
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU 

ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY, Z. S.  

ZA OBDOBÍ OD 18. 11. 2013 DO 28. 6. 2016 

Rekapitulace činnosti za tříleté funkční období výboru Komise 

ROK 2013 

Po Mgr. Haně Němcové (individuální člence) je dne 18. 11. 2013 za předsedkyni Komise pro práci  

s veřejností a muzejní pedagogiku zvolena Mgr. Kateřina Tomešková (Muzeum Komenského 

v Přerově). Novými členy výboru komise se ve volbách ke stejnému datu stávají: Mgr. Klára Smolíková 

(místopředsedkyně, individuální členka), Mgr. Pavel Holman (tajemník, Ústav archeologie  

a muzeologie Masarykovy univerzity), Mgr. Lucie Jagošová, Dis. (Ústav archeologie a muzeologie 

Masarykovy univerzity), Mgr. Silvie Čermáková (Muzeum Vysočiny v Jihlavě). Počet členů komise: 37 

institucí (65 zástupců), 6 individuálních členů.  

Plenární zasedání komise, na němž byla zvolena nová předsedkyně i výbor, se uskutečnilo v rámci 

realizace dvoudenního semináře, který proběhl ve dnech 18. a 19. listopadu 2013, a to v prostorách 

Národního muzea v Praze. Jeho hlavním cílem byla propagace 28 edukačních projektů našich muzeí, 

přičemž téma bylo zpracováno optikou nejen muzejníků, ale také médií. Na závěr popisované pražské 

akce proběhlo navíc první zasedání nového výboru. 

S ohledem na neutěšený stav uvnitř komisní platformy, nabyli noví členové výboru na jednomyslném 

přesvědčení, že jsou změny v činnosti Komise zcela nezbytné, a právě proto od samotného počátku 

spolupráce volili aktivní přístup k řešení celé řady dlouhodobě přetrvávajících problémů a rovnou 

také začali činit praktické kroky k přípravám semináře Komise v roce 2014, který byl předběžně 

naplánován do Ostravy. S ohledem na dobré zkušenosti a zajímavé výstupy vzešlé z odborné diskuse 

oborového společenství teoretiků a praktiků, jež proběhla v létě 2013 na muzejněpedagogické akci 

nazvané Workshop MP Přerov 2013, přednesla předsedkyně výboru koncepční návrh na rozšíření 

činnosti Komise a častější realizaci oborových setkávání. V této souvislosti byl také ustanoven 

předběžný harmonogram zasedání výboru Komise. Od prvopočátku bylo všem členům nového 

výboru jasné, že pro možnost širšího otvírání muzeí návštěvníkům je zcela klíčové, aby muzejní 

pedagogové vyzvali pracovníky muzeí v první linii k užší a zároveň i mnohem intenzivnější spolupráci 

na prezentačně-edukačních aktivitách muzeí. Nepedagogickým pracovníkům v první linii bylo 

umožněno získat členství v Komisi. Členové Komise se jako vyučující podíleli na kurzech muzejní 

pedagogiky, který pořádá Metodické centrum muzejní pedagogiky při MZM v Brně.  

ROK 2014 

Od výše uvedeného data zůstává předsedkyní komise: Mgr. Kateřina Tomešková (Muzeum 

Komenského v Přerově), která v průběhu roku získává doktorský titul v oblasti muzejní pedagogiky  

a vlastní odbornou činností se snaží o lepší propojení vztahu mezi oborovou praxí a teorií. Komise 

navazuje užší spolupráci s Katedrou výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci, konkrétně s pí Mgr. Petrou 

Šobáňovou, Ph.D. Obsah její bohaté publikační činnosti se tak prostřednictvím lepšího toku 

odborných informací přes Komisi stává významnou oporou k rozvoji MP oboru v našem prostředí. 

