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Úvod  
Výstavy jsou výkladní skříní muzeí. Efektivní prezentace muzejních sbírek a informace 
poskytovanédivákům na výstavách jsou aktivity, které jsou pro muzea jedinečné, a převážná 
část publika je zná právě prostřednictvím výstav.  
 
Muzejní výstavy jsou komplexní událostí, a dokonce i ty nejskromnější vyžadují čas, energii, 
zkušenost a odborné znalosti početného týmu. Muzea jsou si dnes již vědoma toho, že 
efektivní plánování, management zdrojů, výzkum a interpretace, péče o sbírky, marketing, 
prodej reklamních předmětů, design a výroba, programy pro veřejnost, publikační činnost a 
fundraising – tedy získávání finančních a jiných zdrojů –společně napomáhají plnit poslání 
muzea. Pro profesi muzejníků je však také podstatné, aby neztratili ze zřetele význam 
výstavy jako takové.  
 
 
Charakteristika vynikajících výsledků pro muzea ve Spojených státech  
Standardy a ukazateleuvedenév tomto dokumentu vycházejí z materiálu Charakteristické 
znakyvynikajících výsledků Americké aliance muzeí (AAM Characteristics of Excellence) a 
pomáhají objasnit její principy, a to zejména ty obsažené v oddílu Vzdělávání a interpretace. 
Zmíněné Charakteristické znaky představují klíčové standardy pro muzea a byly navrženy 
tak, aby bylo možné je přizpůsobit muzeím libovolného typu a rozsahu. Jsou 
využíványaliancí v jejích Akreditačních a hodnotících programech (Accrediation and Museum 
Assessment Programs) a v dalších oborových standardech a hodnoceních a slouží jako 
podklad pro standardy a nejlepší praxe rozvinuté Profesionálními sdruženími Americké 
aliance muzeí (AAM Professional Networks).  
 
Standardy pro pořádání muzejních výstav a ukazatele vynikajících výsledků jsou zároveň 
určující pro Výroční soutěž ve vynikajících výsledcích výstavní činnosti (Annual Excellence in 
Exhibition Competition) – společný projekt následujících Profesních sdružení Americké 
aliance muzeí: 

– Komise kurátorů (Curators Committee; CurCom) 
– Národní asociace muzejního výstavnictví (National Association for Museum 

Exhibition; Name) 
– Výbor pro výzkum a hodnocení muzejních návštěvníků (Committee on Audience 

Research and Evaluation; CARE) 
– a Komise pro vzdělávání (Education Committee; EdCom). 

 
Vítěz soutěže je oceněn za vynikající či pozoruhodný formát výstavy uspořádané libovolným 
typem muzea, zoo, akváriem, botanickou zahradou a jakoukoli další nekomerční institucí 
nabízející výstavy určené nejširší veřejnosti.  



 
 
Charakteristické znaky vynikajících výsledků, odpovídající Standardům muzejních 
výstav a ukazatelům vynikajících výsledků  
 
Důvěra veřejnosti a zodpovědnost 
1.4 Muzeum se snaží být přístupné a srozumitelné pro všechny a nabízí příležitosti pro vyžití 
co nejrozmanitějšího spektra návštěvníků. 
1.5 Muzeum aktivně uplatňuje svoji roli ve smyslu služby pro veřejnost a za zásadní aspekt 
této role považuje vzdělávání. 
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1.6 Muzeum zřetelně deklaruje a dokládá své odhodlání poskytovat veřejnosti duševní i 
fyzický přístup k muzeu a jeho zdrojům.   
 
Poslání muzea a jeho strategické plánování  
2.5 Muzeum si stanovuje měřítka vlastního úspěchu a využívá je k hodnocení svých aktivit, 
atyto aktivity tomuto hodnocení následně přizpůsobuje.  
 
Vzdělávání a interpretace  
5.1 Muzeum jasně stanovuje zevrubné cíle svých vzdělávacích programů, své filozofie a 
poslání a je schopno doložit, že jeho činnost je s těmito cíli v souladu.  
5.2 Muzeum si je vědomo charakteristických rysů a potřeb svých stávajících i potenciálních 
návštěvníků a tohoto povědomí využívá při formování způsobů interpretace svých výstupů.  
5.3 Kontext interpretace muzejních sbírek vychází z relevantního výzkumu.  
5.4 Muzea věnující se primárnímu výzkumu tento výzkum provádějí v souladu se standardy 
vědecké práce.  
5.5 Muzeum využívá techniky, technologie a metody přiměřené jeho vzdělávacím cílům, jeho 
obsahu, struktuře návštěvníků a zdrojům.  
5.6 Muzeum každému typu návštěvníků předkládá přesný a odpovídající obsah. 
5.7 Činnost muzea zaměřená na interpretaci jeho sbírek má soustavně vysokou kvalitu.  
5.8 Muzeum pravidelně hodnotí efektivitu své činnosti zaměřené na interpretaci svých sbírek 
a výsledky tohoto hodnocení využívá při plánování a zdokonalování svých aktivit.  
 
