
 

Zohlednění psychodidaktického faktoru učení  

v mezích mediálního světa 

prizmatem muzejní pedagožky 

(na příkladu edukace historie optického průmyslu) 



Příklad dobré praxe edukačního využití… 



…historického potenciálu jednoho velkého průmyslového podniku 

na Moravě 

Otázka č. 1: 

S jakým moravským 

městem souvisí 

všechna dobová 

vyobrazení? 



Rok 2013 je ve znamení významného výročí nejen v historii města 

Přerova, ale i v dějinách českého průmyslu vůbec… 

Primární a zcela zásadní otázku, která se od prvopočátku nabízela  
při vizích o realizačním přístupu prezentace, bylo možné pojmenovat  

jako problém „Jak správně nadefinovat cílové skupiny potencionálních 
návštěvníků a jakými cestami je vhodně oslovit?“ 

                                                                          
                                                                                          Svět zájmů 

 

 

 

        Svět znalosti 
 

Seriózní promýšlení efektivních vzdělávacích metod přiléhavých  
ke způsobu zprostředkování technicky náročného tématu  
v edukačním programu, a to hned v několika variantách…  



Svět odborníků 

    Svět laiků 



Jak zpropagovat vyselektovanou formu prezentace,  

aby se stal potenciál její edukace přitažlivým  

pro široké spektrum návštěvníků? 



Zohledňování zájmu a znalosti návštěvníka  

skrze bohatou škálu propagačních materiálů 



Jednotný vizuální styl 

 



Zvažování faktorů učení  

v obsahu (i struktuře) edukačního programu  

„Jak se láme světlo  

aneb Proč optika nesouvisí s opicí“ 

Ontodidaktická a psychodidaktická, ev. kognitivní rovina učení 

? 



Muzejní edukace „na švu“  

mezi historickým a fikčním světem 

aneb Co je a co není pravda… 

Otázka č. 2: 

Do jaké míry je (nejen dětským) 

návštěvníkům jasné, zda lze připojit 

starý fotoaparát k počítači  

a prohlížet si z něj na monitoru 

fotografický snímek? 



Samoobslužný program  

jako jedna z možných forem muzejní edukace  

aneb Cesta za poznáním s učební pomůckou 

Otázka č. 3: 

Jde opravdu o nepřímou 

facilitaci učebních procesů 

dětského návštěvníka anebo 

lze považovat opičáka Flexíka  

za skutečného průvodce? 



„Školní pomůcky 

nemusím. Ale ten 

muzejní kufřík,  

to je fakt hustý…“ 

(Pavel, 11 let) 

Muzejní kufřík  

jako soubor 

didaktických 

pomůcek 



Dětské panely ve výstavě 

jako didaktické obrazy ukazující cestu mladým badatelům 

Otázka č. 4: 

Jde o příklad denotačního 

nebo konotačního významu 

promluvy obsahu 

krátkodobé výstavy? 



Vztah mezi ontodidaktickou a psychodidaktickou 

znalostí obsahu výstavy 

 

Otázka č. 5: 

Dostáli jsme napříč muzejními 

profesemi serióznímu zvážení 

požadavků vzhledem  

k věkovým, psychologickým  

a individuální zvláštnostem 

návštěvníků? 

 

„Vždycky je jednodušší přizpůsobit se 

dětem…“ (paní Alice, Muzeum 

Mladoboleslavska) 



Výstavní prostory jako herní platforma (nejen) pro děti 

„Pionýři a historici dávají 

diapozitivy do promítačky 

zásadně obráceně“ (poznání 

pionýrky a muzejní 

pedagožky o Muzejní noci) 



Metoda objektového 

učení aplikovaná  

do didaktické hry 

„Hele, prohlídni si ho pořádně! Takhle  

z blízka jsem ho snad ještě nikdy neviděla…“ 

(Blanka, 15 let)  



Okénko do světa plného klučičí fantazie 

„Jardo, ty tu pušku držíš, jak prase kost…  

A puškohled se tomu říká, protože se tím taky 

kouká… Tak, už je to lepší… Teď vypadáš jak 

Silvestr… ne, ten po Vánocích… ale 

Stallone…Jen ty svaly zůstaly doma, že…“  

(Petr, 12 let) 
 
 



Zobecňování (přírodovědného) tématu  

aneb Jak a proč hledá (dětský) návštěvník kontext? 

Otázka č. 6: Co se děje s obsahem sebelepší výstavy, když se není čeho chytit? 



Schopnost „vyučovat“ návštěvníky má častěji  

celek výstavy než samotná muzeálie  

Učícím subjektem v edukační rovnici  

je muzejní výstava jako celek! 



