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VYTVOŘENÍ ZÁSAD PREZENTACE A POPULARIZACE MOVITÉHO KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ V GALERIÍCH / ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2016 

 
Pracovní  skupina  pro  oblast  péče  o  návštěvníky  a  jejich  zážitek  pracovala  ve  složení 
Alexandra Brabcová, Olga Kubelková, Karin Militká, Lucie Haškovcová, Lucie Kabrlová, Jiřina 
Bělohradská, Marcela Pelikánová a Alice Křížová Stuchlíková. 

 
V roce  2016  vytvářela  zásady  doporučené  praxe  pro  muzea  výtvarného  umění  v práci 
s návštěvníky se specifickými potřebami. V rámci grantu MK ČR byl rovněž pořízen překlad 
Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design. 

 
A) OBLAST PÉČE O NÁVŠTĚVNÍKY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI 

 
V oblasti péče o návštěvníky se specifickými potřebami bylo v roce 2016 cílem shromáždit a 
zobecnit příklady dobré praxe z jednotlivých galerií a muzeí umění. Jak se posléze ukázalo, 
členkami pracovní skupiny se staly edukátorky z členských galerií, které v této oblasti dosáhly 
významných úspěchů. Ve většině dalších zkoumaných institucí existuje buď zavedená praxe, 
nebo přinejmenším dílčí zkušenost s návštěvníky s různými typy specifických potřeb. 

 
Pracovní skupina v oblasti péče o návštěvníky se specifickými potřebami se snažila na svých 
schůzkách, které vedla Alexandra Brabcová (externí expertka), sjednotit pojmosloví těchto 
činností v muzeích umění a galeriích zejména proto, že bylo potřeba sjednotit terminologii 
používanou v jednotlivých institucích s obecně závaznou terminologií používanou v České 
republice a vyhnout se tak jejímu nesprávnému používání. Pracovní skupina si byla vědoma 
potřeby  její  sjednocení  a  výkladu  k  připravovanému  dotazníku,  aby  z něj  ve  výsledku 
nevycházela zavádějící data. A zároveň to bylo nutné i pro účely zpracování manuálu dobré 
praxe. 

 
Hlavním záměrem práce skupiny bylo zmapovat rozsah jednotlivých činností a jejich 
různorodost pro všechny zastoupené cílové skupiny. Tím se podařilo shromáždit data o 
rozsahu činnosti muzeí umění s návštěvníky se specifickými potřebami, která doposud nebyla 
souhrnně známa, a zároveň získat kvantifikující informace, které dále mohou sloužit pro 
argumentaci při profesionalizaci oboru muzejního edukátora. 

 
Na rozdíl od předcházejících let nebyl zpracovaný dotazník tak rozsáhlý jako v předešlých 
letech, protože v této oblasti stačilo získání základních dat. Rovněž byla tato činnost okrajově 
zkoumána  v předchozích  dotazníkových  šetřeních,  které  byly  podpořeny  v grantových 
projektech MK ČR v předchozích letech. 

 
Shromážděné kazuistiky, které měly původně sloužit jako podklad ke zpracování 
sumarizujících doporučení, se ukázaly natolik zásadní a přínosné, že se pracovní skupina 
rozhodla je redakčně sjednotit tak, aby bylo možné je obecně sdílet se zájemci o tuto 
problematiku nejen z řad  edukátorů  v muzeích  uměních  a  galeriích,  ale  i  z jiných 
paměťových kulturních institucí. 

 
Výsledky činnosti pracovní skupiny v roce 2016 byly překvapující a přínosné pro samotné 
členky pracovní skupiny. Ukázalo se, že oproti obecnému přesvědčení, je práce s návštěvníky 
se  specifickými  potřebami  v galeriích  a  muzeích  umění  nejen  zastoupena,  ale  často  i 
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dlouhodobě a systematicky rozvíjena. Významným výsledkem šetření je skutečnost, že z 60 
% byla návštěva dané cílové skupiny v galerii nebo muzeu umění iniciována přímo ze strany 
edukátora, který tak aktivně nabízí nové formy služeb. Edukátoři nerezignovali na přípravu 
vzdělávacích programů a dalších aktivit pro návštěvníky se specifickými potřebami ani v těch 
případech, kde narážejí na celou řadu překážek. Mezi ty největší patří velice malé procento 
bezbariérových  institucí,  což  se  ukazuje  jako  velký  problém  i  vzhledem  k inkluzívnímu 
vzdělávání. Lze očekávat, že galerie a muzea umění budou čím dál častěji navštěvovat školní 
skupiny s žáky a studenty se specifickými potřebami. Je pak otázkou, jak je možné zajistit 
tuto inkluzi v plně bariérovém prostoru. 

