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Abstrakt 

Bakalářská práce je zpracována na téma Muzejní edukace v přírodovědných a technicky zamě-

řených expozicích a její vliv na vzdělávání žáků. Cílem bakalářské práce je zmapovat základní 

nabídku paměťových institucí v Kladně a jeho okolí, a následně navrhnout zlepšení některých 

vybraných programů těchto institucí, včetně doporučení využití nových didaktických pomůcek. 

Práce je rozčleněna celkem na dvě části. V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na 

význam a výchovný smysl paměťových institucí, charakteristiku muzejního pedagoga, správné 

definovaní muzejní edukace, muzejních metod a jednotlivých didaktických prostředků. Závěr 

teoretické části je věnován popisu součinnosti školy a muzea. V praktické části se bakalářské 

práce věnuje vybrané metodě výzkumu a charakteristice města Kladna, ve kterém výzkum pro-

bíhá. Dále zde nalézáme výzkumný vzorek paměťových institucí a návrhy zlepšení vybraných 

edukačních programů, které přispívají k efektivnímu učení. Praktická část je ukončena sezná-

mením se s přesahem zlepšujících návrhů do oblasti výuky na střední škole, a především také 

s výhodami, které plynou z propojení muzejní a školní výuky. 

Klíčová slova 

Muzeum, muzejní pedagog, muzejní edukace, výukové metody, didaktické prostředky. 

Abstract 

This bachelor thesis is elaborated on the topic of museum´s education in science and technical 

expositions and their effect on pupils' education. The aim of the bachelor thesis is to map the 

basic offer of memory institutions in Kladno and its surroundings, and then to propose an im-

provement in some selected programs of these institutions, including recommendation how 

to use new didactic aids. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part of 

the thesis is focused on the meaning and educational meaning of memory institutions, charac-

teristics of the museum teacher, the correct definition of museum education, museum meth-

ods and individual didactic resources. The conclusion of the theoretical part of thesis is devoted 

to the description of the cooperation between the school and the museum. The practical part 

of the thesis deals with a selected methods of research and characteristics of the city of Kladno, 

where the research took place. Furthermore, in this part of the thesis we find a research sample 

of memory institutions and proposals how to improve selected educational programs that con-

tribute to the effective learning. The practical part of the thesis is finished with getting ac-

quainted with the overlap of improving proposals into the field of teaching in high school and 

especially with the advantages that flow from the connection of museum and school teaching. 

 

Key words 

Museum, museum teacher, museum education, education methods, didactic resources. 
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Úvod 
 

K výběru tématu předložené bakalářské práce přispěl můj zájem o problematiku zabýva-

jící se propojením paměťových institucí a školy. Již několik let učím na základní škole a 

jsem přesvědčena o tom, že chybí informovanost o možnostech využívat v plném roz-

sahu muzejně edukační programy, které jsou připravovány muzejními pedagogy a dal-

šími odborníky v nejrůznějších paměťových institucích.  

 

Často dochází k nepřesné nebo dokonce žádné komunikaci mezi školou a muzejním pe-

dagogem, a přitom právě propojení praktické, nebo také zážitkové výuky v muzeu s teo-

retickými znalostmi, které žáci nabydou ve škole, je nesmírně důležité. Pokud se nad 

tímto zamyslíme, dojdeme k závěru, že i když je škola primární institucí výchovně vzdě-

lávacího významu, není institucí jedinou, která svým posluchačům předává informace. 

V dnešní době existuje již bohatý výběr paměťových institucí, které svým posluchačům 

předávají informace zcela odlišnou a často atraktivnější a zajímavější formou, než je tomu 

právě ve školách. Výuka tak může být chápána jako proces, kdy se žáci seznámí se zá-

kladními informacemi ve škole a muzejní pedagog, jim tyto informace ucelí zábavnou a 

kreativní činností. Díky tomu, dochází k lepšímu zapamatovávání a uchovávání nových 

pojmů, které nesporně v dětech zanechávají emoce a dlouhodobé zážitky. 

 

Cílem této bakalářské práce je zmapovat základní nabídku vzdělávacích programů v blíz-

kosti Základní školy Doberská, která se nachází v Kladně. Následně pak navrhnout zlep-

šení vybraných edukačních programů těchto paměťových institucí, včetně využití nových 

didaktických pomůcek. Práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. V teoretické 

části jsou popsány základní informace a poznatky, které napomáhají čtenáři v orientaci 

bakalářské práce a přispívají k úplnému porozumění výzkumného tématu. V teoretické 

části je definováno muzeum, jako paměťová instituce a dále zde nalézáme popis vý-

chovně vzdělávacího významu muzea. Je nesmírně důležité, si v tomto úseku také připo-

menout důležitou úlohu muzejního pedagoga a vymezit edukaci, se všemi jejími náleži-

tostmi. Závěr teoretické části je věnován součinnosti muzea a školy. Jelikož právě pamě-

ťové instituce napomáhají školám vybavit jejich žáky klíčovými kompetencemi. Jsou roz-

víjené především kompetence komunikativní, kompetence k učení, ale také kompetence 

sociální a personální. 

 

Praktická část je zaměřena na charakteristiku metody, která je v tomto úseku práce vyu-

žívána, jelikož představuje alternativu ke kvalitativnímu výzkumu. Čtenář se zde sezna-

muje s charakteristickými znaky města Kladna a s jeho historií, která je pro zaměření pa-

měťových institucí a jejich následnou tvorbu vzdělávacích programů značně důležitá. Ná-

sledujícím krokem je zmapování výzkumného vzorku a seznámení se s metodikami jed-

notlivých edukačních programů v těchto institucích. Až po této fázi je možné přistoupit 

k navržení zlepšujících změn vybraných edukačních programů s využitím nových didak-

tických pomůcek. V závěru praktické části jsou také uvedeny možné návrhy v oblasti vý-

uky pro úroveň střední školy.  
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Přínosem této bakalářské práce je tedy zmapování základní nabídky edukačních pro-

gramů v Kladně. Dále navržení konkrétních zlepšení některých vybraných programů i 

s možností využití nové didaktické pomůcky, která by byla použita nejen během daného 

programu, ale mohla by být užita i během školní výuky. V neposlední řadě se snaží baka-

lářská práce přiblížit čtenáři důležitost propojení a spolupráce mezi muzejní a školní vý-

ukou.   
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1 Teoretická část  

1.1 Charakteristika muzea a jeho výchovný smysl 
 

Pokud se zamyslíme nad slovem edukace, která bude tuto bakalářskou práci provázet, 

nejspíše přijdeme na to, že je to proces učení, vyučování, výchovy nebo také předávání 

poznatků tzv. edukantovi. Však tato bakalářská práce má v názvu muzejní edukaci, a tudíž 

je nejprve nutné si definovat pojem muzeum a všechny další náležitosti, které k muzeu 

patří. 

 

Muzeum je specifická instituce, která se zabývá sbíráním, uchováváním ale i vystavová-

ním určitých hmotných, v dnešní době nejspíše i nehmotných dokladů lidské kultury a 

přírody. Muzeum bylo také definováno Mezinárodní radou muzeí ICOM takto: „Muzeum je 

nezisková, permanentně působící instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, ote-

vřená veřejnosti, která získává, uchovává, odborně zpracovává, zprostředkovává a vysta-

vuje hmotné a nehmotné dědictví lidstva a jeho životního prostředí za účelem vzdělávání, 

studia a potěšení.“ (ICOM, 2020) 

 

Charakteristické znaky muzejní pedagogiky můžeme naleznout v Itálii v období rene-

sance, kdy byly budovány při lékařských fakultách botanické zahrady s nejrůznějšími rost-

linami. Tyto botanické zahrady se pomalu stávaly místem, kde se pro veřejnost prezento-

vala výuka lékařství a farmacie. V 17. a 18. století představovala univerzita, muzeum i ne-

mocnice místo určené pouze odborníkům.  Muzeum se tak pomalu stalo místem studia a 

výzkumu pouze pro specialisty a nikoli pro širokou veřejnost. (Šobáňová, 2014) Na sklonku 

18. století a v průběhu celého 19. století docházelo k zakládání prvních muzeí v evrop-

ských zemí. Vznikala především regionálně směřovaná muzea, stále se však zaměřovala 

spíše na služby odborné veřejnosti a upřednostňovala především funkci sběratelskou a 

badatelskou. Edukační funkce začala sílit až na počátku 20. století poté, co se v roce 1903 

na sjezdu evropských muzejníků v německém Mannheimu projednala změna v orientaci 

působení všech muzeí. Muzea se nově měla zaměřovat svou činností nejen na vědecké 

pracovníky, ale také měla působit svou činností k široké veřejnosti. V témže roce vzniklo 

mnichovské Německé muzeum mistrovských děl, přírody a techniky. Toto muzeum si dá-

valo za cíl primárně plnit výchovně-vzdělávací cíle. Autor muzejně pedagogické kon-

cepce muzea pan George Kerschenteiner uvažoval o muzejní edukaci v kontinuitě na 

školní vzdělávání a vznesl požadavek k postupnému propojení obsahu muzejních sbírek 

se školským učivem. (Horská, 2019) 

 

Další významnou osobností se stal německý reformní a muzejní pedagog Adolf Re-

ichwein, který působil během druhé světové války, jako vedoucí oddělení Škola a mu-

zeum při Muzeu německého národopisu v Berlíně. Svou činností významně přispěl k po-

chopení muzea, jako místa pro učení, poznávání a vzdělávání. Položil tedy základy spolu-

práce školy a muzea, ale jako jeden z prvních začal aktivně používat termín muzejní pe-

dagogika. Edukační funkce získala rovnoprávné postavení až v druhé polovině 20. století. 

(Horská, 2019) 
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Jak již bylo v definici muzea řečeno, k funkcím muzea také patří: získávání, uchovávání a 

zkoumání hmotných dokladů o člověku a jeho prostředí. Tyto funkce tvoří pak základ pro 

funkce další a to: zprostředkovávání a vystavování těchto hmotných dokladů o člověku a 

jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení. Pokud se zabýváme vý-

chovným smyslem muzea, zjistíme, že jsou odborníci rozděleni do dvou skupin. První sku-

pina výchovný smysl popírá, tito odborníci vidí smysl muzea spíše ve vědecké činnosti 

muzea a na tradičních způsobech informování veřejnosti o odborných výsledcích. Toto 

prezentování se odehrává prostřednictvím expozic nebo publikační činnosti muzea. Mu-

zeum má v tomto pojetí spíše charakterizovávat místo, kde leží otevřená kniha vědění.  

Druhá skupina odborníků má na tento smysl muzea poněkud jiný názor a to ten, že smysl 

nadřazují všem muzejním činnostem. Tedy, že muzeum má za úkol nejen sbírky zkoumat, 

spravovat a ochraňovat, ale má se také podrobně zajímat o to, zda jsou pro návštěvníka 

sbírky čitelné, srozumitelné a jsou mu k užitku. Podle této koncepce by mělo v muzeu 

docházet k záměrnému a organizovanému předávání poznání a muzeum by tedy mělo 

být místo, kde se z té knihy učíme teprve číst.  

 

První ani druhá skupina by však bez sebe navzájem nedokázala fungovat. Výchovné am-

bice nepochybně pramení z muzeality předmětů, a tedy právě díky procesu muzealizace 

jsou získávány zcela jedinečné zdroje výchovných příležitostí. Výchovná orientace muzea 

by neměla být chápána, jako situace, kdy by měly být muzejní předměty pouze názor-

nými didaktickými pomůckami při běžné školní výuce, naopak muzeálii, stavíme v celé 

její ucelenosti do centra edukačního procesu. Všechny muzejní činnosti svým dílem při-

spívají k předávání a rozvoji kultury, což vede také k hlavnímu úkolu výchovy, a proto se 

muzeum řadí k výchovným organizacím. (Šobáňová, 2012)  

Např. níže se nalézá fotografie žákyně, která pracuje s muzeálií v uceleném edukačním 

procesu, dále také vidíme žáky nižších ročníků, kteří pracují se vhodným edukačním ma-

teriálem v daném programu.  Proces muzejní edukace se uskutečňuje ve Sládečkově 

vlastivědném muzeu v Kladně a ekologickém středisku Čabárna, o kterých bude napsáno 

níže, a fotografie se zde uvádějí, jako vhodný materiál pro doplnění výše zmíněných faktů. 