Námět tvořivě expresivní úlohy:  

Přičichni si k práci  

pana fotografa… 

…aneb Co také nabízí  

samoobslužný program 



Námět  

tvořivě expresivní úlohy: 

Nejen tajemství duhy leželo 

hvězdářům po dlouhá staletí  

v hlavě… 

…a co už se nedaří  

bez přímé facilitace 

edukátora během programu 



Námět tvořivě expresivní úlohy: Co se stane, když  

se jeví všechny  geometrické tvary tak trochu jinak… 

„Muzejní pedagog či lektor má 

největší potenciál ovlivnit výstavu  

ve smyslu výchovného efektu“ 

(Hooper-Greenhill, Tripps,  

Ulbricht, Jůva) 

Otázka č. 7: Co všechno v životě 

lidí ovlivňuje nesprávné nebo 

matoucí vnímání reality? 



Dětský panel ve spojení se sbírkovým předmětem  

či substitutem umožňuje základní úroveň učení v muzeu  



Správná interpretace předmětu (nebo jeho části) 

 dá většinou nejen dětskému návštěvníkovi pořádně zabrat 

Otázka č. 8: Je 

kaleidoskop a krasohled 

pojmenování stejné věci? 



Pochopit a naučit se správně zprostředkovávat obsahy  

muzejních výstav obecně vyžaduje profesionální přístup 



Za vhodné řešení samoobslužné formy  

muzejní edukace lze považovat hravou nabídku  

možnosti aktivního plnění učebních úloh 

společně se započetím bohatého reflektivního rozhovoru  

(nejlépe za odborného dohledu metodického vedení) 

Otázka č. 9: Který člen pracovního 

týmu MCMP dohlíží na hladký průběh 

poznávání ve výstavě Meopta 80? 



 

Samostatná učební úloha 

„Pozor, vyletí ptáček!  

aneb Jak může být  

s paní Kompozicí zábava?“ 

„Děcka, že by se 

mohlo jednat  

o dobré příklady 

muzejní edukace  

po 22 hodině?“ 



Edukace na druhou  

aneb Přidaná hodnota vzdělávání  

pro dospělé návštěvníky 

Otázka č. 10: Který geometrický tvar lze 

považovat za přiléhavé řešení přitažlivé 

muzejní edukace ke specifickému účelu  

nasycení potřeb náročného badatele  

z řad dospělých návštěvníků? 



Muzejní edukace  

pro starší a pokročilé… 



Lechtivá tajemství (me)optické muzejní noci 



 Otázka č. 11: V letech 1947 – 1970 se stala Meopta  

jedním z největších výrobců ................ na světě 

? 





Dobové reklamní foto podniku Meopta  

na zcela nový typ zvětšovacího přístroje (Opemus)  

jako jediné možné řešení problému 



     Otázka č. 12: S jakými fotoaparáty excelovala Meopta  

v roce 1958 na výstavě Expo v Bruselu? 

? 





Model Mikroma II obdržel na svět. výstavě zlatou medaili. Tento 

fotoaparát o rozměrech 40×74×38 mm byl vybaven objektivem 

1:3,5/20 mm a průhledovým hledáčkem. 



„Edukační derniéra“ výstavního projektu 



Aktivní prezentace dobrého příkladu muzejní edukace 

v rámci celostátní akce 



Přírodovědné bádání  

v letošní pilotní výstavě MKP 

Meopta 80. Historie optického 

průmyslu v Přerově 

Samoobslužný program pro rodiny  

s dětmi a návštěvníky od pěti do sta let 

pod názvem Jak se láme světlo  

nezklamal a pobavil 



Edukační návštěva prezentované výstavy obohatila  

společenství myslí mezi teoretiky a praktiky  

a podpořila kultivaci muzejně-pedagogického oboru 



Závěrem… 

V roce 1933 si Dr. Alois Mazurek, který 

celým srdcem propadl vědě zvané optika, 

ve spojení s podnikatelem a stavitelem 

Ing. Aloisem Benešem nechává udělit 

živnostenský list  

pro „Tovární výrobu jemné mechaniky“.  
 

V roce 2013, tj. 80 let poté,  

se historií přerovské Optikotechny 

za ŠKOLU HROU zabývala 

Mgr. Kateřina Tomešková,  

muzejní pedagožka 

(ve spolupráci s Jitkou Hanákovou, 

paní fotografkou MKP) 



Děkuji za pozornost 

Více informací o realizacích edukačního programu a další fotodokumentace: 

www.prerovmuzeum.cz,  

www.scholaservis.cz, www.prerovskydenik.cz, www.nejlepsiadresa.cz, 
www.mfdnes.cz,  

www.rozhlas.cz, www.ktvprerov.cz. 
 

Kontakt:  

tomeskova@prerovmuzeum.cz 

725337426  
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