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 „Nejlepší věc na týmové práci je to, že máte ostatní na své straně“ (Margaret Carter) 

Všichni dobře víme, že pokud chceme něco opravdu umět, pak tomu musíme věnovat 

nejen spoustu sil, ale také dostatek času… Ne jinak je tomu také s uměním spolupráce.  

A přesto, že si už i nejranější kultury uvědomovali zvláštní hodnotu spolupráce na profesní 

úrovni, pak ani na počátku 21. století nejsou zdaleka naplněna naše očekávání v tomto směru. 

Stejně tak je nám známo, že pokud chceme mít v současném globalizovaném hospodářství  

a ve stále rozmanitější společnosti šanci na úspěch, potřebujeme disponovat daleko širším 

rozsahem schopností než kdykoliv dříve. Ve stále složitějším světě je umění kreativity, 

kapacita neustále se učit a talent inovace stejně tak důležité jako schopnost efektivní 

spolupráce. O tom, že tomu tak i nadále bude, dnes a denně hovoří nemálo českých i světově 

uznávaných odborníků, kteří varují před tzv. profesní či oborovou slepotou a vybízejí ke 

vzniku pracovních týmů. Dobře fungující tým totiž umožňuje společné nalézání nových, 

netradičních řešení, zmenšuje riziko špatných rozhodnutí a dosahuje výsledků, kterých by 

jednotlivec nikdy sám nedocílil...  

Avšak zkušenosti z aktuální české profesní praxe spíše naopak ukazují na skutečnost, 

že celá řada našich zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců na moudrá slova našich předků – 

„nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady“ jakoby úplně zapomněla. Takový 

stav společnosti, v němž „lidské“ principy kvality stále čekají na znovuobjevení a docenění, 

svědčí o tom, že se z našeho světa vytrácí smysl pro přežití společenství. Toto ne příliš 

lichotivé zjištění některé z nás opakovaně nutí si klást otázku, jak co nejúčinnějším způsobem 

aplikovat prvky spolupráce do řešení náročných úkolů na našich pracovištích a také se na 

nejrůznějších úrovních snažit diskutovat o tom, co může každý z nás udělat proto, aby se 

vzájemné doplňování a navazování na sebe opět stalo běžnou součástí našich profesních  

i osobních životů. A protože si já sama neumím na tuto otázku jednoznačně odpovědět, pak 

jsem se při psaní tohoto textu rozhodla hlouběji zamyslet nad všední realitou, která mě dnes  

a denně obklopuje. Vzhledem k tomu, že ani já nejsem stejně jako většina lidí kolem mě 

spokojená s kvalitou vztahů v prostředí, v němž pracuju a žiju, pokusila jsem se začít u sebe  



a v prvé řadě reflektovat vlastní profesní jednání. Při hlubším rozboru muzejně-edukačního 

procesu a jeho „koučování“ jsem si uvědomila, že ze své pozice muzejní pedagožky oproti 

ostatním muzejníkům poměrně často porovnávám způsoby vlastního pedagogického jednání  

a stále hledám podněty pro jeho zlepšení při práci s nejrůznějšími skupinami návštěvníků 

našeho muzea. Snad právě proto také cítím velkou potřebu komunikovat s ostatními  

a vzájemně si se zástupci nejrůznějších muzejních profesí vyměňovat názory a zkušenosti. 

Cíle mého pracovního ohlédnutí byly však v daném případě daleko přízemnější než 

naplňování vědeckých ambic, a snad právě proto jsem ve svých úvahách došla k prostému 

závěru… 

Sled rychle plynoucích myšlenek jsem se pokusila sepsat do souboru krátkých slovních komentářů, 

které jsem chtěla pro komfortnější představu čtenářů posléze doplnit o obraz s divácky přívětivou tváří. Díky 

ochotě mého manžela Jiřího tak nejdříve vznikly dvě desítky černobílých ilustrací. Tyto se pak dostaly do rukou 

mé spolupracovnice (a dnes už navíc i dobré kamarádky) Petry, která „než bys řekl švec“ dala obrázkům 

jednoduchou filmovou podobu. Máte-li chuť užít si společně s námi sváteční chvíli, při níž se můžete osobně 