Obrázek 1.1 Seznamování se s dobovým plánem města Kladna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně (Sládečkovo 

vlastivědné muzeum, 2021) 
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Obrázek 1.2 Ekosystém les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, Naučné středisko ekologické výchovy Čabárna (Naučné 

středisko ekologické výchovy, 2021). 

1.2 Výchova a vzdělávání v muzeu 

Dle Průchy lze výchovu definovat jako: „Činnost, která ve společnosti zajišťuje předávání 

duchovního majetku společnosti z generace na generaci. Jde tu o zprostředkování vzorců 

a norem chování, komunikačních rituálů, hygienických návyků apod., jež se uskutečňuje 

prostřednictvím rodinné výchovy již od nejranějšího věku dětí. V tomto smyslu je výchova 

v pedagogickém pojetí hlavní složkou procesu socializace, jenž se zkoumá v jiných vě-

dách. “  (Průcha, 2000 str. 14) Z této definice by někomu mohlo připadat podobné pojetí 

výchovy a socializace, ale v těchto definicích je značný rozdíl. Na rozdíl od socializace je 

výchova záměrné působení na osobnost člověka s cílem dosažení změn v různých slož-

kách jeho osobnosti. I přesto, pokud by muzea zůstala pouze u klasické formy svého pů-

sobení. Pokud by muzea nevytvářela žádné jiné edukační aktivity, které by byly s výsta-

vami propojenými, pak i přes to jsou v samém základu výchovy výchovnými institucemi, 

protože záměrně působí na své návštěvníky, ale i na celou společnost během edukačně-

výchovného programu a vyvíjí činnost, která zabezpečuje mezigenerační předávání du-

chovních statků.  

 

Vzdělávání je proces, o kterém se často v muzeologii hovoří. Opět lze na tento termín 

pohlížet dvěma směry. První směr by nás přesvědčoval o tom, že v širším pojetí je vzdě-

lávání totožné s výchovou, tedy, že vzdělávání je proces všestranné humanizace a kulti-

vace člověka. Druhý směr nás však nutí přemýšlet o vzdělávání jinak a to, že je to proces 

záměrného a organizovaného osvojování poznatků, dovedností, postojů aj. A právě o 

slovním spojení „organizované osvojování“ je tak často v muzeích diskutováno. Negativní 
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postoj k organizovanému vzdělávání vyplývá z toho, že je typicky realizováno ve škole a 

je spojeno s pěvně daným školním programem. Vzdělávání však nelze sdružovat pouze 

se školou. Přeci muzeum je také organizovanou institucí, která má svá jasně definovaná 

pravidla, vzhledem k nabízeným expozicím. Tudíž organizované osvojování poznatků, po-

stojů, dovedností a hodnot, nemusí být realizováno pouze ve škole, jako vzdělávací insti-

tuci, ale také může probíhat zcela nenásilnou a neformální formou, která může být mno-

hem lépe návštěvníkem přijímána. Dále musíme brát v úvahu celoživotní vzdělávání, 

které nemusí být uskutečňováno ve školském zařízení, ale může být realizováno muzej-

ním prostředím. 

1.3 Muzeum-specifické edukační prostředí 

Muzeum poskytuje všem žákům, studentů, odborníků, ale i učitelům a rodičům místo 

k učení, které je zcela odlišného od školního vzdělávání. V první řadě je si nutné uvědomit, 

že muzeum není školou a nesnaží se nahradit funkci školského zařízení. Muzejní edukace 

vyplývá z přímé návaznosti muzea, jako místa a jeho přímé kontinuity na muzeálie, tedy 

obsah sbírkového fondu daného muzea. (Šobáňová, 2012). Žáci či studenti mají možnost 

v procesu svého učení se setkávat s jedinečnými artefakty, modely či nástroji, které re-

prezentují kulturní hodnoty. Specifickým prostředím se dále muzeum stává proto, že vý-

stavy a expozice se v průběhu času mohou měnit v závislosti na sbírkotvorné a výstavní 

činnosti dané instituce. Významným prvkem, se kterým se žáci v muzeu setkávají, je 

uspořádanost vystavených exponátů v kontextu konkrétní výstavy a expozic. Množství 

vystavených exponátů, jejich přesné uspořádání a vizuální stránka hraje významnou roli 

v upoutání pozornosti a navázání komunikace s daným žákem. (Mrázová, 2010) 

 

Edukační prostředí muzea, pokud je vhodně využito pro proces učení, uplatňuje zásadu 

aktivního učení a dále pracuje s emocionalitou návštěvníka v tomto případě žáka.  Me-

toda objektového učení by měla být alfou a omegou celého muzea a měla by tak stát i 

v jádru všech učebních aktivit. Tedy žák může aktivně vstupovat do komunikace s jednot-

livými artefakty a postupně dospívá k jejich interpretaci. Metoda objektového učení spolu 

se smyslovými zkušenostmi a racionálním poznáváním zpřístupňuje žákovi muzealitu. 

(Horská, 2019) 

 

Edukační činnosti, které se v muzeu odehrávají, jsou vázány na svůj specifický prostor da-

ného muzea, ten žákům nabízí zcela odlišné prostředí od školy. Jedná se zejména o roz-

lohu muzea o rozvržení komponentů a exponátů, velikost sálů, zakomponované osvětlení 

a dále akustika všech místností. (Mrázová, 2010) Toto prostředí může navodit příjemnou 

neformální atmosféru k učení, ale také může být zdrojem potíží vedoucích k narušení 

soustředění žáků a ztrátě jejich pozornosti. Například pokud je expozice malá na práci 

s celou třídou, žáci neslyší muzejního pedagoga nebo zvukový doprovod výstavy, pak žáci 

velmi rychle ztrácí svou pozornost a navodit klidné a příjemné prostředí je velmi náročné.  
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Významně odlišné jsou také časové možnosti učení ve školní třídě a v muzejních institu-

cích. Většinu edukačních programů v muzeu provází časová dotace, však čas v tomto pří-

padě bereme, jako orientační. Muzejní pedagog se nemusí omezovat předepsanou časo-

vou šablonou, jako standartní vyučovací hodina. Časová dotace může být dokonce brána 

pouze, jako orientační, vzhledem k náročnosti, tématu a využitých pomůcek daného pro-

gramu. Muzeum přirozeně nabízí učitelům a žákům možnost strávit v muzeu libovolně 

dlouho dobu s možností opakování návštěvy. (Horská, 2019) 

1.4 Charakteristika muzejního pedagoga 

Každý vzdělávací program v muzeu má svou jedinečnou přípravu a charakter. Stavba 

vzdělávací lekce vychází nejen z charakteru muzea, ale také z osobnosti muzejního pe-

dagoga a motivace jednotlivých programů. Muzejní pedagog je ten člověk, který navozuje 

v návštěvníkovi, ať dospělému nebo dítěti zájem o dosud pro něj nezajímavé předměty a 

různými formami mu kontakt s nimi zajišťuje. Muzejní pedagog je osobností, která je po-

stavena vždy na straně návštěvníka a snaží se naslouchat všem jeho potřebám. Tato 

osobnost musí již v několika málo prvních minutách zaujmout publikum a navodit tak 

pokud možno trvalý zájem o bádání v hlubších vrstvách vědění. Informace, kterou by měl 

muzejní pedagog zaujmout, by měla být výstižná, zajímavá, přínosná a originální. Muzejní 

pedagog představuje most mezi návštěvníkem a knihou poznání a jeho úlohou je naučit 

návštěvníka v knize danou kapitolu číst. Muzejní pedagog plánuje, řídí a vyhodnocuje mu-

zejně edukační proces a měl by se řídit při plánování edukačních aktivit těmito zásadami: 

a. edukační aktivity mají mít jasně ustanovené místo a rámcově se držet charakteru 

a posláním instituce, 

b. edukační aktivity se plánují na úrovni edukačního oddělení daného muzea, 

c. stanovení a dodržování cíle a jeho naplnění. 

Plánování a příprava všech edukačních lekcí mají několik klíčových komponentů, bez kte-

rých by výsledný edukační program nemohl fungovat: 

a. správný výběr výukových cílů, 

b. výběr dílčích činností a jejich synchronní rozvržení, 

c. příprava správných pomůcek, 

d. vymezení způsobu hodnocení, 

e. přizpůsobení věku. 

Muzejní pedagog, jako odborník by měl svůj výklad a edukační aktivity přizpůsobit typu a 

věku návštěvníka a tím respektovat jejich výchovně-vzdělávací potřeby. Muzejní aktivity 

mají různou formu pojetí, ať se jedná o klasické komentované prohlídky, interaktivní pro-

hlídky, kdy se sám návštěvník stává lektorem, dále to mohou být práce s pracovními listy 

a pomůckami, workshopy či různé naučné hry. Co je však velmi důležité, je to, že návštěv-

ník různého věku, pohlaví i předpokladů se stává součástí procesu a nenásilnou formou 

může být vychováván a vzděláván.  (Šobáňová, 2014) 

1.5 Vymezení pojmu edukace 

Jak již bylo řečeno výše, muzeum je tedy instituce, kde se odehrává nejen výchovný, ale 

také vzdělávací proces. Pojem edukace nebo také pojem edukační realita nám propojuje 
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edukační procesy, které se nemusí odehrávat pouze ve škole, ale také v muzeu. Tedy 

tento koncept vhodně integruje jak výchovu, tak i vzdělávání. Všestrannost pojmu edu-

kace je velmi přínosná právě tehdy, pokud se orientujeme na méně typické edukační pro-

středí, jimž je právě muzeum a jeho netradiční formy edukace, které jsou odlišné od fo-

rem využívaných ve školském zařízení. Pojem edukace, jak bylo řečeno, obsahuje výchovu 

a vzdělání a neapeluje na jejich stálém rozšiřování. Při edukaci je zaměřena pozornost na 

subjekt a objekt, subjekt se učí a objekt mu učení zprostředkovává. Pokud bychom toto 

tvrzení uvedli na příkladu, tak žák (subjekt) je učen objektem-exponátem. K tomuto vzá-

jemně propojenému procesu napomáhá nejen učitel žáků, ale, a především muzejní pe-

dagog. 

Edukační proces probíhá tedy ve vhodném edukačním prostoru a za vhodných podmínek 

s využitím nejrůznějších exponátu v určitém čase.  (Šobáňová, 2012) V muzejní edukaci 

nesmíme opomíjet komponenty, které muzejní edukaci provázejí. Mezi nejdůležitější 

prvky se zařazují: 

a. edukační cíle, 

b. obsah edukace, 

c. součinnost pedagoga a návštěvníka, 

d. edukační metody, 

e. organizační formy, 

f. didaktické prostředky, 

g. podmínky, za kterých edukační proces probíhá. 

Vztahy mezi vyjmenovanými prvky jsou do značné míry zdrojem dynamiky edukačního 

procesu. Činnost, kterou muzejní pedagog vykonává spolu s návštěvníky, je naplněna ob-

sahem a směřuje k určitému cíli. Z pozice žáka probíhá během edukačního procesu pro-

ces poznávací, který spočívají v postupném osvojování si vědomostí, dovedností, hodnot 

a postojů. (Jagošová, 2010) 

1.5.1 Cíle muzejní edukace 

Cíle edukace v jejich různých rovinách jsou považovány za základní pedagogickou kate-

gorii, která usměrňuje a dynamizuje všechny složky edukačního procesu. Cíle edukace 

jsou představeny z hlediska jejich obecnosti vyjádřené v pyramidě cílů. (Průcha, 2009) Py-

ramida cílů je prezentována od nejvýše postaveného, ústředního cíle. Z těchto ústřední 

základních a pro nás nejdůležitějších cílů, odvozujeme cíle nižší, tedy obecné a dílčí. Tyto 

cíle míří již ke konkrétnímu plnění obsahu edukace, která se dále zpřesňuje v cílech ope-

račních. Operační cíle se týkají jednotlivých edukačních situací a úkolů.  

