-
blematika registrace a akreditace muzeí se má také stát jedním z klíčových 
bodů nového muzejního zákona.7 Jeden z posledních návrhů počítá v rámci 
akreditace s rozlišením tří stupňů kvality, jež by byly přidělovány vždy na 
pět let v rámci čtyř kategorií muzeí (muzea všeobecná, specializovaná, pa-
mátníky a galerie).8 

Je tu ale možný ještě i  jiný pohled. Na širokém a pravidly nesešněro-
vaném užívání pojmu muzea nemusí být nic špatného, naopak tento stav 
může být znakem jisté demokratizace, zejména ve smyslu sekularizace 
muzejních chrámů, předmětů a faktů napuštěných posvátností a zvláštní 
aurou. Jak stará a tradiční, tak i nově vznikající muzea se ostatně pohybují 
v krajině paměti a vzpomínání, jsou součástí jednoho veřejného prostoru, 
kam mohou vstupovat různí lidé a různé perspektivy.9 

Existence vnitřně bohaté a co do formy, obsahu, vlastnictví i účelu pestré 
sítě „muzeí“ může být tak také vnímána jako cesta k nivelizaci tradičně pre-
ferovaných obsahů a zavedených kánonů, stejně jako k poskytnutí příležitosti 

 4 Ostatně ale i sama tato definice je již několik let diskutována a měla by ji na-
hradit definice nová.

 5 Srov. František ŠEBEK, Definice muzea a podstata jeho činnosti, in: Michaela 
Buriánková – Anna Komárková – František Šebek (edd.), Úvod do muzejní 
praxe. Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace 
muzeí a galerií ČR, Praha 2010, s. 9–20.

 6 Srov. František ŠEBEK, Registrace a akreditace muzeí. Dosavadní výsledky 
činnosti pracovní skupiny AMG, Věstník AMG, 2017, č. 5, s. 25–27. 

 7 Srov. Zdeněk KUCHYŇKA, Proč potřebujeme zákon o muzeích a galeriích?, 
Věstník AMG, 2019, č. 6, s. 6–7.

 8 Srov. Luděk BENEŠ, Registr muzejních institucí, Věstník AMG, 2019, č. 6, s. 7–8.
 9 K tomu srov. Martin LÜCKE – Irmgard ZÜNDORF, Einführung in die Public 

History, Göttingen 2018, s. 37n.
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a hlasu neprivilegovaným skupinám návštěvníků. Uvolnit užívání a nená-
rokovat si značku muzea v tomto smyslu znamená narušení funkce muzea 
jako instituce sloužící k re/produkci kulturního a sociálního kapitálu elit 
a vybraných vrstev společnosti. Jedná se o cíl letitý, stále aktuální a dosud 
nenaplněný. Poprvé výrazněji tematizován byl již před více než půlstole-
tím.10 Dlouhodobým problémem dosažení tohoto cíle byly a stále zůstávají 
konkrétní cesty realizace.

Muzea se mění. Někdy je to viditelné více, jindy méně. Padají přitom 
různá slova, někdy přitom také padají různé tradice a koncepty. Čas od času, 
a v posledních letech pravidelně, se také opakují výzvy a podněty k novému 
či opětovnému promýšlení samotného pojmu muzea. V literatuře i v jed-
notlivých muzeích. Do značné míry se tak děje z důvodu značného vnější-
ho tlaku. Proměny současného světa a společnosti jsou dynamické, rychlé, 
prostupují vším, a tak není divu, že dosahují až ke zdem muzejních chrámů 
a zaplavují jejich dvorany a sály. 

Přitom primárně ne návštěvníci a jejich potřeby, nebo představy mu-
zejníků, ale transformace a změny v oblasti hospodářského života, kultury 
a politiky a nejkonkrétněji také zájmy a požadavky zřizovatelů se odrážejí 
v nových podobách a náplni současných muzeí. Výzvy a podněty vymezit 
nově či staronově pojem muzea a na ně navázané diskuze, popisy a for-
mulace staro/nových konceptů jsou pak často ohlasem těchto změn.11

Již několik desítek let se muzea vyrovnávají a musí vyrovnávat s novými 
nároky na svůj provoz a poskytované služby. Jsou pod stálým tlakem stále 
znovu prokazovat a stvrzovat svou smysluplnost a potřebnost, před zřizovateli 
i muzejním publikem. Musí se vyrovnávat s novými pravidly a druhy finan-
cování a organizace, musí dostát manažerským způsobům řízení. Někdejší 
samozřejmost a tradice je nyní podřízena výkonu a kvantifikaci. Stále více 
je vyžadována orientace na zákazníky a kvalitu poskytovaných služeb. 

Reakce na to jsou různorodé, od honby za stálým navyšováním počtu 
návštěvníků, rozšiřováním programové nabídky i oslovováním nových seg-
mentů muzejního publika, přes digitalizaci a vstup do virtuálního prostoru 
až po negaci a popírání a vyzdvihování posvátného lesku i přítmí chrámové 

 10 Srov. A. HUYSSEN, Twilight Memories, s. 18.
 11 Srov. Hartmut JOHN – Anja DAUSCHEK (Hrsg.), Museen neu denken. Per-

spektiven der Kulturvermittlung und Zielgruppenarbeit, Bielefeld 2008.
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muzejní instituce. Všechny tyto cesty a jednání ale mají společné to, že pro-
blematizují samotný pojem muzea a vztahují se k otázce místa a role muzea 
v současné společnosti.12

Při hledání odpovědí bývají často, a příklad mezinárodní konference 
pořádané v roce 2004 v Kolíně nad Rýnem je toho dokladem, uváděny ob-
lasti, které se týkají roviny zprostředkování a prezentace specifických ob-
sahů muzeí. Je promýšlen vzdělávací či obecně edukační potenciál muzeí, 
o muzeích se také hovoří jako o zvláštních místech celoživotního učení 
(Lernort Museum). Značná pozornost je věnována způsobům komunikace 
i vlastním obsahům. Nově je také vnímán samotný návštěvník. S tím také 
často souvisí návrh a někdy i požadavek na otevření a jakési znovuobnovení 
muzeí. V pozadí těchto snah bývají například konstruktivistické teorie uče-
ní i podpora a prosazování inkluzivních principů. Tematizována bývá také 
společenská odpovědnost muzeí a podíl na vývoji a proměnách společnosti 
a jejích hodnot.13

Muzea jsou stále více nahlížena jako místa setkávání. Mnohdy se jed-
ná o projekt a popis žádoucího stavu, jindy o skutečnost, minimálně v zr-
cadlení žádoucí sebeprezentace. Taková muzea charakterizuje otevřenost, 
orientace na návštěvníky a obsahy a prostředky komunikace. Muzeum jako 
místo setkávání je také místem mezigeneračního dialogu a výměny názorů 
a zkušeností. Návštěvníci jsou vyzýváni k tomu, aby aktivně vstupovali do 
výstav a podíleli se na jejich utváření. A je jim to také umožňováno. Proto 
i interaktivní a multimediální prvky slouží jako prostředky pro uplatnění 
participace.14

Ovšem i takováto muzea je třeba nově promýšlet a vymýšlet. Nejen 
s tím, zda je to skutečně ono muzeum s velkým „M“, tedy muzeum, kte-
ré hledáme a chceme.15 Ale také s ohledem na současnou koronavirovou 
pandemii, která postihuje a proměňuje celou společnost a jejíž důsledky 
je možné v této chvíli stále ještě jenom odhadovat a tušit. Jisté ale je, že 

 12 Srov. např. Daniel TYRADELLIS, Müde Museen. Oder: Wie Ausstellungen 
unser Denken verändern könnten, Hamburg 2014, s. 9n. 

 13 Srov. H. JOHN – A. DAUSCHEK (Hrsg.), Museen neu denken.
 14 Srov. Hans Walter HÜTTER, Museum neu denken, Museumsmagazin, 2020, 

č. 3, s. 6–11.
 15 K tomu srov. Kamil ČINÁTL, Jaké národní muzeum (ne)potřebujeme?, Dějiny 

a současnost, 2018, roč. 40, č. 8, s. 10–12. 



 54 ANIMACE, PARTICIPACE A DALšÍ ZAkLÍNADLA V MUZEU 1.0, 2.0,  3.0 A 4.0 

  ZDENěk DuDA – ANNA DuDOVá

právě aktuální podoby muzeí jako míst setkávání, komunikace a aktivního 
utváření světa, života a společnosti jsou současným děním značně proble-
matizovány.16 

V soudobé krajině muzeí je možné se setkat i s dalšími typy a koncep-
ty muzeí. Existují a uplatňují se vedle sebe. Mnohdy se také jednotlivé, 
spíše ideální než skutečné, typy prostupují a promíchávají, vytvářejí kok-
tejl tradice a aktuálních přísad sestávajících z nároků a požadavků doby 
i různých strategických plánů a koncepcí. Někdy nahodile, někdy podle 
starých a prověřených receptů, jindy podle nepsaných zvyklostí, zkuše-
ností a odhadů. Skutečnost mnohde předčí očekávání, o různá překvapení 
nebývá nouze.

S odkazem na tři různé koncepty, v nichž kultura vytváří sociálně eko-
nomické hodnoty a jež se postupně měly vyvinout v průběhu času a dějin 
a jež se také vyznačují různými přístupy ke kulturnímu dědictví, je možné 
rozlišit tři ideální typy či koncepty muzeí. Autorem této konceptualizace je 
italský profesor kulturní ekonomie Pier Luigi Sacco.17

Typicky tradičním a nejstarším konceptem kulturního dědictví byl patro-
nát či sponzorství. Cílem umění byla kultivace ducha. Ke kultuře a umění 
měly přístup vybrané skupiny obyvatel, i proto se umění rozdělilo na vy-
soké a nízké. Roli patrona umění postupně převzal stát zastupovaný sku-
pinou odborníků. Tehdy vznikl typický evropský fenomén, a sice kulturní 
politika. 

Tomuto konceptu odpovídal typ muzea (1.0), které bylo vnímáno jako 
chrám umění, ducha či národa. Sloužilo k produkci a reprodukci sociálního 
a kulturního kapitálu, stvrzovalo panující řád či napomáhalo k legitimizaci 
politických a národních zájmů a aspirací. Bylo nástrojem budování identity 
i prostředkem k šíření a ospravedlnění různých ideologií.18 

Právě takováto podoba muzea se od 60. let 20. století stala předmětem 
kritiky a byl jí prorokován zánik. Muzeum bylo odmítáno jako nástroj za-
jištění kánonu a diskurzivní mocenský prostředek elitní „vysoké kultury“. 

 16 Srov. H. W. HÜTTER, Museum, s. 10–11.
 17 K rozšíření této konceptualizace v českém prostředí přispěla konference Focal 

Point: Upcycling Cultural Heritage, pořádaná v roce 2018. Srov. Denisa ŠTR-
BOVÁ a kol., Kulturní dědictví. Návod k (pou)žití, Praha 2019, s. 2–6.

 18 Srov. tamtéž, s. 4–5.
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Kritické hlasy byly inspirovány postmoderním myšlením, dekonstrukcí a in-
terpretativními přístupy v humanitních a sociálních vědách. 

Další typ muzea (2.0) souvisí se změnou přístupu ke kultuře a kultur-
nímu dědictví. Kultura začala být vnímána jako součást zábavního průmy-
slu oslovujícího co nejširší publikum. Na významu získaly tržní principy, 
technologie jako rozhlas, nahrávací technika a film přinesla nutnost řešit 
otázku vlastnictví a copyrightu. 

Muzejní paměťové instituce vstoupily na trh zážitků, edukace a zábavy, 
byla jim také připsána důležitá role pro rozvoj cestovního a turistického ru-
chu. Zájem publika se stal jedním z hlavních kritérií úspěšnosti. Muzea se 
musela nově vyrovnat s konkurenčním prostředím zábavních a volnočaso-
vých subjektů a institucí.19 

Reakcí na novou situaci byla na jedné straně snaha co nejlépe odpově-
dět na potřeby konzumní společnosti (případně společnosti volného času), 
na druhé úsilí najít, co je muzeím vlastní, prosadit se a vnést do prostředí 
zaplněného volnočasového trhu svá vlastní specifika. O muzeích se mimo 
jiné začalo hovořit jako o místech celoživotního učení, tematizován byl 
takzvaný edukační obrat muzeí,20 zdůrazňován byl pojem věcné paměti.21 
Muzea se také začala soustředit na velké a neproblematické výstavy, hlavně 
bez přímého vztahu k přítomnosti.22 Žádané byly připomínky velkých po-
stav, velkých výročí nebo doteky a ilustrace velkých dějin v malých dějinách. 
Všechno toto dění vedlo ke krizi městských a vlastivědných muzeí a výzvám 
k re-politizaci muzeí a zapojení veřejnosti.23

Jistou odpovědí může být muzeum 3.0 vnímané jako oblíbené spole-
čenské místo a centrum inovace, které cílí na zapojování lidí a inspiruje je 
k spoluvytváření nového obsahu. Nové pojetí kultury a kulturního dědictví je 
založeno na stírání hranice mezi tvůrcem a konzumentem, kultura je vlast-
ně otevřenou komunitou, kde kulturní dědictví je společnou odpovědností 

 19 Srov. tamtéž. s. 4–5.
 20 K tomu srov. např. P. ŠOBÁŇOVÁ, Muzejní expozice, s. 111–116.
 21 Srov. např. František ŠEBEK, Jak se mění čas muzeí, Věstník AMG, 2019, č. 6, 

s. 4–5.
 22 Srov. Aleida ASSMANN, Konstruktion von Geschichte in Museen, APuZ Aus 

Politik und Zeitgeschichte, 2007, č. 49, s. 6–13, zvláště s. 7.
 23 K tomu srov. Claudia GEMMEKE – Franziska NENTWIG (Hrsg.), Die Stadt und 

ihr Gedächtnis. Zur Zukunft der Stadtmuseen, Bielefeld 2011. 
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všech. Důležitá je interaktivita spojovaná s kreativním přístupem, remixo-
váním obsahu a vytvářením nových hodnot. Mezi další skloňovaná hesla 
patří inkluze a participace.24 

Muzeum 4.0 do této řady nepatří. Nesouvisí s nějakou další proměnou 
muzejních paměťových institucí jako reakcí na podněty a transformace, 
které se týkají oblasti kultury jako celku. Také zatím přímo neodráží sku-
tečnost, ale je spíše prostorem úvah a programových záměrů. Výraz 4.0 je 
označením pro současný trend digitalizace spojovaný s automatizací prů-
myslu a změnami na trhu práce. Čtvrtá průmyslová revoluce je nejčastěji 
spojována s oblastí průmyslu a práce, nově ale také se světem muzeí.25 

 Muzeum 4.0 má být institucí využívající digitální nástroje v oblasti 
prezentace, výchovy a vzdělávání, komunikace a výzkumu. Charakterizuje 
ho silná orientace na návštěvníky a snaha najít nové způsoby a cesty, jak je 
oslovit a vstoupit s nimi do kontaktu, nabídnout jim přizpůsobené a indi-
vidualizované obsahy. Cílem je také oslovit nejrůznější skupiny muzejního 
publika a komunikovat s nimi nové obsahy, například týkající se a vycházející 
z migračního původu a pozadí. Samozřejmým tématem je tu také virtuální 
a rozšířená realita a 3D modelování. 

Svět muzeí nabízí v současné době pestrou paletu možných podob i před-
stav o tom, co je anebo by mělo být muzeum. Požadavek měnit a opětovně 
promýšlet pojetí a koncepty muzea jako takového již také patří do zlatého 
fondu muzeí a jejich dějin. Je záležitostí desítek let nesené tradice, popisem 
přítomnosti, závazkem i nadějí směrem do budoucna. Možná stále není jasné, 
co to muzeum vždy znovu a nově vlastně je a jaké jej máme chtít, možná to 
ani vědět nebudeme, možná stačí, když i nadále bude jednou z charakteris-
tik změna a potřeba nacházet vždy nově svou úlohu a místo.  

Teze o změnách a různých podobách současných muzeí je dobře dolo-
žitelná zevnitř, ze světa muzeí. Jaké to ale je při pohledu zvenčí? Zrcadlí 
se nějak proměny v krajině muzeí i v reprezentacích přítomných ve veřej-
ném prostoru? Jaký obraz či obrazy světa muzeí jsou například v literatuře 
předávány dětem, tedy budoucím návštěvníkům muzeí? Na tomto místě je 

 24 Srov. D. ŠTRBOVÁ a kol., Kulturní dědictví, s. 5–6.
 25 Termín muzeum 4.0 nesla například ve svém názvu výroční konference ně-

meckého výboru ICOM, pořádaná v roce 2019 (Chancen und Nebenwirkun-
gen – Museum 4.0).
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možné a účelné uvést jen pár ilustrací. Šířeji a podrobně bude o této pro-
blematice pojednáno jinde.

Dětská literatura zná instituci muzea, ať už jsou to básně,26 encyklopedie 
nebo třeba tematické číslo české mutace časopisu určeného předškolákům 
a mladším školním dětem Méďa Pusík, věnované „tomu, jak to bylo dřív.“27 
Při náhodném výběru a s vědomím možného zkreslení a zjednodušení se 
ukazuje, že po dobu několika desetiletí jsou až na drobné změny muzea 
prezentována stejným způsobem, a to za pomoci opakujících se stereotypů. 
V textu i v doprovodných ilustracích se opakují pohledy na předměty aran-
žované ve vitrínách a osoby oděné ve zvláštních uniformách. Typické je to 
zejména pro encyklopedická hesla z druhé poloviny 20. století i z nultých 
let století následujícího.28 

Dětem je také předávána zvyklost, že do muzea se chodí zejména v době, 
kdy počasí zrovna úplně nepřeje jiným aktivitám, v čase prázdnin za deš-
tě. A to proto, aby se podívaly na věci, které se používaly v minulosti, třeba 
v době, kdy jejich prarodiče byli ještě malí. Takové věci by děti mohly samo-
zřejmě stále najít doma na půdě, v úplnosti ale právě už jenom v muzeu.29 
Tyto věci také mají sloužit k ukazování toho, jak se žilo dříve. Případný vztah 
k přítomnosti nebývá tématem. Děti se ještě dozvídají, že v muzeu bývá ti-
cho a nuda, ovšem ne výlučně, nově tam může být i zábava. Třeba v muzeu, 
které je tak trochu kuriozitou, jako například německé muzeum klobás či 
muzeum UFO ve Spojených státech.30 

Obrazy muzeí ve vybraných příkladech literatury určené dětem neodrážejí 
napětí a proměny, jež muzea charakterizují v odborné reflexi i praktických 

 26 Srov. např. „Muzejní tiché pokoje / skrývají sbírky, nástroje, / památky, leto-
pisy / o lidstvu, jak žilo kdysi.“ Jan ALDA, Jak balónem vylétá s Cvalíkem 
strýc do světa, Praha 1971, nestránkováno.

 27 Srov. Méďa Pusík. Omalovánky, úkoly a příběhy o tom, jak to bylo dřív, 2020, 
č. 8, s. 4n.

 28 Srov. např. Bohumil ŘÍHA, Dětská encyklopedie, Praha 19846, s. 163; Cécile 
JUGLA, Moja malá encyklopédia Poznaj svet, Bratislava 2007, s. 64–65.

 29 K tomu srov. „Je třeba překonávat pejorativní představy o muzeu jako skladi-
šti ze života vyřazených věcí, jež přežívají z minulosti stále ještě ve vědomí 
lidí.“ Josef BENEŠ, Kulturně výchovná činnost muzeí, II. díl – část obrazová, 
Praha 1981, s. 16.

 30 Srov. Méďa Pusík, s. 31.
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podobách a realizacích. Zdá se, jako by babylonské zmatení jazyků a sou-
běžná existence různých typů a podob muzeí do světa dětské literatury ještě 
nepronikly. Muzeum zde zůstává stále stejnou institucí, kam se chodí za 
starými věcmi, podívat se, mlčet a někdy si o nich i popovídat. Některé z těch 
věcí si zasluhují pozornost pro svou zajímavost a odkazy k dobrodružství, 
zvláště jedná-li se o tajuplné věci z půdy či o kostry dinosaurů. 

Pro obraz muzeí u nejširší veřejnosti mají zvláštní význam prezentace 
Národního muzea, muzea tradičně nejviditelnějšího. Zejména zprávy o ob-
nově Historické budovy a nových projektech a expozicích byly v posledních 
letech často tématem novinových a televizních zpráv a obecně veřejného 
prostoru. Na rozdíl od literatury určené dětem bylo dění spolu s chystaný-
mi záměry navazováno na motiv změny a proměny nejen rekonstruované 
budovy, ale i samotné muzejní instituce. 

