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Anotace

Příspěvek se zamýšlí nad hierarchií muzejních profesí a objasňuje 
podstatu pedagogického myšlení založeného na snaze co 
nejúčinněji didakticky transformovat vědění určité oblasti
a předat ho zvolené cílové skupině. Zdůrazňuje, že zapojení 
muzejního pedagoga do tvorby muzejní prezentace a spolupráce 
všech muzejních profesí je cestou ke zvyšování kvality muzejních 
produktů a relevance muzea pro různé návštěvnické skupiny.



Muzejní profese

• během vývoje muzejní kultury došlo postupně ke značné diverzifikaci
muzejních profesí a ke specializaci muzejních pracovníků;

• souvislost s rozšiřováním funkcí muzea
a posuny ve vnímání jeho poslání ve společnosti;

• i přes variantnost a nejednotu v pojímání jednotlivých
profesí a jejich pracovní náplně (rozdíly dané místními zvyklostmi,

velikostí institucí, hustotou muzejní sítě atd.) dochází k překonávání
již nevyhovujícího modelu „scholar-curator“ (Boylan, 2006) vs. „ti druzí“.



specializace – výhody a nevýhody – profesionalita, růst odbornosti
a kvality X izolovanost profesí, neporozumění práci druhého,

absence společného, nadoborového cíle;

= problém samo o sobě (těžkopádnost muzea, strnulost, neschopnost 
reagovat na potřeby společnosti), největší problém při nutnosti 

pracovat na společném produktu;

+ problém překonávání tradičního dělení profesí na „odborné“
a „neodborné“, „scholar-curator“ není nakloněn spolupráci;

(kam v hierarchii profesí patří muzejní pedagog?
Je dost „scholar“?).



Síť nezbytné profesní 

participace při tvorbě expozice
(či jiného komplexního muzejního produktu)

koordinační činnosti – profese zajišťující 
koordinaci a sladění činností zaměřených na 
produkt i aktivit managementu – směrování
ke stejnému cíli.

činnosti zaměřené na 
výsledný produkt –
profese, jejichž 
aktivity se týkají 
sbírkových předmětů
a jejich interpretace;

činnosti zaměřené na 
management – profese 
zajišťující lidské
a materiální zdroje pro 
úspěšnou realizaci 
projektu;

(Dean, 1994, s. 10–18) 



Specialisté na návštěvnické skupiny marketing

evaluace

získávání finančních prostředků

sponzorování

vzdělávání

Specialisté na obsah výstavy kurátoři a badatelé

správa sbírek

Specialisté na komunikaci interpretační plánování

návrháři, projektanti

audio-vizuální technika

Specialisté na instalaci výstavy konzervace sbírek

ekonomické oddělení

projektové oddělení

konstrukční oddělení

grafické oddělení

další specialisté

Multidisciplinární charakter procesu přípravy expozice;
viz vymezení zapojených profesí podle Lorda a Lordové (2001, s. 3):



Přetrvávají problém v českém prostředí:

- kumulace funkcí (ke skutečné diverzifikaci profesí dochází jen
v největších institucích, jinde „látání“),

- rezistence již nevyhovujícího modelu „scholar-curator“
vs. „ti druzí“ vůči potřebným hlubším změnám,

- podceňování role muzejního pedagoga v procesu přípravy 
výstavních projektů, 

- uplatnění konceptu přátelského muzea, resp. visitor friendly

muzea (Šobáňová, 2012, 2014), není chápáno jako společný 
cíl, s tím souvisí podceňování role pracovníků tzv. první linie.



Nepochopení podstaty a smyslu pedagogické profese v hierarchii 
ostatních muzejních profesí

Pedagog není pouhým tlumočníkem – předávání vědění nefunguje na principu 
pouhé transmise; 

pedagogické uvažování a jednání stojí na porozumění obsahu a jeho následné 
transformaci;

porozumění = pedagog musí skutečně do hloubky rozumět předávanému 
obsahu (tématu výstavy a jeho kontextu) – nelze pouze memorovat podklady 
připravené „odbornými“ profesemi;

klíčová je didaktická transformace, jež se bez hlubokého porozumění obsahu 
neobejde; obsah je nutné transformovat (přetvářet či redukovat) tak, aby byl 
srozumitelný pro různé typy návštěvníků – jeden z nejnáročnějších úkolů
a zároveň klíčová pedagogická dovednost.



Co znamená proces didaktické transformace? 

Podle Shulmana (1987) zahrnuje tyto kroky: 

• příprava zahrnující kritickou analýzu a interpretaci tématu, 

• jeho strukturování a rozfázování s ohledem na cíle, 

• reprezentace na základě zodpovědných úvah o tom, jaké představitele 
obsahu je nejvhodnější použít (volba exponátu, který nejlépe reprezentuje 
prezentovaný jev či skutečnosti, dále různých analogií, metafor, 
demonstrací atd.), 

• výběr nejlepších přístupů a strategií,

• přizpůsobení obsahu cílové skupině, tedy zohlednění specifik návštěvníků, 
jejich potřeb, předchozích znalostí, pohlaví, věku, motivace, zájmů, 
schopností aj. 

(Upraveno podle Janík et al., 2007, s. 26). 



Model didaktické transformace lze uplatnit také 
na tvorbu expozic a dalších muzejních produktů 
určených veřejnosti. 

Kvalitně provedená didaktická transformace je 
základem úspěšného konceptu expozice a její 
sdělnosti. 



Podstata spolupráce: kurátor produkuje a prohlubuje vědění, sdílí je
s pedagogem, společně hledají nosnou část obsahu, pedagog rozpracuje 
didaktické uchopení tohoto obsahu.

Spolupráce je nezbytná, výsledky jsou snadno rozpoznatelné a hovoří 
samy za sebe. 

„Scholar-curator“ je 

expertem na obsah

Pedagog je 

expertem na 

didaktickou 

transformaci tohoto 

obsahu



Proces tvorby expozice je náročným a komplikovaným procesem, 
na jehož výsledku se projevují jednak zapojené profese a kvalita 
členů tvůrčího týmu a jednak dostatečná pozornost věnovaná 
všem dílčím etapám tohoto procesu.

Muzejní produkty jsou čím dál komplikovanější a fungují ve 
vysoce konkurenčním prostředí. Do budoucna není jiné cesty než 
prohlubovat spolupráci všech muzejních profesí. Zcela klíčová je 
a bude role muzejního pedagoga v procesu didaktické 
transformace muzejního obsahu. Muzeum nepatří muzejníkům, 
nýbrž návštěvníkům –

prezentace by měla vycházet maximálně vstříc právě jejich 
potřebám.



Děkuji za pozornost.
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