 

Pro úspěšné stanovení cílů je vhodné využít metodu SMART. Tato metoda se velmi často 

objevuje v nejrůznějších společnost, kdy chytré a promyšlené plánování je nedílnou sou-

částí dobrého manažera. Však ani ve škole či v muzeu by neměl na strategické plánování 

pedagog zapomenout. Každé plánování ať jde o firemní zakázku, školní hodinu nebo mu-

zejní expozici, zahrnuje systematické stanovení cílů, úkolů a činností, které jsou nezbytné 

pro jejich dosažení. Není však možné stanovit reálný plán bez rozhodování a zvažování 
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všech možných překážek. A právě metoda SMART napomáhá nejen muzejnímu pedago-

govi definovat jednotlivé cíle.  

 

 S - specific (specifický)-cíl musí být konkrétní, jasně definovaný. Čím přesněji bude 

cíl definován, tím snadněji se bude dále plnit. 

 M - measurable (měřitelný)- splnění cíle musí být možné posoudit. 

 A - accepted (akceptovatelný)-účastníci se s nimi mohou ztotožnit. 

 R - realistic (reálný)-cíle musí být reálné a splnitelné. 

 T - timed - cíle časově ohraničené, vymezené, dobře načasované. 

 

Dílčí cíle jsou tedy alfou a omegou celého procesu, měly by být jasně definovány. Zpro-

středkovávají jasné informace o tom, co by si měl návštěvník v muzeu osvojit, dále by 

měly být formulovány tak, aby bylo možné zpětné ověření jejich plnění. (Fotr, 2020) 

 

Obrázek 1.3 Pyramida cílů školského vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Horská, 2019 str. str. 37) - upraveno 

 

Edukační cíle jsou hlavním pilířem školského vzdělávání, však z hlediska muzejní edukace 

se překvapivě jedná pouze o kategorii, která je rozpracována spíše okrajově. Velmi zřídka 

muzejní pedagogové pracují s didaktickou kategorií edukačního cíle, jako se samozřej-

mou součástí, která patří k edukačnímu procesu. A přeci všichni i muzejní pedagogové 

vědí, že jasně definovaný cíl edukace sehrává významnou roli při evaluaci výsledků takové 

edukačního procesu. Proto si tuto pyramidu upravili do oblasti muzejně-pedagogického 

myšlení.  

 

 

 

 

 

 

vrcholný, 

ústřední cíl
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dílčí cíle

operační cíle
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Obrázek 1.4 Pyramida cílů v muzejní pedagogice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Horská, 2019 str. 37) - upraveno 

 

Pyramida cílů muzejní edukace představuje logický, ucelený a provázaný systém. Při práci 

s jednotlivými cíli konkrétního edukačního programu by měl muzejní pedagog pracovat 

s obecnou rovinnou cílů. Neboť „při plnění denních rutinních úloh se nesmí ztratit výhled 

ke konečné metě, té je možno dosáhnout jen gradujícím postupem od konkrétního 

k obecnému “ (Průcha, 2009 str. 133).  

 

Z hlediska tematického zaměření jednotlivých expozic se muzejní pedagog pohybuje na 

úplně spodním patře dané pyramidy. Muzejní pedagog spolu s žáky směřuje k zamýšle-

nému a očekávanému výsledku edukace, a to ve shodě s daným učitelem. Učitel je v mu-

zejní edukaci velmi důležitý, jelikož právě on přichází s myšlenkou navštívit muzeum, a 

právě on tuto myšlenku realizuje. Proto vztah a kooperace mezi muzejním pedagogem a 

učitelem je velmi důležitá a muzejní pedagog by se měl snažit vtáhnout učitele do mu-

zejního vzdělávání, například tím, že se z něho stává partner muzejního pedagoga. 

V cílech edukace se objevují tři základní úrovně rozvoje osobnosti studenta, jsou to 

úrovně kognitivní, afektivní a psychomotorická. 

a. Kognitivní cíle vymezují konkrétní znalosti-tedy, co, jak a v jaké míře se mají žáci 

během edukačního procesu naučit, dozvědět a porozumět. 

b. Afektivní cíle sledují, jak a především, v jakých rovinách se téma muzejní výstavy, 

a především jeho sdělení, které chce výstava říci, ovlivňuje či formuje postoje a 

hodnoty žáků. Tyto cíle zacházejí s žákovými postoji, názory, pocity i s estetický 

vnímáním. 

c. Psychomotorické cíle, tyto cíle podporují oblast smyslového vnímání. Zaobírají se 

všemi dovednostmi, které žáci při zkoušení praktických činností a postupů mohou 

získat. 

Muzejní pedagog by měl mít na paměti, že není vhodné ani záměrné rozvíjet pouze jednu 

roviny osobnosti žáka před rovinnou druhou. Měl by spíše systematicky usilovat o vyvá-

žení všech učících se rovin jedince a celé cílové skupiny.  

 

cíl vrcholný 
celospolečenský

edukační cíl instituce 
(strategický, dlouhodobý)

dílčí cíle (související s kontrétní expozicí 
či výstavou)

cíle edukačního programu (související s konkrétním 
edukačním programem)
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Muzejní edukační činnost je zaměřuje na celé spektrum návštěvníků. Mohou to být celé 

organizované nebo také neorganizované skupiny, odborníci, školní skupiny, turistické 

skupiny, rodiny apod. Muzejního vzdělávání se tedy účastní nejen děti, ale také dospělí, 

různých věkových skupin a potřeb, jiný bude edukační proces zaměřený na nejmenší ná-

vštěvníky a zcela odlišný bude pro seniory, cizince či jiné osoby se speciálními vzděláva-

cími potřebami. Návštěvníky lze rozdělit do několika skupin:  

a. děti do pěti let, 

b. děti a mládež od pěti do šestnácti let, buď v rámci formálního vzdělávání, organi-

zovaného vzdělávání nebo v rámci rodinné skupiny, 

c. dospívající od šestnácti do devatenácti let, buď v rámci dalšího vzdělávacího pro-

cesu, nebo vyššího vzdělávání, 

d. studenti vysokých škol,  

e. studenti pedagogických škol, 

f. pedagogové v rámci celoživotního vzdělávání,  

g. dospělí návštěvníci,  

h. další skupiny, jako neúplné rodiny, studenti výměnných pobytů a další. (Talboys, 

2000)  

Zohlednění všech potřeb daných cílových skupin muzea, by mělo být pro jednotlivé insti-

tuce a jejich muzejní vzdělávání naprostou prioritou.  

1.5.2 Obsah muzejní edukace 

Obsah muzejní edukace je klíčovým komponentem nejen muzejní edukace. Zdrojem ob-

sahu muzejní edukace se stává muzejní sbírkový fond, kterým je edukační obsah značně 

ovlivněn. U muzejního obsahu se vymezují tři základní složky a to: vědomosti, dovednosti 

a hodnotová orientace. (Kalhous, 2002) Tyto členy doplňují ještě vlastnosti člověka, jako 

je rozsah paměti, myšlení, vůle a emoce.  Při dosažení stupně vědění v nejrůznějších ob-

lastech v lidské kultuře vzniká obsah muzejní edukace. Muzejní pedagog vybírá na zá-

kladě podrobné didaktické analýzy a cílové orientaci muzejního programu ten nejvhod-

nější muzejní obsah. Obsah by měl být vybírán tak, aby dokázal rozvíjet žáka v jeho plném 

rozsahu tedy ve složce kognitivní, afektivní i psychomotorické. V obsahu je kladen důraz 

na pochopení základních vztahů a souvislostí. (Spilková, 2005) 

1.5.3 Muzejní sbírky 

Jak bylo řečeno výše, muzejní obsah je závislý na sbírkovém fondu daného muzea a také 

na zaměření jednotlivých institucích. Muzea se rozdělují na: 

a. muzea umělecká - tato muzea se vyznačují malbami, sochařstvím, grafikou i gra-

fickým uměním, archeologickými nálezy, starožitnostmi, náboženským uměním, 

dále se sem zaměřují muzea tance, hudby i divadla, 

b. muzea přírodních dějin - do těchto muzeí se zařazují muzea geologie a mineralo-

gie, muzea botanická, zoologická, antropologická, ale také zoologické a botanické 

zahrady, 

c. muzea etnografická a folklórní,  
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d. muzea historická - do této skupiny se začleňují muzea bibliografická, různé pa-

mátníky, muzea dějin obcí či měst, historická, muzea válek aj.  

e. muzea vědy a techniky - to mohou být muzea fyziky, oceánografie, medicíny, mu-

zea automobilová, průmyslová atd. 

f. muzea společenských věd - do této kategorie patří muzea pedagogická, výchovná, 

dokonce i muzea policie a justice, 

g. muzea zemědělská. 

 

Setkáváme se tedy s nejrůznějšími typy muzeí, od muzeí dětských, uměleckých až po 

muzea přírodovědná a technická. Je pravdou, že základem každého muzea je vystavo-

vaný předmět, některé výrobky, atrapy či dokonce originály by muzejní pedagog mohl 

přenést do školního prostředí a tudíž, by žáci nemuseli do muzea vůbec jít, však nesmíme 

zapomenout na důležitý mezník, a to je prostředí, které na žáky působí. Pokud žákovi 

zprostředkuje muzejní pedagog vystavovaný předmět v kontextu celé sbírky a speciálně 

upraveného prostředí v muzeu, poté získává žák nejen zážitek, ale také si zapamatovává 

potřebné nové informace o daném tématu. Níže jsou uvedeny dvě fotografie, na kterých 

je tento fakt realizován. Pokud by muzejní pedagog, chtěl přiblížit dobu I. světové války a 

období Tomáše Garrigua Masaryka, mohl by např. přinést do školy legionářskou uniformu, 

v takovém případě si žák udělá představu nejspíše pouze o uniformě, pokud však žáci 

navštíví muzeum Tomáše Garrifua Masaryka např. v Lánech ocitnou se na bitevním poli a 

expozice je vtáhne přímo do historie. Na druhé fotografii se setkáváme s archeologickými 

nálezy, které děti samy musí nejprve naleznout v zemině, a poté se snaží být archeolo-

gem a seznamují se postupně s předměty dané doby.  

Obrázek 1.5 Archeologická naleziště            Obrázek 1.6 Po stopách T.G.M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 1. fotografie: Sládečkovo vlastivědné muzeum Kladno, 

(Sládečkovo vlastivědné muzeum, 2021) 2. fotografie: Muzeum Tomáše Garrigua Masa-

ryka v Lánech  (Muzeum T.G.Masaryka, 2021) 
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1.5.4 Muzejní metody 

Muzejní metody jsou prostředky, které napomáhají muzejnímu pedagogovi dosáhnout 

svého vytyčeného cíle.  Metody muzejní edukace jsou různé a záleží nejen na možnost 

dané muzejní instituce, ale také na povahových vlastnostech muzejního pedagoga. Jde 

tedy o promyšlený a navzájem propojený systém aktivit, které pedagog v muzeu využívá. 

Aktivity se různí, muzejní pedagog musí brát v potaz především vhodnost dané aktivity 

k věku návštěvníka a typu dané výstavy. Jelikož je návštěvníků velké množství, které se 

od sebe značně odlišují, měl by muzejní pedagog disponovat co nejširším rejstříkem 

těchto metod. (Šobáňová, 2012) Muzejní metody se klasifikují podle pěti hledisek: 

a. hledisko poznatkové,  

b. hledisko samostatnosti žáků a jejich aktivit,  

c. hledisko myšlenkových procesů žáka, 

d. hledisko výchovně-vzdělávacího procesu, 

e. hledisko využívání výukových metod. 

