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Z ápadočeské muZeum v pl Zni
komise pRo pR áCi s veŘe JnosTÍ  
a muZe JnÍ pedaGoGiku amG
Z ášT iTu nad akCÍ pŘe v Z al  
pRimáToR měsTa pl Zně mGR. maRTin Ba x a  
a k aTedR a unesCo pRo muZeoloGii  a svě Tové dědiC T v Í

ak TuálnÍ TRendy  
v muZe JnÍ pReZenTaCi a eduk aCi i i i .
na Téma

neobyče jné možnosti  
neform álního  
v Zděl ávání

současná muZeJnÍ edukaCe svými meTodami, foRmami a ZaměŘenÍm 
na RůZné CÍlové skupiny muZeJnÍho puBlika pŘekRačuJe ZažiTé 
pŘedsTavy o možnosTeCh vZdělávánÍ v muZeu. konfeRenCe 
Je RoZdělena do dvou TemaTiCkýCh Bloků. pRvnÍ den 
Bude věnován pRopoJovánÍ foRmálnÍho  
a nefoRmálnÍho vZdělávánÍ. dRuhý Blok se  
ZaměŘÍ na pReZenTaCi někTeRýCh méně časTýCh podoB  
muZeJnÍ edukaCe, kTeRé však svým inovaTivnÍm  
pŘÍsTupem oTevÍRaJÍ nové možnosTi a účinněJšÍ  
ZpůsoBy pRáCe s muZeJnÍm puBlikem.  
edukačnÍ možnosTi kulTuRnÍCh insTiTuCÍ  
Jsou vskuTku neoByčeJné.



pRoGRam konfeRenCe
aktuální trendy v muZejní edukaCi a preZentaCi iii.

pondělí 3. června 2019
téma dne:  
propojování formálního a neformálního vZdělávání
9.00—10.00  registrace účastníků
10.00—10.30  zahájení konference
  Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., náměstek ministra kultury pro řízení 

Sekce kulturního dědictví, primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa  
a ředitel Západočeského muzea v Plzni PhDr. František Frýda 

hl avní příspěvky konferenCe
10.30—11.15  doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, 

Katedra pedagogiky a psychologie): Je možné naUčit DobrU?
11.15—11.45  bob Kartous, eDUin:  
 Což taKHle nevzDělávat se JeDen Den v týDnU ve šKole?
11.45—12.45 oběd, možnost prohlídky Zčm

blok ZahraničníCh předášek 
příspěvky budou simultánně tlumočeny do českého jazyka

12.45—13.15   matija Dronjić (etnografické muzeum, zagreb): tHe engaging 
mUseUm anD tHe intangible CUltUral Heritage/ mUzeUm, 
Které  vás vtáHne Do DěJe a neHmotné KUltUrní DěDiCtví  

13.15—13.45  željka bosnar salihagić (tyflologické muzeum, zagreb): 
Programs for visitors witH visUal imPairment / 
Programy Pro zraKově Postižené návštěvníKy

13.45—14.15  tjaša Juhart (muzeum loutkářství, ljubljana): PUPPetry Heritage 
getting oUt of tHe box/ loUtKářsKé DěDiCtví a JeHo PřesaHy

14.15—14.30 diskuse k odpolednímu bloku příspěvků
14.30—15.00 přestávka na občerstvení
15.00—16.00  blok příspěvků ve formátu Pecha Kucha (10minutové): mezinároDní 

a meziinstitUCionální ProJeKty v mUzeJní eDUKaCi 
  Terezie čermáková, Jana macháčková (muzeum umění v olomouci):  

artCome: na vlnách tvořivosti a mezinárodní spolupráce
  Barbora dvořáková: interpretace „o páté…“ – neformální inspirace 

z velké Británie
 Tomáš pruner (Západočeská univerzita v plzni): společně do muzea
 silvie čermáková (muzeum vysočiny Jihlava):  
 nové formy spolupráce napříč institucemi
  Jakub halaš, petra skřivánková, adéla venerová (muzeum Říčany):  

hranice formálního a neformálního vzdělávání
  Jitka petřeková (národní památkový ústav): Zprostředkování kulturního 

dědictví napříč muzejní, galerijní a památkovou edukací



16.00—19.00 Paralelní bloKy
 16.00–19.00 
 a) ubytování / prohlídky vybraných kulturních institucí
 17.00–19.00
  b) otevřené volební plenární zasedání komise pro práci s veřejností a muzejní 

pedagogiku amG (národopisné muzeum plzeňska, nám. Republiky 13; 
účast členů komise je nezbytná)

od 19:00   společenský večer  
s rautem a živou hudbou v depo2015 (presslova 14) 

