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Kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme… 

Na přerovskou akci přijela takřka stovka 

účastníků z České republiky a k tomu jedna 

účastnice až z Nového Zélandu (Waipava) 



Účast na KOLOKVIU PŘEROV 2016 

(bez hostů a přerovských muzejníků) 

65 

30 

94 
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Různorodost zájmů a potřeb účastníků aneb  

O čem se na odborných akcích běžně nemluví… 

61 



Společná exkurze přerovských muzejníků  

do Muzea historických nočníků a toalet v Praze 



Vernisáž výstavy 



Edukační programy 



Přerovská muzejní noc 







Rovnováha mezi činnostmi muzejníků 

jako priorita 

S ohledem na současné potřeby společnosti lze konstatovat, že práce našich muzejníků 

bude svým zaměřením stále více oscilovat mezi ochranou sbírkových předmětů  

a péčí o návštěvníky.  

Pokud muzea nemají ztratit svou tradiční svébytnost a zároveň mají být výstupy 

jejich činnosti vstřícné vůči zájmům, potřebám i názorům veřejnosti, pak by se 

muzejníci měli pokoušet o co nejúspěšnější balancování mezi oběma póly 

muzejní práce. Tato snaha by měla patřit k jejich nejvyšším prioritám…  



Podpora vzniku pracovních týmů 

ze strany muzejního managementu 

Klíčem k nalezení kýžené rovnováhy může být pečlivé sesbírání menší či větší 

skupiny různě specializovaných profesionálů z řad slušných a pracovitých lidí…  

kterým schopní muzejní manageři vytvoří vhodné podmínky ke spolupráci.  

 

Bez podpory vzniku pracovních týmů motivovaných k plnění společných cílů 

se neobejde ani „nová kultura“ českého muzejnictví. 

 



Jakým způsobem můžeme k budování 

„nové kultury“ českého muzejnictví  

vhodně přispět? 

 

Naučit se přemýšlet jako profesionál…  
 

Nebát se naslouchat své duši, svému animal spirit… 
 

Ztotožnit se s názorem odborníků, že bez seriózní argumentace  

a bez vytrvalosti nelze nic pořádného vybudovat…  
 

Aktivně podporovat zodpovědnost muzeí vůči návštěvníkům – snažit se  

prakticky naplňovat jeden z hlavních muzejních cílů… 
 

Prosazovat se prostřednictvím účinné spolupráce uvnitř profesního  

i meziprofesního společenství za muzea krásná… 

 



1) Naučit se přemýšlet jako profesionál…  
 

Reflektovat vše, co se událo v průběhu akcí a aktivit pro návštěvníky muzea.  

Systematicky zjišťovat, zda se jejich výstupy skutečně prolnuly s vytyčenými cíli,  

a to na nejrůznějších úrovních. 

 Uvažovat o muzeu, celé řadě jeho funkcí, včetně jeho významů v širokých kontextech.  

 

 

Nezapomínat na to, že být opravdovým profesionálem v jakémkoliv oboru 

znamená… stále se učit něčemu novému! 

 



2) Nebát se naslouchat své duši,  

svému animal spirit… 
 

Otevřít se vlastnímu spontánnímu nutkání (spontaneous spirit), jež dává 

našim činům smysl a energii.  

Dobrou myšlenku, která se dá využít k obohacení komunity, je vhodné si do 

nejmenších detailů ujasnit nejdřív sám. Přesvědčit své okolí o jejím potenciálu 

znamená sebrat síly a mít odvahu přivést k jejímu možnému využití profesní 

diskusi v rámci nejrůznějších rovin muzejního společenství.  

 

S neutuchajícím entuziasmem hovořit o možných změnách směřujících  

k úspěšné spolupráci a přitom být připraven ve vhodnou chvíli předložit 

své zlepšující návrhy. 

 



3) Ztotožnit se s názorem odborníků,  

že bez seriózní argumentace a bez vytrvalosti 

nelze nic pořádného vybudovat…  
 

K obhajobě návštěvnicky vstřícné cesty zprostředkování prezentačně-edukačního 

potenciálu muzea, je zapotřebí: ovládat měkké dovednosti, být výjimečně profesně 

aktivní při uplatňování tradičních i inovativních způsobů předávání muzejního 

obsahu, mít vysokou míru znalosti a dobře se orientovat v principech výstavní 

činnosti, umět seriózně argumentovat a také vytrvat ve svých snahách. 
 

 

Jít sám příkladem a neustále připomínat hodnotu spolupráce mezi profesemi  

a její pozitivní vliv na zvyšování kvality muzejní práce! 

 



4) Aktivně podporovat zodpovědnost muzeí 

vůči návštěvníkům – snažit se  

naplňovat jeden z muzejních cílů… 
 

Se zodpovědností vůči návštěvníkům souvisí povinnost permanentně dohlížet  

na dodržování profesních a etických standardů profesní práce. Je na místě se 

ptát, co se fakticky ukrývá za jedním z nejobecnějších cílů našich muzeí…  

 

Protože současnému světu začíná převelice chybět exaktnost a lidskost, začíná se 

postupně nejedno české muzeum, které je vstřícné ke svým návštěvníkům, stávat 

pro mnohé z nich opravdovou oázou… 



5) Prosazovat se prostřednictvím 

účinné spolupráce za muzea krásná… 
 

Dozajista má dnes v českém muzejnictví smysl pokoušet se prostřednictvím účinné 

spolupráce přetvářet současnou podobu našich muzeí a činit je tak krásnými.  

Nepůjde to bez kritického přístupu ke stávajícímu stavu vztahů na pracovištích  

a bez otevřené komunikace, vzájemného naslouchání názorů a projevů empatie. 

 

 

 

 

                                         Před započetím budování týmu jako nejvyšší kvality  

                                  skupinové činnosti se vyplatí přijmout následující radu:  

                                   

                                         MĚLI BYCHOM BÝT RÁDI ZA TO, CO UŽ MÁME! 

 

 



Závěrem… k přerovskému kolokviu 

Po vyslechnutí celé řady zajímavých myšlenek, které zazněly v průběhu 

naší akce, je už jen na Vás, zda uděláte něco víc pro možný vznik 

týmové spolupráce a rozvoj dobrých vztahů na Vašem pracovišti... 

 

Místo ke vložení 

společné fotografie 



Jménem přerovských muzejníků  

Vám děkujeme za účast na naší akci… 

 

Katka a Petra dekují za Vaši pozornost. v 