V průběhu roku 2014 nedochází k žádným členským změnám ve výboru komise. Ve funkci nadále 

zůstává Mgr. Klára Smolíková (místopředsedkyně, individuální členka AMG), Mgr. Pavel Holman 



(tajemník, Ústav archeologie a muzeologie MU), Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (Ústav archeologie  

a muzeologie MU), Mgr. Silvie Čermáková (Muzeum Vysočiny v Jihlavě). Počet členů komise:  

43 institucí (73 zástupců), 6 individuálních členů.  

Zasedání v roce 2014:  

10. – 11. 2. 2014, Ostrava – příprava odborného semináře v Ostravě. Ve stejném čase proběhly také 

úpravy webových stránek Komise. Za spolupráce výboru s pracovníky MCMP, konkrétně Mgr. Pavlou 

Vykoupilovou, došlo k hloubkové kontrole členské základny.  

4. 6. 2014, Uherský Brod – zasedání výboru k semináři v Ostravě a dalším aktuálním otázkám.  

 

22. 8. 2014, Brno – zasedání výboru za účelem dopracování programu a dalších organizačních 

záležitostí semináře.  

15. 10. 2014, Ostrava – plenární zasedání komise v rámci ostravského semináře – aktuální informace, 

pozvánky na konference AMG a ÚAM FF MU v listopadu 2014, kde byly reflektovány odborné otázky 

v rámci muzejně pedagogické sekce.  

Příprava semináře v Brně v únoru 2015 a plánu činnosti komise 2015, schválení programových linií. 

Konferenční činnost orgánu AMG:  

23. – 24. 4. 2014 – Komise se podílela na konferenci Vzdělávací obsah v muzejní edukaci, kterou 

pořádala Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Metodické 

zázemí a realizaci odborného workshopu zaštítila předsedkyně komise (ve spolupráci s doc. PaeDr. 

Janem Slavíkem, CSc.).   

15. – 16. 9.2014, Ostrava – Komise uspořádala seminář s názvem Muzejní edukace v přírodovědných 

expozicích a na industriálních památkách. Seminář se primárně zaměřil na prezentaci specifika 

přírodovědných expozic a industriálních památek a zajímavé způsoby edukační práce s návštěvníkem 

v těchto prostředích. Teoretická část akce byla doplněna o praktické ukázky tradičních i inovativních 

edukačních aktivit.  

Další činnost orgánu AMG: Někteří členové výboru komise se podílejí jako vyučující na kurzech 

muzejní pedagogiky, který pořádá Metodické centrum muzejní pedagogiky při MZM, jiní odborně 

působí na akademických pracovištích, kde se podílí na publikační činnosti a výzkumu z oblasti muzejní 

pedagogiky. V druhé polovině roku byl zpracován, a Plenárním zasedáním Komise schválen, 

dokument Strategie činnosti výboru, platný v aktuálním volebním období s výhledem i na další roky. 

 

ROK 2015 

Předsednickou funkci Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku nadále zastává  

Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. (Muzeum Komenského v Přerově, p. o.), a to od 18. 11. 2013. 

V rámci výboru komise dochází k výměně dvou členů, přičemž zůstává Mgr. Lucie Jagošová, DiS.  

(FF MU, Ústav archeologie a muzeologie – oddělení muzeologie, 1. místopředsedkyně od 23. 11. 

2015), Mgr. Silvie Čermáková (Muzeum Vysočiny Jihlava, správce webových stránek); změny v roce 

2015: Mgr. Klára Smolíková (individuální členka AMG, místopředsedkyně komise – rezignace 13. 8. 



2015), Mgr. Pavel Holman (FF MU, Ústav archeologie a muzeologie – oddělení muzeologie, tajemník 

komise – rezignace 18. 8. 2015), Mgr. Jitka Králová (Regionální muzeum Mělník, členka výboru od  

5. 10. 2015, od 23. 11. 2015 tajemnice), Mgr. Tomáš Drobný (Metodické centrum muzejní pedagogiky 

v Brně, člen výboru od 5. 10. 2015, 2. místopředseda od 23. 11. 2015). 