úterý 4. června 2019 
téma dne:  
neobyčejné možnosti neformální edukaCe
8.30—9.45 blok příspěvků (15minutové):  
 těžKá témata a „nové“ PUbliKUm v mUzeJní eDUKaCi
  veronika kolaříková (muzeum romské kultury):  

místa paměti: úvaha o vzdělávání o holocaustu v muzejním prostředí
  denisa Glacová, martina kutková (židovské muzeum v praze): vím, co se 

stalo: interdisciplinární výuka s využitím studentského vyučování
  simona šindlářová (moravské zemské muzeum):  

muzeum v nemocnici, muzeum na cestě…
  věra pinnoy (Galerie středočeského kraje):  

potenciál muzejní edukace pro osoby s alzheimerovou chorobou
  Jitka králová (Regionální muzeum mělník):  

ano, pane doktore…  experiment 3 v 1:  
první pomoc, zdravý životní styl a zdravotnictví v současné i prvorepublikové 
praxi jako téma sociálně preventivního projektu v muzejním prostředí

9.45—9.55  diskuse k bloku příspěvků
9.55—10.15  přestávka na občerstvení
10.15—11.45  blok příspěvků (15minutové):  
 neobyčeJné možnosti tyPů a témat Programů v mUzeíCH i.
  pavlína komínková, daniela pernesová (muzeum Blanenska):  

šifrované hry v muzeu blanenska
  miroslava Brůnová (oblastní muzeum v Chomutově):  

únikovka, ano či ne?: Zpracování výročí 30 let od sametové revoluce
  petra Caltová, monika stránská (národní muzeum):  

prahou za přírodou – projekt občanské vědy
  martina marxová (muzeum a galerie orlických hor v Rychnově nad kněžnou): 

pípáci a tajní agenti: edukační program k ornitologické expozici 
„památník karla plachetky“

  pavlína pitrová (oblastní galerie vysočiny v Jihlavě): náš street art
  ida muráňová, Barbora škaloudová (národní galerie v praze):  

seCretář – když se obyčejné věci stávají neobyčejnými 
11.45—11.55  diskuse k bloku příspěvků
11.55—12.55  oběd



12.55—14.25 blok příspěvků (15minutové):  
 neobyčeJné možnosti tyPů a témat Programů v mUzeíCH ii.
  oldřich Bystřický, hana dočkalová (národní galerie v praze):  

interaktivní studia
  pavla Trantinová žvachtová, stanoslava moravcová 

(hornické muzeum příbram): možnosti neformálního vzdělávání 
v hornickém muzeu příbram

  Jakub Jiřiště, Terezie křížkovská, adéla mrázová  
(národní filmové muzeum, praha): nafilm: národní filmové muzeum

 martina sedláková (Zámek žďár nad sázavou): aby muzeum nebyla nuda
 sylvie pecháčková (Západočeské muzeum v plzni): vzdělávání mezi kořeny
 světlana drábová: mohou mít muzea zásadní roli v procesu inkluze?

14.25—14.30 diskuse k bloku příspěvků
14.30—15.15 panelová diskuse o podpoře talentovaných dětí (nidv)
  diskusní panel přiblíží moderní trendy ve vzdělávání nadaných žáků v 

prostředí muzeí. Zaměří se na představení vzdělávacích programů T-praxí 
ve vlastivědném muzeu Jesenicka, které proběhly v roce 2018. Jedná se 
o program, kdy nadaný žák je zapojen do týmu připravujícího výstavu od 
navrhování koncepce, přes tipování výstavních předmětů, výzkumnou činnost 
až po propagační a ekonomickou stránku výstavy. 

  Diskutovat budou ředitel Vlastivědného muzea Jesenicka Mgr. Pavel Rušar; 
odborný pracovník muzea, archeolog Mgr. Milan Rychlý; absolvent T-praxe, 
žák  Gymnázia a střední odborné školy Rýmařov, Marek Palys; učitelka ZŠ 
Jeseník, Mgr. Světluše Smékalová; prezidentka asociace ředitelů základních škol, 
Mgr. Hana Stýblová a RNDr. Stanislav Zelenda, pracovník systémové podpory 
nadání z Talentcentra NIDV.

  Diskusní panel moderuje Iva Vachková, vedoucí lektorského oddělení 
Muzea hlavního města Prahy.

15.00—15.10 závěrečná diskuse a zakončení konference