 
Standardy pro pořádání muzejních výstav  
Úspěšná výstava je taková, která dokáže z fyzického, intelektuálního a emocionálního 
hlediska zaujmout ty, kdo ji navštíví, a je jim srozumitelná. Následující nástin standardů a 
související nejlepší praxe/ukazatelů kvalitního výsledku představuje charakteristické prvky 
výstavy, které obecně vedou k jejímu úspěchu. Kvalifikovaně připravená výstava 
ovšemnemusí nutně vykazovat všechny. Každé muzeum a každá výstava jsou jedinečné. 
Níže popsané standardy proto nelze chápat jako normativní. Ve skutečnosti existuje jen málo 
norem zaručujících dobře koncipovanou a uspořádanou výstavu. Vždy by měl zůstat prostor 
pro účelnou odchylku od normy – která často bývá vítaná a vydařená.  
 
Níže uvedené standardy pro pořádání výstav v muzeích jsou rozčleněny do sedmi hlavních 
kategorií doplněných popisem toho, co v každé kategorii zakládá její účinnost, a výběrem 
specifických způsobů, jakými lze danou kategorii na výstavě vyjádřit. Tyto jednotlivé výčty se 
v některých případech překrývají a opakují, to je však na tomto místě záměrem vzhledem 
k míře, nakolik úzce jsou všechny kategorie propojené.  



 
 
1. Povědomí o návštěvnících výstavy 
Muzeum výstavu připravuje s jasným a jasně deklarovanýmpovědomím o tom, jaká je její 
cílová skupina – její předchozí znalosti, zájmy, způsoby učení, přístup či očekávání týkající 
se představeného tématu – a jaké zážitky a zkušenosti má těmto návštěvníkům poskytnout. 
 
K dosažení těchto cílů mohou mezi jiným napomoci následující vodítka:  

– Pořadatelé výstavy jsou ve fázi její přípravy schopni identifikovat cílovou skupinu 
návštěvníků. 

– Rozhodnutí týkající se obsahu výstavy, relevantních vyjadřovacích prostředků a 
výstavní koncepce jsou založena na povědomí o návštěvnících, na něž má výstava 
primárně cílit.  

– Výstava během přípravy bere v potaz hlas komunity a tam, kde je to na místě, 
reflektuje i rozmanité úhly pohledu.  
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2. Hodnocení výstavy 
Během přípravy výstavy a/nebo po jejím zahájení jsou prováděny hodnotící studie s cílem 
pochopit dopad výstavy na její návštěvníky ve vztahu k cílům celého projektu. 
 
K dosažení těchto cílů mohou mezi jiným napomoci následující vodítka: 

- Již na počátku přípravné fáze se muzeum věnuje sběru informací s cílem porozumět 
cílové skupině návštěvníků, a to včetně jejich primárních zájmů a/nebo jejich znalostí 
souvisejících s námětem výstavy.  

- Potenciální návštěvníci výstavy jsou zapojeni do formování určitých prvků výstavy, 
zejména těch, jež zahrnují interaktivní složky. 

- Po ukončení výstavy muzeum provede souhrnné hodnocení, jež by mělo vypovídat o 
tom, zda návštěvníci na výstavu reagovali kladně a zda jejich reakce a poznatky na 
výstavě získané odpovídaly jejímu předpokládanému záměru a dopadu. 

- K hodnocení výstavy prostřednictvím nejrůznějších vodítek, například Rámce pro 
hodnocení vynikajících výsledků (Framework for Assessing Excellence), jsou přizváni 
i zaměstnanci daného muzea, kteří měli na výstavě praktický podíl.  

 
3. Obsah výstavy 
Obsah připravované výstavy je předem důkladně prozkoumán a připraven a předložen 
k připomínkování pro ověření jeho věcné správnosti a také relevance ohledně 
námětu/námětů výstavy a současného stavu vědomostí v dané oblasti.  
 