Počet členů komise: 42 institucí (62 zástupců), 6 individuálních členů. 

Přehled zasedání v roce 2015: 

9. 2. 2015, Brno – vymezení vztahu a nastavení spolupráce mezi muzejně-pedagogickými profesionály 

a pracovníky v první linii, příprava prvního meziprofesního setkání, strukturování podoby plzeňského 

kolokvia. 

28. 4. 2015, Plzeň – příprava dalších dvou setkání v první linii, diskuse o obsahu a cílech 

navrhovaného projektu pro rok 2016, oslovení galerijních edukátorů ke společné odborné diskusi. 

15. 6. 2015, Jihlava – diskuse o efektivních způsobech průvodcovské činnosti, otázky možné paralely  

s muzejní edukací, poznámky k realizaci plzeňského kolokvia. 

25. 6. 2015, Hodonín – diskuse o významu nepedagogických pracovníků při prezentaci a edukaci 

sbírek, pracovní schůzka s partnery ze Slovenska (Odborná komisia pre vzdelávanie a výchovu  

v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku), návrhy možné spolupráce s ICOM, příprava plzeňského 

kolokvia. 

5. – 6. 10. 2015, Plzeň – plenární zasedání, členská základna, doplňovací volby do výboru komise  

(2 členové), informace o Muzeoedu, nabídka přednášek zahraničních lektorů na odd. muzeologie  

v Brně, prezentace iniciativ k obnovení činnosti České sekce INSEA, druhý den – návrhy na rozdělení 

funkcí ve výboru (místopředseda, tajemník). 

23. 11. 2015, Brno – plánování další činnosti komise pod vedením výboru doplněného o nové členy, 

schválení funkcí ve výboru, projednání návrhů na změny ve strategiích výboru a v jednacím řádu, 

informace o vznikajícím materiálu pro MK ČR (viz výběr projektů v rámci grantové politiky státu). 

 

Ediční činnost orgánu AMG v roce 2015: 

JAGOŠOVÁ, L. (ed.) V první linii… Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. Výstupy 

kolokvia Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR (metodický materiál). Brno: 

Oddělení muzeologie a Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, FF MU Brno, 2015. 

Dostupné na webových stránkách fakulty. JAGOŠOVÁ, L. Záměry a výstupy kolokvia V první linii... : 

inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. Museologica Brunensia, 2015, roč. 4, č. 1,  

s. 35-36. ISSN 1805-4722 (print), ISSN 2464-5362 (online). Dostupné na webových stránkách fakulty. 

TOMEŠKOVÁ, K. V první linii. In: Kultura, umění a výchova, 2015, 3(1), [cit. 2015-03-26]. ISSN 2336-

1824. 

KULHAVÁ, Z. a K. TOMEŠKOVÁ. V první linii... potřetí. Komunikace se zákazníkem aneb Co může 

ovlivnit každý z nás. In: Věstník AMG. Praha, 5/2015, s. 25, ISSN 1213-2152. Dostupné na webových 

stránkách AMG, z.s. 



KULHAVÁ, Z. Komunikace se zákazníkem aneb Co může ovlivnit každý z nás. Metodika pro účastníky 

semináře. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2015. 

TOMEŠKOVÁ, K. Za inspirací do Plzně přijeli edukační pracovníci kultury z celé naší republiky. Kultura, 

umění a výchova, 2015, 3 (2), [cit. 2015-11-02]. ISSN 2336-1824. TOMEŠKOVÁ, K. Za inspirací do 

Plzně. Kolokvium muzejních edukátorů. In: Věstník AMG. Praha, 6/2015, s 27, ISSN 1213-2152. 

Dostupné na webových stránkách AMG. 