Znovuotevřené Národní muzeum bylo představováno jako staronová 
atrakce naší země, a to s příslibem konce nudy v muzeu.31 Garantem toho, 
že se tak skutečně stane, byl sám generální ředitel Národního muzea Michal 
Lukeš. Nudu a ticho v muzejním paláci měla vystřídat „určitá dávka zába-
vy“, vždyť i sám pan generální ředitel se nechal slyšet, že „když naši kustodi 
okřikují děti, já potom okřikuji je.“32 

Atraktivnost nově otevřených prostor Národního muzea měly na jedné 
straně podtrhnout neznámější části rekonstruované budovy, jako například 
obnovený pantheon se sochami a bustami českých velikánů, na druhé no-
vinky svědčící o změněném charakteru muzea, muzea s novou vlídnější 
a zábavnější tváří. Nové Národní muzeum mělo nabídnout vedle unikátních 
předmětů multimediální expozice, odpočinkové zóny, kavárnu, místa pro 
rodiny s dětmi a mimo jiné také interaktivní dětské muzeum. Zejména zde 
měl být vytvořen prostor pro uplatnění více hravosti, fantazie a interakce se 
sbírkovými předměty. Směrem k veřejnosti byla zdůrazňována programová 
věta, že děti jsou v muzeu vítány.

V těchto prezentacích a zprávách určených veřejnosti došly k uplatnění 
některé výrazy, které i uvnitř muzejního světa, ať už se jedná o teoretickou 
reflexi či praktické podoby, často slouží jako programová hesla či zkratky 

 31 Srov. Lukáš SEIDL, Národní muzeum: staronová atrakce Česka, Týden, 2018, 
č. 51, s. 32–35.

 32 Srov. Lukáš SEIDL, Konec nudy v muzeu, Týden, 2018, č. 33, s. 74–79. 
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pro popis žádoucích či realizovaných proměn muzejních institucí. Jedná se 
o výrazy jako interaktivita, multimédia, digitalizace, často také děti a zábava, 
někdy také animace a participace. 

Katalog těchto slov a hesel není samozřejmě úplný a smyslem ani není 
ho zde finalizovat. Cílem je naopak upozornit na skutečnost, a výše uvedený 
ilustrativní příklad je toho dokladem, že tyto výrazy mnohdy mají v prostředí 
českých muzeí úlohu určitých zaklínadel. Jako by samotné tyto výrazy byly 
nadány nějakou zvláštní mocí, jako kdyby je stačilo pouze uvést či vyslovit. Tak 
to ale nefunguje a v této naději se mnohé ztrácí. Jako zaklínadla jsou zde ale 
tato slova označena hlavně proto, že jsou často užívána zjednodušeně anebo 
nepřesně. Chybí porozumění nebo ohled na obsahy, které nesou nebo mohou 
nést. I tyto výrazy jsou totiž předmětem diskuzí a nového uchopování.

Klasickým příkladem zaklínadla v tomto smyslu je výraz interaktivita.33 Ten 
často bývá v muzejní praxi užíván a uváděn ve své zjednodušené podobě, kdy 
slouží k popisu manipulace se sbírkovými či jinými předměty a informačními 
technologiemi, obvykle ve spojení s dětským publikem. Rozměr aktivity jako 
kdyby končil u zmáčknutého tlačítka a návazného efektu. Taková interaktivi-
ta by jen byla prodlouženou či oddálenou pasivitou a návštěvník by i nadále 
zůstával pasivním konzumentem třeba i haptických a hravých interaktivních 
prvků. Za zásadní pro interaktivitu je ale považována (přímá) intervence jedin-
ce do (prezentovaného) obsahu, a to i jako pobídka k účinnějšímu poznávání 
či komunikaci.34 Proto také nepatří jen do oblasti dětských muzeí a programů, 
ale přínosem může být pro nejrůznější instalace a návštěvnické skupiny.

Mezi výrazy, které v české muzejní praxi bývají skloňovány o poznání 
méně, patří animace a participace, případně také inkluze. Přesto by právě 
i tato módní zaklínadla, ovšem užívaná právě ne jako zaklínadla, mohla vést 
k žádoucím změnám a pozitivně ovlivnit krajinu českých muzeí. Zejména 
tehdy, pokud by žádoucím cílem bylo proměnit česká muzea v místa setká-
vání a mezigeneračního dialogu a učinit z nich centra remixování starých 
obsahů a kreativní tvorby a inovací. Tedy přivést svět českých muzeí do stavu 

 33 Srov. František ŠEBEK, Interaktivní prvky muzejních výstav, in: Jana Bukačo-
vá – Anna Komárková – František Šebek (edd.), Muzejní výstavnictví. Učební 
texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a ga-
lerií České republiky, Praha 2014, s. 113–119.

 34 Srov. P. ŠOBÁŇOVÁ, Muzejní expozice, s. 268–269.
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3.0, stavu, který před koronavirovou epidemií byl programem a minimálně 
proklamovanou realitou připomenutých německých muzeí.

Animace odkazuje k oživování, oduševňování a v muzejním prostředí se 
s ní setkáváme zejména jako s jednou z forem muzejní edukace. Je označe-
ním pro praktické aktivity, aktivizační programy.35 V oblasti pedagogiky je také 
metodou nedirektivní výchovy orientovanou na rozvoj skupiny a na komu-
nikaci. Animace může být také přístupem či metodou sociální práce.36 

Vlivným konceptem je zde francouzské pojetí označované jako sociál-
ně-kulturní animace. Tento přístup se zaměřuje na posílení komunikace 
a participace nejširších skupin obyvatel na kulturním a společenském dění. 
Směřuje k sjednocování lidí, budování mezilidských vztahů i komunit. Prá-
vě proto se také v minulosti, a to i jako politický a samozřejmě i ideologický 
program, těšil podpoře Rady Evropy.37

Teoretik sociálně-kulturní animace Jean Claude Gillet rozlišuje mezi 
konkrétní a abstraktní animací. Konkrétní předpokládá profesionalitu 
a odbornou zdatnost, soustředí se na realizaci a výsledky atraktivních akti-
vit. Abstraktní více vychází z ideologického zázemí a cílí na vytváření a po-
skytování prostoru pro kreativitu, pro sdílení symbolických hodnot a pro 
vytváření sociálních svazků.38 

Konkrétní animační programy se v muzeích jistě uplatňují, mají nejrůz-
nější formy a pomáhají „zživotnit“ muzejní předměty a další prezentované 
obsahy. Výzvou by ale také mohla být snaha (více) tematizovat myšlenkové 
a ideologické zázemí a pracovat s ním při přípravě a realizaci konkrétních 
animačních programů zaměřených například na potlačované nebo skryté 
potenciály osob, malých skupin i komunit. Cílem tu nemusí být jen proměna 
muzea do stupně 3.0, ale také obecně snaha o kvalitnější život jednotlivců, 
sociálních skupin i celé společnosti. 

Podobnou výzvou je i program participace. Jedná se přitom o výraz s dlou-
hou historií, původně užívaný zejména v oblasti politologie. Ovšem již před 

 35 Srov. Petra ŠOBÁŇOVÁ, Muzejní edukace, Olomouc 2012, s. 80–81.
 36 Srov. Anna DUDOVÁ – Michal KAPLÁNEK – Richard MACKů, Mnohotvarý 

fenomén animace, Pedagogická orientace, 2011, roč. 21, č. 3, s. 284–304.
 37 Srov. Michal KAPLÁNEK, Animace. Studijní text pro přípravu animátorů mlá-

deže, Praha 2013, s. 23n.
 38 Srov. Jean-Claude GILLET, Animation. Der Sinn der Aktion, Luzern 1998, 

s. 23–25.
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několika desítkami let se prosadil jako uznávaný a obecně přijímaný prostře-
dek demokratizace a změny a zasáhl nejrůznější společenské subsystémy. 
Pro sociálně-kulturní animační přístupy je ostatně pojmem klíčovým.39

Participace je starým slovem se stále aktuálním a dle počtu publikací 
i stále aktuálnějším významem.40 Hovoří se o participaci shora, zdola, o par-
ticipaci pravé, falešné, pro rozlišení jsou vytvářeny stupnice. Participace je 
spojována s různými výstavními a dalšími programy i s chodem a samot-
nou praxí jednotlivých (muzejních) organizací. Poznávacím znamením je 
orientace na obsahy, komunikaci a návštěvníky, popisem dialog, komunita, 
spolupráce, interpersonální vztahy, podpora kreativity.41 

Participace patří k jednomu ze základních kamenů muzea 3.0, otevře-
ného a oblíbeného místa setkávání a centra inovací. Opět platí, že je-li pro-
gramem dát našim muzeím či nějakému konkrétnímu muzeu právě tuto 
podobu, je pro nás participace aktuální výzvou. 

Muzea se mění, mění se i svět českých muzeí. Někdy i za pomoci ter-
mínů, které pro určitou vyprázdněnost a nepřesné užívání mohou mít po-
dobu zkratkovitých hesel či jistých zaklínadel. Svůj podíl na tom jistě má 
i podléhání módním trendům a jiným duchům a požadavkům doby. Pojem 
interaktivity je tu asi příkladem nejtypičtějším. 

Při pohledu zevnitř, jímž je myšlena muzejní praxe i její odborná reflexe, 
charakterizuje současný svět muzeí souběžná existence několika různých 
konceptů muzeí. Teorií abstrahované ideální typy přitom samozřejmě mají 
v oblasti muzejní praxe své různé variace a podoby. 

 39 Srov. Heinz MOSER – Emanuel MÜLLER – Heinz WETTSTEIN – Alex WILLE-
NER, Soziokulturelle Animation. Grundfragen, Grundlagen, Grundsätze, 
Luzern 1999, s. 109n.

 40 Srov. např. Susanne GESSER – Martin HANDSCHIN – Angela JANELLI – Si-
bylle LICHTENSTEIGER (Hg.), Das partizipative Museum. Zwischen Teilha-
be und User Generated Content. Neue Anforderungen an kulturhistorische 
Ausstellungen, Bielefeld 2012; Anja PIONTEK, Museum und Partizipation. 
Theorie und Praxis kooperativer Ausstellungsprojekte und Beteiligungsan-
gebote, Bielefeld 2017, s. 14n.

 41 Srov. Anja PIONTEK, Partizipative Ansätze in Museen und deren Bildungsar-
beit, in: Beatrix Commandeur – Hannelore Kunz-Ott – Karin Schad (Hrsg.), 
Handbuch Museumspädagogik. Kulturelle Bildung in Museen, München 
2016, s. 198–205.
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Při pohledu zvnějšku, jenž zde byl naznačen jen v několika málo ilu-
stracích, obraz muzejního světa již tak pestrý není. Navíc opakuje známé 
stereotypy. Muzea jako kdyby byla stále stejná, nebo se alespoň výrazněji 
neměnila. A když už, pak je to důvod, proč jim věnovat pozornost, a také 
návrh na titulek, pod nímž se bude informace prodávat. Na tvorbu těchto 
reprezentací světa muzeí mají muzejníci zřejmě jen malý vliv.

Co s tím? Určitě se stát tvůrci obrazů o sobě samých, o své práci, obecně 
o světě muzeí. Třeba i tím, že animace s participací dostanou v muzejní pra-
xi mnohem větší prostor pro širší uplatnění a povedou k tomu, že z muzeí 
se stanou otevřené a reflektující instituce, místa setkávání a dialogu. Ještě 
jeden návrh, ať už chceme či ne, aby se muzea upgradovala na stupeň 3.0, 
určitě by nám všem prospělo další vzdělávání. 
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AnotACE

DĚJInY VE VEŘEJnÉM PRoStoRU SPoJUJÍ HIStoRICKÉ EXPoZICE A VÝStAVY S tELEVIZ-

nÍMI SERIÁLY, SPoRY o PoMnÍKY, oSLAVAMI StÁtnÍCH SVÁtKŮ, ŠKoLnÍM DĚJEPISEM, 

tURIStICKÝM RUCHEM nEBo HRAnÍM PoČÍtAČoVÝCH HER. tEXt SE ZAMĚŘUJE nA to, 

JAK SE ČESKÁ SPoLEČnoSt VZtAHUJE KE SVÉ MInULoStI A V JAKÝCH RÁMCÍCH SE o MI-

nULoStI DISKUtUJE. JAK PoRoZUMĚt MnoHDY CHAotICKÝM SPoRŮM o  MInULoSt? 

Co VŠE oVLIVňUJE PoDoBU KULtURnÍ PAMĚtI? JAK Do tĚCHto SItUACÍ PoUČEnĚ 

VStUPoVAt? V nĚKoLIKA tEZÍCH PoJMEnoVÁVÁ ZÁKLADnÍ oRIEntAČnÍ BoDY, KtERÉ 

VYZnAČUJÍ PoLE DĚJIn VE VEŘEJnÉM PRoStoRU. tYto BoDY, InSPIRoVAnÉ SoUČAS-

nÝMI VÝZKUMY PAMĚtI, nABÍZEJÍ ZPŮSoB, JAK SE BEZPEČnĚ oRIEntoVAt V DYnAMICE 

SoUČASnÉHo VZPoMÍnÁnÍ A JAKÉ MÍSto V toMto PRoStoRU MAJÍ MUZEA. 

Jak uvažovat o muzeích jako o součásti dějin ve veřejném prostoru? To bylo 
hlavní otázkou příspěvku, který jsem přednesl na kolokviu Vystavování dějin 
v malých muzeích.1 O odpověď se chci pokusit i v tomto textu. Stejně jako 
tomu bylo na kolokviu samotném, je mým záměrem poukázat na způsoby, 
jakými jsou muzea vpletena do různých rámců kultury vzpomínání. Zacho-
vávám zde také další podobnost s původním příspěvkem, kterým je jistá míra 
obecnosti. Smyslem tohoto textu není představit konkrétní případovou studii, 
ale spíše narýsovat spojnice mezi vystavováním minulosti a dějinami ve veřej-
ném prostoru a navrhnout orientační body pro snazší pohyb v tomto poli.

Následující text nemá být jen teoretickým pojednáním, ale spíše ma-
pováním terénu. S tím souvisí i otázka, na koho se obracím. Přál bych si, 
aby tento text vybízel k průzkumu také své čtenáře. Kurátoři a kurátorky, 
ředitelé a ředitelky, edukátoři a edukátorky, všichni, kdo v muzeích pracují, 

 1 Seminář se odehrál 23. a 24. 9. 2020 v Centru kultury a vzdělávání Blatná, 
dnes Kulturní Plantáž Blatná. Záznam jednotlivých vystoupení je k dispozici 
zde: https://www.youtube.com/user/CKVBLATNA. 
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mohou vzít tento text jako výzvu k pohledu na svoji činnost a hledání para-
lel k vlastní činnosti a jako impulz k osahávání si nových prostorů a zkuše-
ností, experimentování, vlastní práci v terénu. Podobným způsobem může 
fungovat pro badatele a badatelky, kteří se zabývají studiem muzeí – jejich 
historie, proměn, teorie či edukace. I pro ně tento text může nově nasvítit 
zkoumané rozměry činnosti muzeí. 

Základem textu jsou domácí i zahraničí výzkumy v oblasti public histo-
ry, paměťových studií (memory studies) a studií muzeí (museum studies), 
mezi nimi i mé vlastní. Do jisté míry tak může sloužit i  jako rozcestník 
k další literatuře. Nejdříve představím pojem „dějiny ve veřejném prostoru“. 
V ústřední části textu se zaměřím na konkrétní rámce, které nejvíce souvisí 
se vztahem muzeí a dějin ve veřejném prostoru. Každý z nich doprovodím 
příkladem. Na závěr pojmenuji důsledky, které uvažování o muzeích jako 
součásti dějin ve veřejném prostoru přináší.

DĚJInY VE VEŘEJnÉM PRoStoRU

Co znamená, když se řekne „dějiny ve veřejném prostoru“? Toto sousloví je 
převedením anglického označení „public history“ do českého jazyka. I an-
lický termín má ovšem více významů. Za prvé označuje studijní obor, který 
má své katedry, mezinárodní asociaci i publikační platformy.2 V nejužším 
významu jde o disciplínu kombinující odbornost historika s lektorskými, 
prezentačními a manažerskými dovednostmi, které umožňují lépe komu-
nikovat odborné obsahy široké veřejnosti. 

Pro nás je důležitější širší význam, který spočívá ve specifickém přístupu 
k minulosti. Do uvažování o minulosti v rámci dějin ve veřejném prostoru 
vstupuje mnohem více faktorů než jen dichotomické schéma historická 
věda a její „popularizace“. V tomto ohledu reagují přístupy public history na 
narůstající význam historických témat v populární kultuře, vliv digitálních 
technologií, trendy ve státních politikách dějin či ve vzdělávání.3 Smyslem 

 2 Vývoji disciplíny public history se zde věnovat nebudu. Na mezinárodní úrovni 
sdružuje zájemce o public history Mezinárodní federace public history (IFPH), 
hlavní oborové časopisy jsou The Public Historian, International Public His-
tory a veřejnosti více otevřený Public History Weekly. V českém prostředí se 
zájemci sdružují kolem konference Fórum Dějiny ve veřejném prostoru.

 3 Kamil ČINÁTL, Editorial, in: Historie – Otázky – Problémy, 2018, 10, č. 1, s. 7–12.
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tohoto přístupu je tyto trendy nejen zkoumat, ale také s nimi vstupovat do 
kontaktu.4 Public history tak lze chápat mimo jiné i jako prostor pro pro-
pojování výzkumu a praxe.

Dějiny ve veřejném prostoru v širším smyslu mohou být prostorem pro 
syntézu paměťových studií,muzejních studií) a historické vědy. Paměťová 
studia v této kombinaci představují výzkumnou perspektivu, která zasazu-
je konkrétní projevy kultury vzpomínání do obecně kulturních souvislostí 
a vytváří základní pojmosloví včetně průběžných aktualizací pojmu „paměť“ 
skrze používání různých přívlastků. Koncepty kolektivní, národní, kultur-
ní, zamotané (entangled) či ekologie paměti vedou vždy k zahrnutí nových 
fenoménů do výzkumného pole paměťových studií.5 Chceme li porozumět 
tomu, jak se společnosti vztahují k minulosti, právě paměťová studia nabí-
zejí systematickou oporu ve svých výzkumech a pojmosloví.

Muzejní studia se dívají na muzea jako na kulturně-historický fenomén. 
Zkoumají vývoj muzeí a jejich roli ve společnosti. Nejpozději od vzniku 
nové muzeologie jsou součástí tohoto oboru diskuse nejen o tom, jaká mu-
zea jsou, ale také jaká by být měla.6 S rozšířením zájmu o roli muzea ve 
společnosti přinesla také zaměření se na všechny oblasti činnosti muzeí: 
financování, řízení, marketing, vzdělávání a podobně. V muzejních studiích 
se tak kromě dějin muzeí definují pojmy, jak uvažovat o vlastní instituci, 
pojmenovávají trendy a potenciály, které muzea mají. Zároveň se muzejní 
studia zaměřují na instituci muzea obecně a jen někdy zohledňují situaci 
historických muzeí.

Historická věda netvoří jen jakési bezpečné a neměnné pozadí vývoje 
výše zmíněných disciplín, jež by jim zajišťovalo oporu v podobě nezpo-
chybnitelného poznání minulosti, ale také se proměňuje a přináší význam-
né impulzy public history, paměťovým i muzejním studiím. Na základní 
úrovni jde o nová témata a přístupy, které historici a historičky přinášejí: 
zájem o globální dějiny, obrat k prostoru, vztahu k životnímu prostředí 

 4 Sara YOUNG – Astrid ERLL – Ansgar NÜNNING, ed. A companion to cultural 
memory studies. Berlin, 2010.

 5 Gregor FEINDT – Félix KRAWATZEK – Daniela MEHLER – Friedmann PESTEL 
a Rieke TRIMÇEV, Entangled Memory: Toward a Third Wave In Memory Stu-
dies, History and Theory, 53, 2014, s. 24–44.

