
ZÁPIS Z KOLOKVIA KOMISE PRO PRÁCI Z     VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ   
PEDAGOGIKU AMG KONANÉHO V     BRNĚ VE DNECH 9. – 10. ÚNORA 2015  

Ve dnech 9. – 10. února 2015 se v Brně, v prostorách Ústavu archeologie 
a muzeologie Filozofické fakulty MU, konalo kolokvium Komise pro práci s veřejností 
a muzejní pedagogiku AMG ČR s názvem V první linii. Inovativní přístupy 
v průvodcovské a lektorské činnosti. Právě průvodci a lektoři, spolu s nimi ještě 
případně pokladní a kustodi, jsou zaměstnanci muzeí, s kterými běžný návštěvník 
přichází nejčastěji do kontaktu. Podle toho jak na návštěvníka zapůsobí, tak si 
návštěvník také vytvoří obraz o muzeu. Seminář měl za cíl ujasnit, co vlastně 
uvedené profese v muzeích dělají, jakou plní roli a jaké problémy aktuálně řeší.

Kolokvium zahájila svým proslovem předsedkyně Komise Mgr. Kateřina Tomešková, 
Ph.D. z Muzea Komenského v Přerově. Následovaly krátké referáty dvou průvodců 
z téhož muzea, kteří ze svého pohledu představili klady a zápory své práce, jak ve 
vztahu k návštěvníkům, tak ve vztahu k ostatním pracovníkům muzea. Mgr. Silvie 
Čermáková v krátkém úvodu nastínila základní body dané problematiky vycházející z 
běžné praxe. K referátům pak následovala diskuse. 

Dá se říci, že středobodem všech následujících diskusí byly tři faktory – dostatečná 
komunikace mezi lidmi, včasný přenos relevantních informací a vzájemný respekt 
mezi lidmi a jednotlivými profesemi.  

Další část programu měla workshopovou podobu – diskutovalo se napříč muzejními 
pozicemi k danému tématu. Účastníci kolokvia se rozdělili do skupin, kde si měli 
připravit odpovědi na zadané otázky. Jednoduše řečeno, měli charakterizovat profesi 
průvodce a lektora, uvědomit si a pojmenovat jejich klady a zápory, zamyslet se nad 
tím, jaké problémy profese mají, jak by je bylo možno vyřešit. Šlo o to, aby se na 
formulování odpovědí podíleli sami průvodci a lektoři. Konkrétně se měli vyjádřit 
například k vymezení charakteristiky svých profesí. Zpětně lze konstatovat, že 
účastníci popisovaného kolokvia dospěli k názoru, že je jak systémově, tak 
v prostředích jednotlivých muzeí nezbytné přesně definovat náplně práce a vytýčit 
profesní kompetence. 

Bohatá diskuse mezi účastníky akce také proběhla ve chvíli, kdy došlo na 
připomenutí specifik pracovníků v první linii s ohledem na jejich postavení v rámci 
všech muzejních profesí. Zvláštní důraz byl také kladen na objasnění významu 
každé profese a podpory komunikace mezi jednotlivými muzejníky, o vzájemném 
respektování procesu i výstupů pracovní činnosti nemluvě. Z výsledků kolokvia stojí 
mimo jiné za připomenutí názor, že muzejní pedagogové i lektoři by také měli být 
zapojováni již do počátečních příprav výstav a expozic, aby měli dostatek času 
naplánovat a zorganizovat doprovodné programy, a to včetně zajištění vybraných 
muzeálií, substitutů a didaktických pomůcek. Za nejlepší řešení lze považovat situaci, 



kdy jsou potřeby pro edukaci už zakomponované do samotné výstavy, (jak se děje 
například v Rakousku nebo Německu).

Důležitá je i propagace práce lektora a průvodce a včasné předávání potřebných 
informací. Lektoři a průvodci došli ke konci prvního dne plného debat k závěru, že by 
se měli daleko více, nejlépe průběžně vzdělávat. 

Druhý den se celý program odehrával v prostorách Muzea města Brna na hradě 
Špilberk. Prvním bodem byla prohlídka expozice Kasematy, která zároveň sloužila 
jako ukázka práce průvodce v expozici, která je na pomezí muzejní a památkové 
specializace. Poté se všichni účastníci kolokvia přesunuli do expozice Od renesance 
po modernu. Zde se mohli seznámit s obsahem programu pro školy, který připravili 
posluchači muzeologie ve spolupráci s muzeem v rámci projektu OPVK. Program 
nebyl prezentován jen teoreticky, ale měl také zkušenostní podobu – aktivity bylo 
možné si zažít na vlastní kůži. Po skončení programu následovala diskuse se 
studenty o programu, o jeho přípravě, kladech a záporech jeho realizace, kdy došlo i 
na připomínky ze strany zkušených profesionálů ve smyslu konstruktivní kritiky. Před 
rozchodem do domovských muzeí byli pracovníci prvního styku s veřejností vyzváni 
k aktivní účasti na závěrečném rozhovoru. Po něm byly paní Mgr. Lenkou Mrázovou 
stručně shrnuty všechny poznatky, ke kterým se během obou dnů společně dospělo. 
V úplném závěru pracovního setkání byli všichni přítomní (napříč zastoupenými 
muzejními profesemi) pozváni na další semináře, které připravuje výbor Komise pro 
práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR v tomto roce.  Zároveň byly 
předány vstupní informace o vybraných akcích pořádaných i jinými komisemi, které 
mají tu více, tu méně obsahy svých setkání také nasměrovány na kultivaci muzejních 
profesí, zvláště pak na zdokonalování činnosti „nepedagogických“ pracovníků při 
styku s širokou veřejností.

Zprávu zapsal Mgr. Pavel Holman, kterou dále doplnila a upravila Mgr. Kateřina 
Tomešková, Ph.D.


