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Prizmatem výzkumníka v oblasti studia dopadu sledovaného fenoménu na Ostravu musíme jednozna�n� konstatovat, �e za uvedeným 
historickým pr�zkumem, který byl orientován po vzoru Cimrmana severním sm�rem, lze ve skute�nosti spat�ovat úsilí celé �ady badatel� 
o odhalování bohatství zdej�ího kraje. (Tome�ková, 2014)

Konkretizace napl�ování prezenta�n�-eduka�ních cíl� na ukázkách historického zájmu o zprost�edkování t�ech 
�p�íb�h��, jimi� jsou op�edeny místní lokality a jejich� jádro se opírá o p�vodní Cimrmanovy v�decké my�lenky:

1) Halda Ema není nejvy��ím bodem Ostravy� (Horsinka in Ostravský deník, 19. 7. 2009);
2) D�l Michal bylo místo jednoho z prvních praktických pokus�, p�i nich� bylo dokázáno, �e �ít tam dole horník�m �relativn� pude�� 
(Pravdová, 2005, in Metody a prost�edky p�esv�d�ování v masových médiích, sborník Ostravské univerzity);
3) Na vysokých pecích Vítkovických �elezáren se budou �nakládat� dve�mi výtahu místo surovin náv�t�vníci (el. odkaz � wikipedia. 
Org/wiki/�, odkaz Dolní Vítkovice).

Popis projektu:
a) Historický výzkum � téma: Výzkum obsahu badatelských zji�t�ní Járy Cimrmana z jeho v�deckých cest po oblasti severní Moravy.
b) Sb�r archivních materiál� a jejich deskripce, analýza obsah� vybraných text� a ov��ování jejich pravdivosti s pou�itím explana�ních 
metod.
c) P�íprava podmínek pro terénní výzkum konkrétních relikt� historických cest v�deckého typu, díky nim� budou moci vznikat také 
nové v�decké teorie, chápané jako meteorické (díl�í výroky porovnávající).
d) Zasazení výsledk� jádra výzkumné �innosti do oborové problematiky a jejich prezentace na profesním poli. 
e) Návrh realizace konkrétní pracovní akce jako zp�sob p�ímé podpory výzkumu, který se m��e stát interdisciplinární zále�itostí, 
sdru�ujíce obory od historie, muzeologie a muzejní pedagogiky a� ke geografii, fyzice a jiným p�írodov�dn� zam��eným disciplínám. 

Zp�soby dosa�ení plánovaných cíl�:
Prezentace doposud odbornou ve�ejností opomíjené �Cimrmanovy podoby� historického kulturního d�dictví muzejn�-pedagogickým 
profesionál�m a p�íznivc�m v�deckého objevování v rámci nep�ímé podpory turistického ruchu na Ostravsku � uspo�ádání Seminá�e 
2014 Komise pro práci s ve�ejností a muzejní pedagogiku p�i AMG �R s d�razem na jeho motiva�ní funkci. Dostupné z:http://www.cz-
museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-pro-praci-s-verejnosti-a-muzejni-pedagogiku/temata-galerie-informace

METAV�DECKÉ OBJEVOVÁNÍ OSTRAVSKÉHO �GÉNIA LOCI�

Motiva�ní komentá� vytvo�ený za ú�elem zahájení Seminá�e 2014 Muzejní edukace v p�írodov�dných expozicích a na pr�myslových památkách

Mgr. Kate�ina Tome�ková, Ph.D., Muzeum Komenského v P�erov�, p�edsedkyn� výboru Komise pro práci s ve�ejností a muzejní pedagogiku AMG �R

Motto: V�dy�� kde by byla dnes Ostrava bez p�i�in�ní se o její rozvoj v minulosti ze strany v�estranného jazykov�dce, básníka, prozaisty, dramatika, fyzika, chemika, �vadleny, 
�alouníka, cestovatele, horníka, ale i p�íznivce muzejní pedagogiky� (Tome�ková, 2014)