 6 Peter VERGO, ed., The New Museology, London 1991.
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či podněty z post-koloniálních či genderových studií.7 Inovace se ovšem 
odehrávají také v „tradičních“ tématech výzkumu jako jsou například: vál-
ka, holokaust či moderní diktatury.8 Kromě toho se také proměnil status 
historického poznání: historici a historičky již běžně připouštějí mnohost 
perspektiv, vliv vlastní pozice na podobu výzkumu a využívají reflexivních 
postupů při svém psaní. 

Syntéza paměťových studií, muzejních studií a historické vědy pod hla-
vičkou dějin ve veřejném prostoru (public history) neznamená jen akade-
mické hrátky s hierarchií oborů a podoborů. V mém pojetí jde o specifickou 
perspektivu, která spojuje výzkum, každodenní praxi i způsoby zakládání 
a fungování institucí. Dějiny ve veřejném prostoru z tohoto pohledu nejsou 
pomyslná obří nádoba na vše, co se veřejně říká a vystavuje o minulosti, ani 
metoda vychovávání „superhistoriků“ propojujících odbornost s komuni-
kačními dovednostmi, ale způsob, jakým poučeně a reflektovaně vstupovat 
do kontaktu s obrazy minulosti a aktivně je přetvářet.

Muzea k tomu mají ideální pozici: mají exkluzivní přístup k pramenům 
ve vlastní sbírce, prostory pro vystavování dějin (fyzické i digitální) a kapa-
city v podobě odbornic a odborníků pracujících v muzeu. Zároveň skrze 
napojení na státní politiky dějin, turismus, vzdělávání a další společenské 
systémy již jsou součástí veřejného prostoru. 

V následující části textu představím pět rámců, ve kterých je v součas-
nosti dobře vidět, jakými způsoby jsou muzea součástí dějin ve veřejném 
prostoru. Rámec představuje základní nastavení, ve kterém se vytváří vý-
znam minulosti. Postupně se budu věnovat turismu, trhu, digitalizaci, 
muzealizaci a vztahu ke školnímu dějepisu. Všechny tyto rámce předsta-
vují soubory praktik a přesvědčení, která jsou neoddělitelná od významů, 
jež dáváme minulosti. Proto je důležité se jimi zabývat a učit se do nich 
vstupovat.

 7 Pro přehled aktuálního stavu historické vědy srov.: Lucie STORCHOVÁ, a kol. 
Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014.

 8 Srov. např.: Kamil ČINÁTL – Jan MERVART – Jaroslav NAJBERT, Jaroslav, 
eds., Podoby československé normalizace: dějiny v diskuzi, Praha 2017. 

  Götz ALY, „Konečné řešení“: přesun národů a  vyhlazení evropských Židů, 
Praha 2006.

  Sheila FITZPATRICK, Každodenní stalinismus: obyčejný život v neobyčejné 
době: Sovětské Rusko ve 30. letech, Praha 2018. 
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tURISMUS

Jedním z nejrozšířenějších rámců, v jakých si už od dětství vytváříme před-
stavu o tom, co je to minulost, je turismus. Dobrým příkladem je praxe na-
vštěvování hradů a zámků, která formovala několik generací českosloven-
ských a českých občanů v jejich vztahu k minulosti: minulost jsou v tomto 
rámci příběhy rodin, architektury a věcí, potažmo životního stylu, který 
s nimi souvisí.9 

Také muzea jsou tradičně součástí turistického ruchu.10 Ilustrativním pří-
padem propojení muzea a turismu na globální úrovni je Památník a muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Začněme citací návštěvnického hodnocení z digitální 
cestovatelské platformy Tripadvisor: „Právě jsem se vrátila z mé první ná-
vštěvy Památníku Auschwitz-Birkenau. Chtěla jsem vzdát úctu za všechno, 
co mě naučil můj táta o holokaustu od mých devíti let. Není snadné vyjádřit, 
proč jsem tak nespokojená. Myslím, že většina důvodů již zde byla zmíněna 
v jiných recenzích. Obrovské množství návštěvníků, nekonečné fronty lidí 
míjejících exponáty bez možnosti se zastavit, přečíst si a zpracovat informa-
ce. Průvodci přetlačující se o prostor a ženoucí své skupiny z místnosti do 
místnosti. Většinu prohlídky jsem strávila ve strachu, že ztratím z dohledu 
svoji skupinu, jak jsme se motali chodbami a schodišti. Neznám odpověď 
na to, jak lépe zorganizovat tohle místo. Je důležité podporovat a vítat nové 
návštěvníky s opravdovým zájmem o památník. Jsem prostě nespokojená, 
když vidím, že lidi chtějí navštívit Osvětim, jenom proto, aby si ji odškrtli 
na seznamu míst, kam se chtějí podívat.“11

Toto hodnocení návštěvy Osvětimi není výjimečné. Celá řada návštěv-
níků si stěžuje na podobné jevy: přílišná rychlost při cestě s průvodcem, 
davy návštěvníků, nemožnost ztišení se či soustředění se na historické in-
formace. Osvětim navštíví ročně přes dva miliony návštěvníků a toto číslo 
stále stoupá.12 

 9 Tomuto tématu se věnoval panel „Dějiny na zámku“ v rámci konference Fó-
rum Dějiny ve veřejném prostoru v roce 2020. Záznam je dostupný z www.
forumdvp.cz. 

 10 Jakub JAREŠ – Čeněk PÝCHA – Václav SIXTA, Václav, eds., Jak vystavujeme 
soudobé dějiny: muzeum v diskuzi. Praha 2020, s. 19-20.

 11  Tripadvisor.com, Suzanne S, Spojené království, únor 2020.
 12 V  roce 2019 navštívilo Osvětim 2 miliony a  320 tisíc návštěvníků, což je 

o 170 000 více než v doposud rekordním roce 2018. 
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Významný vliv na situaci památníku má také jeho zařazení na listinu 
světového dědictví UNESCO. Osvětim reprezentuje největší historickou tra-
gédii, kterou si aktuálně připomínáme, mezi místy, která jsou jinak spojena 
s pozitivními hodnotami, které lidstvo v dějinách vytvořilo. Zároveň se tak 
dostává na seznam cílů cestovatelů, kteří se právě výběrem UNESCO řídí. 

Do situace v Památníku a muzeu Auschwitz-Birkenau se promítá rozpor 
mezi tragickou povahou místa a jeho pozicí jako globálního turistického cíle. 
Na jedné straně je z hlediska převažujícího způsobu připomínání holokaustu 
žádoucí, aby Osvětim mohlo navštívit co nejvíce lidí. Tomu ovšem odporuje 
nárok na pietu, historické vzdělávání a možnost individuálního uctění obětí 
například položením květiny, svíčky či chvilkou ticha.

Muzeum a památník Auschwitz-Birkenau tak stojí před obtížnou vol-
bou mezi tím, jak vyjít vstříc poptávce po masovém navštěvování symbolu 
holokaustu na jedné straně a na druhé straně zachováním pietního cha-
rakteru tohoto místa.13 Představa pokusu o odříznutí místa od masového 
turismu, například v podobě výrazného zvýšení ceny vstupného, omezení 
počtu návštěvníků či redukce nabídky přidružených služeb, ukazuje, jak 
malou šanci na úspěch by měla snaha „očistit“ místo od vlivu turismu. 
Památník a muzeum Auschwitz-Birkenau je názorným příkladem situa-
ce, kdy jsou hodnoty a praktiky masového turismu v napětí s charakterem 
a identitou místa. 

Příkladem menšího muzea, které vědomě pracuje s hodnotami turismu, 
je Muzeum nové generace ve Žďáru nad Sázavou. Na úvodní stránce webu 
muzea se dočteme: „Proč jsme nejkreativnější muzeum střední Evropy? 
Na recepci dostanete sluchátka s audioprůvodcem a příjemné hlasy cister-
ciáckého mnicha a holčičky z naší doby vás budou provázet celou expozicí. 
Jedinečné multimediální prvky vás doslova vtáhnou do děje! Budete se tě-
šit na další a další a další exponát… Přízemí expozice je věnované cisterci-
áckému řádu a temnému středověku, první patro vám umožní pohled do 
krásného a barevného světa baroka. Vychutnejte si kombinaci zážitkových 

 13 Chris KEIL, Sightseeing in the mansions of the dead, Social & Cultural Geo-
graphy, 6:4, 2014, s. 479–494.

  Imogen DALZIEL, „Romantic Auschwitz“: examples and perceptions of con-
temporary visitor photography at the Auschwitz-Birkenau State Museum, 
Holocaust Studies, 22:2–3, 2016, s. 185–207.
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prvků s exponáty zapůjčenými z významných českých institucí. (pozn. VS: 
zvýrazněné pasáže dle originálu)“14 

Citovaný text obsahuje v koncentrované podobě hodnoty, které umožňují 
propojit muzeum s turistickým ruchem: důraz na zážitek, vtažení návštěv-
níků do expozice, vnímání smysly (hlasy mnicha, temný středověk, barev-
né baroko, vychutnávání si), multimédia. Nelze přehlédnout také tradiční 
hodnoty spjaté specificky s muzeem: exkluzivní předměty a historické téma 
(klášterní život, gotika, baroko).

Skrze tento text si muzeum osvojuje jazyk turismu. To nutně neznamená, 
že by Muzeum nové generace postrádalo vzdělávací či prezentační část. Turi-
smus a naplňování úloh muzea jako služby veřejnosti se nevylučuje. I muzea, 
která se neprezentují jazykem turistického ruchu, jsou turisty a na cestova-
telských platformách hodnocena tímto jazykem. Jinými slovy: povaha „zážit-
ku“ ovlivňuje také obraz minulosti, jejž si návštěvník odnese z muzea.

Hodnoty spojené s turismem jsou podobné, ať již jde o Osvětim, nebo 
o místní muzeum. Dominantní je důraz na individuální zážitek.15 Klíčovým 
měřítkem úspěchu místa jakožto turistického cíle je, zda dokáže svým návštěv-
níkům nabídnout dostatečně silný a „jedinečný“ zážitek. Martin Hall dokonce 
mluví o „zážitkové ekonomice“, jež v globálním i lokálním měřítku staví na 
výše popsaných hodnotách.16 Hall ukazuje, že historické příběhy a artefakty 
se mohou stát klíčovými prvky při vytváření turistické destinace. I takto po-
jatá místa podle Halla umožňují návštěvníkům vidět se jako „jedinci ve svě-
tě“, a tím se podílet na utvrzování či formování jejich občanských postojů.17 

S důrazem na „zážitky“ se zejména v muzejním prostředí pojí jazyk in-
teraktivity, což vede k rozporuplnému přijetí tohoto pojmu. Na jednu stranu 
je interaktivita chápána jako vzdělávací prostředek: čím více jsou návštěvníci 
vtaženi do expozice, tím více si odnesou informací. Na druhou stranu je to-
též slovo chápáno v kontextu zábavnosti: čím více je návštěvník angažován, 
tím více ho prohlídka baví a odchází spokojen.

 14 Dostupné online: https://www.zamekzdar.cz/muzeum-nove-generace/ (6. 1. 
2021). 

 15 Martin HALL, Reappearence of authentic, in: Buntinx GUSTAVO – Barbara 
KIRSHENBLATT-GIMBLETT – Ciraj RASSOOL, Museum Frictions: Public 
Cultures/Global Transformations, London 2006, s. 78–99.

 16 Tamtéž, s. 70–99.
 17 Tamtéž, s. 89.

https://www.zamekzdar.cz/muzeum-nove-generace/
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Z perspektivy dějin ve veřejném prostoru je turismus jedním z hlavních 
rámců, kde se vytvářejí obrazy minulosti. Pro muzea to neznamená jen pře-
mýšlet nad turisty jako nad jednou z cílových skupin, ale také klást si otáz-
ky po typu „zážitku“, který muzeum chce nabízet a uvažovat o svém místě 
v lokální nabídce kulturních institucí a turistických cílů. 

tRH

V této části textu bych se rád věnoval představě, že existují muzea, která jsou 
oddělena od trhu současného globálního kapitalismu a pak muzea, která 
deformují historii tím, že ji komodifikují.

Teoretička Sharon MacDonald tvrdí, že v evropských diskusích o minu-
losti se často opakuje rozdělení na dvě hodnotově a významově protikladné 
skupiny pojmů. Na jedné straně stojí „identita“, „dědictví“, „historie“ apod. 
a na straně druhé „zboží“, „trh“ či „průmysl“.18 Obvykle první skupina je 
prezentována jako ohrožená druhou. Muzea, která označíme za „komerční“, 
jsou obvykle považována za a priori podezřelá.

Když si teoretička a kurátorka Barbara Kirshenblatt-Gimblett klade 
otázku o vztahu mezi minulostí a budoucností muzeí, konstatuje, že 
z historického hlediska sdílí muzea společnou vývojovou fázi se zábavní-
mi parky a dalšími atrakcemi.19 Na příkladu proměny novozélandského 
národního muzea Te Papa Tongareva ukazuje Kirshenblatt-Gimblett, že 
i ústřední státní instituce se při své proměně může inspirovat touto vrst-
vou minulosti muzejní instituce. A to i v situaci, kdy muzeum bylo zcela 
restrukturalizováno, aby mohlo zahrnout do té doby opomíjenou kulturu 
původních obyvatel. 

Výsledkem přeměny novozélandského muzea je, že pokud přijíždíte 
k budově muzea nebo se pohybujete se v ní, můžete snadno nabýt dojmu, 
že jste v nákupním středisku či v zábavním parku. Zároveň však takto pojaté 
muzeum je příkladem dobře zvládnuté institucionální proměny, když do-
káže vytvářet prostor pro často konfliktní dějiny vztahu původních obyvatel 
a Evropanů, kteří na ostrov dorazili v polovině 17. století. 

 18  Sharon MACDONALD, Memorylands: heritage and identity in Europe today, 
London 2013, s. 110.

 19 Barbara KIRSHENBLATT-GIMBLETT, Muzeum jako katalyzátor, in: J. JA-
REŠ – Č. PÝCHA – V. SIXTA, Jak vystavujeme soudobé dějiny, s. 217–236.
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Geograficky bližším příkladem je Evropské centrum Solidarity v polském 
Gdaňsku, které také svou architekturou vytváří dojem nákupního centra, 
ovšem v budově se kromě expozic nachází také knihovna, kavárna, zázemí 
pro akademické i vzdělávací aktivity a muzeum je též místem, kde se schází 
celá řada neziskových organizací a občanských sdružení. 

Situací, ve které se i menší muzea setkávají s vlivem tržního prostředí, je 
vznik nových expozic. Zejména mám na mysli spolupráci s realizátorskými 
a architektonickými firmami. Do této spolupráce muzea obvykle přicházejí 
s více či méně podrobnou představou o obsahu a podobě expozic a zmíně-
né firmy  se svou nabídkou dostupných technologií a také ovšem s vlastní 
představou o tom, jak má vypadat muzejní expozice.20

Nahlédneme li do jazyka, který tyto firmy používají pro popis expozic, 
zjistíme, že se velmi liší od definic, které bychom našli v muzeologické lite-
ratuře. Tento jazyk čerpá ze slovníku marketingu, odborných názvů techno-
logií a komerčního prodeje. Ostatně tytéž firmy často připravují i prodejní 
výstavy firmám na veletrhy či jiné obchodní události. Expozice v tomto pojetí 
mají být zejména: „zážitkem, být intuitivní, interaktivní, vést návštěvníka 
expozicí, působit na všechny smysly návštěvníka a používat moderní tech-
nologie.“21 Výsledek tak vždy do jisté míry představuje vzájemný průnik 
představ muzejních pracovníků a realizátorské firmy o podobě expozice. 

V důsledku toho, že muzejní expozice jsou významnými zakázkami pro 
architektonické a realizátorské firmy, stávají se součástí tržního prostředí 
a jeho představ o tom, jak má vypadat expozice. Konečná provedení expo-
zic nejsou jen součástí nabídky muzea, ale také referencí dané firmy, která 
tak ukazuje svoji práci a nabídku dalším potenciálním zákazníkům.

Výše uvedené příklady ukazují, že i státní muzea se v konkrétních situa-
cích setkávají s tržním prostředím a nejsou od něho oddělena svým statusem 
veřejné instituce. V opačné perspektivě lze říci, že ne všechna soukromá 
muzea jsou nutně jen zneužitím názvu muzea pro komerční účely. Záro-
veň však existují příklady, pro které negativní konotace pojmu komodifikace 
platí oprávněně. Takto bychom mohli mluvit o různých muzeích čokolády 

 20 Srov. Václav SIXTA, Muzeum v rekonstrukci, in: J. JAREŠ – Č. PÝCHA – V. SIX-
TA, Jak vystavujeme soudobé dějiny, s. 63–101.

 21 Čerpám zejména z referencí firem AV Media, G. L. Architekti, MPlus, Art Con-
sultancy a Cerebra.
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či mučicích nástrojů, které se podílejí na komodifikaci historického jádra 
Prahy a dalších turisty oblíbených měst. Většina muzeí ovšem nejsou pouze 
komerčními nebo čistě nekomerčními projekty, ale jsou zapojeny do obou 
struktur: trhu i veřejného sektoru..

Sharon MacDonaldová ve svém textu vyzývá k pohledu, který je citlivý na 
vykořisťující a sjednocující povahu trhu, ale zároveň je ochotný vidět mno-
hem širší škálu vztahů a významů, které ve spojení minulosti a trhu vznikají. 
Chápat muzea perspektivou dějin ve veřejném prostoru znamená zahrnout 
do tohoto pohledu i komerční způsoby vystavování a zajímat se o situace, 
kde státní instituce vstupují do kontaktu s komerčními subjekty. 

DIGItALIZACE

Zabýváme-li se dějinami ve veřejném prostoru, nemůžeme se vyhnout vli-
vu digitálních médií. 

Stačí zmínit Wikipedii, přehlédnout nesčetnou nabídku digitalizova-
ných sbírek, podívat se na profily muzejních institucí na sociálních sítích 
či použít mobilní aplikaci ve výstavě a je zřejmé, že digitální média výrazně 
ovlivňují to, jak se vztahujeme k minulosti. Přestože v mnohém nutně na-
vazují na „stará“ analogová média a koexistují s nimi, mají digitální média 
svá specifika.22 

Rozdíl mezi starými a novými médii si lze nejjednodušeji představit jako 
rozdíl mezi Ottovým slovníkem naučným (1888–1909) a Wikipedií (2001–do-
sud). Ottův slovník naučný je uzavřené dílo vědeckých autorit kodifikující stav 

 22 Lev MANOVICH, Principy nových médií, in: Tomáš DVOŘÁK, ed. Kapitoly 
z dějin a teorie médií. Praha 2010. 

  Pro aplikace teorie médií do oblasti dějin ve veřejném prostoru srov.: 
  Kamil ČINÁTL  – Čeněk PÝCHA, Nová vizualita druhé světové války, in: 

Petr A. BÍLEK – Josef ŠEBEK, eds. Česká populární kultura: transfery, trans-
ponování a další tranzitní procesy, Praha, 2017, s. 279–196.

  Čeněk PÝCHA, Digitální paměť: úložiště vzpomínek pamětníků, in: Tomáš 
DVOŘÁK et al. Temporalita (nových) médií. Praha 2016, s. 171–204.

  Kamil ČINÁTL  – Jaroslav NAJBERT  – Jaroslav PINKAS  – Čeněk PÝCHA 
a  Vojtěch RIPKA, Digitální technologie ve výuce dějepisu a  dalších spole-
čenskovědních předmětů, Marginalia Historica 1/2017, s. 15–40.

  Nina SEYČKOVÁ, Muzeum jako „třetí prostor“. Výstavní projekt v  Muzeu 
Fráni Šrámka v  Sobotce, Muzeum: Muzejní a  vlastivědná práce, 2013/51, 
s. 30–40.
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dobového poznání v českém jazyce. Zároveň plnil také funkci reprezentativní 
a národně emancipační. Práce na něm pomohla hmotně zajistit celou řadu 
tehdejších českých intelektuálů a jeho vlastnictví bylo znakem prestiže. 

Wikipedie je naproti tomu dílem masy anonymních autorek a autorů, 
kteří dílo neustále přepisují. Wikipedie obsahuje desítky jazykových verzí 
a mnoho systémů organizace hesel. Díky hypertextovým odkazům, může 
čtenář velmi rychle procházet jednotlivá hesla bez nutnosti listovat abecedním 
pořádkem. Obsah internetové encyklopedie je proměnlivý a odráží aktuální 
společenské spory. Wikipedie také obsahuje databázi obrazů, videí a zvuků. 
A v neposlední řadě Ottův slovník může být a také je součástí Wikipedie. 
Veškerý obsah Wikipedie je přístupný zdarma.