 

Nejčastěji se vyskytující metody v muzejních institucích jsou metody, které se klasifikují 

dle hlediska poznávacího. K těmto metodám patří metoda slovní, demonstrační a prak-

tická. V muzeu je nejzákladnějším objektem poznávání, muzejní exponát, a proto je jedna 

zcela z nejčastějších metod pozorování, pokud se jedná o sbírku vystavovaných před-

mětů, poté můžeme hovořit o metodě názorně-demonstrační. Pokud se však zamyslíme, 

nemůže být muzeálie, tedy vystavovaný předmět sám o tobě komplexním pramenem 

poznání, pokud nemáme další a podobnější informace. Pokud žák daný předmět pozo-

ruje a více se o něm nedozví, nemusí to mít na žáka žádný edukační efekt, proto využívá 

muzejní edukace k vystavenému předmětu metoda slovní, která doprovází metodu po-

znávací. Slovní metodu lze rozčlenit na čtyři prvky: 

a. metoda monologická – vyprávění, odborný výklad, vysvětlování, 

b. metoda dialogická - diskuze, rozhovor, brainstorming, 

c. metoda písemná – textové popisky u muzeálií, 

d. metoda práce s textem – tištěný průvodce, pracovní listy, katalog exponátů. 

 

Slovní metody patří k naprostému základu, se kterým se v muzeu můžeme setkat, říká se 

jim tedy metody klasické. V dětských muzeích je metoda pozorování a slovní doplněna o 

zásadu hads-on, tedy o možnost vzít dané exponáty do ruky. Díky této zásadě lze na kla-

sické metody navázat praktickou činností. Dítě může s vystaveným předmětem manipu-

lovat, potěžkat si ho nebo dokonce se pokusit zjistit k čemu daný předmět slouží.  Metody 

praktických činností jsou nejen na vzestupu, ale jsou také velmi oblíbené. Pokud je expo-

zice správně připravena, žáci si mohou během praktické metody vyzkoušet vědecké ex-

perimenty, vykonávat výtvarné, technické nebo hudební činnosti a jeho zážitek z muzea 

se prohloubí.  

 

Z hlediska myšlenkových procesů žáka se rozlišují metody, které vedou dítě k dedukci, 

analýze či syntéze. Z hlediska výchovně-vzdělávacího procesu jsou to pak metody moti-
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vační, fixační, diagnostické či aplikační. Velké oblibě se dostalo metodě projektové. Pro-

jekt se dokáže věnovat tématu do větší hloubky a je ohraničen větší časovou dotací. Pro-

jektová metoda vede a učí děti samostatné práci, spolupráci mezi sebou a jejich samo-

statnému rozhodování. Některé muzejní projekty mohou být realizovány ve spolupráci se 

školským zařízením a mohou rozvinout tak nabyté vědomosti ve školních lavicích. 

(Šobáňová, 2012) Příkladem tomu může být přírodovědný projekt, zabývající se rostlinami 

a jejich účinky. Děti se nejprve učí o rostlinách, jako takových, a to ve škole. Tzn. o rostlinné 

buňce o množení, fotosyntéze, vývojových stupních či ekosystému. Nabyté vědomosti 

mohou zrealizovat nejen v přírodovědné, ale také v technické muzejní oblasti, jelikož v 

přírodovědné sekci mohou žáci mezi sebou spolupracovat na nejrůznějších tématech 

např. na zjišťování účinků daných rostlin a v technické části muzea se mohou pod dohle-

dem muzejního pedagoga seznámit s technickými zařízeními, které se využívali pro sběr 

a sušení rostlin a dále na jejich zpracování.  

1.5.5 Organizační formy muzejního vzdělávání 

V muzejním vzdělávání bylo postupem času vyvinuto celé množství organizačních forem, 

ve kterých jsou uspořádány jednotlivé aktivity, se kterými pracuje, jak muzejní pedagog, 

tak návštěvník a směřují k vytyčeným cílům muzejní edukace. Muzejní pedagog se vždy 

snaží vybírat ty nejvhodnější formy s ohledem na cíl a obsah muzejní edukace a také na 

potřeby návštěvníků. Forma vždy úzce spolupracuje a souvisí s edukačními metodami a 

lze ji považovat za vnější stránku využívaných metod. Muzejní pedagog si musí klást dvě 

otázky, s kým a jakým způsobem se při vzdělávání bude pracovat a dále také kde se bude 

muzejní edukace odehrávat.  

 

Muzejní edukace nejčastěji probíhá tam, kde jsou muzejní sbírky vystaveny, a tudíž je nej-

častějším místem edukace samotná instituce. Však muzejní edukace může také prostory 

opouštět a nemusí být vždy realizována právě v muzeu. Muzejní edukace může probíhat 

i ve venkovním prostředí, zvláště pokud vystavovaný artefakt je umístěn ve venkovní ex-

pozici, tedy v exteriéru např. kulturní památka, památný strom aj. Muzeum by nemělo být 

chápáno pouze, jako jednotlivé expozice. Muzeum je prostor, který může návštěvníkům 

nabídnout vzdělávání i v jiných speciálně upravených místnostech např. v přednáškových 

sálech, ateliérech, laboratořích či badatelnách. Jak již bylo výše zmíněno, pokud se jedná 

o specifický např. přírodovědný či technický muzejní projekt, je přínosná spolupráce mu-

zea a školy. V takovém případě, může edukace probíhat i nadále, a to ve školních lavicích 

nebo také doma, kam si mohou návštěvnicí přenést nejrůznější pracovní listy nebo stu-

dijní materiály, se kterými pracovali v muzeu. 

Muzejní vzdělávání probíhá v rovině individuální a hromadné. V rámci individuálního 

vzdělávání návštěvníci pracují samostatně a navzájem spolu nespolupracují např. je 

možné v rámci prohlídky plnit jednotlivé úkoly, které jsou zaměřené pouze na jedince, a 

muzejní pedagog není návštěvníkům průvodcem. Hromadné edukace jsou záměrné, or-

ganizované aktivity, které se odehrávají ve spolupráci s muzejním pedagogem a návštěv-

níkem během edukačního programu. Je několik možností, jak se muzejně vzdělávat a to 

prostřednictvím:  
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a. Prohlídky vystavených exponátů průvodcem - pokud se řekne prohlídka s průvod-

cem, myslí se tím klasická a především hromadná prohlídka expozic s výkladem 

průvodce, který si své povídání nepřizpůsobuje jednotlivým specifikům návštěv-

níků. Velmi zřídka je připraven odpovídat na návštěvnické otázky. Tento typ pro-

hlídky lze vidět např. u prohlídek hradů a zámků, památníků nebo přírodních 

úkazů, velmi často se nejedná o muzejního pedagoga, ale o průvodce.  

 

b. Druhým typem je komentovaná prohlídka - komentovaná prohlídka je hromadný 

a nejvíce využívaný edukační proces, kdy muzejní pedagog předává informace o 

jednotlivých vystavovaných předmětech a k tomu, svým návštěvníkům sděluje za-

jímavosti navíc. Většinou jde o menší skupiny, než je tomu u prohlídky klasické a 

muzejní pedagog nebo autor dané výstavy se snaží přizpůsobit výklad potřebám 

návštěvníka.  

 

c. Třetím typem se stala komentovaná prohlídka, která byla doplněna o aktivitu - tato 

forma muzejní edukace je velmi oblíbená, jde o komentovanou prohlídku, ve které 

návštěvník plní zadaný úkol, pracovní list či jinou aktivitu. Např. návštěva pivovaru 

a jeho komentovaná prohlídka varny, kdy návštěvníci mohou ochutnat produkt v 

procesu vaření a je jim umožněno pracovat s pracovním listem.  

 

d. Čtvrtou edukační formou se stává prohlídka s využíváním učební pomůcky - tento 

typ prohlídky zprostředkovává návštěvníkovi vzdělávání na základně pečlivé a 

předem uskutečněné přípravy muzejního pedagoga. U této formy se nepředpo-

kládá přítomnost muzejního pedagoga, návštěvník prochází expozicemi individu-

álně s možností využívání některé platformy, jako např. audionahrávky, tablety, tiš-

těného průvodce nebo pracovních listů. Výhodou takových prohlídek je možnost 

uskutečnění v jakémkoli čase i bez přítomnosti průvodce. Příprava edukačních 

materiálů musí být vždy přizpůsobena věku a specifickým potřebám návštěvníka. 

 

e. Přednáška - přednáška je velmi specifickou formou muzejní edukace, u které do-

chází ke hromadnému vzdělávání. Bohužel u přednášky je využíváno přede-

vším frontálního výkladu dané problematiky, není tedy vhodná pro malé návštěv-

níky, kteří by poměrně dlouhý a vyčerpávající výklad nevydrželi. Záleží také na cha-

rakterových vlastnostech přednášejícího, jak přednášku a dané objasňované téma 

uchopí. 

 

f. Dílny, školení, kurzy - tato forma edukace je mezi návštěvníky velmi oblíbená, jde 

především o interakci mezi muzejním pedagogem a návštěvníkem v návaznosti 

na praktické činnosti. Při dílničkách, kurzech, projektech nebo školeních je vhodné 

prodloužit časovou dotaci, aby bylo možné přistoupit i k náročnějším činnostem, 

které daný kurz obohatí a návštěvníci, tak prohloubí své znalosti. Účastníci mohou 

spolupracovat ve skupinkách podle druhu činnosti a její obtížnosti, pedagog by 

neměl zapomínat na prostor k diskuzi a komunikaci. Velmi často se může v rámci 
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projektů a dílniček využívat forma animace, která je zvláště u mladých návštěvníků 

vítaným pomocníkem. Při animaci mohou studenti, žáci i široká veřejnost pracovat 

s tzv. „oživenými“ exponáty, ve skupině diskutovat na dané téma projektu a zpra-

covávat nově nabyté informace.  Je však důležité, aby účastnici, vždy měli alespoň 

základní poznatky o tématu, které je zkoumáno, pokud studenti mají pouze málo 

osvojených poznatků, je vhodné utvořit skupiny studentů tak, aby se navzájem 

doplňovali, a i ti méně informovaní měli možnost se zapojit. (Skalková, 2007) 

 

Mezi další formy muzejní edukace, patří zajímavé a nevšední edukační programy, které se 

neorganizují tak často. Mezi tyto programy se zařazuje muzejní noc, den otevřených dveří, 

akce k významným výročím a svátkům. Tyto akce vytvářejí mezi návštěvníky a muzejními 

pedagogy v potažmo samotným muzeem neopakovatelný prožitek. Každá akce je jiná, je 

jinak uspořádaná a jsou přítomní i jiní návštěvnicí, dochází k nenásilnému a zábavnému 

učení a žáci i jiní návštěvnicí odcházejí nejen s novými informacemi, ale také se zážitkem, 

na který velmi dlouho vzpomínají. Děti se do takového vlídného prostředí rády vracejí a 

často jsou tak nadšené, že nechtějí, aby je doprovázela pouze paní učitelka, ale chtějí 

navštěvovat muzeum i s rodiči a tato provázanost mezi generacemi je nesmírně cenná. 

 

Žádná edukační forma by nemohla existovat bez edukační metody, v praxi se jedná o 

provázaný celek. Každá využívaná metoda si žádá organizační a promyšlené uspořádaní 

programu. Formy jsou často spojeny s metodami slovními, monologickými nebo dialo-

gickými, dále mohou být využívané metody názorně demonstrační např. pozorování, ale 

také metody praktické a slovní. Všechny tyto metody se snaží o tzv. „rozhýbání“ aktivizace 

návštěvníka, proto je hojně využíváno také metod, jako jsou např. metody motivační, dis-

kuzní, inscenační a další. 