Cíle: 
- ve�ejná prezentace díl�ího výzkumu, v�etn� názorných ukázek a v�deckých pokus� za ú�elem �í�ení pravdy o zvlá�tním významu uvád�ní odborných my�lenek Járy Cimrmana do muzejn�-eduka�ní praxe se zam��ením na pochopení 
jejich konkrétního dopadu na �ivot sou�asných Ostravan�; 
- vyzdvi�ení výjime�ného vztahu jmenovaného v�dce k historickým pr�myslovým stavbám, technickým za�ízením a vybrané p�írodní lokalit�, které se nachází v prost�edí ostravské oblasti;
- snaha v�decky inspirovat muzejn�-pedagogické profesionály k hlub�ímu poznávání Ostravy a jejích specifik a v rámci spole�enství rozpoutat �irokou diskusi o Cimrmanových badatelských po�inech;
- pozitivn� motivovat ú�astníky seminá�e k intenzivnímu poslechu odborných p�edná�ek v rámci t�í p�edná�kových blok� prvního dne a zárove� je p�ipravit na otev�ení v �eském prost�edí zcela ojedin�lého vzd�lávacího potenciálu 
plánované exkurze. 

Výstupy:
Posláním projektu, který byl prezentován prost�ednictvím zahajovacího komentá�e na ostravském seminá�i, je navrhnutí inovativního zp�sobu v�deckého nahlí�ení na zprost�edkování historických obsah� v kontextu ostravského prost�edí. 
Krom� jiného jde o nástin jedné z mo�ných cest k lep�ímu celkovému poznání d�jin regionu.  

Vlastní hodnocení:
S oporou v názorech Luciena Febvra �o d�jinách, které se nemají zajímat o n�jakého abstraktního �lov�ka�, nýbr� o �lov�ka jako sou�ást spole�nosti� (Jacques Le Goff, cit. in My�ka, Zá�ický, 2007) lze pova�ovat uvedenou profesní snahu 
za pokus, který si �ádá dal�í reflexi. Teprve po vystavení konkrétních výstup� prezentace projektu detailnímu analytickému �et�ení a ode�tení jejich dopadu na rozvoj muzejní edukace v pr�myslovém kraji bude mo�né záv�ry zp�tn� 
posuzovat a podat objektivní výpov�� o efektivit� p�edlo�eného typu v�deckého úsilí. Obecn� jsme se svým v�deckým po�inem spokojeni.

Pou�itá literatura a jiné zdroje: viz Cimrmanovo dílo a odkazy v textu.
            
Hodnocení ú�astník� seminá�e, vze�lé z pr�b�hu a záv�r� reflektivních rozhovor�:
Nap�. viz Cimrmanovo odborné vyjád�ení k vý�e �e�ené problematice: .  Sv�j názor pi�te na druhou stranu posteru. 

Kdy� byl v roce 1903 vydán román spisovatele Franti�ka Sokola-T�my 
Na �acht�, málokdo mohl tu�it, �e na podobu titulní strany knihy m�la vliv 
významná �eská osobnost. Jára Cimrman se toti� z �ist� odborných d�vod� 
stal modelem k názorné ilustraci dobré spolupráce tehdej�ích pracovník� 
na �acht� jako na míst� plném v�deckého, ale také spole�enského a kulturního 
�ivota. Výmluvné gesto jeho pravé ruky a pevný pohled upozor�uje na srde�ný 
vztah ke kolegyni, která m�la p�irozen�-pozitivní postoj ke vzd�lávání d�tí 
v hornickém prost�edí. (Pozn. z výzkumu: Podle posledních poznatk� ze studia 
historických pramen� práv� v této osob�, její� skute�né jméno se nám bohu�el 
nepoda�ilo zjistit, spat�oval J.C. vhodnou adeptku na funkci pomocnice 
p�i edukaci na pr�myslových objektech. O výjime�n� p�sobivém zp�sobu 
p�edávání poslání této �eny na potencionální �tená�e románu zp�tn� podává 
sv�dectví celá desítka úsp��ných vydání popisované knihy.)