K dosažení těchto cílů mohou mezi jiným napomoci následující vodítka: 

– Téma výstavy výběrem sbírkových předmětů, prostředí, jevů a dalších prostředků 
materiální prezentace obsahu odpovídá výstavnímu formátu a rozsahu. 

– Jakýkoli autorský záměr, předpojatost a stanoviska předkládané na výstavě jsou jako 
taková také představena, jasně identifikována nebo připsána konkrétním zdrojům.  

– Exponáty jasně sdělují, „kdo hovoří“ – jasně rozlišují mezi fakty a fikcí či názorem a 
reálným a nereálným.  

– Obsah výstavy je při výběru médií vyjádřen s využitím nejlepší metodologie, jakou má 
pořádající muzeum k dispozici.   

– Volba médií využitých na výstavě efektivně zprostředkovává její obsah. 



– Obsah výstavy je aktuální.  
– Při jakékoli formě prezentace výstavy je používán spisovný jazyk. 
– Muzeum při přípravě výstavy učinilo vše pro to, aby měla pro návštěvníky patřičný 

význam. 
 
 
4. Muzejní sbírky 
Výběr a způsob prezentace exponátů podtrhují intelektuální obsah výstavy. 
 
K dosažení těchto cílů mohou mezi jiným napomoci následující vodítka:  

- Výběr exponátů vyjadřuje nejdůležitější myšlenky výstavy. 
- Muzejní sbírky byly efektivně využity tak, aby odrážely a umocnily námět a obsah 

výstavy.  
- Výstava klade důraz na autenticitu prezentovaných exponátů. 
- Tam, kde je to vhodné, výstava upřesňuje materiální povahu a formu exponátů a 

způsoby, jakými vznikly (včetně výrobních metod a technologií). 
- Při výstavě byly náležitě a dostatečně ošetřeny otázky péče o exponáty a 

bezpečnosti. 
- Exponáty jsou vystaveny způsobem odpovídajícím jejich povaze. 
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5. Interpretace / Komunikace výstavy 
Informace zprostředkovávané výstavou a její poslání jsou jasné a koherentní. Pokud tomu 
tak není, existuje pro to pádný důvod.  
 
K dosažení těchto cílů mohou mezi jiným napomoci následující vodítka: 

- Výstava předkládá jasnou myšlenku nebo soubor myšlenek, které jsou návštěvníkům 
představeny tak, aby pro ně byly srozumitelné. 

- Výstava zahrnuje vzájemně koherentní, srozumitelné a konzistentní formáty sloužící 
prezentaci jejího obsahu a vyvolávající reakci. 

- Pokud výstava zahrnuje dohady a subjektivní názory, je zcela zřejmé, že jsou 
prezentovány jako takové.  

- Tam, kde je to vzhledem k představenému námětu vhodné, výstava nemusí 
předkládat konečné odpovědi; stačí, jestliže podnítí k otázkám a poskytne platformu 
k rozvoji myšlení.  

- S ohledem na cíle a obsah výstavy a cílovou skupinu návštěvníků organizátoři 
výstavy zvažují rozmanité způsoby interpretace (včetně, ne však výhradně, popisek, 
interaktivních médií, videa, audia a podobně).  

- Informace a myšlenky představené v jednotlivých oddílech výstavy se navzájem 
doplňují a podtrhují a umocňují její celkové vyznění.   

- Výstava svým obsahem návštěvníky inspiruje a vtahuje. Nemá být podnětná jen 
intelektuálně; její autoři se také snaží u publika podporovat sociální integraci a 
interakci a poskytnout alespoň některé z nepřeberného množství příležitostí 
k navázání osobních a smysluplných vztahů.  

 
 
6. Vizuální aspekt výstavya její produkce 
Média sloužící interpretaci výstavy jsou zvolena, přizpůsobena a poskytnuta tak, aby obsah 
výstavy efektivně zprostředkovala návštěvníkům a dokázala je do tohoto obsahu aktivně 
zapojit.  



 
K dosažení těchto cílů mohou mezi jiným napomoci následující vodítka: 

- Námět a celkové vyznění výstavy lze výrazně podpořit jejím estetickým ztvárněním.  
- Média tvořící součást výstavy jsou uživatelsky komfortní a srozumitelná. 
- Orientační systém výstavy, její prostorové uspořádání a směrování návštěvníků jsou 

v souladu se zamýšlenými cíli výstavy. 
- Veškeré prostředky sloužící k interpretaci výstavy a jejích exponátů, jakými jsou 

například popisky, systém značení, nábytek, způsob instalace, vysvětlující texty, 
interaktivní a audiovizuální média, nové technologie a podobně, jsou využívány 
nápaditým a tvůrčím způsobem. 

