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CO JE ETIKA? 

• Etika (éthos-mrav): teorie morálky 

 

• Filozofická disciplína, kterou zavedl Aristoteles. 

 

 

• Morálka (mos-původně vůle)-vůle uložená člověku 

zvnějšku, tradiční mravy a obyčeje; osobní způsob života, 

smýšlení, charakter, mravní chování jedince. 

 



CO JE PROFESIONÁLNÍ ETIKA? 

Profesionální etika je teorií morálky dané profese, zabývá se 

uplatněním obecných morálních zásad a zásad dané profese 

v povolání vykonavatele určité profese v několika okruzích 

vztahů, které jsou v dané profesi vytvářeny: 

 

• vztahy mezi profesionály navzájem 

• vztahy profesionálů k těm pro které svoji profesi 

vykonávají 

• vztahy dané profese (a profesionálů) ke společnosti 

 



MÁ KAŽDÁ PROFESE SVOJI 

PROFESIONÁLNÍ ETIKU?  

• Každá lidská činnost (profese) vyžaduje uplatňování 

morálních principů. 

 

• Tradičně-lékařství, právo… 

 

• Ve 20. A 21. století nabývá na významu etika vědy, 

informační etika-novinářská a knihovnická etika... 

 

• Řada profesí pracuje s etickými kodexy, které byly v 

dějinách postupně vytvořeny.  

 



PROFESIONÁLNÍ ETIKA MUZEJNÍ: 

• vztahy mezi muzejníky navzájem - v rámci daného muzea i 

mezi muzejními institucemi 

 

• vztahy muzea a muzejníků k návštěvníkům z řad běžné i 

odborné veřejnosti 

 

• vztahy muzea (muzejníků) ke zřizovateli 

 



KODIFIKACE  

PROFESIONÁLNÍ ETIKY MUZEJNÍ: 

• Etický kodex ICOM – závazný pro členy ICOM, v řadě 

muzeí je dodržování etického kodexu ICOM součástí 

pracovní smlouvy 

 

• Některá muzea mají vypracovaný vlastní etický kodex 

(např. Památník Lidice...) 

 

• Hlavní zásady etického kodexu ICOM a práce muzejního 

týmu 

 



VZTAHY MEZI MUZEJNÍKY 

NAVZÁJEM: 

Téma konference “Jak pracuje tým”- zaměříme se především na oblast 
vztahů uvnitř muzea, mezi jednotlivými profesemi v rámci muzea. 
Kvalita týmu včetně respektování zásad profesionální muzejní etiky 
samozřejmě výrazně ovlivňuje další dvě oblasti-vztahy k veřejnosti a 
vztahy ke zřizovatelem 

• Koexistence  a spolupráce muzejníků uvnitř muzea –kurátoři 
odborných oddělení, restaurátoři a konzervátoři, správci depozitářů, 
pracovníci ekonomických a provozních oddělení, produkční a PR 
pracovníci, muzejní pedagogové, management muzea… 

• Co ovlivňuje kvalitu vztahů:  

• funkční a efektivní struktura s jasně vymezenými kompetencemi 

• pracovní podmínky 

• odpovídající řízení na jednotlivých stupních  

• dodržování zásad profesionální etiky 

 



POZICE MUZEJNÍCH PEDAGOGŮ V 

RÁMCI TÝMU DANÉHO MUZEA 

Muzejní pedagogové jsou v různých muzeích různě zařazeni-

zapojeni do činnosti muzea, s tím souvisí i jejich pozice z 

hlediska profesionální muzejní etiky : 

• Samostané lektorské oddělení 

• Zařazení v odborných odděleních 

• Zařazení v prezentačních odděleních 

• Některá muzea samostanou pozici muzejního pedagoga 

nemají-pedagogickou činnost vykonávají odborní 

pracovníci 

• Muzejně pedagogickou činnost vykonávají externisté 

 



MUZEJNÍ TÝM V MENŠÍM  

A VELKÉM MUZEU 

• Vztahy mezi profesemi – malé x velké  

• Vztahy v rámci týmu – male x velké  

• Postavení muzejního pedagoga – malé x velké  

• Role managmentu  v týmu – malé x velké 

 



Děkujeme za pozornost! 
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