Tato fotografie pochází ze série pam�tních 
�ernobílých pohlednic, které ve své dob� jen 
ojedin�le pro�ly po�tou. Snad práv� toto zji�t�ní 
z díl�ího výzkumného �et�ení m��e pomoci 
vysv�tlit skute�nost, �e záb�ry z prost�edí tvrdé 
hornické práce na po�. 20. století mohou mít 
pro v�decký sv�t i po letech nejen dokumentární 
vypovídající hodnotu. U p�evá�né �ásti snímk�, 
v nich� je preferovaná technický obsah, není 
lokalizovaný typ ostravského pracovi�t�. O velmi 
zajímavou vzpomínku se postaral jeden jediný 
dochovaný �erno-bílý pam�tník této doby.       
Pozn. z  výzkumu:  Mu�  na  Pozdravu  z  Ostravska 
(s  obli�ejem  s  nevýrazn�  z�etelnými  rysy 
na v�kem po�kozeném fotografickém materiálu), 
dr�í kon� a názorn� demonstruje náro�nou práci 
horník� a ta�ných zví�at. Unikátní fotografie, 
nalezená na hald� asi 80 metr� od t��ní jámy, 
m��e dokládat realizaci v�deckého zám�ru 
samotného Cimrmana �sfárat s ostatními do dolu   
a  osobn�  zjistit,  jestli  to  tam  dole  pude�.)

Z  �ady  historických  obrázk�  Slezské Ostravy  se  vymyká  pohled,  jeho�  kompozice  je  pojatá  v  duchu  romantismu. 
P�i detailní prohlídce p�vodní olejomalby, její� vznik kunsthistorici datují do druhé poloviny 19. století, upoutá pe�livého 
pozorovatele z �ad dne�ních badatel� pravd�podobn� nejvíce stafá� figurální skupiny v jejím pop�edí. (Pozn. z výzkumu: Krom� 
parostroj�, �achetní jámy a kovárny, si tak oko výzkumníka nem��e nepov�imnout ve zdej�ím pr�myslovém prost�edí                
do snímku nezapadající postavy �eny ve vycházkových dobových �atech. Vzhledem k tomu, �e dosud není znám p�esný rok 
narození Járy Cimrmana, m��eme se domnívat, �e by se mohlo jednat o jeho maminku. Ze studia soukromých zápisk� v�dce 
vyplývá, �e tato osvícená �ena podv�dom� utvá�ela jeho smysl pro cestování po ostravském prost�edí ji� v prenatálním období. 
Je zcela logické, �e Cimrmanovo v�domé zasazování se o rozvoj turistického ruchu na Ostravsku prost�ednictvím návrh� 
vzd�lávacích  prohlídek  se  zam��ením  na  v�decké  poznávání  kraje  u�  na  sebe  dlouho  nenechalo  �ekat.)

Soubor dokumentárních fotografií z pracovního setkání Komise pro práci s ve�ejností a muzejní 
pedagogiku p�i AMG �R, které prob�hlo v Ostrav� v únoru 2014. Obsah konkrétních snímk� 
vypovídá krom� jiného o pr�b�hu �ivé diskuse vedené v rámci popisovaného p�edvýzkumu. Vyu�ití 
p�íle�itosti prakticky zkonzultovat konkrétní podoby Cimrmanova fenoménu ve sledované oblasti 
znamenalo polo�it kvalitní základy pro p�ípravu podzimního setkání muzejních pedagog�� (Pozn. 
záv�rem: M��eme o tom diskutovat, m��eme o tom vést spory, m��eme s tím nesouhlasit, ale to je 
v�e, co se proti tomu dá d�lat.)

Zdroj: osobní fotoarchiv Mgr. Kláry Smolíkové, únor 2014.

Zdroj: osobní fotoarchiv �eslava Pieton� 
(Slezskoostravské noviny, únor 2012, str. 7).
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