- Jednotlivé prvky designu výstavy jsou dobře promyšlené a v rámci výstavy jsou 
používány jednotně. 

- Výstava je navržena a probíhá tak, aby vše, co je její součástí, bylo během jejího 
trvání spolehlivé, snadno udržovatelné a dostatečně odolné. 

- Krátkodobé a putovní výstavy jsou navrženy a organizovány způsobem 
odpovídajícím parametrům častého vystavování, časté instalace a deinstalace a 
přepravy.   

 
 
7. Pohodlí a bezpečí návštěvníků a přístupnost co nejširšímu spektru publika 
Výstava je uspořádána tak, že bere v úvahu veškeré aspekty pohodlí a pozitivního prožitku 
návštěvníků, a to včetně fyzického, intelektuálního a společenského.  
 
K dosažení těchto cílů mohou mezi jiným napomoci následující vodítka: 

- Sám fyzický prostor výstavy (její uspořádání, osvětlení, podlahové krytiny a podobně) 
je navržen tak, aby vyhovoval návštěvníkům nejrůznějších postav a schopností, kteří 
se v něm tak mohou pohybovat bez omezení a s výstavou interagovat.  

- Výstava by měla být koncipována tak, aby jí porozuměli a poučili se z ní návštěvníci 
nejrůznějších věkových skupin a kultur a s nejrůznějšími kognitivními schopnostmi. 
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- Prostředí, v němž je výstava instalována, je navržen tak, aby se v ní při interakci 
s exponáty cítili bezpečně a pohodlně návštěvníci nejrůznějších věkových kategorií a 
kultur.  

- Pokud je součástí výstavy potenciálně znepokojivý obsah či materiál, jsou návštěvníci 
o této skutečnosti informováni předem, aby se mohli včas informovaně rozhodnout, 
zda takový obsah či exponáty chtějí či nechtějí shlédnout.  

- Popisky a veškerý informativní materiál, které tvoří součást výstavy, jsou čitelné a 
srozumitelné. 

- Návštěvníkům je na výstavě poskytnuta možnost sezení.  
 

 
Ukazatele vynikajících výsledků muzejních výstav  
Celá řada výstav je dobrá a připravená velmi kompetentně a profesionálně. Každý rok se 
nicméně objeví i výstavy, které jsou přímo vynikající – a to tím, že přesáhly dosavadní 
měřítka praxe z hlediska vědecké interpretace, obsahu, schopnosti zapojit návštěvníky a 
získat jejich reakci a hodnocení, architektury a uspořádání či zavedení inovativních postupů, 
které posunujívpřed hranice zavedené praxe. Takové výstavy jsou velmi důležité ajsou 
názorným příkladem toho, že muzejní výstavymohou v pozitivním smyslu rozvíjet 



aproměňovat vnímání a zkušenosti návštěvníků – tedy plnit roli, jakou jim veřejnost často 
připisuje.  
 
K dosažení těchto cílů mohou mezi jiným napomoci následující vodítka: 

- Určité prvky výstavní architektury jsou novátorské. 
- Výstava nabízí nový úhel pohledu na prezentované téma či nový vhled do 

problematiky. 
- Výstava je založena na zcela nových informacích. 
- Výstava sumarizuje a prezentuje dosavadní úroveň poznání či sbírkové materiály 

překvapivě, provokativně či podnětně.  
- Součástí výstavy je možnost interakce návštěvníků, kteří na ni mohou díky jejímu 

uspořádání či obsahunově či vynalézavě reagovat.  
- Na výstavě jsou k dispozici inovativním způsobem využitelná média, materiály a další 

prvky. 
- Výstava je výjimečně nádherná a výjimečným způsobem schopná vyvolat silnou 

osobní, emocionální reakci a/nebo je v konstruktivním smyslu nezapomenutelná. 
- Výstava vyvolává reakce diváků, jež proměňují jejich dosavadní zkušenosti. 

 
Návštěvníci výše zmíněné zkušenosti většinou popisují následovně:  

– Ten zážitek se mi neustále vrací. 
– Dokonale mi to otevřelo oči.  
– Na XXX už se nikdy nebudu dívat jako dřív. 
– Něco tak vzrušujícího tu už dlouho nebylo. 
– Vyrazilo mi to dech. 
– Běhal mi mráz po zádech. 
– Konečně tomu rozumím! 
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