Obrázek 1.7 Provázanost základních nástrojů muzejní edukace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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1.5.6 Didaktické prostředky 

Výše bylo popsáno, že k muzejní edukaci je potřeba provázanost využívané metody a 

formy. Nesmíme, ale opomenout, že pomyslný kruh se uzavře pouze tehdy, pokud tuto 

dvojici doplníme o muzejní prostředky. Pod pojmem muzejní prostředek si lze představit 

materiální předmět a jednotlivá vybavení každé muzejní instituce, tím je myšleno vyba-

vení výukových prostor s učebními pomůckami. Prostředky představují užitečný a velmi 

často nezbytný prostředek k dosažení vytyčených cílů edukace. Didaktické prostředky by 

měly napomáhat k souvislému si osvojování vědomostí, dovedností i návyků. Šobáňová 

(Šobáňová, 2012) klasifikuje didaktické prostředky na: 

a. učební pomůcky, 

b. technické výukové prostředky,  

c. zřizovací technika,  

d. výukové prostory muzea a jejich vybavení. 

 

Každá kategorie didaktických prostředků pod svým celkem skýtá různé možnost. Mezi 

učební pomůcky se zařazují nejen originální vystavované předměty, ale také textové po-

můcky, výukové programy a pořady, výuková technika a mnoho dalších speciálních po-

můcek. K technickým výukovým prostředkům náleží především audiovizuální technika, 

tedy různé projekce, interaktivní technika, vyhodnocovací počítačové programy či e-lear-

ningové aplikace. Zřizovací technikou je myšlena technika, bez které by muzejní instituce 

nedokázala fungovat, jako např. různé počítačové, rozhlasové sítě, počítače, scanery a ko-

pírky, dále také systémy s databázemi.  Čtvrtou skupinou se staly výukové prostory mu-

zea. Do tohoto pomyslného šuplíčku zahrnujeme běžné výukové učebny s klasickým vy-

bavením, ale také se zde nacházejí i učebny se speciálním zaměřením. 

 

Velmi důležité je odlišit učební pomůcky, které jsou využívané ve škole a které jsou ucho-

vávané v muzeu. Pokud se řekne učební pomůcka, většina pedagogů si představí po-

můcku, uskladněnou v kabinetu a využívanou pouze k osvojování si daného učiva. Pokud 

však řekneme muzejnímu pedagogovi, co si představí pod pojmem učební pomůcka, nej-

spíše si představí muzeálii, tedy předmět uchovávaný v jednotlivých sbírkách muzea, pře-

devším pro svou kulturní a společenskou důležitost, však také může sloužit jako didak-

tická pomůcka k osvojování poznatků, většinou však v širším pojetí. Muzejní pedagog při 

práci především s mladším návštěvníkem využívá nejen svou muzeálii, jako hlavní před-

mět, ale také např. různé zvukové záznamy, statické modely, tabule, stavebnice, fotogra-

fie a mapy. Všechny tyto prostředky napomáhají k navození kontinuity edukačního pro-

cesu.  

 

V literatuře se setkáváme s velmi specifickým termínem substitut nebo také substituty. 

Tímto názvem jsou označovány předměty, které jsou považovány za varianty didaktic-

kých pomůcek. Ve většině případů je vystavovaný originální exponát příliš náchylný k po-

škození, a proto jsou právě nahrazovány substituty. Mezi substituty jsou řazeny: 

a. kopie - jiní autoři stejnou technikou vyhotovují a dále nahrazují originální předmět, 
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b. faksimile - jde o technicky vyrobené kopie originálu, jsou zcela totožné se svou 

předlohou a napodobují i vnější vzhled originálního díla, včetně využitého materi-

álů, 

c. odlitky - u odlitků je první otisk vyhotoven z originálu, odpovídá originálu, ale je 

z jiného materiálu a ve většině případů postrádá i věrný vzhled originálního díla, 

d. imitace - jsou napodobeniny, které jsou vyhotoveny na základně originálu, ale 

zcela odlišnými postupy i metodami, při vyhotovení imitovaného předměty se vy-

užívají jiné materiály. 

e. rekonstrukce - rekonstrukcí je myšleno zhotovení originálu, který již neexistuje 

nebo z něj zbyla pouze malá část, takový předmět je rekonstruován na základě 

dochovaných dokladů o jeho podobě, 

f. modely - jsou myšleny zmenšené trojrozměrné předměty, které jsou vyhotovené 

stejnou technikou při využívání stejného materiálu, 

g. makety - vzhledově dokonalé napodobeniny předmětu v jiném měřítku, se zcela 

odlišnými vlastnostmi.  

 

Musíme si uvědomit, že ne vždy jsou originální exponáty pro návštěvníka přínosem. 

Zvláště pak, pokud muzeum navštíví malé dítě, které si nedokáže uvědomit to, že origi-

nální exponát je něčím výjimečný. Ve většině případů jsou exponáty velmi náchylné na 

správnou teplotu, světlo atd. a v žádném případě není umožněno se jich dotýkat. Proto je 

výhoda využívat substituty, které originál nahradí a dovolí návštěvníkovi zásadu hands-

on, tedy možnost dotýkat se volně vystavených exponátů a prohloubit tak zážitek z dané 

expozice.  

 

Základní a nejjednodušší pomůcky, které se staly v muzeích hojně využívány, jsou po-

můcky textové. Ty představují zcela tradiční způsob, jak informovat návštěvníka a napo-

máhají mu v osvojování podrobnějších informací o exponátech, jsou to např. průvodce, 

katalogy, různé publikace, ale také pracovní listy. Pracovní listy se postupem času staly 

zajímavým a velmi oblíbeným didaktickým prostředkem. Pracovní listy jsou připravovány 

ve většině případů muzejním pedagogem. Jejich obsah se velmi často skládá z průvod-

ního slova, z nejrůznějších interaktivních cvičení, zábavných i studijních úkolů apod. Po-

kud jsou to pracovní listy pro samostatnou práci návštěvníka, obsahují nejspíše i klíč k ře-

šení úkolů a slovníček pojmů. Zajímavé a atraktivní pracovní listy mají i líbivou podobu a 

jsou v nich zakomponované ilustrace, které doprovázejí vystavené exponáty.  

 

Dnešní doba je pro muzea velmi náročná, zvláště při jejich uzavřeném provozu, však i 

muzejní pedagogové se v této hektické době snaží být svým návštěvníkům na blízku a 

připomínat jim důležitost muzejní edukace. Velké množství muzeí se pokouší vytvářet 

nejrůznější on-line pracovní listy pro své návštěvníky. Příkladem nám může být edukativní 

program lesní pedagogiky Z domova do lesa, který rozšiřuje žákům základních i středních 

škol znalosti o lese a nabízí učitelům interaktivní pracovní listy a kvízy pro využívání bě-

hem distanční výuky. (Lesy ČR, 2020) 
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Obrázek 1.8 Ukázka interaktivního pracovního listu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Lesy ČR, 2020) 

 

V edukačním procesu by mělo být využívání vhodných didaktických pomůcek, za před-

pokladu funkčního charakteru. Využití některých pomůcek může představovat pro insti-

tuce velkou finanční zátěž, muzejní pedagog, by neměl přestat v hledání jakýchkoliv mož-

ností, kterými by mohl edukační proces návštěvníkům zpříjemnit a tím i zjednodušit jejich 

učení.  

 

1.6 Součinnost školy a muzea 

V předchozích odstavcích byla představena úloha muzea, jeho edukačního procesu se 

všemi náležitostmi a charakteristikou muzejního pedagoga. V dnešní době se nejčastěji 

setkáváme u využíváním edukačního potenciálu muzea v kontextu formálního, tedy ve 

spolupráci se školskými zařízeními. Spolupráce mezi muzeem a školou a navázání jejich 

partnerství hraje velmi důležitou úlohu v jejich vztahu. Přináší úsilí o skloubení cílů obou 

institucí a dále přináší nové podněty pro široké uplatnění edukačního procesu muzea. 

Může se nám zdát, že kooperace muzea a školy je tradiční a provázaný děj. Není tomu tak 

vždy pravdou, je třeba stále hledat nové možnosti, aby jedinečnost muzejního vzdělávání 

mohla být plně využita. Uspokojený vztah mezi těmito institucemi je předpokladem 

úspěšné, a především smysluplné spolupráce, která je pro obě zařízení přínosná. Muzeu 
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přináší škola důležité podněty pro jeho rozvoj, a především školní skupiny tvoří v muzeu 

značnou část jeho návštěvníků. (Fialová, 2005)  

 

Pokud žáka školní návštěva muzea zaujme, vrací se do něj zpět se svými rodiči, prarodiči 

a přáteli a stává se později věrným návštěvníkem dané instituce. V tomto směru se, ale i 

rozšiřuje okruh možných návštěvníků, kteří se do muzea s dítětem vracejí. V praxi jsou to 

právě učitelé, kteří rozhodují o tom, zda a případně jakou návštěvu muzea zařadí do 

svého tematického plánu a zda tomu hodlají věnovat svůj čas. Role jednotlivých učitelů 

je klíčová z hlediska toho, že některé rodiny se kulturním aktivitám, jako návštěvy divadel, 

knihoven, muzeí, galerií apod. ne vždy dostatečně věnují. Někteří žáci navštěvují muzejní 

expozice poprvé právě se školou. Muzeum by se tedy mělo věnovat komunikaci s učiteli 

a připravovat škole speciálně upravené vzdělávací programy či jiné akce. (Horská, 2019) 

 

Také pro školu znázorňuje muzeum velký potenciál. Muzeum nepředstavuje pouze zpes-

tření výuky, muzea především škole poskytují zajímavé činnosti, které jsou nápomocné 

při plnění školních vzdělávacích cílů. Můžeme si situaci představit na vztahu mezi nabíd-

kou a poptávkou. Muzeum nabízí své edukační programy a expozice a škola tvoří po 

těchto programech poptávku. Tento vztah je velmi provázaný, jelikož bez nabídky, by ne-

byla poptávka a naopak. Musíme si, ale také uvědomit, že ne všechny muzea ke spolupráci 

mezi školou a muzeem přistupují s nadšením a chutí. Je celá řada institucí, která se ne-

snaží zatraktivnit své expozice a nemusí tak poskytovat prostor pro rozvoj muzejní edu-

kace. Na druhé straně ani všichni učitelé nejsou k návštěvě muzea motivovaní. Pro učitele 

představuje návštěva muzea riziko v podobě nevhodného chování žáků, řešení konfliktů 

aj., proto se celá řada učitelů k návštěvě muzea neuchyluje, nejsou si jisti, zda se jim ná-

vštěva muzea a obohacení výuky vyplatí. (Šobáňová, 2012) 

 

K rozvíjení užší spolupráce mezi školským zařízením a muzeem může docházet tehdy, 

pokud budou odstraněny bariéry, které zamezují této spolupráci. (Brabcová, 2003) pova-

žuje za největší překážky zejména to, že: 

a. muzea zapomínají nebo opomíjejí vzdělávací aktivity, 

b. muzea a školy jsou zcela odlišné a odcizené světy, které spolu nekomunikují,  

c. muzejní expozice nejsou propojené se vzdělávacími aktivitami, 

d. pokud muzeum muzejní aktivity vytváří, tak je nepřizpůsobuje cílovým skupinám 

návštěvníků, 

e. někdy zcela chybí edukační a vzdělaný pracovník. 

Některá muzea bohužel počítají pouze se „samovzděláváním“ svých návštěvníků a nedo-

káží vyvinout hlubší aktivity, aby vzdělávací proces podpořila. Muzea samozřejmě vytváří 

expozice, popisky, katalogy, které vedou ke vzdělávacímu efektu, ale pokud nepřipraví 

pro návštěvníky např. školní skupiny žádné doplňkové aktivity, dochází k tzv. „samoob-

lužnému“ vzdělávání, kdy učitel se stává muzejním pedagogem a je pouze na jeho schop-

nostech, jak žákům prezentuje dané informace a jak žáci informace přijmou.  
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Vzdělávací činnost každého muzea je velmi proměnlivá a neustále prochází vývojem k 

lepšímu, muzea se snaží nalákat návštěvníka na nejrůznější aktivity, které nejsou přizpů-

sobené pouze dané expozici, ale také se přizpůsobují věku a jiným specifickým potřebám 

návštěvníků. A to je právě to podstatné. Je potřeba, aby si školy uvědomily, že muzea 

prošla vývojem a žáci spolu s učiteli se nemusí setkávat pouze s popsanými exponáty, ale 

mohou se setkávat i s aktivitami, které škola nemůže svým žákům nabídnout a zajistit. 