TOMEŠKOVÁ, Kateřina. Kolokvium 2015. Různé cesty, stejné cíle. Vhodné strategie a účinné metody 

zpřístupnění muzejního a galerijního obsahu. In: Múzeum. 2016, roč. LXII, č. 1, s. 68–69. ISSN 0027-

5263. 

ŠOBÁŇOVÁ, P. Význam exponátů s přihlédnutím k jejich zvláštní vzdělávací roli – podpora edukačně 

účinných aktivit v českých muzeích. Teoretické podklady. Olomouc: Katedra výtvarné výchovy, PdF 

UP v Olomouci, 2015. 

Konferenční činnost orgánu AMG: 

4. – 6. 10. 2015, Plzeň – muzejně-pedagogický projekt 2015: Kolokvium 2015, Různé cesty, stejné cíle 

(Vhodné strategie a účinné metody zpřístupnění muzejního a galerijního obsahu), Západočeské 

muzeum v Plzni. O akci byl velký zájem, účastníků se sešlo na 90, program kolokvia se nesl  

v neformální atmosféře, rozebíraly se tradiční, ale především inovativní způsoby zprostředkování 

historie a umění. Vedle vystoupení praktiků a zhlédnutí názorných ukázek přišla na řadu prezentace 

příspěvků našich oborových teoretiků (např. doc. Slavíka, doktorky Šobáňové, doktora Lukavského). 

K dalším významným cílům realizace kolokvia patřilo inspirovat edukátory „geniem loci“ EHMK 2015 

a dát jim příležitost pohovořit o významu kultury v současném světě s jeho hlavními managery (MgA. 

Sulženkem, MgA. Formanem). Na pořadu dne bylo i uskutečnění plenárního zasedání MP komise, 

včetně doplňujících voleb do jejího výboru. V neposlední řadě proběhl v rámci kolokvia také neméně 

významný blok programu věnovaný společné diskusi mezi muzejníky a galeristy se zaměřením na 

problematiku vymezení zvláštního významu využívání substitutů při edukaci (výzva ke vzniku teoret. 

materiálu pro MK ČR). 

Vzdělávací semináře: 

9. – 10. 2. 2015, Brno – V první linii... Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti – setkání 

pracovníků prvního styku s veřejností a muzejně-pedagogických praktiků, FFMU v Brně. 

15. 6. 2015, Jihlava – V první linii II... Spolu a společně – vzdělávací seminář pro pracovníky prvního 

styku s veřejností a muzejně-pedagogické praktiky, Muzeum Vysočiny Jihlava. 

7. 9. 2015, Hradec Králové – V první linii III… Komunikace se zákazníkem aneb Co může ovlivnit každý 

z nás – vzdělávací seminář pro pracovníky prvního styku s veřejností a muzejně-pedagogické praktiky, 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 

Další činnost: 

Někteří členové Komise se podílejí jako vyučující na kurzu Základy muzejní pedagogiky, který pořádá 

Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně a Nástavbového 

kurzu Školy muzejní propedeutiky – Muzejní výstavnictví, který pořádá AMG. Někteří členové působí 

interně, případně i externě na českých akademických pracovištích (FF MU v Brně, PdF MU v Brně, PdF 

UP v Olomouci, PdF JČU v Českých Budějovicích) a metodických centrech pro oblast muzejní 



pedagogiky a prezentace (Metodické centrum muzejní pedagogiky, Centrum pro prezentaci 

kulturního dědictví). Zde se také významným způsobem podílejí na odborné publikační činnosti  

a aktivně participují na výzkumu z oblasti muzejní pedagogiky. 

2016 

Ke změnám ve vedení Komise do dne uspořádání Plenárního zasedání, která má proběhnout dne  

28. června 2016 v Přerově nedochází. 

