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Systematika edukační činnosti 

Spolupráce    
s odbornými 
pracovníky 

Vytvoření 
programové 
nabídky 

•Cílové skupiny 

•Tvorba scénáře 

Propagace Realizace Evaluace 
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• ZMP 

• Praxe 

• Přednášky 
PF, FF, TF 

Personální zajištění 

• muzejní pedagogové/lektoři 

• spolupracující odborní 
pracovníci 

Kvalitní nabídka 
edukačních aktivit 

Financování 

• projekty 

• sponzoři 



Cesta ke spolupráci 

DŮVĚRA 
 – roztáčí kola spolupráce 

 POROZUMĚNÍ 
Objasnit svou práci, která je důležitá 

nejen směrem k veřejnosti, ale 
též popularizuje práci odborných 
pracovníků a jejich oboru. 

 
 TOLERANCE  
Zdůraznit, že výsledkem je prospěch 

pro odborného pracovníka.  
 

 RESPEKT  
Ukázat, že jste též odborníkem ve 

svém oboru.  
 

 
 



Proč odborný pracovník nespolupracuje? 

Nedostatečná 
informovanost, 

která vede k 
nedůvěře . 

Nedostatečné 
porozumění. 

Nedostatečná či 
chybějící motivace. 

Nedostatečná či 
chybějící tolerance. 

Chybějící respekt. 

Nezájem 
odborného 
pracovníka. 



Oblasti výzkumů  
provedených pro potřeby zpracování funkční vzdělávací strategie 

 

 
2. Možnost 

spolupráce s 
PF JčU 

3. Potřeby 
návštěvníků 

1. Možnost 
spolupráce s 
ostatními 
zaměstnanci 
muzea 



Dotazníkové šetření 3/2013 
Možnost spolupráce s ostatními zaměstnanci muzea 

1. Máte zájem o spolupráci při tvorbě vzdělávacích programů? V jaké formě? 

2. Vámi preferovaná cílová skupina. 

3. Vaše předpokládané časové možnosti při spolupráci na tvorbě, či realizaci vzdělávacích programů. 

4. Máte zájem o Vaše vzdělávání v oblasti práce s návštěvníky. 

Pracovní zařazení 

Obor vzdělání 

Absolvované kurzy 

Jazykové znalosti 

Vaše možnost spolupráce s muzejním pedagogem o víkendu 



Otázka: „Máte zájem o spolupráci při výchovně-vzdělávacích programech? V 
jaké formě?“ 
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Spolupráce s ostatními pracovníky 

1. Přírodovědné oddělení 4 z 5 (intenzivně 2) 

2. Archeologické oddělení 7 ze 7 (intenzivně 2) 

3. Oddělení společenských věd  3 z 9 (intenzivně 1)  

4. Ostatní pracoviště  4   



Výsledky činnosti 

rok 2014 

Návštěvnost: 5 400 

Programů: 8 

Zpracovaných 
projektů: 

1 

Spolupráce se 
sponzory: 

1 

rok 2015 

Návštěvnost: 7 800 

Programů: 12 

Zpracovaných 
projektů: 

2 

Spolupráce se 
sponzory: 

2 



Výsledek spolupráce 
Projekt Archeologické muzejní kufříky 



   
 

 

Vize: stát se v rámci regionu uznávanou institucí v 
oblasti neformálního vzdělávání, která osloví široké 
spektrum cílových skupin.  

 

Jedním z cílů současné koncepce CIV je 
srozumitelnou a zážitkovou formou zprostředkovat 
všem návštěvníkům témata obsažená v muzejním 
prostředí i mimo něj. 

 

 

 

 



PESKOVA@MUZEUMCB.CZ 

Děkuji za pozornost. 


