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KurátorKA, vědátorKA, edukátorKA a lektorKA. 

GangsterKA v muzeu aneb opravdový příběh 

malého návštěvníka velikého muzea, který se na 

daleké cestě tam a zpět neohroženě setkává 

s prapodivnými postavami z říše Edukacie, které 

mluví každá jinou řečí a některé vůbec.  Půtky 

s královým trpaslíkem Brejnstormingem, lov 

Deliverablů a podrobný popis Hendsonů a jejich 

zvláštností. Opravy starých i nových dějin, aby vše 

dobře dopadlo a nakonec se vysvětlilo.   
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Muzejní pedagogika? 

Muzeum a škola (od r. 1967)

Brána muzeí otevřená(1997-2002)

Studijní programy: Muzejní a galerijní edukace (Olomouc), Galerijní edukace 

(Brno)

Metodické centrum muzejní pedagogiky (Moravské zemské muzeum)

Komise pro muzejní pedagogiku  při AMG

Muzejní pedagog





Projekt Dotkni se 20. století! 

Vzdělávací projekt Národního muzea 

2012 –2014

České a československé dějiny 20. století

školy a muzea napříč ČR

žáci, studenti, učitelé dějepisu

autentické hmotné doklady minulosti – možnost 

využití sbírkových předmětů ve výuce
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www.dvacatestoleti.eu



Výstupy projektu, klíčové aktivity

Předměty vyprávějí – interaktivní výukový materiál

Osudy a kariéry – výuková herní aplikace

eSbírky 20. století  

Otevři si dějiny – muzejní kufřík pro práci ve škole

Metodické kurzy pro učitele

Média ve výuce dějepisu

Metodické materiály k expozicím

Antologie zvuku a folkloru



Filmové metodiky

Komiksy,

pracovní listy, 

výukové listy

E-learning

Výuková herní aplikace

Repliky sbírkových předmětů 

(muzejní kufřík)

Dobové karikatury, písně, 

vtipy

Seznam výstav a expozic 20. 

století, virtuální výstavy, on-line 

kurátor



Dějepis v muzeu (5. února 2013, Národní památník na Vítkově)

Využití multimédií ve výuce (25. dubna 2013, Moravské zemské muzeum)

50. léta v Československu  (20. června 2013, Památník Vojna Lešetice)

Ve stopách utrpení (21. června 2013, Jáchymovsko – trestanecké pracovní tábory)

Kult osobnosti (25. července 2013, Masarykovo muzeum v Hodoníně)

Život na hranicích (3. října 2013, Muzeum Českého lesa v Tachově)

Využití filmu ve výuce (4. prosince 2013, Prácheňské muzeum v Písku)

Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce (6. února 2014, Moravské zemské muzeum)

Víra a společnost (29. dubna 2014, Hornické muzeum Příbram)

Volný čas ve 20. století (27. března 2014, Masarykovo muzeum v Hodoníně)

Dotkni se 20. století (6. června 2014, Národní památník na Vítkově)

Broumovsko a stopy 20. století v jeho krajině (19. září 2014, Otovice – Šonov)

Tajemství Sidonie Nádherné (3. října 2014 – zámek Vrchotovy Janovice)

Metodické semináře pro učitele



Otevři si dějiny





Antologie zvuku a folkloru

Fámy

Píseň a poezie

Nápisy na zdech

Pověsti

Vtipy, anekdoty

Říkanky





Soutěže projektu 

Vytvoř si svůj vlastní komiks                                  O nejzajímavější muzejní kufřík



Vzpomínky na 80. léta v Československu



Studentky z Obchodní akademie, Liberec
Školní výstava, ZŠ Zdeňka Štěpánka, Most























Perspektiva

Konfrontace vlastní životní zkušenosti

Sémantická propast  (taxonomie a folksonomie)

Konverzace a dialog (expert-laik)

autorita – autenticita - interakce 

Výuka dějepisu 20. století



Co se stalo 17. listopadu? 







Dějepis svých dějin

Zákony vydávají, 

věnce kladou 

a vyznamenání udělují jiní.