 
Přes všechny bariéry a nepříznivé okolnosti pro tuto činnost vyvíjejí muzea umění bohatou, 
rozmanitou a extenzivní činnost na poli sociální inkluze a ukazují svůj skutečný potenciál 
v této oblasti. Z dotazníku vyplynulo, že tato činnost je však za současného stavu 
na hranici udržitelnosti, a to zejména proto, že při velkém rozsahu různých typů 
vzdělávacích činností  a doprovodných aktivit,  které galerie a muzea umění  koncipují  a 
realizují zejména pro školní skupiny ve všech věkových skupinách, ale i pro další cílové 
skupiny  (jak  bylo  zjištěno  v dotazníkovém  šetření  v roce  2015,  které  sledovalo  rozsah 
vzdělávacích  činností),  je  náročná  příprava  speciálních  vzdělávacích  programů  pro  tuto 
cílovou skupinu vysoce časově  dotována z jejich osobních rezerv.  Tento stav, kdy jsou 
vysoce specializované programy realizovány jen díky osobní angažovanosti edukátorů, je 
nadále neudržitelný. Rovněž se ukázalo, že většina cílových skupin, jejichž postižení nebo 
znevýhodnění je možné kvalifikovat v pásmu lehké až střední, si dokáže návštěvu užít, a 
dokonce  z ní  mít  i  dlouhodobý  zážitek.  V závěru  dotazníku  mapoval  vlastní  postřehy 
edukátorů  z práce  s návštěvníky  se  specifickými  potřebami.  V odpovědích  se  často 
objevovalo, že tito lidé jsou nejvděčnějšími návštěvníky. 

 
Z tohoto důvodu je součástí předmětu grantové žádosti Rady galerií ČR na rok 2017 rovněž 
zastoupení těchto cílových skupin v činnosti muzeí umění a galerií. Tuto činnost chceme 
integrovat do celkových strategických plánu edukační činnosti v muzeu, včetně specifikování 
podmínek v oblasti personální, finanční, prostorové a organizační. 

 
Pro usnadnění vyplňování a následného vyhodnocování byla opět zvolena forma 
elektronického  dotazníku,  který  byl  v dispozici  šest  týdnů,  od  poloviny  října  do  konce 
listopadu. Po celou dobu bylo možné členy pracovní skupiny kontaktovat s jakýmikoliv dotazy 
a nejasnostmi tak, abychom skutečně zjistili data, která je možné vzájemně porovnávat. Bylo 
důležité nejenom shromáždit data o systému práce se znevýhodněnými skupinami v činnosti 
muzeí a galerií, která se až doposud shromažďovala jen útržkovitě, a to za určité cílové 
skupiny, ale i kvantifikující informace, které dále mohou sloužit pro argumentaci při 
profesionalizaci oboru muzejního edukátora a pro profesionalizaci činnosti muzeí umění 
směrem k veřejnosti. 

 
Cílem práce bylo navázat na aktivity v předchozích letech, kdy jsme zjišťovali data v oblasti 
personálního,  finančního  a  materiálně  technického  zajištění  edukační  práce  v členských 
galeriích Rady galerií České republiky (dále jen RG Č R), a zmapovat rozsah vzdělávacích 
činností i různorodost vzdělávacích programů pro jednotlivé cílové skupiny. Hlavním úskalím 
této práce bylo roztříštěné a nejednotné pojmosloví, které se někdy používá i nesprávně. A 
totéž  se ukázalo  v případě  práce  s pojmoslovím  týkajícím  se typologie znevýhodnění  a 
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postižení. Pracovní skupina si byla vědoma potřeby jeho sjednocení a výkladu k 
připravovanému dotazníku, aby z něj ve výsledku nevycházela zavádějící data. 

 
Vyhodnocení dotazníku Práce s návštěvníky se specifickými potřebami v muzeích 
umění 
18 institucí z 27 členských galerií a muzeí umění RG ČR vyplnilo celkem 20 dotazníků, 
protože ve dvou galeriích se lišila situace podle budov. V několika institucích došlo v průběhu 
roku k výměně na postu edukátora,  a  ti  pak často  neměli  k dispozici  data,  která byla 
potřebná k vyplnění dotazníku. 

 
V dotazníkovém šetření se ukázalo, že galerijní edukátoři oproti původním předpokladům 
(založeno na průzkumu webových stránek institucí a publikaci AMG, které o této činnosti 
neinformují dostatečně, či zcela nedostatečně) sami iniciativně rozšiřují v této oblasti základní 
standardizované služby muzeí umění. Vzhledem k reálným podmínkám jsou výsledky této 
činnosti  až  ohromující.  Z tohoto  důvodu  se  pracovní  skupina  rozhodla  zpracovat  tuto 
tematiku nad rámce grantového  zadání  a  ze  všech institucích zastoupených  v pracovní 
skupině   byly   proto   zpracovány   rozsáhlé   kazuistiky   činnosti   s využitím   sjednocené 
terminologie. 