Pro dějiny ve veřejném prostoru a muzea mají participativnost, nehie-
rarchičnost a variabilita digitálních médií několik důsledků. Pokud bychom 
zůstali u Wikipedie, je snadné si představit muzeum jako místo vhodné 
k dopisování Wikipedie. Například v rámci vzdělávacích programů či na 
základě bádání v muzeu mohou vznikat nová hesla k regionálním dějinám 
či k vývoji tématu, na které se muzeum zaměřuje. 

Příkladem vstupování globální instituce do digitálního prostředí je Impe-
rial War Museum. Muzeum na své webové stránce zpřístupňuje svou obří 
zdigitalizovanou sbírku.23 K jejímu prohledávání se lze dostat vždy přímo 
z hlavní stránky. V době uzavření muzeí v důsledku pandemie viru Covid-19 
byla možnost vyhledávání dokonce první aktivitou, kterou mohl návštěvník 
hlavní webové stránky muzea udělat. 

Objekty, které lze vyhledat, jsou vždy přesně popsány a opatřeny potřeb-
ným kontextem podpořeným autoritou muzejní instituce. Většinu zdigita-
lizovaných pramenů si lze pro nekomerční použití zdarma stáhnout. Pro 
komerční použití či nejvyšší kvalitu je třeba si koupit licenci. V době, kdy 
internetem koluje mnoho obrazů minulosti nejasného původu, nebo do-
konce zpětně upravených, muzeum poskytuje prameny se snadno dohle-
datelným původem, které mohou sloužit jak jednotlivým uživatelům, tak 
učitelům, novinářům či dalším institucím. A v neposlední řadě mohou být 
zdrojem finančních příjmů pro muzeum. 

V menším měřítku si lze představit například projekt digitalizace školních 
kronik či jiných pramenů, které jsou menšího rozsahu, ale jsou komplexním 

 23 https://www.iwm.org.uk/ (6. 1. 2021).

https://www.iwm.org.uk/
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pramenem k dějinám obce, školství či každodennosti a mohou být využity 
učiteli ve výuce dějepisu. 

Obdobným příkladem, kdy muzejní instituce aktivně vstupuje do digitál-
ního prostředí, je příklad twitterového účtu Muzea a památníku Auschwitz-
Birkenau. Dne 20. března 2019 se na něm objevila koláž fotografií návštěv-
níků balancujících na kolejích vedoucích k ikonické bráně bývalého tábora 
doplněná textem: „Když přijíždíte do Muzea Auschwitz, mějte na paměti, 
že na tomto místě bylo zavražděno více než milion lidí. Ctěte jejich památ-
ku. Jsou lepší místa, kde trénovat rovnováhu, než místo symbolizující de-
portace stovek tisíc lidí na smrt.“24 Muzeum se tak vymezilo vůči způsobu 
fotografování se na sociální sítě, které praktikovali jeho návštěvníci. 

Zde je zřetelné, že i instituce pracující s tak tíživým tématem, vystupuje 
aktivně na sociálních sítích, sleduje, jaké obrazy a významy jsou s ní spojovány 
a reaguje na ně. Sociální sítě mohou na jednu stranu přispívat ke vzniku „ne-
vhodných“ fotografií, ale zároveň jsou také místem, kde se vyjednává o tom, co 
můžeme za „ne/vhodné“ chování považovat. Zmíněný tweet lze jistě považovat 
za vhodnější i účinnější způsob reakce, než by bylo například umístění cedule 
přímo u kolejí nebo zákaz v návštěvnickém řádu vymáhaný ostrahou. 

Ve všech výše zmíněných příkladech nestojí muzejní sbírky a expozice 
v opozici vůči digitálním médiím. Záměrně jsem vybral příklady muzeí, která 
digitální média produktivně využívají v souladu s tím, jak chápou svoji úlohu 
ve společnosti. Povaha digitálních médií zároveň zajišťuje, že muzea by byla 
součástí digitálního prostředí, i kdyby se tomu sama bránila: skrze blogy, fo-
tografie a komentáře návštěvníků sdílené především na sociálních sítích.

MUZEALIZACE

Muzeum každodennosti Chříč, Obecní muzeum Svatý Jan pod Skalou, Mu-
zeum nostalgie Terezín, Retromuzeum na statku, Muzeum Valeč, Muzeum 
kamen, Muzeum veteránů v Loukově, Muzeum studené války v bunkru na 
Parukářce - tato a nesčetná další muzea jsou projevem toho, co Sharon Ma-
cDonald nazývá „muzealizací.“25 Sama zmapovala řadu podobných aktivit 
v celé Evropě a ukazuje, že mají společné rysy, jež spoluutváří evropské 
představy o minulosti. 

 24 Twitter.com @Auschwitz memorial, 20. 3. 2019 (6. 1. 2021).
 25 S. MACDONALD, Memorylands, s. 137–161.
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MacDonaldová popisuje, že po roce 2000 narůstá množství lidí, jež ne-
mají odborné vzdělání ani nejsou spjati s konkrétní muzejní institucí, kte-
ří se pustili do sbírání starých předmětů zejména z oblasti každodennosti 
a jejich vystavování. Lidé vystavují předměty na zahradách či půdách svých 
domů, opravují starou techniku či budovy. Podle MacDonaldové je hlavní 
motivací těchto aktivit snaha artikulovat vlastní identitu, zakotvit ji v čase, 
přihlásit se ke konkrétnímu životnímu stylu, objektu či komunitě. Tento 
trend dává autorka do souvislosti s nárůstem zájmu o bleší trhy, oblečení 
z druhé ruky, sdílení věcí, knihovny věcí apod.

Reprezentativním příkladem je Muzeum studené války v bunkru na praž-
ské Parukářce. Jeho provozovatel do části bývalého bunkru civilní obrany 
nasbíral pestrou škálu dobových předmětů. Návštěvník může vidět vybavení 
spojené s původním účelem krytu: plynové masky, pláštěnky, instruktážní 
tabule, původní technologie, které se v bunkru zachovaly a tak dále. Kromě 
nich jsou ale součástí prohlídkové trasy i dobové ideologické plakáty, foto-
grafie prezidentů, běžné hygienické potřeby nebo třeba marxistická litera-
tura. Období let 1948–1989 je zde představeno jako jednolitý celek, takže 
se vedle sebe vyskytují předměty z 50. i 80. let 20. století, aniž by vznikala 
potřeba to nějak vysvětlovat.

Sběratelské a výstavní aktivity v bunkru na Parukářce představují směs 
zájmu o objekt samotný a související technologie. Ty mohou být spojovány 
jak s jistou „poctivostí“ zhotovení, tak s tím, že jde o technologie z před-digi-
tální éry. Vedle toho je další významová vrstva spojena s odporem k ideologii, 
zejména té „komunistické“, nicméně to nutně neznamená, že bychom si 
z návštěvy odnesli jasnou představu o politických preferencích provozovatele. 
Expozice nevypráví jasný historický příběh o tom, „co to byl komunismus 
v Československu“, ale spíše podtrhuje atmosféru místa, vytváří dojem „histo-
ričnosti“, kde můžeme zavzpomínat na povinnou vojenskou službu, zasmát 
se dobovým ideologickým frázím, obdivovat důmyslný systém větrání nebo 
nostalgicky zavzpomínat na nějaký předmět, který jsme „také měli.“ 

Obecně lze říci, že skrze to, co MacDonaldová nazývá muzealizací, do-
šlo k demokratizaci tradičně muzejnických praktik: sbírání a vystavování. 
V současnosti jsou tyto činnosti nejen populární, ale také dostupné široké 
skupině lidí, kteří skrze ně mohou hledat či vyjadřovat svůj vztah k minu-
losti či k místu, kde žijí. K identitě dějin ve veřejném prostoru patří to, že 
bere vážně i neinstitucionalizované a neodborné přístupy k minulosti. Mu-
zealizace je jedním z nich.
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MUZEUM A ŠKoLA

Dějiny ve veřejném prostoru také vytvářejí prostor pro propojování tradičních 
institucionálních rámců, ve kterých se věnujeme minulosti. Za zvláště důležitý 
považuji v tomto ohledu vztah muzea a školy, zejména výuky dějepisu. 

Představy o podobě školního dějepisu se za posledních padesát let výrazně 
proměnily. Historicky vzdělaný člověk dnes nemusí nutně znát kanonizo-
vanou sumu informací zejména z národních a politických dějin. Současná 
didaktika dějepisu klade větší důraz na práci s prameny, analytické a inter-
pretační dovednosti a schopnost klást si ve vztahu k historickým tématům 
vlastní otázky.26 Také se rozšířil repertoár metod a technik, se kterými mo-
hou dějepisáři pracovat: od skupinové práce, přes dramatickou výchovu, 
myšlenkové mapy, procházky, po projektové vyučování. Tato postupná pro-
měna školního dějepisu směrem k badatelsky pojaté výuce velmi nahrává 
spolupráci s muzeem.

Muzeum se může stát dobrým partnerem pro badatelsky pojatou výuku 
z několika důvodů.27 Za prvé disponuje prameny (či jejich kopiemi), které 
mohou žáci zapojit do vlastního bádání ať již pod vedením učitele, muzej-
ního pedagoga nebo za jejich vzájemné spolupráce. Expozice představuje 
jak zdroj informací, tak také svébytný historický příběh, se kterým se žáci 
mohou kriticky vyrovnávat. Jak se liší příběh v expozici od příběhu v učeb-
nici dějepisu? Potenciál pro spolupráci muzea a školy tvoří také to, že sbí-
rání a vystavování jsou zažitými kulturními praktikami, které se mohou 
stát součástí výuky. Žáci mohou vytvářet vlastní výstavy či sbírky a spolu 
s konkrétním historickým tématem poznávat i principy fungování muzea. 
A v neposlední řadě je muzeum také místem, kam chodí veřejnost – žáci zde 
mohou prezentovat výsledky své práce, což má silný motivační efekt.

 26 Stéphane LEVESQUE – Penney CLARK, Historical thinking: Definitions and 
Educational Applications, in: The Wiley International Handbook of History 
Teaching and Learning, New Jersey 2018, s. 117–148.

  Jaroslav NAJBERT – Hana HAVLŮJOVÁ – Andrea PRŮCHOVÁ – Tereza VÁ-
VROVÁ, Učebnice a historické vzdělávání pro 21. století, dostupné z: https://
metodika.historylab.cz/ (18. 10. 2021).

  Peter SEIXAS, Tom MORTON, The Big Six Historical Thinking Concepts, To-
ronto 2013.

 27 Přepis diskuse Muzea a  historické vzdělávání, in: J. JAREŠ  – Č. PÝCHA  – 
V. SIXTA, Jak vystavujeme soudobé dějiny, s. 165–178.
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Příkladem z oblasti projektového vyučování je umístění kamenů zmize-
lých v Písku. Celoevropský projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine) zalo-
žil na počátku 90. let německý umělec Gunter Demnig. Malé dlaždice se 
jmény a životními daty připomínají životy obyvatel, kteří zahynuli během 
holokaustu přímo před domy, ve kterých před smrtí bydleli. 

Osudy píseckých obětí holokaustu vypátrali žáci Střední zemědělské školy 
v Písku ve spolupráci s Prácheňským muzeem, píseckým okresním archivem 
a píseckou městskou knihovnou. Metodickou podporu poskytl Ústav pro studi-
um totalitních režimů. Úkolem studentů bylo vypátrat v archivech informace 
o příbězích rodin a osob z Písku, které byly perzekuovány v období Protektorá-
tu Čechy a Morava. Odborníci ze zapojených institucí pak dodali metodickou 
podporu a pomohli s předvýběrem vhodných kandidátů s odkazy, kde hledat 
informace. Nakonec bylo vybráno a zdokumentováno devět životních příbě-
hů k připomenutí prostřednictvím kamene zmizelých. Za účelem zapojení 
veřejnosti do financování Kamenů zmizelých byla vyhlášena finanční sbírka 
a s jejich umístěním se pojil i doprovodný vzdělávací a kulturní program. 

Připomínka obětí holokaustu v Písku je příkladem situace, ve které díky 
spolupráci více institucí vznikl nejen úspěšný projekt v rámci dějepisné 
výuky, ale také přibyla nová vrstva do paměti města. V tomto ohledu je pro-
jekt příkladem, jak účinně pečovat o dějiny ve veřejném prostoru. Zájmy 
muzea, školy a dalších institucí se v něm doplnily a umožnily obyvatelům 
i návštěvníkům Písku seznámit se s tragickou kapitolou dějin města.

UŠPInĚnÁ MUZEA

Turismus, trh, digitalizace, muzealizace a školní dějepis tvoří ústřední rámce 
paměti, do kterých muzea vstupují a tím se stávají součástí dějin ve veřej-
ném prostoru. Oznamovací způsob předchozí věty je zcela namístě, protože 
muzea jsou součástí těchto rámců, ať chtějí nebo nechtějí. Nejde o témata, 
kterým se muzeum může nebo nemusí věnovat, ale o nevyhnutelné propo-
jení muzeí se způsoby, jak se dnešní společnosti vztahují k minulosti. Právě 
dějiny ve veřejném prostoru tvoří prostor pro reflektované obývání těchto 
rámců a jejich propojování. 

Muzea musí přijmout, že jsou ušpiněna od reality: globálního kapitali-
smu, vývoje technologií, masového turismu, vývoje paměťových institucí 
apod. Přemýšlet o muzeu optikou dějin ve veřejném prostoru znamená 
porozumět tomu, že muzeum nepředstavuje VIP salónek bezpečně oddě-
lený od světa, ze kterého je možné nerušeně nahlížet společnost a její vývoj. 
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Špinavost znamená, že muzea již jsou součástí společnosti a materiálního 
světa a mají podíl na procesech, které se v něm odehrávají.

Perspektiva dějin ve veřejném prostoru však nejen pomáhá zviditelnit 
zašpiněnost muzeí, ale také vytváří prostor pro vývoj postupů a praxí, jak 
s touto špinavostí zacházet, jak se orientovat v různých rámcích paměti a jak 
do nich účinně a s péčí vstupovat. V následujících odstavcích se pokusím 
vymezit několik užitečných orientačních bodů, které vyplývají (nejen) z pří-
kladů uvedených v tomto textu.

 Prvním z důležitých principů pro orientaci ve vztahu muzeí a dějin ve 
veřejném prostoru je nehodnotící přístup k jednotlivým rámcům. Neexis-
tují a priori dobré a zlé rámce. Spíše je třeba vždy hodnotit konkrétní situa-
ci. Do jaké míry a v jaké podobě je turismus přínosný pro konkrétní město 
(a muzeum) a kde již začíná utlačovat jiné způsoby života? Kde lze tržní 
mechanismy využít ve prospěch cílů muzea a kdy je třeba jim klást omeze-
ní, aby se nereprodukovaly nejistoty s nimi spojené? To jsou otázky, na kte-
ré je třeba odpovídat vždy znovu v každé konkrétní situaci a instituci. 

Druhým a pro mě nejdůležitějším orientačním principem je fakt, že mu-
zeum nepřichází do těchto rámců jako nepopsaný list papíru, který se jen 
přizpůsobuje vnějším podmínkám. Naopak muzea mají za sebou potenciál 
vlastní historie (konkrétního muzea i muzea jako typu instituce), kontinuitu 
kulturních praktik sbírání a vystavování a identitu instituce veřejné služby. 
Do tohoto archivu patří také odvrácená strana muzejní minulosti: podíl na 
upevňování rasových teorií, koloniální moci či legitimizace třídních rozdí-
lů. Tento mnohovrstevnatý a bohatý archiv významů, praktik a zkušeností 
tvoří jedinečný potenciál muzea pro svébytné vstupování do veřejných dis-
kusí o minulosti. 

Posledním principem je reflexivita. Tedy, že muzeum otevřeně zviditelňuje 
svoji pozici v rámcích paměti, o kterých jsem zde mluvil. Může to dělat jak 
v expozicích, tak v doprovodných programech či vlastních publikacích. Pří-
kladem reflexivního postupu je například úvod katalogu Muzea Hlučínska, 
který čtenáři předkládá proces tvorby nové expozice, ale také návrhy, které 
byly během příprav muzea opuštěny.28 Čtenář si tak může udělat představu 
o tom, jak by odlišná podoba expozice proměnila pohled na historii regionu 
prezentovaný v expozici. Myšlení v perspektivě dějin ve veřejném prostoru 

 28 Jiří JUNG – Jiří NEMINÁŘ, Kdo jsou lidé na Hlučínsku, Hlučín 2017.



 80 CHVáLA šPINAVOsTI:  MUZEA A DĚJINy VE VEřEJNéM PROsTORU 

  VáCLAV SIxtA

má díky svému propojení s praxí tu výhodu, že není určeno jen odborníkům, 
ale lze jej sdílet i s veřejností. Reflexivní muzeum svou špinavost neskrývá, 
nýbrž ji přiznává a ukazuje na její zdroje. 

Co tedy může uvažování o muzeích v rámcích dějin ve veřejném prosto-
ru muzeím přinést? 

Předně umožňuje pojmenovat husté předivo vztahů, do kterých jsou 
muzea zapletena, a o které mohou pečovat, rozvíjet je nebo vytvářet prostor 
k jejich kritické reflexi. Do těchto vztahů patří jak materiální objekty, tak 
kulturní významy a praktiky spojené s činností muzeí. 

Dějiny ve veřejném prostoru také přinášejí vytržení ze zjednodušujících 
hierarchií, jakými jsou pojmové dvojice: „věda – popularizace“ či „sbírka 
a její prezentace.“ Opuštění těchto příliš jednoduchých a skutečnosti ne-
odpovídajících schémat poskytuje komplexnější náhled na roli muzea ve 
společnosti. Na něm lze pak stavět plánování činnosti muzejní instituce, tak 
aby plnila svou společenskou úlohu. 

Jako největší přínos pak vnímám otevřenost této perspektivy. V rámci 
dějin ve veřejném prostoru (public history) lze hledat vlastní nové postupy, 
navazovat je na již zažitou praxi a sdílet zkušenosti s ostatními aktéry v tom-
to poli. Dějiny ve veřejném prostoru si tak lze mimo jiné představit i jako 
prostor pro překračování běžných oborových hranic a propojování aktuální 
teorie s praktickým fungováním muzeí. 

Špinavost muzeí, o které zde byla řeč, není nakonec jen nezbytností či 
„nutným zlem“ vyplývajícím z povahy současné kultury vzpomínání, nýbrž 
je také způsobem, jak muzea věrohodněji a účinněji zapojit do procesů, ve 
kterých si společnost utváří představy o minulosti a vlastní identitě. 
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HIsTORICkÝCH sbÍREk V MUZEU bRNĚNskA
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AnotACE

PŘÍSPĚVEK nA PŘÍKLADU StŘEDnĚ VELKÉHo MUZEA PŘEDStAVÍ SPoLUPRÁCI HIStoRIKŮ 

A MUZEJnÍHo EDUKÁtoRA. AUtoRKA SE ZAMĚŘÍ nA PRoJEKtY REALIZoVAnÉ V MUZEU 

BRnĚnSKA, JEJICHŽ CÍLEM BYLo ZPRoStŘEDKoVÁnÍ HIStoRICKÉHo oBSAHU RŮZnÝM 

CÍLoVÝM SKUPInÁM (oD RoDIn S DĚtMI PŘES DoSPĚLÉ nÁVŠtĚVnÍKY AŽ Po SEnIoRY). 

SoUČASnĚ ZDŮRAZnÍ RoLI ZPRoStŘEDKoVAnÉ KoMUnIKACE UVnItŘ InStItUCE, KtE-

RÁ tAKtÉŽ oVLIVňUJE PREZEntACI DĚJIn V MALÉM MUZEU. 