Z akcí, na jejichž vzniku se Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku podílela, musíme 

připomenout odborný seminář Škola a muzeum – místa edukačně podnětného setkávání, který 

proběhl ve dnech 8. – 9. února 2016 v Litomyšli. Ústředním námětem vzdělávací akce pro učitele 

základních a středních škol a pro pedagogické a nepedagogické pracovníky muzeí v první linii byla 

aplikace metod zážitkové pedagogiky do školního vzdělávání, cílem pak upozornit na klíčový význam 

efektivní komunikace mezi muzejními a školními pedagogy při přípravě a realizaci edukačních 

projektů. Společnými silami tento dvoudenní pracovní seminář připravily Komise pro práci 

s veřejností a muzejní pedagogiku Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Regionální muzeum v Litomyšli, 

Zámecké návrší p.o., Pardubický kraj a Město Litomyšl. Bližší informace o akci najdete ve zprávě 

uveřejněné ve Věstníku AMG pod názvem Muzejní pedagogové a učitelé… Spolu a společně – v tisku; 

(KRÁLOVÁ, J. a R. KMOŠKOVÁ: Muzejní pedagogové a učitelé... Spolu a společně. In: Věstník AMG. 

Praha, č. 2/2016, s. 30, ISSN 1213-2152).  

Předsedkyně výboru Komise, stejně jako někteří ostatní členové výboru se také podíleli na přípravách 

a zdárné realizaci konference Perspektivy české muzejní edukace, kterou pořádalo Národní muzeum, 

Moravské zemské muzeum a Slezské zemské muzeum ke 200 letům muzejnictví. Akce proběhla 

v Náprstkově muzeu v Praze, ve dnech 10. – 11. května 2016. 

Letošním pilotním projektem Komise je spolupráce s Komisí pro muzejní management AMG ČR, z. s.  

a s Muzeem Komenského v Přerově, p. o. Ve dnech 27. a 28. června 2016 se má na Střední Moravě 

uskutečnit akce KOLOKVIUM PŘEROV 2016 Jak pracuje tým (Prezentační a edukační aktivity muzeí 

jako důvod spolupráce napříč muzejními profesemi). Uvedené téma, které si členové výboru vybrali 

k zacyklení své tříleté činnosti, má ambice oslovit nejen muzejní pedagogy, lektory, průvodce, 

kustody, ale také všechny ostatní muzejníky, bez jejichž poctivého přičinění by mnohé kulturní 

produkty pro návštěvníky vůbec nevznikly nebo by zdaleka nedosahovaly požadované kvality. Do 

přerovského muzea tentokrát byli pozváni zástupci všech muzejních profesí, kteří se chtějí více 

dozvědět o zvláštní hodnotě práce v týmu a v této souvislosti se poučit se o dobrých zkušenostech 

z praxe s navyšováním efektivity muzejní práce. Organizuje: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. 

Jiné činnosti: 

1)Předsedkyně výboru Komise vyzývá členskou základnu k naplňování nového MUZEOEDU portálu. 

2)Na základě vlastní iniciativy výboru Komise došlo v prvním čtvrtletí roku 2016 ke kontrole její 

členské základny, „radikální vyčištění“ od členů, kteří se dlouhodobě nezapojují do činnosti. V této 

souvislosti proběhlo i interní dotazníkové šetření. Jeho cílem byla aktivizace členů a probuzení zájmu 

jednotlivců o činnost směřující k dalšímu možnému rozvoji profesního společenství. Na popud vedení 

AMG o něco málo později začalo probíhat druhé kolo kontroly, které přivedlo členky výboru Komise, 

Mgr. Jitku Královou a Mgr. Lucii Jagošovou, DiS. k následujícímu závěru: Ke dni 29. dubna 2016 měla 



naše Komise 49 institucí (63 zástupců) a 8 individuálních členů. Po schválení nových zájemců  

o členství v Komisi (na zasedání výboru, dne 10. května 2016 v Praze) a také po vyškrtnutí několika 

jiných jejích členů na zač. měsíce června (viz odchod NM v Praze z AMG, z.s.) jsme se společně 

s pracovníky sekretariátu spolku sjednotili na tom, že naše členská základna nyní čítá 62 zaměstnanců 

muzeí ze 42 institucí a 7 individuálních členů. Jde o zjištěný stav ke dni 13. června 2016. 