 

Pro další rozvoj této činnosti byly identifikovány následující bariéry: pouze 5 % institucí je 
plně bezbariérových. Právě absence těchto bezbariérových prostor je často nahrazena 
outreach  aktivitami  v jednotlivých  zařízeních  (nemocnice,  LDN,  domovy  seniorů),  které 
organizují edukační pracovníci galerií a muzeí umění. Významné tady je, že nerezignují a 
sami hledají další možnosti, jak vyjít vstříc osobám se specifickými potřebami a jsou sami 
iniciátory těchto aktivit. 

 
Dotazníkové šetření také ukázalo, že u mnoha skupin návštěvníků se specifickými potřebami 
jde o práci systematickou. To znamená, že se tyto skupiny do galerie nebo muzea umění 
opakovaně vracejí. S takovými skupinami je možné volit i náročnější výtvarné aktivity a 
v mnohém na předešlou práci navazovat. Ze skupin, které se nejčastěji do galerií a muzeí 
umění opakovaně vrací, jsou to zejména skupiny návštěvníků s lehkým (60 %) a středním 
(40 %) mentálním postižením. Ze skupin ohrožených sociálním vyloučením jsou to pak 
senioři (50 %). Překvapivě vysoké procento opakování – 40 % –  mají i návštěvy edukátorů 
s programy v různých zařízeních (LDN, nemocnice, domovy seniorů atd.). 

 
Skryté rezervy se ukazují v práci se skupinami, se kterými muzea umění neumějí dlouhodobě 
pracovat (sociálně vyloučení –   přistěhovalci, menšiny, drogově závislí, nezaměstnaní, děti 
v ústavní péči, osoby s nedostatečnou finanční kapacitou rodinného zázemí). Limitem může 
být i to, že si edukátoři uvědomují, že v první řadě chrání originální hodnoty kulturního 
dědictví a na specifické kopie předmětů, které by mohly být v těchto případech využívané, 
nejsou dostatečné finanční zdroje. 

 
Při způsobu oslovení jednotlivých skupin nebo institucí je jednoznačně preferován osobní 
kontakt s pracovníkem, který má danou skupinu na starosti nebo osobním mailem. Práce 
s těmito skupinami je časově a osobně daleko náročnější na komunikaci a organizaci, kdy je 
naprosto  nedostačující  běžná  forma  PR,  která  zde  může  být  jen  podpůrnou  aktivitou. 
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Z tohoto  důvodu,  pokud  edukátor  z galerie  nebo  muzea  umění  odjede,  jsou  zpravidla 
přerušeny kontakty navázané na tuto osobu a trvá dlouhou dobu, než se podaří spolupráci 
obnovit. 

 
Dotazník také ukázal, že pouze 10 % galerií a muzeí umění využívá specializovaného 
externisty  (odborníka  na  znakovou  řeč,  arteterapeuta  apod.)  a  jen  jedna  galerie  má 
edukátora se specializovaným vzděláním pro návštěvníky se specifickými poruchami. Ostatní 
se snaží doplňovat své vzdělání návštěvou kurzů, seminářů, četbou odborné literatury nebo 
oslovením instituce, která se touto specifickou potřebou zabývá. Neexistuje však žádná 
celistvá nabídka seminářů, která by se zaměřila na jednotlivé skupiny specifických potřeb. 

 
Vzdělávací činnost v galeriích a muzeích umění pro návštěvníky se specifickými potřebami si 
vyžaduje jiné hodnotící parametry výkonu práce edukátora než například práce s běžnou 
školní skupinou (není zde možné  uplatnit mechanické srovnávání). Skupiny návštěvníků 
v této cílové skupině jsou početně mnohem menší, ale zároveň vyžadují delší časovou dotaci 
a mnohem cílenější přípravu specializovaných programů s ohledem na konkrétní specifika 
jednotlivých skupin. Bohužel tato časově, finančně i lidsky velice náročná práce negeneruje 
z pohledu kvantitativního hodnocení činnosti galerií a muzeí umění dostatečně společenské 
ani finanční benefity pro poskytující instituce, a proto není ani managmentem galerie i muzea 
umění ani garanty veřejné služby správně oceněna a podporována. 

 
 
ZÁVĚR 

 
 
Shromážděná data naprosto jednoznačně dokazují, že celá tato činnost je v režii samotných 
institucí – tedy galerií a muzeí umění, a to jak personálně, finančně i organizačně. 

 
Z těchto důvodů by bylo zapotřebí na úrovni Ministerstva kultury ČR poskytnout této 

činnosti systémovou podporu, umožnit doplňující specializované vzdělávání edukátorů, 
adekvátně jejich práci ohodnotit a vypisovat specializované dotační programy, které budou 
koncipovány tak, aby zohlednily specifika této vzdělávací práce pro návštěvníky se 
specifickými potřebami, v tomto případě v galeriích a v muzeích umění. 

 
Zprávu zpracovaly: Olga Kubelková, Alexandra Brabcová, Karin Militká 


