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Letošní téma hodonínského muzeologického semináře, který proběhl ve dnech 19.–20. června ve 
víceúčelovém sálu Evropa, bylo sociálně orientované. Zaměřením pozornosti na problematiku 
„Muzea a sociálně znevýhodnění“ seminář reflektoval současnou společenskou a ekonomickou 
situaci a také tematickou návaznost na předchozí ročníky. Seminář pořádalo Masarykovo 
muzeum v Hodoníně a Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně ve spolupráci 
s Muzeologickou komisí AMG a za podpory Ministerstva kultury ČR. 

Hodonínské muzeologické semináře v minulých ročnících akcentovaly práci muzeí 
s konkrétními skupinami návštěvníků. Naposledy před dvěma lety to byla s ohledem na 
demografický vývoj stále významnější problematika specifických potřeb seniorů. Letošní ročník 
na téma navázal a obrátil svou pozornost k otázkám rozvíjení společenského poslání muzeí 
s respektem k sociální a kulturní diverzitě muzejního publika. Zaměřil se na specifika sociálně 
znevýhodněných a vyloučených osob či skupin a jejich speciálních potřeb, která jim umožňují 
nebo usnadňují spoluúčastnit se kulturních a vzdělávacích aktivit. Šíře tohoto tématu skýtá 
možnost sledovat jeho reflexi v rámci oboru v různých podobách – muzea a sociální inkluze, 
orientace muzea na rodinné návštěvy a na menšiny, muzea jako komunitní centra, orientace 
muzeí směrem k typickým skupinám sociálně znevýhodněných. Na dané téma můžeme nahlížet 
jak po stránce sociálně znevýhodněných jako uživatelů muzeí s problematikou jejich 
specifických potřeb, tak po stránce sociální a etické roviny tématu, tak i po stránce sociálně 
znevýhodněných jako objektu dokumentace doby a její prezentace. Příspěvky letošního 
semináře se řady těchto oblastí dotýkala.  

Seminář zahájila ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně Mgr. Irena Chovančíková. Dopolední 
blok semináře otevřely příspěvky spíše obecnější a teoretičtější roviny spolu s příklady ze 
zahraničí. S úvodním příspěvkem se představila Mgr. Lucie Jagošová, DiS., z brněnské 
muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity s tématem „Muzea a sociální inkluze“ 
a PhDr. Jan Dolák, Ph.D., z Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví na FF MU 
s příspěvkem „Sociálně znevýhodnění v muzeu. Klasifikace a zahraniční příklady“. Dopolední 
blok zakončila Mgr. et MgA. Mariana Koutská z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
s příspěvkem zaměřeným na neslyšící skupiny – „Muzea a neslyšící děti – stojí o sebe vůbec? 
Přístupnost muzeí pro neslyšící žáky ZŠ v České republice, Francii a Švédsku“. 

Odpolední blok byl zaměřen na práci se seniory a návštěvníky muzeí se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním. Mgr. Helena Cviklová a Ing. Šárka Kramolišová z Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm tuto část zahájily představením projektů jejich instituce zaměřených 
na práci se znevýhodněnými návštěvníky s názvem „Máme šanci v životě, natož pak v muzeu?“. 
Poté následoval příspěvek Ing. Kláry Nehodové z České zemědělské univerzity v Praze nazvaný 
„Virtuální Univerzita třetího věku. Vzdělávání přichází prostřednictvím organizací za seniory do 
regionů“. PhDr. Eva Jelínková a Mgr. Pavla Vykoupilová z Metodického centra muzejní 
pedagogiky v Brně představily muzejně-pedagogické projekty MCMP MZM pro návštěvníky se 



sociálním znevýhodněním, s vyhodnocením pilotních projektů pro seniory a osoby se sociálním 
znevýhodněním, mentálním, smyslovým postižením. Mgr. Soňa Mertová ze stejné instituce 
prezentovala příspěvek „Osoby s mentálním postižením v muzeu – výsledky výzkumného 
šetření“. 

Třetí blok byl věnován workshopu „Muzea a ti druzí“ Mgr. Lenky Mrázové, který směřoval 
k aktuálním pohledům interkulturní výchovy v kontextu muzejního prostředí a výstavní 
didaktiky jako inspirace pro práci s tématem minorit obecně. 

Druhý den semináře zahájil blok věnovaný sociálně znevýhodněným skupinám. Nejprve 
vystoupila Mgr. Táňa Klementová z brněnské pobočky Židovského muzea v Praze 
s představením projektu „Nevítaní cizinci" o židovských uprchlících v Československu v roce 
1938. Mgr. Julie Svatoňová a Bc. Petra Banďouchová z Muzea romské kultury v Brně představily 
svou instituci fungující jako komunitní centrum a seznámily s projekty zaměřenými na sociálně 
znevýhodněné, zejména na romskou menšinu. Na tyto příspěvky navázala PhDr. Iveta Géczyová 
z Hornonitrianského múzea v Prievidzi svou prezentací „Výstava a projekt pre všetkých“ 
o prvních počinech v Hornonitranském muzeu pro návštěvníky se sociálním znevýhodněním.  

Závěrečná část semináře byla určena kratším příspěvkům a dalším příkladům dobré praxe jako 
„Haptické výstavy Národního muzea“, které představily Mgr. Barbora Maříková a Mgr. Petra 
Belaňová z Národního muzea v Praze. Bc. Helena Bělasová a Evžen Vojkůvka z Fakulty sociálních 
studií Ostravské univerzity v Ostravě a Sdružení azylových domů ČR seznámili účastníky 
semináře s projektem „Noc venku“, zacíleným na podporu lidí bez domova. Posledním ze 
slovenských účastníků semináře byla Mgr. Eva Mauritzová, která prezentovala aktivity 
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovském Mikuláši zaměřené na 
sociálně znevýhodněné skupiny návštěvníků. Zakončení semináře patřilo Mgr. Pavlu Holmanovi 
z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se zhodnocením problematiky „Jsou muzea 
pro všechny nebo pouze pro vyvolené?“.  

Zájem muzejních pracovníků, stejně jako kolegů z univerzit ukázal, že tato problematika je velmi 
široká a pro účastníky semináře vysoce aktuální. To se také projevilo v dlouhých diskuzích, od 
nichž se účastníci semináře nenechali odradit ani nezvykle tropickým počasím po oba dny 
semináře. Na závěr nezbývá než se zamyslet, jaké aktuální téma bude vhodné zvolit pro další 
muzeologický seminář v Hodoníně, který je plánován opět za dva roky, tedy v roce 2015. 
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