Muzejní práce je vždy spoluprací, týmovým úsilím, v němž každý přidává do 
společného „kotlíku“ vlastní zkušenosti a dovednosti, které napomáhají k tomu, 
abychom vytvářeli instituce s kvalitně rozšiřovanými, zpracovávanými a pre-
zentovanými sbírkami a věrným a zvídavým publikem. To platí obzvlášť pro 
malá muzea, v nichž nemůžeme oslovit s prosbou o spolupráci jiného kolegu, 
jestliže si s tím prvním nerozumíme. Personální i finanční možnosti jsou 
zde mnohdy omezené, často bojujeme se snahou vyrovnat se kvalitě národně 
i světově významných institucí v neporovnatelných podmínkách a zároveň se 
snažíme dostát nárokům různých cílových skupin. S ohledem na výše uve-
dené se v tomto článku zaměřujeme na tematiku spolupráce edukátora a ku-
rátora-historika a pojmenováváme významné záchytné body tohoto vztahu. 
Teoretické úvahy ilustrují příklady z praxe autorky, z Muzea Brněnska.1 

 1 Muzeum Brněnska, příspěvková organizace Jihomoravského kraje, se skládá 
z šesti poboček. Pět z nich se nachází v okolí města Brna, jedna, nejmladší po-
bočka, vila Löw-Beer, která se tematicky věnuje dějinám architektury, sídlí pří-
mo v moravské metropoli. Muzeum se vyznačuje různorodým zaměřením, mezi 
jeho pobočkami najdeme vlastivědná muzea s poměrně dlouhou tradicí (Mu-
zeum v Ivančicích, Podhorácké muzeum v areálu kláštera Porta coeli, Muzeum 
ve Šlapanicích) i specializované památníky (Památník Mohyla míru, Památník 
písemnictví na Moravě). Muzeum má přes 70 zaměstnanců a někteří z nich pra-
cují pro více poboček (například výtvarníci, archeologové či muzejní pedagožka). 
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Při plánování jakékoliv výchovně vzdělávací aktivity v muzeu je třeba 
zvažovat řadu faktorů, přičemž při práci s historickými sbírkami je třeba 
některým z těchto faktorů věnovat zvláštní pozornost. Jsou to především 
pravdivost sdělení, propojení mělkého a hlubokého učení (v souvislosti s pro-
pojením s osobní zkušeností a rozvojem kritického myšlení) a porozumě-
ní výchozím pozicím kolegů spolupracujících na vytváření edukační aktivity. 
To vše za předpokladu využití sbírkových předmětů jako zdroje informací. 
V tomto článku tři jmenované faktory postupně popíšeme a následně ke 
každému uvedeme jeden příklad z praxe. 

PRAVDIVoSt SDĚLEnÍ

Philip Tonner s odkazem na Okitu upozorňuje, že posláním muzea není pou-
ze sbírat, uchovávat a prezentovat, ale také je nutné takto činit pravdivě.2 To 
souvisí s postavením muzea ve společnosti založeném na důvěře, kterou daná 
společnost v muzeum vkládá. Například britský muzejní etický kodex tento 
faktor zdůrazňuje hned v prvních větách: „Museums are public-facing, collecti-
ons-based institutions that preserve and transmit knowledge, culture and history for 
past, present and future generations. This places museums in an important position 
of trust in relation to their audiences, local communities, donors, source communities, 
partner organisations, sponsors and funders. Museums must make sound ethical 
judgements in all areas of work in order to maintain this trust.“3 Pravda a pravdi-
vost tedy hrají v muzeích a potažmo v muzejní edukaci významnou roli. Téma 
zahrnuje širokou paletu problémů od reprezentace všech skupin společnosti 
přes vyrovnání se s eurocentrismem, heterocentrismem a sexismem, přiznání 
či zvážení vlastních předsudků po ekologické a politické otázky.4 V této sou-
vislosti se zdůrazňuje role muzea jako instituce interpretující minulost, která 
je nedílnou součástí aktuálních událostí.5 Pro muzejní edukaci a prezentaci 
historických sbírek se však nabízí ještě jedno podtéma pravdivosti v prezentaci, 

 2 Philip TONNER, Museums, ethics and truth: why museums‘ collecting poli-
cies must face up to the problem of testimony. Royal Institute of Philosophy 
Supplement, 2016, s. 13.

 3 MUSEUM ASSOCIATION, Code of Ethics for Museums, s. 2.
 4 Maura REILLY, Curatorial Activism: Towards an Ethics of Curating, s. 7–15. 
 5 Rebeca SHULMAN, Should museums be storyteller or truth-tellers? Museum 

Questions. Dostupné online z: https://museumquestions.com/2017/08/28/
should-museums-be-storytellers-or-truth-tellers/. 
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a tím je zjednodušení. Jakou míru zjednodušení lze považovat za únosnou? Na-
kolik můžeme upravovat či dokonce fabulovat konkrétní historické skutečnosti? 
Koho v naší snaze téma zpřístupnit, zjednodušit v interpretaci vynecháváme? 
Odpovědi na tyto otázky by měly vycházet z širšího základu etického diskurzu 
nejen oboru muzejnictví, ale také konkrétní instituce. Projevují se pak nejen 
v oblasti prezentace, kam zahrnujeme i edukaci, ale i v selekci a tezauraci. 

Rozlišit zjednodušení či facilitační strategii a historickou skutečnost není pro 
návštěvníky vždy jednoduché, obzvláště pro děti, ale nejen pro ně. Výzkumníci 
v oblasti využití metod dramatické výchovy v muzejní edukaci například nara-
zili u dětských účastníků programů na to, že nedokázali v hrané scéně odlišit 
smyšlený osud hlavního protagonisty od skutečných událostí.6 Vždy je tedy 
třeba důkladně zvážit, jaké informace participantům sdělit, a zdůrazňovat také 
míru jistoty či pravděpodobnosti, která se s daným sdělením pojí. Pokud jsou 
naši návštěvníci v rámci programu vedeni k uvažování nad souvislostí mezi 
interpretací a zdroji, dokážou pak vnímat i drobné nuance v našich sděleních.

Jestliže uvažujeme o spolupráci kurátorů a muzejních pedagogů, zřejmě 
se většině z nás jako jedna z prvních forem vybaví sousloví edukační program. 
Jedná se o ne zcela přesně definovaný pojem, který v praxi nejčastěji zahrnuje 
animace, komentované prohlídky s aktivitou či workshopy. Z řady programů, 
které Muzeum Brněnska realizovalo a realizuje na základě svých historic-
kých sbírek, jsme vybrali jeden, který dobře ilustruje rozhodovací proces 
úzce související s problematikou pravdy a pravdivosti v edukačním progra-
mu, a to i díky tomu, že se inspiroval předlohou z odborné literatury.

Program byl určen 2. stupňům základních škol a středoškolákům a na-
bízeli jsme jej pod názvem Zvol mě! Obsahově byl zaměřen na proces voleb 
v demokratické společnosti. Jedním z inspiračních zdrojů při jeho zpraco-
vání byl vzorový program Volby z publikace Demokracie versus Extremismus.7 
Středobodem programu, jak jej popisovala tato publikace, byla aktivita, bě-
hem níž si žáci a studenti mohli prakticky vyzkoušet průběh voleb v totalitní 

 6 Anthony JACKSON – Helen Rees LEAHY, Seeing it for real…? Authenticity, 
theatre and learning in museum. Research in Drama Education: The Journal 
of Applied Theatre and Performance, 10:3, 2005, s. 303–325.

 7 Jan CHARVÁT – David ČÁP – Lenka MRÁZOVÁ – Jana SKÁCELOVÁ, Demo-
kracie versus extremismus: výchova k aktivnímu občanství. Praha: Asi-mi-
lovaní, 2013, s. 44–45.
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i demokratické společnosti, přičemž ve skupině, která se věnovala volbám 
v totalitní společnosti, byl záměrně vytvořen dojem určité prázdnoty tím, že 
na volebních lístcích skupiny byla pouze jedna možnost. Během příprav 
programu jsme se v naší verzi rozhodli k tomuto zjednodušení nepřistoupit 
a nezdůrazňovat období komunismu u nás pouze jako období bez možnosti 
volby. Pro žáky a studenty jsme připravili výzvu, kterou jsme v daném období 
považovali za podstatnou pro další občanský život participantů. Ostatně George 
Hein upozorňuje, že muzejní edukace by měla nejen směřovat k naplnění 
vzdělávacích cílů, ale vzdělávací cíle by také měly mířit k rozvoji společnosti.8 
V programu jsme se tak zaměřili na moment přerodu demokratické společ-
nosti ve společnost nedemokratickou právě na pozadí procesu voleb. Jedna 
ze skupin proto pracovala s volbami roku 1946 a jedna s volbami roku 2017. 
V obou případech jsme do výběru zahrnuli komunistickou stranu a nejúspěš-
nější strany daných voleb. Tento postup nám umožnil věnovat se tématům 
jako Národní fronta nebo problematika bílých lístků. Zaměřovali jsme se na 
aspekty, které z dnešního úhlu pohledu problematizují volební proces roku 
1946, abychom doplnili prekoncepty žáků, které většinou zahrnují základní 
hodnotící postoje k předlistopadovému režimu. Samozřejmě jsme k určitým 
úpravám reality museli přistoupit. Například volební lístky nebyly vytvořeny 
jako přesné kopie svých historických vzorů: na lístcích byl v několika krátkých 
bodech uveden volební program dané strany a jména stran byla (stejně jako 
v programu, který byl inspirací pro naše zpracování) změněna, aby se účastní-
ci rozhodovali na základě programů, nikoliv vlastních představ o dané straně 
(během vyhodnocení voleb byly odhaleny skutečné názvy stran). Jasně tedy 
vyvstávají otázky, které jsme si při přípravě programu kladli: Která zjedno-
dušení lze s dostatečným dopadem dovysvětlit po aktivitě? Nakolik můžeme 
ve snaze po naplnění vzdělávacích cílů zkreslovat dané poznatky a nakolik 
bychom měli měnit vzdělávací cíle ve snaze o co nejmenší zkreslení?

MĚLKÉ A HLUBoKÉ UČEnÍ

Při plánování edukační aktivity v tandemu muzejní pedagog a historik 
(může jít i o kurátora jiných sbírek) považujeme za praktické uvědoměle 
pracovat s koncepty surface a deep learning, tedy mělkého a hlubokého učení. 

 8 George E. HEIN, Progressive museum practice: John Dewey and democracy, 
Walnut Creek, Calif.: Left Coast Press, c2012, s. 200. 
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Oba přístupy k učení lze zjednodušeně charakterizovat takto: Hlubokým se 
míní takové učení, ve kterém učící se jedinci nacházejí spojitosti a kontexty. 
Mělkým učením se míní zejména předávání a memorování souvisejících 
poznatků.9 Hamm a Robertson shrnují rozdíly mezi hlubokým a mělkým 
učením v šesti kategoriích: (1) čas a úsilí, (2) kladené otázky, (3) úroveň 
výzkumu, (4) měřitelnost, (5) kognitivní náročnost, (6) význam osobního 
zájmu. Při hlubokém učení mají účastníci tendenci věnovat učení více 
času i úsilí a věnovat se úkolu více, než vyžaduje zadání (1), ptají se nejen 
„jak“, ale také „proč“ (2), zkoumají zadaný úkol do hloubky (3), věnují se 
i úkolům, které nejsou přímo hodnoceny (4), směřují k tomu, aby tématu 
porozuměli (5) a věnují se především tématům, která je osobně zajímají, 
ale snaží se i o pochopení těch, která pro ně zajímavá nejsou (6). Při měl-
kém učení projevují participanti tendenci přizpůsobit věnovaný čas a úsilí 
minimálním požadavkům na splnění daného úkolu (1), kladou spíše otáz-
ku „jak“ než „proč“ (2), využívají poskytnuté informace (3), soustředí se 
pouze na úkoly, jež jsou hodnoceny (4), memorují informace a přistupují 
k učení rutinně (5), věnují větší množství času tématům, která je osobně 
zajímají (6).10

Podstatné je zmínit, že většina z nás má dispozice k oběma typům učení, 
nicméně jeden z nich budeme pravděpodobně preferovat.11 Tyto dva přístupy 
k učení lze ale také vnímat jako partnery či fáze jednoho procesu: Hluboké 
učení může být složité „nastartovat“, pokud nemají participanti základní 
informace předané pomocí učení povrchového. Při přípravě edukační ak-
tivity, obzvláště v oblasti prezentace historických sbírek, se osvědčuje plá-
novat momenty povrchového a hlubokého učení, které na sebe navzájem 
neustále navazují. Díky tomu návštěvníci odchází z muzea nejen s novými 
informacemi, ale také s myšlenkami a otázkami. 

Abychom mohli demonstrovat střídání pasáží mělkého a hlubokého uče-
ní, použijeme příklad aktivity, která není určena školním skupinám. V roce 

 9 Tracy Wilson SMITH – Susan A. COLBY, Teaching for Deep Learning, The 
Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 80:5, 
2007, s. 205–210. 

 10 Simon HAMM – Ian ROBERTSON, Preferences for deep-surface learning: 
A  vocational education case study using multimedia assesment activity, 
Australasian Journal of Educational Technology, 2010, 26(7), s. 953.

 11 Tamtéž. 
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2019 vznikl v Muzeu Brněnska seniorský klub KRUH. Jak napovídá název, 
základní představa o této aktivitě tkvěla v co nejvíce partnerském postave-
ní pracovníků muzea a účastníků s důrazem na dialogické metody. Naším 
cílem bylo vytvoření přátelského prostředí, v němž je možné vést bohatou 
diskuzi na základě přímého kontaktu se sbírkovými předměty. Na přípravě 
programu se podílí muzejní pedagožka, dále knihovnice a spoluzakladatelka 
projektu Eva Hofírková a poté kurátoři, kteří pomáhají k daným tématům 
vytipovat zajímavé předměty ze svých sbírek. Každé setkání klubu se nese 
ve znamení určitého tématu: tematické okruhy vybíráme tak, aby byly pro-
vázány s každodenním životem účastníků. Věnovali jsme se tématům Móda 
včera a dnes, Cestování a dovolená, Rodinné bydlení či Zahrada a zahrádka (na 
další období máme naplánovány například Plesy, kluby, vinárny nebo Svatby 
a veselky). Během každého setkání jsme dvakrát vystřídali mělké a hluboké 
myšlení: setkání zpravidla začínalo prohlídkou a čtením vybrané pasáže 
z dobových časopisů či knih. Následně jsme se účastníků ptali jednoduchou 
otázkou, která je vedla k popisování slyšeného: Co Vás zaujalo ve čteném 
textu? Následovala prohlídka vybraných tiskovin v kopiích či originálech 
a postupně jsme participanty vedli ke složitějším otázkám zaměřeným na 
vlastní zkušenosti, propojování poznatků a uvažování na základě předlože-
ných zdrojů. Ve chvíli, kdy se diskuze mezi účastníky začala vracet opět do 
roviny jednoduchých popisů, předložili jsme další podněty. Ve „druhém kole“ 
jsme se vždy zaměřovali na trojrozměrné vizuálně významné předměty ze 
sbírek poboček muzea. Zde jsme opět začínali jednoduchými aktivitami, 
které se od pozorování detailů postupně přes vlastní interpretace a infor-
mace od lektorů přesouvaly ke kladení otázek, hledání souvislostí a analogií, 
uvažování na základě objektivně pozorovatelných detailů (například částí 
předmětů apod.). Jednoduchý koncept mělkého a hlubokého myšlení nabízí 
možnost funkční spolupráce mezi kurátorem – nositelem vědění a muzej-
ním pedagogem – facilitátorem edukačního procesu. Další výhodou je, že 
slouží jako kompas, který napomáhá k tomu, aby účastníci mohli při svém 
uvažování vycházet z určitého základního bodu.

PoRoZUMĚnÍ VÝCHoZÍM PoZICÍM KoLEGŮ

Muzea jsou živým místem setkávání nejen návštěvníků, ale i zaměstnanců, 
kteří přicházejí do instituce s různým vzděláním, očekáváním i individu-
álním výkladem toho, co a jakým způsobem by mělo muzeum společnosti 
konkrétně nabízet. Ačkoliv všichni vycházíme ze stejné definice muzea, 
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může každý z nás některou z činností vnímat z různých důvodů jako více či 
méně podstatnou, což se může významně projevit v každodenní praxi. Při 
přípravě edukačních aktivit se do popředí dostávají zejména paradigmata 
pedagogických teorií. Mohli bychom se tedy ptát: jak podle mého názoru 
dochází k učení? Je z mého úhlu pohledu návštěvník tabula rasa, na kterou 
je třeba vepsat vědění, jehož jsme v muzeu nositeli, nebo je návštěvník ak-
tivním myslitelem, jenž si s naší pomocí konstruuje nové poznatky sám? 
Ač se mohou podobné deklarace jevit v muzejní praxi jako redundantní či 
příliš časově náročné, je vhodné se těmito teoretickými kořeny naší prá-
ce zabývat. Vzájemné vysvětlení představ o tom, jak probíhá učení, může 
mezi spolupracujícími kolegy pomoci nasměrovat společnou práci a lépe 
formulovat její cíle. Stěžejní je respektující přístup k názorům všech členů 
týmu. Praktickou pomůckou při této diskuzi může být například rozdělení 
pedagogických teorií do čtyř hlavních skupin, jak to učinil George Hein: na 
konstruktivismus, tradiční přednášku a text, učení objevováním a učení stimu-
lem a reakcí.12

Posledním příkladem, na němž budeme prezentovat spolupráci mezi 
edukátorem a kurátorem bude výstava Záhady? Muzejní kabinet kuriozit. 
U této výstavy jsme se inspirovali výstavním projektem, který realizovali v roce 
2011 na základě konceptu Isabely Portella muzejníci v brazilském Museum of 
Republic.13 Jen několik týdnů trvající drobná výstava zahraničních kolegů byla 
postavena na jednoduchém konceptu: aktivizovat návštěvníky konfrontací 
se sbírkovými předměty, jejichž funkce není na první pohled jasná. Ve sbír-
kách vlastivědných poboček Muzea Brněnska jsme proto hledali předměty, 
které se se vyznačují na první pohled nejasnou funkcí či naznačují jinou 
funkci, než kterou plnily, a zároveň se s nimi pojí zajímavý příběh, vztahují 
se k významným momentům lokální historie či každodennosti. Instalace 
tvořená výběrem těchto neidentifikovaných exponátů vybízela návštěvníka 
k aktivnímu pátrání po účelu předmětů. Návštěvníci výstavy měli k dispozici 
tištěného průvodce, který jim pomáhal zastavit se a zamyslet se. V závěru 
výstavy byly umístěny vysvětlující prodloužené popisky, které si návštěvníci 

 12 George E. HEIN, Learning in the museum. New York: Routledge, 1998, s. 14–41. 
 13 Magali CABRAL, Do you know? Do you remember? It’s  hot… It’s  cold, in: 

Emma Nardi (ed.), ICOM Education 25: Change of perspective. (New) ideas 
for presenting museum objects, n. 25-2014, s. 135–140. 
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mohli odnést s sebou. Tento přístup nám umožnil zkombinovat aktivitu ná-
vštěvníka, který není veden pouze k tomu, aby se snažil uhodnout funkci 
předmětu, ale snaží se jej analyzovat na základě soustředěného pozorování, 
přičemž muzejní pedagog zde napomáhá vést toto pozorování prostřednic-
tvím pracovního listu a odborný komentář kurátora, zařazený na závěr vý-
stavy, doplňuje informace o předmětu a přináší řešení. Podobné vzájemné 
doplňování často používáme při přípravě komentovaných procházek, kdy 
se snažíme kombinovat to nejlepší, co může participantům přinést vysoká 
odborná úroveň výkladu kurátora a vlastní aktivita, uvažování, tvorba závěrů 
a zážitků facilitovaná edukátorem. 

ZÁVĚREM

Snahou pracovníků muzeí je mimo jiné to, aby se jejich instituce stala 
jedním z významných zdrojů, odkud lidé získávají informace o historii. 
Návštěva muzea by se tak zařadila do informačního mixu vedle například 
televizních dokumentů a populárně naučných knih a časopisů.14 U televiz-
ního dokumentu, stejně jako u některé z prezentačních forem, jež nabízí 
muzejní instituce, vždy vyvažujeme spojení obsahu a formy. Právě balan-
cování a vzájemné proměňování těchto dvou veličin představuje spolupráce 
edukátorů a historiků v muzeu. Sbírky nám nabízejí nepřeberné množství 
témat, z nichž postupně vybíráme a precizujeme ta, která budou pro naše 
publikum nejen zajímavá, ale také přínosná, napomohou dalšímu rozvoji 
naší společnosti, otevřou nové otázky u populárních témat nebo zpopulari-
zují témata ve veřejném prostoru málo diskutovaná. 