Dále je potřebné, aby učitelé pochopili, že muzea dokáží nabyté vědomosti prohloubit a 

že i muzea mají vzdělávací efekt.  

 

Jak bylo řečeno, muzea jsou instituce, které se neustále vyvíjí a prochází neustálými změ-

nami. K tomu, aby muzea dokázala vytvořit a zajistit kvalitní vzdělávací program k dané 

expozici, je nutná komunikace mezi školou a muzeem. Muzea by od škol potřebovala aby:  

a. škola, muzeu sdělila vzdělávací obsah, tzn., čeho by se výukový program měl týkat 

a v jakém rozsahu by měl být uskutečněn, 

b. škola vybrala daný typ expozice - je zbytečné provázet žáky více expozicemi, 

vzdělávání se poté mine účinkem, 

c. škola poskytla zpětnou vazbu, 

d. škola žáky na návštěvu muzea dostatečně připravila - nejen vzdělanostně, ale také 

vhodným chováním. 

Je nesmírně důležité, aby v těchto bodech se navodila mezi muzeem a školou sounáleži-

tost, a aby škola muzeu neurčovala přesnou podobu vzdělávacích programů. Školy by tak 

mohly poskytnout tzv. kostru a muzea obsah. Muzejní vzdělávání by mělo přinášet žákům 

zážitek a především jinou, netradiční, zajímavou, osobitou až specifickou edukační formu 

než vzdělávání ve školních lavicích. (Šobáňová, 2012) 

 

Muzea dokázala specifikovat body, které by jim dopomohly k rozvoji a ke zlepšení svých 

edukativních programů. Však významné je se zamyslet i nad tím, co by pomohlo školám 

v lepší komunikaci a spolupráci s muzei. Muzejní instituce by měly, jak bylo již několikrát 

napsáno nabízet programy, které jsou neotřelé a které škola svým žákům nedokáže zpro-

středkovat. Školy by rády, pokud by muzea nabízela především takové programy, které 

vhodně doplňují a obohacují školní výklad. Školy si nesmírně váží, pokud se žáci setkávají 

s umělci, originálními díly nebo s odborníky na danou problematiku. Učitel, tak může po-

zorovat své žáky při práci s jiným odborníkem v jiném prostředí a v jiných situacích. Práce 

muzejního pedagoga tak přináší učitelům nové podněty a inspiraci, kterou by mohl vyu-

žívat ve svých hodinách. Dále by učitelům pomohla lepší prezentace a popularita muzeí 

a jejich programů. Je velké množství starších učitelů, kteří neradi vyhledávají informace 

z internetových zdrojů, proto by školy uvítali např. program muzea k danému pololetí. 

(Brabcová, 2003) 
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Obrázek 1.9 Komunikace mezi muzeem a školou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Komunikace a spolupráce muzea a školy se postupem času stala velmi významnou linkou 

v českém vzdělávání, a proto byl ve školním roce 2017/2018 spuštěn projekt Vzdělávací 

programy paměťových institucích do škol. Tento projekt postupně vznikl pod záštitou 

dvou ministerstev, a to Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury, 

tento projekt se konal ve třech po sobě jdoucích školních rocích. Cílem projektu bylo ově-

řit zájem školních zařízeních o edukační programy muzejních institucích a zjistit, jaký 

mám muzejní pedagogika vliv na kvalitu českého vzdělávání. Vybraným školám byla po-

skytnuta finanční podpora pro pokrytí nákladů spojených s návštěvou paměťových insti-

tucích tzn., cestovné, vstupné, stravné a dále náklady spojené s dopravou a případným 

ubytováním. Důvodem ministerstev vyhlásit tento projekt byla snaha o zjištění, zda za-

čleňování zážitkové pedagogiky by mělo být součástí Rámcového vzdělávacího pro-

gramu pro základní vzdělávání. Při ověřování se kladly tyto cíle: 

a. ověřit zájem školských zařízení opakovaně využívat výuku, kterou nabízejí vybrané 

muzejní instituce a památníky, 

b. ověřit, zda zážitková pedagogika rozšiřuje poznatky z oblasti společenskovědní a 

přírodovědné, 

c. zjistit, zda by byla posílena a rozšířena výuka průřezových témat. 

 

Šetření probíhalo dotazníkovou metodou a učitelé měli možnost ohodnotit muzejního 

pedagoga, muzeum i edukační program. Během těchto tří kol navštívilo 162 052 studentů 

2 830 institucí. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že většina pedagogů se 

snaží výjezdy žákům zprostředkovat v době teplejšího počasí, což bohužel mělo za ná-

sledek zaplněnost edukačního programů. Většina muzejních pedagogů se snažila tuto 

situaci řešit, přesto nemohla být zcela pokryta poptávka po edukačních programech. Sna-

hou pedagogů byla provázanost daného tématu s RVP, a dále také zatraktivnění probíra-

ného tématu ve škole. Zjistilo se, že pokud je žákům nabídnuta zážitková forma vzdělá-
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vání, zaujmou je nejčastěji sbírkové předměty k přírodě, technice, historii, řemeslům, zvy-

kům a tradicím. Vzhledem k bezpečnému přesunu upřednostnila většina škol objedna-

ného autobusového dopravce před veřejnou dopravou. Tímto projektem byla potvrzena 

důležitost zařazení edukačních programů paměťových institucích do vzdělávání vychá-

zejícího z rámcového vzdělávacího programu pro základní školu. Studenti si během edu-

kativních programů v muzeích obohacují znalosti ze školy a dále jsou obohacování v ro-

vině dovedností. Ověřování potvrdilo, že dochází během muzejních programů k posilo-

vání výuky průřezových témat.  

 

Bylo zjištěno, že plánování a realizace výjezdů je pro pedagogy velmi náročné. Největší 

překážkou pro realizaci vzdělávacích exkurzí bývá ve většině případů nedostatek financí 

k pokrytí všech nákladů. Učitelé by také uvítali metodickou podporu pro postupný rozvoj 

spolupráce mezi školou a muzeem. Z dotazníkového šetření dále vyplynulo, že i muzejní 

pedagogové cítí nutnost zlepšit informovanost mezi učiteli, jelikož řada učitelů nezná 

specifika muzejní edukace a nepřipravují dostatečně své žáky na návštěvu muzejní insti-

tuce. Projekt ukázal, že je nutné zlepšit komunikaci mezi muzeem a školou. Školy by ne-

měly na muzea nahlížet pouze jako na doplněk, ale měly by se s muzeem stát rovnocen-

nými partnery.  

 

Realizace těchto postupně jdoucích šetření zdůvodnily nutnost změny školského zákona, 

který vstoupil v platnost 1. 10. 2020 a na základě této změny se od roku 2021 zvýší míra 

přidělených financí určených k běžným výdajům školy, tím pádem budou moci školy své 

náklady spojené s uskutečněním exkurze zajistit přímo, ze svého rozpočtu. Oblast vzdě-

lávání, která je zprostředkována muzeem se stává v českém školstvím čím dál větší prio-

ritou. (Tomešková, 2020) 

 

Jak bylo řečeno výše, oblast vzdělávání, která se žákům zprostředkovává muzeem, se 

stává čím dál větší prioritou. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2020 

představilo novou Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Hlavním 

cílem této strategie je vybavený základními a nepostradatelnými kompetencemi jedinec, 

který bude motivovaný a dokáže naplno využít svůj potenciál, ve prospěch nejen své 

osoby, ale také ve prospěch druhého a celé společnosti. Tato strategie je rozdělena do 

pěti linií. První linie se zabývá proměnami obsahu a způsobů hodnocení vzdělávání, druhá 

linie se zabývá rovným přístupem ke kvalitnímu vzdělávání, ve třetí linii bychom nalezli 

podporu pedagogických pracovníků, ve čtvrté linii se nachází zvýšení odborných kapacit 

a důvěry vzájemné spolupráce a poslední pátá linie klade důraz na zvýšení financování a 

zajištění stability v českém školství.  

 

Dnešní chaotická doba klade velký důraz na inovace, a to nejen v českém školství, ale také 

v různých jiných odvětvích. Pokud zůstáváme u vzdělávání, poté základy inovací nebo 

také reforem musí vycházet z něčeho, co velmi dobře funguje. Proto, aby daný žák byl 

během procesu vzdělávání vybaven dostatečnou mírou znalostí, dovedností a kompe-
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tencí, je nezbytné, aby i nabídka metod a forem vzdělávání byla dostatečně široká a roz-

manitá. Dále je nutné si připustit, že efektivnost konkrétních inovativních postupů se 

může velmi lišit v závislosti na konkrétních podmínkách. Inovace musí zohlednit velmi 

kvalitní edukační programy paměťových, uměleckých, ale také třeba kulturních institu-

cích. Tyto programy je nutné do výuky zařazovat, jelikož jejich kvalitně zpracované výu-

kové programy přinášejí obohacení stávající klasické výuky ve škole. 

 

Naše společnost se vyvíjí, jsou z vyšší míry využívané moderní technologie, včetně robotů 

a různých jiných autonomních systémů. Tato doba přináší nové výzvy nejen v environ-

mentální, ekonomické, ale i v sociální oblasti. V této souvislosti je nevyhnutelným poža-

davkem na jedince schopnosti celoživotního vzdělávání. Z tohoto důvodu je nutné začít 

budovat pevný a pružně reagující systém, který bude zaměřen na celoživotní učení. Dů-

ležitým cílem Strategie 2030+ je podpořit nabídku pestrých, kvalitních a dostupných or-

ganizací, které nabízejí neformální vzdělávání. Tyto organizace mají nejen význam v ob-

lasti vzdělávání, ale také přináší dětem, žákům, studentům i dospělým zážitek, který je 

ovlivňuje v jejich následujícím působení. Tyto organizace přináší do formálního vzdělá-

vání tzv. výchovu a vzdělávání prožitkem, která v dnešní uspěchané době je velmi po-

třebná a žádaná a často zcela chybí. Neformální vzdělávání je uskutečňováno různými 

formami. Od malých individuálních skupin, až přes programy, které jsou vysoce standar-

dizované. Všechny tyto formy doplňují svými aktivitami formální vzdělávání a významně 

posilují klíčové kompetence jedince tzv. life skills, což je rozvoj charakteru osobnosti, 

zdravý životní styl, odolnost jedince, vytrvalost, komunikace, práce v týmu, řešení pro-

blémů apod. 