seznámit s praktickým návodem o patnácti krocích, stačí využít nabízené příležitosti – otevřít na monitoru 

počítače vedle tohoto textu navíc druhé okno a spustit animaci s tak trošku překvapivým názvem Jak se stát 

dobrým… zahrádkářem. S pomalým nástupem každého dalšího jejího filmového okénka, které tvoří vždy jeden 

milý obrázek, se pak v klidu můžete pročítat následujícím textem. Věřím, že přiložené vyprávění, jehož načtení 

slibuje nejen kýžené poučení, ale i malé lidské potěšení, se může stát zárodkem k dalším zajímavým úvahám… 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Zkušenosti, pocity a dojmy z muzejněpedagogické reality, odvádějí mou mysl v čase určenému 

k přemítání nejednou do dálek, v nichž mohu pozorovat například nějakou pěknou krajinu. Tentokrát mě 

myšlenková cesta dovedla k úhledně uspořádanému obrazu, který odpovídá pohledu na typickou českou 

zahrádkářskou kolonii… 

Obr. 2: Povšimla jsem si, že se v úvahách o tom, jak co nejlépe obstarat návštěvníka, chovám tak trošku 

jako „zahrádkář“, který pečuje o svou zahrádku. Něco mi tam někde uvnitř říkalo, že z profesního hlediska tato 

na první pohled víceméně úsměvná představa pana zahrádkáře v pruhovaném tričku a se širokým slamákem na 

hlavě ale nemusí být až zas tak úplně od věci.  



Obr. 3: Navíc dodnes platí, že pěkných zahrádek je u nás pořád habaděj… snad proto, že nadšených 

zahrádkářů je mezi Čechy stále požehnaně.  V souvislosti s myšlenkami na blízké muzejníky mě napadlo, 

pokusit se aplikovat do postojů dnešních pracovníků (nejen v muzeích) vzorce myšlení dobrého zahrádkáře. 

Obr. 4: Opravdový zahrádkář totiž koná svou práci s nadšením a láskou, a pak nemá problém 

nejrůznějšími způsoby vytvářet krásu a kvalitu, a přitom (jakoby samo sebou) nezapomíná ani na pěstování 

dobrých vztahů v komunitě.  Když se na práci zahrádkářů podíváme optikou specialistů na zvyšování kvality 

práce, tak by se dalo říci, že kromě každodenního složitého a mnohdy i fyzicky náročného lomození se po 

záhonech, a to ve všech ročních dobách, takřka za každého počasí, včetně láskyplného sázení rostlinek i jejich 

pečlivého zalévání, tito lidé mezi sebou nikdy nezapomínají na budování kontaktů. Sbližování se úplně se vším, 

co se nachází před i za jejich plotem, většinou považují za zcela samozřejmé, a to nezávisle na tom, zda jde  

o svět rostlin, zvířat nebo lidí. 

Obr. 5: Děje se tak zpravidla v čase odpočinku, kdy mezi sebou zahrádkáři rádi diskutují. Kromě 

praktického uplatňování principu networkingu se navíc neobejdou bez dobrého plánu a přehledu činností, a to 

 i včetně pohádkového strýčka Pompa, kterého lze považovat za génia mezi zahrádkáři.  

Obr. 6: Zkušený zahrádkář (stejně jako kvalitní projektový manager) také dobře ví, že kromě 

rozpracovávání dílčích úkolů musí neustále provádět kontrolní činnost. A protože leží jeho pohádkově krásná 

zahrádka mezi ostatními, tak se u něj proces benchmarkingu projevuje takovým způsobem, že se stále dívá na 

jiné zahrady a porovnává tu svou s těmi nejlepšími.  

Obr. 7: Nyní nastává chvíle, kdy by se mohlo mé vyprávění o připodobňování „lidských“ principů 

kvalit zacyklit, ale hlavnímu hrdinovi našeho příběhu – zahrádkáři, v jehož osobě se například může ukrývat  

i zakuklený muzejník, právě uvízl v hlavě červík…  

Obr. 8: Čím to je, že má letos oproti němu soused nejen tak pěknou mrkev, ale například i fazolky?  

Obr. 9: Vnitřně odhodlaný ke změnám „k lepšímu“, dychtící po řádném vysvětlení se prvně vrhá na 

prostudování všech dostupných zahrádkářských časopisů a knih, o množství pročtených článků objevených při 

surfování na internetu ani nemluvě.  