Za oponou každého velkého výstavního projektu, image instituce i kva-
litního edukačního programu stojí vždy jednotlivci, muzejníci, kteří za po-
moci svých neustále se rozšiřujících znalostí a dovedností tvoří. Tvořivost 
a kreativita muzejní práce představuje aspekt, který by neměl být opomíjen 
při utváření výstavních plánů či dlouhodobých strategií a který lze podpo-
rovat právě spoluprací v týmu a snahou o vytvoření co nejlepších vztahů na 
pracovišti. Ať už totiž přicházejí zaměstnanci do muzea s jakoukoliv před-
stavou, záhy chápou, že vytvoření mostu mezi sbírkami a publikem nemůže 

 14 Dorothee DENNERT – Hermann SCHAFFER – Helena von WERSEBE, Lear-
ning History in Museums. In: ICOM Education 17 CECA: Museum Education 
and New Museology, ICOM-CECA, 2002, s. 16. 
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být ničím jiným než týmovou prací. Předcházející text se snažil nabídnout 
otázky k navázání či vylepšení spolupráce při stavbě tohoto mostu. Vyjme-
noval dle názoru autorky tři významné body, které je třeba brát v úvahu. 
Závěrem je na místě připomenout, že při prezentaci se opíráme jak o kva-
litně provedenou selekci a tezauraci, tak o důkladnou znalost publika a jeho 
vzdělávacích potřeb. 
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Leták Požadavky svobodných voleb z roku 1989 využívaný 

v závěru programu Zvol mě! ze sbírek Muzea ve Šlapanicích.

foto MuzeuM Brněnska
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Fotografie ze setkání klubu seniorů KRUH 

v interiéru Vily Löw-Beer v Brně. 

foto MuzeuM Brněnska
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Pohled do výstavy Záhady? Muzejní kabinet kuriozit.

foto MuzeuM Brněnska



ÚNIk Z TOTALITy
VýStAVA PřIPRAVENá FORMOu úNIkOVé hRY 
A MAPujíCí DOBu A uDáLOStI VEDOuCí 
k SAMEtOVé REVOLuCI PřED 30 LEtY

MIROSLAVA BRůNOVá – jIří kOPICA

AnotACE

HIStoRIE REGIonU nA KonCI 80. LEt 20. StoLEtÍ JE PŘEDStAVEnA nEtRADIČnĚ Po-

MoCÍ ÚnIKoVÉ HRY. nÁVŠtĚVnÍCI A HLAVnĚ ŽÁCI ZÁKLADnÍCH A StŘEDnÍCH ŠKoL SI 

MoHoU VYZKoUŠEt DoBRoDRUŽnoU AtMoSFÉRU „ÚnIKoVKY“ SPoJEnÉ S  InFoRMA-

CEMI A  DAtY LIStoPADoVÝCH UDÁLoStÍ. S  JEJÍ PoMoCÍ SE DoStAnoU Do PoDoBnÉ 

EMoČnĚ VYPJAtÉ SItUACE, KtERoU PRoŽÍVALI JEJICH VRStEVnÍCI PŘI LIStoPADo-

VÝCH UDÁLoStECH RoKU 1989. nÁZEV VÝStAVY ÚnIK Z  totALItY SYMBoLICKY SPo-

JUJE nEtRADIČnÍ FoRMU PoJEtÍ S HLAVnÍM tÉMAtEM. PŘÍSPĚVEK PŘEDStAVÍ nEJEn 

tVoRBU VÝStAVY A ÚnIKoVÉ HRY, ALE I ÚSKALÍ, KtERÁ VZnIKLA PŘI SKLoUBEnÍ tŘECH 

PoŽADAVKŮ: PRoStoR JEDnoHo VÝStAVnÍHo SÁLU V MUZEU, oDBoRnÁ HIStoRICKÁ 

StRÁnKA VÝStAVY A ZÁKLADnÍ PRAVIDLA ÚnIKoVÉ HRY. 

Oblastní muzeum v Chomutově je klasické malé regionální muzeum a ve svých 
projektech využívá principů muzejní pedagogiky již 20 let. Za tu dobu si doká-
zalo najít své příznivce mezi školami všech typů. Přesto musí neustále vymýšlet 
nové způsoby prezentace výstav pro další generace mladých návštěvníků. 

Výstava „Únik z totality“ připomněla 30. výročí od sametové revoluce v roce 
1989. Již v samém počátku si autoři projektu řekli, že se pokusí otočit vžitý 
postup při tvorbě muzejních výstav a podřídí veškerou přípravu zážitkové 
části školám. Volba této formy, kterou chtěli návštěvníky zaujmout tak, aby 
se jim výstava vryla do paměti a zároveň v muzeu prožili čas plný emocí 
a adrenalinu, byla nakonec velmi šťastná.

Hlavní cílovou skupinou byli žáci 2. stupně základních škol a studenti 
středních škol. Tvůrci projektu počítali s tím, že téma 30. výročí sametové 
revoluce bude reflektováno ve výuce více, než je obvyklé, a proto nabízená 
výstava bude učiteli vítána jednak jako zpestření výuky, jednak jako základ 
informací pro výuku dějepisu. I tento předpoklad se ukázal jako správný. 
Tuto nabídku kvitovaly převážně střední školy. 
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Přestože výstava společně s únikovou hrou již od samého počátku cílily 
především na žáky a studenty, autoři „únikovky“ hodlali zaujmout více ge-
nerací a prostřednictvím hry propojit jejich spolupráci, zážitky a následně 
vzájemné sdílení. Tvůrci výstavy předpokládali, že téma 80. let 20. století 
zpracované formou únikové hry přitáhne do muzea návštěvníky různých 
věkových kategorií, zvláště když samotná hra vrcholí úkoly spjatými s listo-
padovými událostmi roku 1989. 

Projektu byl dán k dispozici celý výstavní prostor v přízemí hlavní budovy 
muzea. Po několika společných sezeních pracovní tým rozhodl, že výsta-
va a úniková hra budou připraveny zcela samostatně a budou se vzájemně 
inspirovat a doplňovat. V případě, že se na výstavě ocitne část návštěvní-
ků, kteří budou hrát únikovou hru, a část návštěvníků, kteří nebudou mít 
o hru zájem, mohou vedle sebe tyto dva návštěvnické tábory bez problému 
koexistovat. Nakonec se potvrdilo, že návštěvníků, kteří neměli zájem hrou 

„unikat“, bylo velmi málo.
Výstavní prostor byl rozdělen do tří sálů. Start byl v kinosále, kde návštěv-

níci zhlédli krátký dobový filmový týdeník o Československu v 80. letech 
20. století, především o potížích se zásobováním. V druhém sále byla umís-
těna výstava a úniková hra. Končilo se ve třetím, nejmenším, prostoru, kde 
pod názvem „Národní třída“ bylo poslední stanoviště únikové hry. 

Členění výstavy i únikové hry bylo připraveno tak, aby byly představeny 
a náležitě pochopeny všechny důležité aspekty života společnosti na konci 
80. let 20. století. Toto představení mělo dvě roviny. Jednak byli návštěvníci 
seznámeni s celostátními problémy, které se týkaly Československé sociali-
stické republiky, jednak byla tato témata řešena na úrovni chomutovského 
okresu. Cílem a smyslem tohoto rozvržení výstavy bylo ozřejmit zejména 
mladým návštěvníkům, proč začali lidé na podzim roku 1989 protestovat. 
Proto v expozici nechyběly připomínky tragické ekologické situace zejména 
v severozápadních Čechách, a tudíž právě na Chomutovsku, ale ani nezá-
vislých protestů, třeba právě studentů v Praze, a zdůvodnění, proč se tyto 
protesty rychle rozšířily po celé republice.

Výstava se věnovala problematice každodenního života lidí, například 
předmětům a cílům jejich zábavy nebo nezbytným frontám před obchody, 
a vysvětlovala, co a proč bylo podpultové zboží a také fenomén tuzexového 
obchodu. Představen byl okres Chomutov jako energetické srdce republiky 
a jedno z center hornické činnosti, v důsledku čehož se kraj potýkal s krizo-
vou ekologickou situací. Návštěvníci se tak dozvěděli o příčinách kyselých 
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dešťů, zčernalého sněhu i planin soušek na hřebenech Krušných hor a o dů-
vodech, proč nebyl lidem za inverzního počasí doporučován pohyb venku. 
Expozice byla zakončena revoluční sekcí. V přehledném celku byly vysvětleny 
listopadové události v Praze a následné šíření protestních hlasů do ostat-
ních koutů republiky. Návštěvníci se také dozvěděli o průběhu demonstrací 
v jednotlivých městech Chomutovska. Tato část byla navíc specifická tím, že 
v ní byly prvně prezentovány dobové fotografie z demonstrací a dalších akcí, 
které se udály během sametové revoluce v Chomutově. 

ÚnIKoVKA 

Na začátku únikové hry se hráči shromáždili v promítacím sále, kde byl úvodní 
výklad nahrazen krátkým filmem pro navození dobové atmosféry. Následně 
se účastníci rozdělili do čtyř skupin. Každá z nich měla kvůli odlišení svoji 
barvu. Týmy obdržely potřebný doprovodný materiál pro snadnější orien-
taci v prostoru únikové hry a po zapnutí časového spínače do hry vstoupily. 
Každá skupina vyrážela na svoji trasu ve čtyřminutovém rozestupu. Doba 
samotné hry byla nastavena na 45 minut pro střední školy a 60 minut pro 
základní školy a veřejnost. Tím, že se žáci a studenti pro velký počet zájem-
ců rozdělili do 4 týmů, se stala naše hra jedinečnou. Byla schopna v jeden 
čas pojmout až 30 hráčů. Také rodiny s dětmi si mohly zahrát hru i čtyřikrát 
a často toho využívaly.  

Hlavní sál, kde byla umístěna největší část únikové hry, byl rozdělen do 
dvakrát šesti sektorů: jedna šestice pro Československo, jedna pro okres 
Chomutov. V každé sekci byly připraveny úkoly a podněty, které vedly 
k postupu hrou a k překonávání dalších překážek. Témata jednotlivých 
částí byla společná, jak už bylo uvedeno výše: 1. vzdělání, 2. průmysl versus 
ekologie, 3. disent, 4. každodenní život, 5. spotřební průmysl a 6. demon-
strace 17. listopadu 1989. Kromě předlistopadového Československa výsta-
va také zpracovávala téma důsledků změn po listopadu '89 v celém státě 
a v samotném chomutovském regionu. Týmy se v prostoru hry pohybovaly 
dle předem daných pravidel, ale přesto si nacházely svoji jedinečnou cestu 
k poznání. Posloužily k tomu nejen znalosti získané v hodinách dějepisu, ale 
i čtenářská a matematická gramotnost, sociální interakce a spolupráce.

V poslední části hry se účastníci postupně přesunuli na „Národní třídu 
v Praze“, kde se „zúčastnili“ samotné demonstrace konané 17. listopadu 1989. 
Závěr únikové hry se odehrával v tmavé místnosti se světelnými a zvukovými 
efekty. Aby se co nejvíce propojily emoce protestujících studentů s emocemi 
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dnešní generace, byly zvoleny náročné úkoly, nekonformní podmínky a ča-
sový pres. 

Název hry Únik z totality symbolicky spojoval netradiční formu s hlav-
ním tématem. Mladí návštěvníci, kteří se proměnili v hráče, se pomocí úni-
kové hry, jejích pravidel, kde čas hraje rozhodující roli, dostali částečně do 
podobně vypjaté situace, kterou prožívali jejich vrstevníci v listopadových 
událostech roku 1989. Výstava Únik z totality se společně s únikovou hrou 
stala jedním z nejúspěšnějších projektů Oblastního muzea v Chomutově 
a zároveň splnila všechny cíle, které si realizační tým na začátku vytýčil.



MUZEUM HROTOVICkA
OD VIZE k REALIZACI

jAROSLAV MARtíNEk 

AnotACE

V nEJMEnŠÍM A nEJMLADŠÍM MĚStĚ oKRESU tŘEBÍČ BYLo VZKŘÍŠEno „MALÉ“ MUZEUM. 

nÁŠ PŘÍSPĚVEK SEZnÁMÍ ČtEnÁŘE S HIStoRIÍ ZAnIKLÉHo MUZEA, S PoKUSY o JEHo 

noVÉ FUnGoVÁnÍ, SE ZÁSADnÍ MYŠLEnKoU PRo JEHo ZnoVUoBnoVEnÍ – ZÁPISEM 

SBÍRKY Do CES A nÁSLEDnĚ S REALIZACÍ MUZEA A JEHo EXPoZICE V noVÉM KABÁtĚ. 

REALIZACÍ, KtERÁ JE SPoJEnA S InFoRMACEMI o PoJEtÍ PREZEntACE REGIonÁLnÍCH 

DĚJIn, VČEtnĚ APLIKACE tZV. DĚtSKÉ LInKY, ČERPÁnÍ DotAČnÍCH tItULŮ, o PŘÍKLAD-

nÉ SPoLUPRÁCI MUZEA ZŘIZoVAnÉHo KRAJEM VYSoČInA A SPoLUPRÁCI S tÝMY PRo-

FESIonÁLnÍCH SPoLUPRACoVnÍKŮ. 

Přestože nejsem historik, přihlásil jsem se na výzvu pana Petra Chlebce, 
abych ve svém příspěvku představil Muzeum Hrotovicka jako příklad úspěš-
né prezentace lokálních dějin v malém muzeu.

Naše sběrná oblast je vymezena hranicemi okresu Třebíč jen přibližně, 
na jihu sahá zejména z botanického a obecně přírodovědeckého hlediska 
až ke Znojmu, na severu a severovýchodě se pro etnografii a lidové umění 
rozšiřuje na oblast Podhorácka. Muzeum Vysočiny Třebíč působí v okrese 
s šesti městy, jimiž jsou kromě samotné Třebíče ještě Moravské Budějovice, 
Jemnice, Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou a od roku 1994 také 
nejmladší a nejmenší město Hrotovice. I když Hrotovice mají jen kolem 
1800 obyvatel, jsou významným městem s bohatou historií a kulturou.

Až do poloviny 20. století existovala malá obecní muzea i v mnoha dal-
ších obcích regionu, ale po jejich zániku v 60. letech zůstalo jen okresní 
muzeum v Třebíči, tehdy Západomoravské, se svými pobočkami v Morav-
ských Budějovicích a Jemnici. 

V současnosti se malá muzea opět obnovují nebo vznikají nové prezen-
tace muzejního typu. Muzeum Vysočiny Třebíč se těchto iniciativ účastní 
a významně se na nich podílí, čímž navazuje na úsilí předchůdců, kteří 
v 60. letech zachraňovali sbírkové předměty z rozpadlých, zanikajících mu-
zeí, a to někdy na poslední chvíli už ze smetiště.  
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Muzeum v Hrotovicích vzniklo již v roce 1937 a postupně se přemisťovalo 
z místnosti do místnosti v budově zámku, který od pozemkové reformy ve 
20. letech patřil obci.  Několikrát také změnilo svůj název, kdy z původního 
Krajinského vlastivědného  a zemědělského musea se stalo Krajinské mu-
zeum a Zvěřinova síň.

Akademický malíř František Bohumír Zvěřina patří bezesporu k nejvý-
znamnějším hrotovickým rodákům. Věhlas získal jako malíř a grafik, zná-
mé jsou například motivy z jeho častých cest po Balkáně, ale působil také 
jako pedagog schopný přednášet v několika jazycích, muzikant a hudebník. 
F. B. Zvěřina po sobě zanechal rozsáhlé umělecké dílo, jež se díky iniciativě 
odborného učitele Jana Žaluda stalo základem Zvěřinovy síně hrotovického 
muzea. Právě tento Zvěřinův památník představuje kontinuitu v čase od vzni-
ku muzea přes zlom století vlastně až do současnosti, do nového tisíciletí. 

V roce 1962 mnoho původně spolkových, později obecních muzeí v celém 
Československu ukončilo nuceně svoji činnost. Sbírky zrušeného muzea 
v Hrotovicích byly částečně převedeny do Moravského zemského muzea 
v Brně a do Západomoravského muzea v Třebíči. Přestože se ozývala obvině-
ní: „Ukradli nám sbírky do Třebíče“, ve skutečnosti byly sbírkové předměty 
uschovány a zachráněny, aby mohly být v příznivějších dobách vráceny tam, 
kam svým určením patří.

I když muzeum v Hrotovicích zaniklo, Zvěřinova síň stále bojovala o přežití, 
avšak uvažovalo se o jejím přemístění do rodného domu F. B. Zvěřiny, který 
bezprostředně sousedí s budovou zámku. V rodném domě byl Památník 
F. B. Zvěřiny otevřen počátkem 70. let jako zcela samostatná expozice. 

Když v roce 1994 získaly Hrotovice status města, vyvstala naléhavá potřeba 
ojedinělou sbírku prezentovat trvale novým, modernějším způsobem. Pro po-
třeby památníku byly vyčleněny vhodnější, účelově adaptované prostory býva-
lého kinosálu, které se z dotačních prostředků přestavěly pro potřeby expozice 
a současně pro umístění informačního a kulturního centra. Muzeum Vysočiny 
Třebíč bylo požádáno o spolupráci. Vlastními silami s pomocí zručných měst-
ských truhlářů, kteří vyrobili podstavce či stěny, jsme instalovali obnovený dů-
stojný Památník F. B. Zvěřiny v Hrotovicích slavnostně otevřený v létě 2001.

Uplynulo dalších 10 let. Na zámku v Hrotovicích v té době sídlil kromě jiných 
také městský úřad a jen malá část objektu byla vyhrazena pro depozitář. Díky 
úsilí zastupitelstva, starostky Mgr. Hany Škodové a tajemnice Dany Růžičkové 
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Hrotovice centrum, 

objekty vyčleněné pro Muzeum Hrotovicka

foto arChiv Muzea vysočiny třeBíč
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se podařilo vyčlenit pro zamýšlené Muzeum Hrotovicka dva rozsáhlejší ob-
jekty v sousedství zámku, a sice celý rodný dům F. B. Zvěřiny, kde dříve bý-
valo kino a různé menší provozy, a přilehlé stáje.

Zástupci Hrotovic přijeli svůj záměr konzultovat opět do Muzea Vysočiny 
Třebíč v době, kdy naše muzeum mělo na zámku v Třebíči od roku 2014 
zcela nové expozice dotované z regionálního operačního programu. V části 
zámeckého areálu jsme navíc v roce 2016 vlastními silami vytvořili expozici 
Za řemesly našich předků, vlastně jen  s pomocí truhláře, který na zakázku 
vyrobil podstavce a vitríny. Zástupci Hrotovic tedy měli možnost porovnat 
zkušenosti s tvorbou expozice svépomocné a profesionální  a rozhodli se 
jít profesionálním směrem. 

První návrhy expozic nového Muzea Hrotovicka pocházejí od kolegy Mgr. 
Jaroslava Bašty, který se touto tematikou zabýval i ve své diplomové práci. 
Na tomto základu začalo vznikat libreto.

Mezitím město Hrotovice získalo dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR 
na projekt s názvem: Stavební úpravy objektu Hrotovice č. 2 – památníku F. B. 
Zvěřiny  a přilehlého skladu na parcele č. 2/3. Jeho cílem byla rozsáhlá rekon-
strukce budov včetně vnitřních úprav v dispozici, maximální otevření dispozice 
vnitřního prostoru  s propojením do sousedního objektu bývalých stájí, dále 
úprava sociálního zařízení a změna systému vytápění objektu (z elektrického 
na vytápění zemním plynem). Kompletní obálka objektu č. p. 2 byla zateplena 
(stěny, strop, část podlahy), změnila se střešní krytina a klempířské prvky. 

K realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce byla vybrána firma RENO, 
Jaroměřice nad Rokytnou.  Autorský a technický dozor zajišťoval Ing. L. Krechler. 
Město Hrotovice v rámci vyhlášení 19. výzvy Ministerstva životního prostředí  
v Operačním programu „Životní prostředí“ získalo dotaci ve výši 40 % uzna-
telných nákladů týkajících se výměny zdroje vytápění a zateplení objektu. 
Na rekonstrukci budovy přispěla také Nadace ČEZ částkou 367 900 Kč.

Celkové náklady na realizaci díla činily 6 827 340 Kč, z dotací město 
Hrotovice získalo 972 240 Kč, zbytek – téměř 5 860 000 Kč – uhradilo 
z vlastních finančních prostředků.