 

Celoživotní vzdělávání představuje pro dospělou populaci způsob, jak se v průběhu jejich 

života vyrovnat se změnami, které tento svět přináší, ať to jsou to změny společenské, 

ekonomické nebo environmentální. Proto je nutné klást velký důraz na komunikaci, a pře-

devším zapojovat neformální vzdělávání do vzdělávání formálního. Nejen, že nám nefor-

mální vzdělávání přináší celou řadu benefitů, jak bylo již několikrát řečeno, ale dále slouží, 

jako tzv. záchranná síť pro ty, kteří jsou ve formálním vzdělávání neúspěšní. Proto, se bude 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy snažit vytvářet stabilní prostředí pro organi-

zace, které pracují s dětmi a mládeží, a bude cílit dotační programy pro podporu nefor-

málního vzdělávání.  Propojování formálního i neformálního vzdělávání je přínosné pro 

obě oblasti vzdělávání, zejména pak pro děti, žáky a studenty. Velmi důležitá je komuni-

kace mezi pedagogickými pracovníky ve školských zařízeních a pracovníky paměťových 

institucích, dále pak propojování získaných vědomostí v muzeu a ve škole. Pokud v pro-

cesu učení je studentovi nabízeno i neformální učení, nejen, že si své poznatky upevňuje, 

ale dále v něm zanechává učení kladné vzpomínky, může přivést k neformálnímu vzdě-

lávání i své blízké, a především má chuť a motivaci k celoživotnímu vzdělávání, což je pro 

společnost velmi žádoucí. Jen takový jedinec si dokáže osvojit dovednosti v rovině 

osobní, profesní, ale také společenské a na základě svých nabytých schopností vyhledá-

vat příležitosti, jak tyto dovednosti uplatní v praxi. (MŠMT, 2020) 



 

26 

 

2 Praktická část 

2.1 Cíl bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je zmapování muzejně-edukačních programů v blízkosti Základní 

školy Doberská, vzhledem k místě orientovanému učení, navržení vylepšení výuky se 

vznikem didaktické pomůcky a vyjádření všech výhod, které vyplývají z kooperace muzea 

a školy.  

 

Školské zařízení, resp. Základní škola Doberská se nachází na území středočeského kraje 

ve městě Kladno. Tato škola získala, jako jedna z pouhých 13 základní škol středočeského 

kraje titul „Škola podporující zdraví“ Tento program zaštituje Světová zdravotnická orga-

nizace, která sdružuje školská zařízení, pro které zdraví neznamená pouhou nepřítomnost 

choroby, ale chápe zdraví žáka, jako výsledek mnoha vzájemných a na sebe působících 

faktorů. Tyto faktory, např. zaměření se na duševní zdraví, respekt k sobě samotným, 

schopnost komunikace a spolupráce s důrazem na pochopení odpovědnosti za své 

zdraví mají vliv na celkové zdraví každého jedince. Za kvalitní práci dětí a všech pedagogů 

obdržela základní škola ocenění „Škola udržitelného rozvoje“, který je oceněním nejen za 

kvalitu vyučování, ale i dalších aktivit do kterých se pedagogové s žáky zapojují. Pedago-

gové se zaměřují s dětmi na ekologii, udržitelný rozvoj, ale i nové technické objevy, které 

mají pro lidstvo význam a navštěvují nejrůznější muzejně-edukační programy, které jsou 

nabízené v muzeích v blízkosti školy. (Doberská, 2021) 

 

Výzkumné otázky: 

 Nacházejí se paměťové instituce s edukačními programy přírodovědně technic-

kého charakteru v blízkosti školského zařízení? 

 Jaké lze vytvořit zlepšující návrhy vybraných edukačních programů s využitím no-

vých didaktických pomůcek? 

 Jaké výhody vyplývají z kooperace muzea a školy? 

2.2 Metodika 

Pro zpracování bakalářské práce byla vybrána metoda akčního výzkumu, která nabízí al-

ternativu ke klasickému kvalitativnímu výzkumu. S první myšlenkou akčního výzkumu při-

šel Lewin ve 40. letech minulého stolení. Kurt Lewin předpokládal, že v hlavní roli výzkumu 

by měl být subjekt, kterému bude připisována značná míra jeho aktivní spoluúčasti. Akční 

výzkum od 40. let prošel vývojem a do české pedagogiky a českého školství se dostává 

teprve v nedávné době, a proto není příliš mnoho českých publikací zabývající se právě 

touto problematikou.  

 

Co si, ale můžeme představit pod pojmem akční výzkum? Definice akčního výzkumu vy-

hází z anglického action research, tedy je to takový druh výzkumu, jehož cílem je vylep-

šovat určitou část pedagogické praxe. (Maňák, 2004) Dle Elliota, je považována za akční 
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výzkum systematická reflexe, kterou provádí učitelé v profesních situací s cílem jejich dal-

šího rozvinutí. V pedagogice můžeme tedy akční výzkum chápat, jako nástroj, který 

zkoumá systematickou reflexi profesních situací a pokouší se tuto situaci na základě no-

vých poznatků zlepšit. Akční výzkum přispívá svým procesem k rozvoji učitele, jelikož vy-

řešením každé akce získává pedagog ponaučení a objem nových poznatků, které může 

nadále ve své praxi uplatnit.  

Obrázek 2.1 Fáze akčního výzkumu 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

A. Vstup do výzkumu je první a velmi důležitý krok v akčním výzkumu, pedagog hledá 

východiska pro svůj výzkum. Může si klást otázky typu: Co bude zkoumáno? Co se 

nám ve výuce nedaří? Je něco, co by bylo dobré zlepšit? 

B. Pozorování a sběr veškerých informací je druhým krokem v této fázi. Učitel sbírá 

veškerý materiál, který mu během akčního výzkumu může pomoci, např. sbírá in-

formace, zkušenosti, data či dokumenty.  

C. Třetím krokem učitele je práce s daty, učitel pracuje s informacemi či dokumenty 

a vyhodnocuje je. 

D. Dalším postupem v akčním výzkumu je práce s následky tzn., učitel by si měl vy-

vodit důsledky pro jeho další práci a jednání. 

E. Předposlední částí akčního výzkumu se stává akce, tj. jednání, realizace učitelova 

záměru. Vyzkouší svůj plán v reálném procesu.  

F. A posledním krokem se stává formulování nabytých zkušeností, nápadů a myšle-

nek, jejich případné publikování a znovu vstup do nového výzkumu. (Holcová, 

2019) 

 

 

 

Vstup do výzkumu 

práce s daty 

důsledky, 

kritéria pozorování akce 

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ 

1. ETAPA 2. ETAPA 

Formulování a prezentování zku-

šeností, 

vstup do výzkumu 

pozorování práce s daty 

důsledky, 

kritéria 
akce 
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2.2.1 Představení nástrojů akčního výzkumu 

 

Nejdůležitějším bodem akčního výzkumu se stává dobře definovaný cíl jeho práce. Pokud 

si pedagog při svém výzkumu dobře a jasně stanoví cíl, budou se mu mnohem lépe vy-

hledávat různé nástroje k jeho dosažení. Většina pedagogů při seznámení se s akčním 

výzkumem uvažuje tak, že je nenapadají žádné vhodné metody, které by mohli použít a 

přitom existují. Jsou to základní a jednoduché nástroje, které každý učitel ve své praxi 

někdy využil. např.: 

 rada od kolegů, 

 návštěva kolegy v jeho hodinách – pozorování určitého jevu, 

 audiozáznam, 

 formulování otázek, 

 myšlenková mapa, 

 záznamy v tabulkách,  

 pedagogický deník,  

 skupinový rozhovor, 

 brainstorming,  

 různé typy pozorování, 

 využívání artefaktů – dětské práce, testy, zápisky, 

 testování tezí, 

 případové studie, 

 škálování, 

 zpětná vazba od žáků, rodičů i kolegů. 

 

Všechny tyto i jiné metody může pedagog při svém výzkumu využít. Akční výzkum může 

být provádět s větší či menší mírou profesionality, jelikož záleží nejen na využívaných ná-

strojích, které vedou učitele k jeho cíli, ale také záleží do jisté míry i na vybavenosti peda-

goga ve znalostech těchto a jiných metod. Tomu se však nelze naučit bez praktických 

zkušeností a ve využívání těchto nástrojů ve své práci. Proto je akční výzkum natolik ce-

něným učitelovým pomocníkem, protože nabízí učení učitele v praxi. (Holcová, 2019)  

 

Pro tuto bakalářskou práci byla vybrána metoda pozorování. Pozorování se řadí spolu 

s rozhovorem mezi nejstarší využívané výzkumné metody. Metody pozorování lze rozdě-

lit dle několika hledisek. A to, podle toho, co je předmětem pozorování, můžeme rozlišit 

mezi pozorování sebe samého a pozorováním něčeho nebo někoho jiného. Pokud peda-

gog pozoruje vnější procesy a jevy, může pozorování rozdělit na přímé či nepřímé. A dále 

poté můžeme všechny základní typy pozorování rozdělit na strukturované, polostruktu-

rované a nestrukturované. (Miovský, 2006) 
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Obrázek 2.2 Metody pozorování 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Miovský, 2006 str. 142) – upraveno 

 

V různých fázích pozorování může výzkumník přijímat odlišné role podle aktuální po-

třeby. Pedagog může mít roli úplného účastníka, účastníka jako pozorovatele, pozorova-

tele jako účastníka nebo plného pozorovatele. V praktické části bakalářské práce bude 

využito role pozorovatele jako účastníka. Tato role funguje spíše jako tzv. tazatel. Bude 

provádět pozorování v jednotlivých muzeích, ale nebude přímý účastník ve skupině mu-

zejních pedagogů.  

 

Podstata akčního výzkumu vychází z akce, tj. z konkrétního problému, který je vázán na 

další akci, tedy na řešení tohoto problému, tímto dochází ve vzdělávacím procesu k dy-

namice, bez které by proces zůstal na mrtvém bodě. Kvalitně prováděný akční výzkum 

propojuje teorii s praxí a obráceně praxi s teorií. Tento výzkum představuje proces, který 

graduje a nikdy nekončí. (Maňák, 2004) 

2.3 Charakteristika města Kladna  
 

Někomu by se tyto řádky mohly zdát bezdůvodné, ale v názvu bakalářské práce nalézáme 

dvě formulace, se kterými je podle mého názoru město Kladno spjato, a tím je technika a 

příroda. Obě tato slova jsou v Kladně dosti rezonující a děti ve školských zařízeních nebo 

v kladenských muzeích se seznamují nejen s přírodou, která toto město obklopuje, ale 

právě i s technickým a historickým vývojem hutnictví a jeho vlivu na společnost. 

 

Město Kladno nemá tak bohatou historii jako jiná česká, moravská a slezská města. Jeho 

nejslavnější období je spojováno s druhou polovinou 19. století, kdy se postupem času 

stalo významným centrem těžkého průmyslu. První zmínku bychom mohli naleznout již 

v Kronice české Václava Hájka z Libočan, který existenci města, dříve vesnice datuje do 

roku 858. Tento pramen však bývá označován za málo historicky spolehlivý. První ne-

sporná zmínka o Kladně pochází z roku 1318. Kladno bylo do objevení uhelných ložisek 

pouhým malým, ospalým, a především zemědělským městečkem. To vše se změnilo 

v okamžiku vyhloubení první uhelné šachty Kateřiny-Josefa v roce 1847. V krátké době 

byly vyhloubeny další doly, jako důl Amálie, Bresson, Engerth, František, Herget, Kübeck, 

METODY 
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sebe 
samého

někoho, 
nečeho 

jiného

zúčastněné 
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Layer, Průhon, Thienfeld a Zippe. Tento těžební rozvoj na sebe nenechal dlouho čekat, 

město začalo růst a stávalo se střediskem obchodu. Během pár let, tak změnilo zcela svůj 

tehdejší charakter. Na přelomu 19. a 20. století se však kladenské hornictví dostalo do 

krize a postupně byly zavírány všechny doly s výjimkou na důl Enhert, ve kterém ustala 

těžba až v roce 1945, a důl Kübeck, kde byla těžba zastavena až v roce 1997. Tato začína-

jící krize odstartovala období kladenského hutnictví. Během několika desetiletí se stalo 

z ryze hornického města, město hutnické. Z bezvýznamného hornického městečka se 

v roce 1898 stalo královské horní město, a byl mu polepšen i jeho dosavadní znak. Od 

toho roku bylo přidáno nad hlavy heraldických zvířat zkřížené želízko a mlátek stříbrné 

barvy se zlatou stužkou. (Veverková, 2008) 

 

A jak to bylo s kladenskými školami? Kladno nepočítalo s takovým přílivem nových oby-

vatel stěhujících se za prací, a proto farní škola nestačila nejen svou kapacitou, ale ani 

nepočítala se školskou reformou z roku 1868. Kladenský stav školství byl opravdu zoufalý, 

proto se začalo s výstavbou desetitřídní školní budou v roce 1861, však již o dva roky poz-

ději bylo zřejmé, při kolaudaci budovy, že ani ta nebude kapacitou stačit. V roce 1864 se 

pod zásahem tehdejšího faráře Jana Bernadra rozdělila stávající škola na chlapeckou a 

dívčí. Novým a řídícím učitelem chlapecké školy se stal Josef Breišl a nad výchovou dívek 

dohlížely sestry z řádu Notre Dame. Kladenské problémy v oblasti školství stále přetrvá-

valy, a proto se děti musely učit v sálech kladenských hostinců. Až v letech 1904–1905 

byla dostatečně rozšířena budova kláštera sester z řádu Notre Dame pro školské účely. 