Obr. 10: Postupem času se tak začíná stávat znalostním zahrádkářem, který by málem mohl přednášet  

o pěstování mrkve či fazolky i na Akademii věd.  

Obr. 11: Ale protože je si velmi dobře vědom toho, že sebevětší množství teorií nenahradí praktickou 

zkušenost, pak se vydává k plotu souseda, aby se ho otevřeně zeptal, co a jak. Během přátelského rozhovoru 

dvou lidí, kteří více než cokoliv jiného milují svou zahrádku, pak při té příležitosti neopomene předat vlastní 

zkušenosti s pěstováním jiné kořenové zeleniny, přičemž také připomene i svůj zvláštní zájem o pěstování 

luštěnin. S láskou pak dlouze povypráví o kořenech petržele, celeru, pastiňáku, ředkvičky, tuřínu, a jakoby samo 

sebou navrch přidá i zálibný výklad o všech druzích luštěnin, které jsou na zdejším trhu dostupné a také o těch, 

které by se k nám patřilo dovézt, klidně až ze vzdálené Tramtárie.  



Obr. 12: A když konečně dojde společná řeč zpátky k mrkvi nebo fazolkám, tak už oba sousedi klečí 

u záhonku s několika čerstvě vylezlými niťovitými stonky a společně hledají řešení, co je nejlepší v danou chvíli 

udělat proto, aby se dosud slaboulinké rostlinky posílily a nakonec se záhonek přece jen pěkně vyřádkoval.  

Obr. 13: Největší příležitost, jak zvýšit svou šanci na vyšší úrodu, má totiž náš hrdina nejen díky vzoru 

za plotem, ale především s ohledem na stejně naladěného souseda a jeho dobře míněné rady, rovnou před nosem. 

Obr. 14:  Oba zahrádkáře totiž spojuje společný zájem – prospět blahu celé zahrádkářské kolonie.  

Obr. 15: Například společně vytvořit návštěvnicky vstřícné zahrádkářské muzeum… 

… Ať už se do úsměvné podoby praktického návodu, který jsem se rozhodla předložit 

k dalším úvahám, tu větší, tu menší měrou promítl vliv všeobecně známých myšlenek Karla 

Čapka nebo Roberta Fulghuma, domnívám se, že se většina z nás shodne na názoru, že každá 

smysluplná spolupráce může nabývat na velké hodnotě. 

… A co se týče dalšího rozvoje českého muzejnictví, tak si na závěr svého vystoupení 

neodpustím připomenout, že dnes našim muzejníkům už opravdu nemůže stačit jen suše 

konstatovat, že ne každý návštěvník odchází z té či oné muzejní instituce spokojen a pouze 

nadále pasivně přihlížet prohlubování negativní image některých zdejších muzeí v očích 

veřejnosti. Je zřejmé, že v postmoderní době, pro kterou je v Evropě zvlášť typický otevřený 

způsob sdělování poznatků i názorů, se bude veřejnost o skutečné naplňování všech funkcí 

muzea jako služby společnosti čím dál tím více zajímat. Abychom jako muzejníci 

v budoucnu neztratili svou výhodu kultivovat historické a kulturní vědomí českého 

národa, tak nám nezbývá než konečně začít poctivě reflektovat svou činnost, učit se 

vzájemně si naslouchat a využít každé vhodné příležitosti k započetí diskuse napříč 

muzejními profesemi, při níž se nabízí společnými silami hledat účinná řešení, jak co 

nejlíp uspět na konkurenčním poli zdejšího kulturního průmyslu.  

Věříte i Vy (stejně jako já) myšlence, že výsledky kvalitní činnosti českých 

muzejních týmů směřujících k vysoké efektivitě práce, můžou začít již brzy nabývat na 

takové hodnotě, že ji do budoucna nebudou umět vyčíslit ani naši ekonomové? 

 

 

II. PROGRAMOVÝ BLOK KOLOKVIA VĚNOVANÝ PREZENTACI 

ODBORNÝCH PŘÍSPĚVKŮ MŮŽEME TÍMTO POVAŽOVAT ZA ZAHÁJENÝ… 