Nám bylo umožněno spolupracovat se stavebním projektantem, který podle 
prvních plánů expozic připravoval stavbu včetně výstupů v podlaze a vývodů 
ve stěnách a ve stropech pro budoucí expoziční prvky.
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Stavební úpravy: interiér, rodný dům F. B. Zvěřiny.

před rekonstrukcí / po rekonstrukci

foto arChiv Muzea vysočiny třeBíč
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Stavební úpravy: stáje.

před rekonstrukcí / po rekonstrukci

foto arChiv Muzea vysočiny třeBíč
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Ze strany vedení Hrotovic došlo také k zásadnímu rozhodnutí, že jádrem 
nového muzea se stane cenná sbírka umělecké tvorby Františka Bohumíra 
Zvěřiny a artefakty přivezené z jeho cest po Balkánu, jejichž vlastníkem bylo 
město Hrotovice. Byla zahájena komunikace s Ministerstvem kultury ČR, 
následně v roce 2017 došlo k zápisu tohoto souboru do Centrální evidence 
sbírek pod názvem Sbírka uměleckých děl města Hrotovic a souběžně s tím 
ke vzniku muzea. Muzeum Hrotovicka bylo zřízeno jako součást městské-
ho úřadu, tedy bez právní subjektivity, a tvoří samostatný odbor s vlastním 
ředitelem. Plní úlohu odborného a společenského centra kultury se sbír-
kotvornou, odbornou a osvětovou funkcí. 

Po zápisu sbírky do CES se konečně mohlo přistoupit k přípravě expozic, 
protože se tím otevřela cesta k dalším potřebným dotacím.

Ideovou studii pro tvorbu expozic vytvořil tým pracovníků Muzea Vysočiny 
Třebíč pod vedením ředitele Ing. J. Martínka. 

Podle této studie zpracovala Ing. arch. Eva Macholánová projekt, který 
na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovala firma AQ, Červenka (audiovizuální technika) a slovenská firma 
DESTIN, Čachtice (tvorba expozic).

V projektu se podařilo oddělit audiovizuální techniku, na niž město Hro-
tovice obdrželo od Kraje Vysočina dotaci ve výši 95 875 Kč, a tvorbu expozic 
(mobiliář), na kterou získalo dotaci ve výši 1 848 727 Kč od Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR a příspěvek 500 000 Kč od Nadace ČEZ.

Celkové náklady činily 4 718 420 Kč, z dotací se získalo 2 544 602 Kč, zby-
tek – téměř 2 172 000 Kč – představuje vlastní podíl města Hrotovice.

Na přípravě libreta se mnou spolupracoval také historik, fotograf a cestovatel  
PaedDr. Jan Sucharda, z jehož knihy Stručné dějiny Hrotovic jsme vycházeli. 
Vlastní scénář expozic podrobně rozpracoval realizační tým oddělení mu-
zejních činností Muzea Vysočiny Třebíč (MVT) pod vedením PhDr. Boženy 
Kabelíkové, dětskou linku připravila edukátorka Mgr. Eva Novotná, výtvarné 
řešení zajišťoval Ing. Michal Zábrš z oddělení provozních činností MVT.

EXPoZICE JE RoZČLEnĚnA Do DVoU tEMAtICKÝCH CELKŮ.

Cílem prvního celku v rodném domě F. B. Zvěřiny je připomenout bohatou 
historii města a jeho okolí, a to jak prostřednictvím průvodních textů, tak 
prezentací předmětů  a modelů. Nechybí zde archeologické nálezy z regionu, 
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ani příběhy z historie od středověku (včetně zaniklé osady Mstěnice) až do 
20. století v tradiční chronologické linii.

Období první republiky reprezentují osudy významných hrotovických 
osobností, fotografa Karla Chrásta, který na svých snímcích zachytil pro-
měny Hrotovicka i krásu okolní přírody, a už dříve zmiňovaného malíře 
Františka Bohumíra Zvěřiny, jehož památník se stal součástí nového Mu-
zea Hrotovicka.

Druhou světovou válku připomíná mimořádně tragická událost. Při osvo-
bození Hrotovic 8. května 1945 letectvo Rudé armády omylem shodilo bombu 
na shromážděné obyvatele a na vojáky vlastních ruských jednotek. Zahynulo 
115 místních občanů  a spolu s nimi i 36 vojáků Rudé armády včetně velitele. 
Tato tragédie zůstávala v živé paměti očitých svědků, mnoho z nich osobně 
zasáhla, proto si zaslouží pietní vzpomínku také v muzejní expozici.

Novodobé dějiny obce jsou prezentovány v kinosále vybaveném původ-
ními sedačkami z kina, které v těchto prostorech dříve skutečně fungovalo. 
Prostřednictvím projekce dokumentárních filmů o návštěvě prvního pre-
zidenta T. G. Masaryka a dalších z období 70. a 80. let si občané Hrotovic 
připomínají události, které mnozí z nich zažili. Tato sekce je hojně navště-
vovaná a velmi oblíbená.

Prohlídková trasa je obohacena o interaktivní a edukační prvky, které jsou 
určeny hlavně pro dětské návštěvníky muzea, a to jak pro organizované 
školní skupiny, tak pro rodiny s dětmi. Přímo u vchodu přivítá děti strom 
života Hrotovicka s kvízovými otázkami. V expozici je umístěno několik 
infopointů, připraveny jsou další kvízy  u stolku s notebooky či tablety, ale 
k dispozici jsou i tradiční výukové materiály formou otázek a odpovědí v tiš-
těné podobě. Výuka je zde pojata jako hra, aby dětského návštěvníka zaujala 
a pobavila. Starší děti a mládež spíš ocení instalované informační techno-
logie. Všechny infopointy v expozici jsou uzpůsobené pro další doplňování 
získaných údajů k danému tématu. Studenti a žáci je tedy mohou využívat 
také jako zdroj pro své studium lokální historie.

Druhá část expozice se nachází v objektu bývalých stájí.
Je věnována řemeslům, práci se dřevem, s kovem, zemědělství, chovu hospo-
dářských zvířat a rolnictví. Spolkovou činnost připomíná hasičská stříkačka, 
místní průmysl reprezentuje dílna výrobce stabilních motorů hrotovické-
ho rodáka Jana Dolníka. V 60. letech tehdejší Západomoravské muzeum 
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Hotová expozice, úvodní část.

Hotová expozice, část věnovaná F. B. Zvěřinovi.

foto arChiv Muzea vysočiny třeBíč
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Hotová expozice, ateliér fotografa K. Chrásta.

Hotová expozice, kinosál.

foto arChiv Muzea vysočiny třeBíč
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Hotová expozice, část věnovaná událostem roku 1945.

foto arChiv Muzea vysočiny třeBíč
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v Třebíči Dolníkovu kovodílnu zakoupilo a v Muzeu Hrotovicka ji nyní celou 
zrestaurovanou představuje veřejnosti.

Díky přísnému autorskému dozoru architektky Evy Macholánové se 
podařilo realizační firmu usměrnit natolik, že výsledná podoba expozice 
přesně odpovídá navrženému projektu.

Tato část expozice seznamující s dovednostmi a manuální zručností 
našich předků je velice atraktivní pro děti všech věkových kategorií. Hravé 
prvky zařazené do expozice často zaujmou i jejich dospělý doprovod.

Muzeum Hrotovicka bylo slavnostně otevřeno 25. září 2018. Tato stálá expozice  
v Hrotovicích vhodně doplňuje muzejně-kulturní, technicko-vzdělávací a in-
formační aktivity v blízkém okolí.

Nedaleko Hrotovic se nachází vodní elektrárna Dalešice, kde je možné 
navštívit informační centrum a výstavu s nálezy ze záchranného archeolo-
gického výzkumu v areálu přehrady, a v dalešickém pivovaru, který proslavil 
Menzelův film Postřižiny, je Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví. 
Poslední dobou získává stále větší oblibu také informační centrum Jaderné 
elektrárny Dukovany. V krásném prostředí blízké Národní přírodní rezervace 
Mohelenská hadcová step poblíž meandru řeky Jihlavy se nabízí prohlídka 
Galerie Čertův ocas v Mohelenském mlýně.

Dolní Vilémovice nedávno pro veřejnost otevřely rodný dům Jana Kubiše 
s expozicí Vojenského historického ústavu věnovanou tomuto účastníkovi 
atentátu na Heydricha. 

V Jaroměřicích nad Rokytnou se lze v opraveném Muzeu Otokara Březi-
ny detailně seznámit s osobností a dílem tohoto významného básníka.

Muzeum Hrotovicka je pro veřejnost otevřeno celoročně, i když část 
bývalých stájí není vytápěna, takže pohodlí návštěvníků je někdy závislé 
na venkovních klimatických podmínkách. Expozice muzea cílí na všechny 
věkové skupiny, jsou interaktivní  a edukační a zprostředkují regionální 
historii jak místním pamětníkům, tak zájemcům z řad turistů. Muzeum 
naplňuje také svoji sbírkotvornou funkci, kdy depozit je umístěn částečně 
ve skříních přímo v expozici, spravuje soubor kreseb a maleb F. B. Zvěřiny  
a nově rozšiřuje sbírku o předměty z oblasti řemesel a zemědělství.

Věřím, že zapojení Muzea Vysočiny Třebíč do tvorby expozic Muzea Hro-
tovicka bylo přínosné pro obě strany. Kolegové muzejníci, kteří se na prove-
dení práce podíleli, měli smlouvu s městem Hrotovice a za odvedenou práci 
dostali finanční odměnu. Město také hradilo veškeré konzervační materiály. 
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Hotová expozice, stáj – celek.

Hotová expozice, stáj, část kovovýroba.

foto arChiv Muzea vysočiny třeBíč
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Hotová expozice, stáj, část zemědělství.

foto arChiv Muzea vysočiny třeBíč
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Nejcennější je však bezesporu získaná zkušenost a vytvořené partnerské 
pracovní vztahy mezi oběma muzejními institucemi. 

Žádný sebepodrobnější popis nemůže nahradit osobní zážitek. Přijměte 
tedy srdečné pozvání k návštěvě obou spřátelených muzeí, nového Muzea 
Hrotovicka i našeho Muzea Vysočiny Třebíč. 
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ExPOZICE PRAHA kARLA IV. V DOMĚ U ZLATéHO PRsTENU
tEChNIkA A PAMátkOVá BuDOVA jAkO VýZVA

PAVLA StátNíkOVá – MIChAL SChNEIDER – IVA VAChkOVá

AnotACE

V RÁMCI oSLAV SEDMIStÉHo VÝRoČÍ nARoZEnÍ KARLA IV. otEVŘELo MUZEUM HLAV-

nÍHo MĚStA PRAHY EXPoZICI ZAMĚŘEnoU nA URBAnISMUS PRAŽSKÉHo ÚZEMÍ A JEHo 

PRoMĚnU VE 14. StoLEtÍ. HLAVnÍ DŮRAZ JE KLADEn nA DoBU PAnoVÁnÍ KARLA IV. 

A LUCEMBURSKÉ DYnAStIE. KoMPLEXnÍ PoJEtÍ EXPoZICE tÍMto PŘInÁŠÍ oJEDInĚLÝ 

VHLED Do StŘEDoVĚKÉHo MĚStA A URBÁnnÍCH PRoMĚn PRAHY, KtERoU PŘIBLIŽUJÍ 

IntERAKtIVnÍ AUDIoVIZUÁLnÍ ČI JEn ZVUKoVÉ KULISY A  ZEJMÉnA VIDEoMAPPInG 

MoDELU MĚStA A JEHo ČÁStÍ. 

ZÁKLADnÍ InFoRMACE o DoMĚ U ZLAtÉHo PRStEnU

Jedním z objektů Muzea hlavního města Prahy je dům U Zlatého prstenu, 
který se nachází v Týnské ulici na Starém Městě pražském, bezprostředně 
za chrámem Panny Marie před Týnem. Jedná se o goticko-renesanční stavbu 
s barokními úpravami rozkládající se na protáhlém středověkém městišti. 
Vnitřní prostor se skládá z mnoha poměrně malých místností. V devadesá-
tých letech dvacátého století dům prošel přestavbou vedenou architektem 
Vladem Miluničem. Je památkově chráněn. Muzeu hlavního města Prahy 
jej předal zřizovatel do užívání v roce 2016 se záměrem připravit zde v prvé 
řadě výstavu k 600. výročí úmrtí Karla IV. Ta se měla zároveň stát první 
částí postupně budované expozice pražského středověku. Byla otevřena 
13. 12. 2016 pod názvem Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy. Na první 
etapu 1. 12. 2017 navázala druhá část, Praha Karla IV. – středověké město, třetí 
etapa s názvem Praha 1606 pak 21. 5. 2019. V další etapách v rámci rekon-
strukce objektu zde bude vybudována expozice Praha středověká. Expozice 
je dvojjazyčná, česko-anglická.

PŘÍPRAVA EXPoZIC – VÝCHoDISKA

Při přípravě expozic museli pracovníci muzea řešit základní rozpor mezi 
potřebami moderní muzejní expozice a krásným, ale pro výstavní účely 
nepraktickým památkově chráněným vnitřním prostorem. Vlastní téma 
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výstavy – výročí smrti císaře Karla IV. – bylo zároveň námětem dalších vý-
stavních projektů dotovaných množstvím prvotřídních sbírkových předmětů 
národních sbírkotvorných institucí a důležitým úkolem bylo v této konku-
renci obstát i při užším zaměření expozice na vlastní město Prahu a z toho 
vyplývající omezenější škálou exponátů.

Celý projekt podporoval v tomto případě náročný, ale zároveň i štědrý zři-
zovatel. Nevýhodou byl velmi krátký čas určený pro přípravu výstavy, proto 
se začalo ještě před předáním objektu. V souladu s tématem se autorský 
tým rozhodl vytvořit výstavu/expozici věnovanou středověkému urbanismu 
Prahy, zdůraznit zakladatelský význam Karlovy osobnosti pro tehdejší po-
dobu města, resp. pražských měst. 

REALIZACE EXPoZIC 

Obsahový autorský tým byl složen z kurátorů muzea i některých externích 
odborníků. Vznikl zvláštní tým, opět z internistů i externistů, tzv. „modelová 
komise“ pro vytvoření hmotových i virtuálních modelů. Zvláštní tým kreativců 
vytvářel vlastní virtuální modely, na stavební fakultě ČVUT vznikaly mode-
lové hmotové rekonstrukce i některé technické realizace a bylo použito také 
několik modelů ze studentských prací. Nezbytnou podmínkou byla velmi 
úzká spolupráce všech složek týmu – autorského týmu pro obsah, modelo-
vé komise, architekta, týmu kreativců, techniků a nezbytné produkce.

Vlastní expozice je umístěna v jednoduchém tmavém prostoru v samo-
stojných technicistních vitrínách evokujících uložení sbírkových předmětů 
v depozitáři. K tomu směřoval i způsob instalace předmětů a jejich popis. 
Velkou důležitost má v expozici hra světla. Kromě exponátů hrají v expozi-
ci důležitou roli modely - hmotové rekonstrukce (Pražský hrad, Vyšehrad, 
Katedrála sv. Víta, pražský obytný středověký dům, Kunratický hrad, opev-
nění města).

Originální devizou expozice se stala její virtuální složka.

VIRtUALItA V EXPoZICÍCH

Virtualita v expozici přibližuje představovaná témata ve více základních ro-
vinách. Jejím základním úkolem v expozici bylo prohloubit a rozšířit sdě-
lení poučenému návštěvníkovi (linka ponoru). V další rovině bylo cílem 
sdělit přitažlivou formou základní informace poučenému i nepoučenému 
návštěvníkovi (linka příběhová). Třetí rovina je spolutvůrcem celkové „stře-
dověké“ atmosféry expozice, ale měla nabízet i  jisté odlehčení (imerzní 



 116 ExPOZICE PRAHA kARLA IV. V DOMĚ U ZLATéHO PRsTENU

  PAVLA StátNíkOVá – MIChAL SChNEIDER – IVA VAChkOVá

prostory). Na této základní představě vznikly tři virtuální linky směřované 
ke třem akcentům. 

Linka ponoru je zastoupena v celém prostoru expozice prostřednictvím 
menších obrazovek. Veškeré komentáře jsou řešeny popisky. Umožňuje 
návštěvníkovi listování v obrázcích (převážně fotografiích umístěných na 
obrazovkách) a přináší rovněž virtuální rekonstrukce významných karlov-
ských založení i dalších staveb.

Příběhová linka je zpracována do podoby krátkých filmů, komentáře 
v nich jsou řešeny čtenými přístupnými texty odpovídající délky. 

Přehled filmů v expozicích:
 – Příjezd Lucemburků (komentovaná animace z obrázků Velislavovy bible) 
 – Korunovace a pohřeb Karla IV. (komentované projekce v Sadelerově pro-

spektu doplněné ilustracemi)
 – Karlovské kostely na Novém Městě (jednoduchá komentovaná projekce)
 – Vznik historických pražských měst a pražské pevnosti – AKCENT (ko-

mentovaná projekce vývoje pražského souměstí – mapping promítaný na 
hmotový model pražských měst)

 – Pražská samospráva (komentovaná animovaná projekce)
 – Pražské mosty (komentovaná animovaná projekce)
 – Karlovo náměstí – AKCENT (komentovaná projekce vzniku a vývoje Kar-

lova náměstí – mapping promítaný na hmotový model náměstí)
 – Pražské hradby (komentovaný film s projektivními rekonstrukcemi) 
 – Praha 1606 – oživený Sadelerův prospekt – AKCENT (rozpohybovaný Sa-

delerův prospekt – emotivní projekce)
Imerzní místa jsou vystavěna z virtuálně zpracovaných dobových ilumi-

nací. V expozicích jsou celkem tři – první je tematicky zaměřeno na stavbu 
města, druhé se věnuje řemeslům a třetí pak dobové každodennosti.

tECHnICKÉ ŘEŠEnÍ AUDIoVIZUÁLnÍ tECHnIKY

Expozice obsahuje velké množství audiovizuální techniky – projektory, do-
tykové obrazovky, obrazovky, reproduktory. Obsahem jsou klasická videa, 
videomapping (na hmotové modely, na podlahu), aplikace ve formě fototéky 
s mluveným slovem, virtuální modely budov, audiostopy). Pro fungování 
a automatické spouštění a vypínání AV techniky je potřeba velkého množ-
ství rozvodů kabeláže – slaboproud i silnoproud.

Členitý prostor památkově chráněného objektu je však náročný na rozve-
dení kabeláže neinvazivním způsobem – nebylo možné provrtávat či dělat 
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průrazy historických konstrukcí, ač by se jednalo o mnohem jednodušší 
řešení. Rozvod kabeláže je proto řešen umístěním za paneláží a za lištami 
podél zdí u podlahy.

PoRoVnÁnÍ I. A II. EtAPY EXPoZICE Z tECHnICKÉHo HLEDISKA

I. ETAPA

Systém zapínání a vypínání expozice byl řešen manuálně pomocí dotyko-
vého tabletu – tedy pomocí na sebe navazujících routerů, které šířily wi-fi 
signál, a jimiž se expozice postupně v jednotlivých místnostech zapínala či 
vypínala. Následným provozem po otevření I. etapy expozice bylo zjištěno, 
že systém zapínání i vypínání expozice prostřednictvím wi-fi signálu někdy 
nefungoval správně vzhledem ke špatnému šíření signálu přes silné zdi 
historické konstrukce.

Všechny projekce, prezentace a videomappingy byly řešeny zvukovým 
výstupem do reproduktorů – byly tedy všechny nahlas. Během provozu vy-
plynulo, že se zvukové výstupy z jednotlivých projekcí a prezentací vzájemně 
přehlušují, navíc akustika samotných expozičních prostor nebyla ideální.

Expozice byla postavena i vzhledem k nutnosti rychlé realizace bez pa-
neláže. AV technika i textová (grafická) část byla aplikována na speciálních 
úzkých rámech a prosvícených vitrínách rozmístěných v prostoru. 

Expozice byla také provedena bez možnosti odpočinku pro návštěvníky, 
což bylo dodatečně řešeno zakoupením skládacích výstavních sedátek, které 
si návštěvníci mohli nosit s sebou expozicí, nebyly však zcela ideálním řeše-
ním vzhledem k malým místnostem, ve kterých je expozice umístěna.