3) Ve stejném čase byly i webové stránky Komise vystaveny řadě zlepšujících úprav, za něž patří 

poděkování Mgr. Silvii Čermákové, která o ně kromě toho po celé tři roky nepřetržitě pečovala. 

4) Výbor Komise se sešel za první pololetí roku celkem čtyřikrát, a to dne 14. 1. 2016 v Brně,  

8. 2. 2016 v Litomyšli, 1. 4. 2016 v Přerově a 10. 5. 2016 v Praze. Zatímco první uvedené zasedání 

výboru proběhlo v duchu navázání užší spolupráce mezi Komisí, vedením AMG, z.s. a MK ČR, obsah 

dalších dvou zasedání byl převážně nesen v duchu plánování a strukturování Kolokvia Přerov 2016. 

Poslední zasedání výboru se neslo především v duchu schválení nových členů. (Zprávy z popisovaných 

zasedání výboru lze dohledat na webových stránkách Komise.) 

5) Kromě spolupráce na výše uvedených akcích proběhly také přípravy Plenárního zasedání Komise, 

na němž se mají uskutečnit volby nového předsedy a nového výboru, ale také má dojít po zveřejnění 

vhodných úprav ke schvalování Strategického plánu komise a ke schvalování návrhů změn v Jednacím 

řádu. Zajišťuje: Mgr. Lucie Jagošová, DiS. a Mgr. Tomáš Drobný. 

 

ZÁVĚREM: 

Na první pohled je zřejmé, že obsah Závěrečné zprávy o činnosti Komise pro práci s veřejností  

a muzejní pedagogiku AMG ČR, z. s. za uplynulé tři roky, vypovídá o vzestupné tendenci 

praktických i teoretických snah při vytváření profesní opory pro rozvoj prezentovaného muzejního 

společenství. Těší nás, že v posledním období začíná projevovat stále více muzejníků zájem  

o členství v Komisi, kteří vítají nastoupenou cestu postupných změn „k lepšímu“, přičemž někteří 

z nich nabízejí i možnost aktivní spolupráce s výborem. Zveřejnění předloženého materiálu, v němž 

se za výsledky své činnosti ohlíží výbor Komise v delším časovém horizontu, s sebou přináší také 

zvláštní příležitost více či méně kriticky posuzovat práci členů výboru i jeho předsedkyně „zvenčí“. 

Není snad úplně od věci v rámci rekapitulace společné činnosti připomenout, že ti z nás, kteří se 

snažili své nejkvalitnější profesní vize a plány promítnout prostřednictvím určování směru činnosti 

Komise do celé řady výše uvedených muzejněpedagogicky zaměřených akcí a aktivit, v praxi 

ukázali, že je možné nejrůznějšími způsoby pomáhat kultivovat profesní základnu „zevnitř“,  

a přitom obohacovat obor a podporovat spolupráci mezi profesemi.  

Z FUNKCE PŘEDSEDKYNĚ TÍMTO UPŘÍMNĚ DĚKUJI KAŽDÉMU JEDNOMU ČLENOVI NAŠEHO VÝBORU, který při 

přípravách a realizaci přidělených úkolů souvisejících s naplňováním Strategického plánu Komise 

využil co nejlépe svých znalostí i zkušeností a opravdu tyto uměl dovést do zdárného konce. 

S ohledem na to, že si lze činnost Komise představit jako dynamický proces tvořený celou řadou 

komponent, mám oprávněný důvod se domnívat, že se má členská základna po třech letech 

našeho vedení dnes ve výsledku o co opírat. Nabízí se předat štafetový kolík novému výboru  

a směle pokračovat v započatém díle. 

V Přerově, dne 14. června 2016                           Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., předsedkyně Komise 


