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 Dne 7. září 2015 proběhlo v Muzeu východních Čech v Hradci Králové v pořadí již 

třetí setkání muzejních a galerijních pracovníků v první linii pořádané Komisí pro práci  

s veřejností a muzejní pedagogiku AMG ČR. Semináře zaměřeného na vylepšení komunikace 

s návštěvníky se zúčastnilo na šedesát pokladních, kustodů, lektorů, muzejních pedagogů, 

kurátorů i vedoucích pracovníků z nejrůznějších koutů České republiky. Cílem setkání bylo 

upozornit na zvláštní význam muzejních pracovníků v první linii ve vztahu k veřejnosti  

a poukázat na jejich potenciál pro pozitivní PR instituce, který v českém prostředí zůstává 

dosud takřka neobjeven. S ohledem na vytvoření širokého prostoru pro možné zodpovězení 

otázky, jak jej správně v muzejní praxi uchopit a využít, byl obsah semináře zaměřen na tři 

hlavní témata: 

- analýzu průběhu prohlídky muzea návštěvníkem od jeho příchodu do instituce po rozloučení 

se zaměřením na pracovníky muzea, s nimiž se během své návštěvy dostane do styku 

- specifika komunikace s vybranými cílovými skupinami z hlediska pracovníků v první linii 

- komunikační bariéry a pozitivní komunikace na pracovišti. 

 Účelem takto vymezených bloků, za jejichž náplní i strukturováním stála Mgr. Zdeňka 

Kulhavá, historička MVČ, bylo rozpoutat zájem o otevřenou diskusi napříč škálou profesí 

v paměťových institucích a navázat na závěry, vzešlé z názorů účastníků předešlých 

pracovních setkání v Brně a Jihlavě.  Velmi zajímavým momentem dne byla diskuse nad 

kompetencemi, dovednostmi a znalostmi, kterými by měl vládnout pracovník muzea na pozici 

kustoda tak, jak je vymezuje Národní soustava povolání. Napříč pracovními pozicemi, od 

kustodů a pokladníků až po pracovníky managementu našich muzeí, panovala během částečně 

řízených rozhovorů vzácná shoda, že popisovaná úroveň požadovaných kompetencí kustoda 

ve většině nadefinovaných kategorií a ustanovení zdaleka neodpovídá reálným potřebám  

a nárokům návštěvníků, kteří přicházejí v posledních letech do českých paměťových institucí. 

Pro zdárný průběh pracovního setkání dostali přihlášení účastníci již v rámci přípravy na 

seminář komplexní metodiku, o jejíž body se pak mohli při diskusi opírat. Organizátorky akce 

vyšly z předpokladu, že jim zisk tohoto návodného materiálu zároveň přinese příležitost se  

i po návratu do domovských institucí opakovaně zamýšlet nad jednotlivými tématy semináře. 

Pro ostatní zájemce o studium řešené problematiky je elektronická podoba popisované 



metodiky dostupná také na webových stránkách AMG, konkrétně v oddíle věnovanému 

aktivitám Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku.  

 Součástí programu byla také prohlídka výstav Na vlnách pod plachtami a Ochechule, 

ďasové a další bájní tvorové moří, na niž navázala bohatá diskuse účastníků akce o tom, jakou 

roli dnes hraje ve výstavách kustod. Mgr. Kateřině Tomeškové, Ph.D., která za výbor komise 

moderovala akci a zároveň vedla i diskusi, se podařilo vytvořit takové podmínky pro 

meziprofesní sdílení názorů, že muzejní pracovníci, kteří každodenně zastávají tuto funkci, na 

místě svým vedoucím sdělovali, co od nich návštěvníci skutečně očekávají a jak na řešení 

uspokojení jejich potřeb sami nahlížejí. Společenství přítomných muzejníků, které pak v této 

souvislosti o to více věnovalo zvláštní pozornost úvaze o významu profesní činnosti kustoda  

a jeho specifikách, došlo k řadě zajímavých zjištění. Už na první pohled bylo například 

zřejmé, že se výčet reálných potřeb a zájmů návštěvníků vyjádřený prostřednictvím názorů 

kustodů v mnohém liší od představ, které jejich vedoucí pracovníci do té doby zastávali. 

Věříme, že tuto veřejnou konfrontaci názorů muzejníků, která kromě shody přinesla i celou 

škálu odlišných výpovědí, lze považovat za výzvu k případnému uspořádání dalších 

pracovních jednání na předložené téma. Společně trávený čas, naplněný smysluplnou diskusí 

muzejníků v  prostorách architektonicky nadčasového přednáškového sálu a obohacený 

návštěvou dvou zdařilých výstav královehradeckého muzea, byl zakončen komentovanou 

procházkou po historickém centru města. Jejího vedení se ujala zdejší muzejní pedagožka, 

Mgr. Marie Havlová, která představila historicky významné město na soutoku Labe a Orlice 

především jako zcela jedinečné místo proslulé moderní architekturou. 

 Z uvedených skutečností vyplývá, že výsledky popisovaného pracovního setkání 

vypovídají o vynakládání nemalého úsilí muzejněpedagogické komise určit postavení 

pracovníků v první linii a podnítit tak další diskusi muzejníků na téma přesného vymezení 

jejich kompetencí napříč pracovními pozicemi. Za snahou o kultivaci profesního jednání lze 

tentokrát spatřovat odborný zájem společenství o podporu efektivní komunikace se 

zákazníkem, což může také například znamenat – naučit se seriózně ohlížet po budování 

dobré profesní pověsti té či oné muzejní instituce. Je nabíledni, že se na počátku 21. století 

osvícení muzejníci rozhodli jít cestou vzdělávání a pokouší se společně hledat vhodné 

způsoby i strategie, kterými lze snížit možná rizika profesních ztrát a selhání. A ač se 

prvoplánově nabízí člověku souhlasit s názorem moudrých předků – „errare humanum 

est“ (chybovati je lidské), tak si pod vlivem stále sílící konkurence musí i naši muzejníci čím 

dál tím více uvědomovat nutnost nastoupení změn „k lepšímu“ a konečně mezi sebou začít 

otevřeně mluvit o vstřícných podobách cest vůči potřebám,  zájmům a názorům návštěvníků... 