II. ETAPA

Systém zapínání a vypínání audiovizuální techniky a osvětlení expozice je 
řešen pevným propojením síťovými kabely. Byl také naprogramován, aby 
se automaticky zapínal vždy 30 minut před otvírací dobou a vypínal 30 mi-
nut po zavírací hodině. Projekce se vypínají automaticky přesně v zavíra-
cí hodinu, expoziční osvětlení se vypíná 30 minut po zavírací hodině pro 
bezpečný odchod návštěvníků a kustodů. Systém je také naprogramován 
v režimu pro úklid, kdy se denně zapíná pouze osvětlení v 7:00. Systém 
je možné ovládat také manuálně, tedy zapnutí, vypnutí i možnost zapnutí 
pouze osvětlení např. pro potřeby servisu. Systém je připojen online a je 
možné jej při poruše ovládat na dálku servisními techniky, aniž by byli 
přítomni v domě.
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Pro expozici byl zpracován také projekt akustiky. Bylo nutné většinu 
projekcí a prezentací „ztišit“.  Byl navržen zvukový výstup do speciálních 
sluchátek, která návštěvník obdrží u vstupu do expozice a odevzdá u jejího 
východu – následně jsou sluchátka pro možné další užití dezinfikována UV-C 
zářením ve speciálním boxu, který bylo nutné v nynější „covidové“ době 
pořídit. Sluchátka byla pro expozici speciálně vyvinuta – mají magnetický 
konektor, jehož otočením dojde ke změně jazyka a návštěvník si tak může 
vybrat českou nebo anglickou zvukovou stopu. Obě strany konektoru jsou 
samozřejmě označeny pro intuitivní návštěvníkovu volbu CZ a EN.

V druhé etapě tvorby expozice vznikla perforovaná akustická paneláž 
vyplněná panely z akustické vaty. Paneláž zároveň slouží jako nosič grafiky, 
audiovizuální techniky, portů pro audio guidy a také krycí prvek pro rozvo-
dy kabeláže. Součástí paneláže jsou také speciální akustické (perforované) 
lavice, které vyřešily i problém s odpočinkem návštěvníků. Ve většině lavic 
jsou zabudovány osvětlené kruhové porty pro připojení sluchátek. V útrobách 
lavic jsou také umístěny další prvky audiovizuální techniky – přehrávače, 
zesilovače pro sluchátka a také kabeláž.

LEKtoRSKÝ REŽIM oVLÁDÁnÍ

U všech projekcí a videomappingů zůstaly mimo hlavní zvukové výstupy 
do sluchátek také výstupy do reproduktorů pro lektorský režim. Edukační 
pracovníci tak ovládají aplikace v přenosném lektorském tabletu. Projekci 
pak lze spouštět od začátku, zastavovat, ovládat její hlasitost a následně ji 
uvést zpět do návštěvnického režimu. Lektorům však komplikuje ovládání 
bezdrátové připojení wi-fi signálem, které není dostatečně kvalitní ve všech 
prostorách tohoto goticko-renesančního domu, protože signál se špatně šíří 
přes mohutné zdi. 

EDUKACE V DoMĚ U ZLAtÉHo PRStEnU

Lektorské oddělení MMP disponuje poměrně zkušeným personálem, který 
rád přijímá nové výzvy.  Vnitřní prostory jsou pro návštěvníky velmi atraktiv-
ní a zpracování expozice je neotřelé. Přesto se lektoři potýkali s řadou obtíží. 
Školní skupiny běžně přicházejí na lektorské programy v počtu kolem tři-
ceti žáků. Je proto logické, že prvním úskalím se stal prostor samotný. Na-
jít v expozici několik míst, kde je možno s žáky pracovat ve skupinách, kdy 
každá řeší nějaký problém, bylo komplikované. Instalace exponátů je velmi 
působivá, ale prostor je celkově ponořen do tmy, z níž exponáty vystupují. 
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V malých prostorách je také velké horko. To vedlo lektory k tomu, že školní 
programy v expozici jsou realizovány až od věku 10 let. Na žáky také působí 
příliš mnoho vjemů najednou. Proto museli lektoři velmi pečlivě vybírat, 
na které části expozice se zaměří, které filmy s žáky zhlédnou a okomentují. 
A také najít odpovídající činnosti, aby se procházka expozicí neproměnila 
v závod. Aby dostali slovo i žáci a mohli při programech pátrat v dějinách 
Prahy v době Karla IV., je expozice pro programy rozdělena na několik částí. 
Při programech je využíván také malý přednáškový sál (kapacita 40 osob), 
který se nachází v polovině expozice Praha Karla IV. – středověké město, 
před schody do druhého nadzemního patra. Jde o světlou místnost, v níž 
žáci dále pracují v druhé části lektorského programu. Lektorské programy 
jsou věkově odstupňované a mají také cíle přizpůsobené věku. 

Lektorský program Praha Karla IV. – střed Evropy provází žáky Karlo-
vou snahou proměnit Prahu v metropoli evropských rozměrů. Odehrává se 
v prvním patře expozice a žáci pátrají po tajemném předmětu nalezeném 
v Praze. Na počátku putování expozicí mají možnost předmět (repliku v po-
měru 1:1) ohmatat a při cestě expozicí postupně získávají nápovědy, které 
jim pomohou předmět v expozici objevit. To vše se děje na půdorysu obnovy 
jednotlivých částí Prahy a budování Nového Města pražského. Po zhlédnutí 
videomappingu se žáci věnují interpretaci nalezeného předmětu – tento-
kráte na zvětšených replikách (zhruba šesticentimetrový poutní odznak je 
zvětšen na výšku 25 cm), na nichž je velmi dobře rozeznatelný reliéf. Žáci 
identifikují postavy, předměty a vyslovují své hypotézy o funkci poutního 
odznaku. Učí se také, jak sbírkový předmět popsat a hledají, v jakých sou-
vislostech mohl být využit.

Ve druhém patře expozice je nabízen program Praha Karla IV. – středo-
věké město. Začíná filmem o opevnění města Prahy. Na základě lektory vy-
tvořených hádanek žáci hledají předměty typické pro každodennost města 
ve 14. století. Interpretují je, uvádějí je do souvislostí. Postupně získávají 
městská privilegia a v závěru programu budují vlastní středověké město 
z velkých kostek, vytvářejí síť ulic a nakonec své město osidlují řemeslníky, 
obchodníky či konšely, hledají pro ně vhodná místa a do města umisťují 
také repliky sbírkových předmětů umístěných v expozici podle toho, kde by 
je archeolog mohl případně nalézt. 

Specifickým programem pro žáky 10–12 leté je Co po sobě zanechali 
Pražané doby Karla IV. Je inspirován archeologickými nálezy z tzv. No-
voměstské jímky, které jsou vystaveny ve druhém patře. Žáci pátrají po 
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jednotlivých předmětech, přemýšlejí, kdo je vyrobil a k čemu sloužily. 
V lektorském sále se pak seznamují se stratigrafií Novoměstské jámy a tří-
dí předměty z ní podle časové osy a seznamují se se základními pojmy 
terénní archeologie. V závěru porovnávají množství a různost odpadů ve 
14. století a dnes.

Program Praha 1606 pracuje s oživeným Sadelerovým prospektem. Žáci 
se učí systematicky pozorovat vybranou část, pomyslně z ní vyjmout důle-
žité motivy a ty pak interpretovat. Při zkoumání lidských činností v době 
Rudolfa II. se opírají také o dobové vzpomínky návštěvníků Prahy. Na závěr 
přemýšlejí o tom, jakou vedutu by chtěli vytvořit sami a odkud by Prahu 
pozorovali. 

Dětem ve věku 5–9 let je namísto pobytu v expozici (je doporučováno 
navštívit ji spíše s rodiči než ve velké skupině a pro tento účel byl také vytvo-
řen průvodce pro děti do 10 let) doporučován program Po stopách Karla IV. 
Ten se odehrává v prostoru dětského muzea, které je rozděleno na několik 
funkčních zákoutí. Žáci se pohybují ve 4 skupinách. Navštíví krejčovskou 
dílnu, stavební huť, tržiště a písařskou dílnu. V každém prostoru se 15 minut 
věnují praktické činnosti vycházející z povahy prostoru. Staví hrad Radyni, 
oblékají měšťana a měšťanku, nakupují a prodávají, kreslí iniciály. Na závěr 
se všichni naučí dobový tanec. Skupiny dětí v prostoru dětského muzea dále 
zůstávají, protože jsou zde nabízeny i další činnosti – např. 6 hmatových 
boxů, které je možné z druhé strany odhalit a rozsvítit a podívat se tak, zda 
předměty poznaly po hmatu dobře, dále otáčivý lucemburský rodokmen, 
také se mohou vyfotografovat s korunou na trůně, obléknout figurínu, lis-
tovat v knize Po stopách Karla IV., kterou je dětské muzeum inspirováno 
(větší inspirací je samotná expozice), poslechnout si ukázky dobové hudby 
a 2 úryvky z Karlova vlastního životopisu. Dětské muzeum je také hojně vy-
užíváno rodiči s dětmi a ne náhodou končí prohlídka s kresleným dětským 
průvodcem právě před ním.

Všechny nabízené programy pro školy vycházejí z platného školního 
RVP, aplikují objektové učení a badatelskou výuku, cesty, které pomáhají 
budovat historickou gramotnost.

ZÁVĚREČnÉ SHRnUtÍ – ZKUŠEnoStI Z nÁVŠtĚVnICKÉHo PRoVoZU

Expozice Praha Karla IV. – středověké město byla v plném provozu necelé 
tři roky (rok 2020 s dvěma velkými „covidovými“ uzavírkami nelze brát 
statisticky v úvahu) a Praha 1606 je v provozu zatím necelý rok.  
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Při sledování chování návštěvníků v expozicích se ukazuje, že se podařilo 
nabídnout různé možnosti průchodu expozicí a že je návštěvníci využívají dle 
svých potřeb. V pamětní knize se objevuje mnoho kladných ohlasů a díků.

Většina návštěvníků je podobou expozice nadšena, oblíbené jsou zejména 
akcentované virtuální části – videomapping Vznik historických pražských 
měst, videomapping Karlovo náměstí a také oživený Sadelerův prospekt. 

Hmotové modely, fototéky a virtuální modely vzbuzují zejména pozornost 
dospělých. Oba videomappingy zaujmou dospělé i děti. Častěji sledovaný 
je ten, který se věnuje vzniku pražského souměstí, videomapping Karlova 
náměstí je sledován méně. Může to být i tím, že český návštěvník pro zajiš-
tění zvuku videomappingu pražských měst nemusí nic dělat (běží v tišším 
režimu v češtině) a anglicky mluvící návštěvník si jen nasadí sluchátka na 
držáku přímo u něj, zatímco u videomappingu Karlova náměstí je třeba 
zapojit magnetický konektor ke zdířce a přepnout na správný jazyk.

Animované projekce se líbí zejména dětem od 10 let – příjezd Lucembur-
ků do Čech chtějí žáci vidět na konci programu znovu, ještě možná popu-
lárnější je imerzní prostor s pražskými řemesly. Důvodem je možná to, že 
jsou animace nadsazeny a působí vtipně. Další dětmi oblíbenou animací je 
stavba Karlova mostu. S organizovanými skupinami dětských návštěvníků 
však nelze sledovat všechny „velké“ projekce. Lektoři podle povahy programu 
a věku skupin projekce střídají, ale celkově jsou poznatky zatím velmi kusé. 
Ve druhém patře větší nadšení u dětí vzbuzuje stavba Karlova mostu než 
např. samospráva pražských měst. Obě jsou poutavě zpracovány, ale téma 
stavby mostu je žákům ZŠ daleko bližší. U animace městské samosprávy 
je třeba zapojit abstraktní myšlení, což je náročné. 

Je také rozdíl mezi českými a zahraničními návštěvníky. Zahraniční 
návštěvníci sledují zejména příběhovou linku. Poctivě zhlédnou všechny 
virtuality v ní. Často vynechávají obrazovky na lince ponoru. Naopak čeští 
návštěvníci stráví velkou část času v expozici právě na lince ponoru. Pozitiv-
ně hodnotí zejména virtuální modely staveb. Nejčastěji návštěvníci hovoří 
o virtuálním modelu chrámu Panny Marie sněžné, což souvisí také s tím, 
kde je obrazovka s ním umístěna – návštěvník ji totiž nemůže minout.

Všechny skupiny zaujme způsob prezentace sbírkových předmětů ve 
druhém nadzemním patře ve skleněných vitrínách naznačujících depozitní 
umístění. To je pro tvůrce dobrá zpráva, protože zejména zpočátku panova-
ly jisté obavy, zda virtuálních prvků nebude v expozici příliš mnoho a zda 
nezastíní exponáty samotné – návštěvnický režim to však nepotvrzuje.
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Menší obtíží zejména pro starší návštěvníky jsou dva imerzní prostory. 
V prvním patře je první z nich, stavba města. Návštěvník prochází relativně 
úzkou uličkou, v níž ze tmy vystupují jednotlivé ornamenty složené na prin-
cipu kaleidoskopu ze středověkých iluminací staveb. Stěny působí dojmem 
zrcadlového bludiště. Vchod a východ je naznačen stylizovanou růžicí na 
podlaze, které si např. ihned všimnou děti. Dospělý návštěvník, a zejména 
ten starší, však tápe, kudy se vydat. Nenapadne ho na zemi hledat vodítko. 
Vždy jsou ku pomoci kustodi, ale vstup do tohoto prostoru vzbuzuje nedůvě-
ru. V případě imerzního prostoru představujícího každodennost ve druhém 
patře je prostoru pro volný pohyb dostatek, ale nejistotu způsobuje kruho-
vé uspořádání projekce, kdy iluminace „kolují“ kolem návštěvníka v kruhu, 
a tím ho dezorientují. Když návštěvníci sledují očima pohyb projekce, za-
znamenávají mírnou nevolnost. V případě, že se zastaví na místě a dívají se 
na jeden bod, je všechno v pořádku. I zde vždy pomůže personál. Při prů-
chodu expozicí je však patrné, že někteří návštěvníci se před touto projekcí 
zaměřují očima dopředu a rychle procházejí s hlavou skloněnou k zemi. 
Řadě jiných se však obě projekce velice líbí a procházejí si je několikrát.

Zatím se ještě nepodařilo dostatečně implementovat nabídku průvodce 
pro děti do 10 let. Je myšlen jako nabídka pro rodiny s dětmi od pěti let, kdy 
dětem vhodnou formou nabídne možnost zaměřit se jen na některé expo-
náty odpovídající věku, zabaví je a umožní tak rodičům soustředěně sledovat 
to, co zajímá je.  Průvodce pro děti obsahuje i malý slovníček a rozšiřující 
pátrání v expozici. Cestou expozicí pracují děti s listem vloženým do desek 
s otvory, do nichž kreslí či vpisují slova. Na konci expozice pak vloží list do 
pevných desek a obkreslí závěrečný tvar, jehož výsledek je uspořádání odpo-
vědí do tvaru Starého a Nového Města pražského a přiřazení viděných expo-
nátů do toho města, ve kterém byly nalezeny. Průvodce pro děti je vizuálně 
propojen s dětským muzeem ve druhém nadzemním patře. Dohromady 
tvoří celek nejen vizuálně, ale i ideově.

Střednědobá expozice Praha Karla IV. – středověké město je doplňována 
krátkodobými výstavami. Za úspěšné lze rozhodně považovat výstavy Od nitě 
ke košili/Textil a móda středověkých Pražanů (2017–2018), Konzervovaná 
minulost (2018), Pro kamna ke Špačkovi/Kachle a kamnářství v renesanční 
Praze (2019–2020).



ZáVĚREčNé sLOVO

PEtR ChLEBEC

Muzea jsou zastoupena nejen oficiálními institucemi zřizovanými městy, 
krajem nebo státem, ale doplňují je a někdy i nahrazují nové organizace, 
které se zaměřují taktéž na výchovu, vzdělávání, studium a potěchu pro-
střednictvím předložení vědeckých výsledků z  humanitních oborů, které 
prezentují naše dějiny. Tímto vzniklo i nové konkurenční prostředí, v němž 
doposud hrají nezanedbatelnou roli muzea. Ta jediná ve svých útrobách ukrý-
vají relikty regionální kultury, avšak nemají monopol na dějiny ve veřejném 
prostoru. Přesto jejich role jakožto paměťové instituce, edukačního média 
či vědecké instituce popularizující historii ve veřejném prostoru a zasahu-
jící tak i do diskuse nad dějinami, kolektivní pamětí či politikou paměti je 
nezastupitelná. Jejich vliv však závisí na uvědomění si jejich role ze strany 
zřizovatele, pracovníka, ale i veřejnosti, které slouží.

Příspěvky z odborného semináře poukázaly nejen na proměnu společ-
nosti v 21. století, ale zároveň na absenci teoretické roviny, která by v pří-
pravě efektivní komunikační strategie mohla dopomoci pracovníkům mu-
zea. Komplikace v prezentaci dějin nastávají totiž nejen směrem od muzea 
k veřejnosti, ale již uvnitř muzea, kde jsou seskupeni pracovníci různých 
oborů, a proto se i jejich pojmosloví může lišit a komplikovat komunikaci 
mezi nimi. Takto dochází k jakémusi zmatení jazyků v muzeu, kdy každý 
pracovník vidí v depozitářích muzea odlišnou informaci, a tak se nedaří 
změnit ani přežívající konzervativní pohled na muzea jako na sejfy pamě-
ti. Objevují se však možnosti v rovině analýz a výzkumů společnosti, která 
mezi muzea řadí science centra a soukromé instituce či projekty soukromých 
sběratelů, kteří jsou již i v zahraničí reflektováni jako rovnocenní partneři 
a součást míst paměti ve veřejném prostoru.

Ačkoliv mnohé prezentované příklady „dobrých“ muzeí pochází ze za-
hraničí, byly na závěr představeny tři příklady dobré praxe prezentace dějin 
v českých muzeích. Ukázalo se, že i moderní komunikační prvky objevu-
jící se v zábavním průmyslu lze využít v tradičním prostoru, jako je právě 
muzeum. Podstatné je neustálé uvědomování si invence pracovníka muzea 
ovlivňujícího předkládaný dějinný obraz, a tím zasahujícího i do identity re-
gionu. Dopomoct k této sebereflexi muzea jako součásti muzejní sítě může 
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dobrá praxe spolupráce regionálního muzea s krajskou institucí, která by na 
teoretické bázi měla sloužit i jako metodické centrum pro městská muzea. 
I v českém prostředí nacházíme dobré příklady spolupráce krajské či státní 
instituce s malým „podvyživeným“ muzeem, které tak i přes své omezené 
zdroje a zkušenosti může vytvořit reprezentativní prostor v moderním slova 
smyslu a stát se tak součástí regionální kulturní sítě míst paměti. Nejenom 
to patří mezi výzvy prezentace dějin. Poslední z příspěvků nám představil 
nutnost spolupráce muzejního pedagoga, historika, památkáře a dalších 
postav, které se musí popasovat se zadáním od zřizovatele omezeným ča-
sově, s nevyhovující památkově chráněnou budovou a odborným publikem, 
které bude kriticky nahlížet na instalaci a ovlivňovat zároveň komunikaci 
s veřejností. Tato reflexe poukázala zároveň na nutnost neustále zhodnoco-
vat vlastní expoziční projekt a nechápat expozici jako statické dílo, ačkoliv 
se vyjadřuje k středověkým dějinám.

Jako společný jmenovatel všech příspěvků, ať z teoretické či praktické 
roviny, vyplynula komunikace. Pro efektivní prezentaci dějin v malých i vel-
kých muzeích je nutná vnitřní komunikace, kdy musí být vytvořeno vhodné 
prostředí v týmu rozdílných pracovníků, kteří disponují odlišnými pojmy. 
Samotný muzejník si musí uvědomit svou vlastní komunikaci směrem 
k předmětům uschovaným v depozitáři, které opatřujeme pojmy a definicemi, 
jež by měly být námi pochopeny, abychom je dokázali interpretovat dobře 
i navenek. Podstatná je také vnější komunikace, kdy musíme poznat potře-
by a požadavky společnosti, abychom nevytvářeli pořád stejný či zavádějící 
obraz dějin, který bude spíše opisovat zažité vzorce, než vzbuzovat diskusi, 
vzdělávat či rozvíjet kritické myšlení společnosti, a tak neustále obměňovat 
a oživovat kolektivní paměť. Prezentace dějin v muzeu byla takto předsta-
vena jako všestranná komunikace spjatá s muzejní institucí chápanou jako 
mezioborové otevřené prostředí popularizující výsledky vědeckého bádání 
prostřednictvím hmotné i nehmotné kultury.



sEZNAM ZkRATEk

  AMG Asociace muzeí a galerií České republiky

  CES Centrální evidence sbírek

  MMP Muzeum hlavního města Prahy

  MVT Muzeum Vysočiny Třebíč
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