(Veverková, 2008) 

Obrázek 2.3 Dobová fotografie zachycující po levé straně budovu školy Pod Klášterem 

sester de Notre Dame 

 

 

Obrázek 2.4. Stejné místo o 120 let později 

Zdroj: (Veverková, 2008) 

 

 

 

                                                                       

                                                                                                     Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 2.5 Dobová fotografie zachycující část náměstí s radnicí 

 

 

 

Obrázek 2.6 Stejná radnice, ale zcela jiná doma 

 

Zdroj: (Veverková, 2008) 

 

 

                                                                                                                       

                                                       

 

                                                         Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rozkvět města nepřinesl pouze slávu a bohatství, ale přinesl také problémy, a to nejen v 

oblasti školství, ale také problémy v krajině. Těžba způsobila velký zásah do krajiny a změ-

nila tak její charakter. Až postupem času po zlaté éře se město začalo zabývat procesem 

rekultivace. Rekultivace je nesmírně přínosný proces, který využívá poznatky z více oborů, 

jejichž cílem je úprava silně poškozeného území a uvedení zasažených pozemků do pů-

vodního stavu. Ekologická obnova se soustředí na zlepšení schopnosti zemědělských a 

lesnických oblastí a obnovení silně poškozených stanovišť se zvyšováním přírodních hod-

not jednotlivých území. V tomto obnovovacím procesu se respektuje sedm základních 

kroků: 

 odhalení všech procesů, které byly příčinou poškození, 

 nabídnout opatření, která by vedla ke zlepšení tohoto stavu,  

 stanovení cílů, 

 kritéria dokumentování procesu rekultivace, 

 zajištění metod,  

 realizace vybraných metod, 

 sledování a vyhodnocení. 

Technika a technické inovace byly v tomto městě po celá desetiletí základním stavebním 

kamenem a příroda byla spíše upozaďována, jsem nesmírně ráda, že se postupem času 

začíná město měnit a z šedého hutního a hornického města se stává město, které se snaží 

přírodu navrátit do ulic a uvědomuje si její význam. (Řehounek, 2015) 
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2.4 Zmapování výzkumného vzorku 

V předešlé kapitole bylo město Kladno představeno z pohledu historického a technicko-

přírodovědného. V dnešní době žije v Kladně 68 722 obyvatel a najdeme zde několik 

městských částí jako Kladno, Rozdělov, Kročehlavy, Dubí, Vrapice, Hnidousy a Motyčín. Na 

území města nalézáme 32 mateřských škol, dětský rehabilitační stacionář, 4 soukromé 

základní školy a 16 základních škol zřizované Statutárním městem. Dále se zde nacházejí 

2 základní umělecké školy, 2 gymnázia a 9 středních odborných škol a učilišť. Ve městě 

působí také 1 vysoká škola a tou je České vysoké učení technické. Dalo by se tedy říci, že 

je toto město z pohledu vybavenosti školských zařízení na opravdu dobré úrovni, střední 

školy jsou rozdělené dle odborností a nalézáme zde i základní školy, které se profilují na 

rozšířenou výuku cizích jazyků, rozvoj výpočetní techniky, ale i umění a kulturu, tělesnou 

výchovu, matematiku a přírodovědné předměty.  (Smetana, 2020)  

 

Se všemi těmito informacemi se můžeme seznámit na webových stránkách města 

Kladna, však do výchovně vzdělávacích institucí nepatří jen školy, ale také muzea spolu 

s muzejními pedagogy a muzejně-edukačními programy. Bohužel, informace o muzeích 

a muzejně edukačních programech na stránkách města nenalézáme. Proto je mým hlav-

ním cílem zmapování muzejně-edukačních programů v blízkosti mnou vybrané základní 

školy Doberská. Již v úvodu byla tato škola představena, jen pro lepší pochopení si školu 

zařadíme do městské části Kladno-Rozdělov a ukážeme si pozici školy na mapě.  

 

Obrázek 2.7 Mapa města - pozice školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno - (Google, 2021) 

 

Vidíme, že se vybraná základní škola nachází na konci města v blízkosti lesa. Při mapování 

výchovně-vzdělávacích institucích je vyřčeno několik otázek. Mohou si vůbec žáci spolu 

s učiteli rozšiřovat, a především upevňovat své vědomosti v kladenských muzeích? Nalé-
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záme zde muzejně-edukační programy, které by spolu s muzejním pedagogem zajišťo-

valy učení zábavnou formou? Na tyto otázky bylo v průběhu pátrání odpovězeno kladně. 

Kladenští pedagogové mají několik možností, kde s žáky uplatnit a upevnit jejich nově 

získané vědomosti a dovednosti. Na území města se nachází hned několik institucí, které 

nabízejí muzejně-edukační programy zaměřené na techniku, přírodu, ekologii, ale i dějiny 

a čtenářskou gramotnost.  

 

1. Hornický skanzen Mayrau 

 

Kladensko je a bylo vždy spjato s hornictvím a posléze s hutnickým průmyslem. Jednání 

o zaležení skanzenu nebo také muzea, které by tuto historii zdokumentovalo a následu-

jícím generacím připomínalo, započalo až v roce 1979. Po společenských a ekonomických 

změnách, které ve společnosti nastaly, zahájila muzejní radost svou činnost a v srpnu 

roku 1994 byl skanzen Mayrau slavnostně otevřen veřejnosti. Můžeme si všimnout, že 

uplynulo mnoho let od prvního nápadu ke zhmotnění tohoto projektu. Téhož roku byl 

slavnostně nejen skanzen otevřen veřejnosti, ale také prohlášen za kulturní památku. Pro-

hlídka skanzenu je postavena na pracovním dni havíře. Návštěvník přichází od haly přes 

čisté a špinavé koupele na náraziště jam, kde havíři sfárali do šachty. Celková délka zpří-

stupněných chodeb činí 129,2 metrů. Za zmínku stojí parní těžební stroj Ringhoffer Smí-

chov z roku 1905, který je stále v provozu, jako jediné provozu schopné parní zařízení to-

hoto druhu v celé České republice. Skanzen nabízí školským zařízením mnoho muzejně-

edukačních programů, kde se kombinuje historie, technika, ale i objevování okolní přírody 

např.: 

 Dolem nedolem – edukační program určený žákům 1. stupně ZŠ, 

 Expedice na haldu – edukační program pro žáky, mateřských a základních škol, 

vhodný i pro víceletá gymnázia a střední školy. 

 Pracovní den na Mayrovce – program určený pro žáky 2. stupně základních škol a 

gymnázia, 

Všechny edukační programy, které jsou skanzenem nabízené, kladou důraz na spolupráci 

při práci mezi žáky, ale také zapojují pedagogický doprovod spolu s muzejním pedago-

gem. (Mayrau, 2021) 
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Obrázek 2.8 Hornický skanzen Mayrau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Mayrau, 2021) 

 

PLÁN TRASY: 

I v tomto případě si mohou učitelé vybrat ze dvou možností, jak se ke skanzenu s dětmi 

dopraví. První možností je využití hromadné autobusové dopravy. Tato cesta by trvala ne-

celých 30 minut a děti by byly nucené jednou přestupovat. Druhou možností by byla mož-

nost pěší procházky. Cesta pěší chůzí by dětem trvala od školy ke skanzenu cca 46 minut. 

Lze tyto možnosti zkombinovat, např. cestu ze školy do skanzenu jít pěší chůzí a k návratu 

využít autobusovou dopravu. Níže jsou představené dvě mapy se zaznamenanými ce-

stami. 

Obrázek 2.9 Plán cesty do muzea - autobusová doprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno - (Google, 2021) 
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Obrázek 2.10 Plán cesty do muzea - pěší chůze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno - (Google, 2021) 

 

2. Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně  

 

Druhým a velmi významným muzeem v Kladně se stává Sládečkovo vlastivědné mu-

zeum. V roce 1897 byl pečlivě zdokumentován a posléze zbořen stávající kostel Nanebe-

vzetí Panny Marie na kladenském náměstí. Tento moment dal první impulz ke zrodu mu-

zea z důvodu zachování původních předmětů z kostela pro další generace. U samotného 

zrodu muzea stál tehdejší starosta MUDr. Hruška se stavebním radou Rokosem a panem 

profesorem Jakubičkou. Sbírky byly nejprve vystavovány na radnici a po několikerém stě-

hování pro ně město odkoupilo od břevnovských benediktinů kladenský zámek. Prvním 

ředitelem muzea se stal bývalý řídící učitel Antonín Sládeček, bohužel prvního slavnostní 

otevření v roce 1935 se již nedožil. Na jeho počest nese toto muzeum jeho jméno. Po roce 

1948 nastala pozvolná a nucená proměna stávajícího muzea v muzeum průmyslového 

Kladenska. V roce 2003 se stal zřizovatelem muzea Středočeský kraj a veškeré exponáty 

byly přeneseny do nových expozic bývalé ředitelské vily kladenských hutí. Až po roce 

1989 se muzeum navrátilo k tehdejším ideám generace, která muzeum zakládala. 

(Sládečkovo vlastivědné muzeum, 2021) 

 

Vzhledem k současné epidemické situaci, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, ne-

nabízí žádné výchovně vzdělávací programy. Stávající programy, se kterými muzejní pe-

dagogové pracovali, nevyhovují požadavkům RVP. Žádný ze stávajících programů nemá 

zpracovanou metodiku. Ve Sládečkově muzeu došlo k personálním změnám a noví mu-

zejní pedagogové jsou přesvědčeni, že pandemická situace pro ně přináší drahocenný 

čas pro vytvoření nových edukačních programů. Pokud však situace dovolí a pedagogové 
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připraví nové vzdělávací programy pro žáky základních a středních škol, poté je pro pe-

dagogy Základní školy Doberská připraven plán trasy, jak se s dětmi do muzea přepravit. 

 

Ač nyní Sládečkovo vlastivědné muzeum nedisponuje vzdělávacími programy, které by 

mohlo nabídnout nejen veřejnosti, ale také a především školám. Disponuje nejrůznějšími 

muzejními sbírkami a muzeáliemi, které lze využít ve výukovém procesu. Sbírky Sládeč-

kova vlastivědného muzea se týkají oblasti archeologie, techniky, map a plánů, mineralo-

gie, paleontologie, textilu, výtvarného umění, skla, dřeva, porcelánu a zoologie. V oblasti 

techniky se děti mohou seznámit především s průmyslovou historií města a z vystave-

ných exponátů určitě každého návštěvníka zaujme model lokomotivy. Dále zde nalézáme 

nejrůznější hornické pracovní nástroje, ale také modely šachet. Pokud se zaměříme na 

propojení přírodovědných předmětů spolu s vystavovanými muzeáliemi v tomto muzeu, 

můžeme svou pozornost zaměřit na oblast mineralogie, která představuje svým návštěv-

níkům sbírku minerálů, které byly nalezené při hloubení místních dolů. Muzeum také na-

bízí ke zhlédnutí zkameněliny rostlin a živočichů z období prvohor až čtvrtohor a v nepo-

slední řadě vznikl koutek živé přírody, kde se nalézá velké množství preparovaných savců 

a ptáků. Všechny tyto muzeálie, lze využít při výuce. Záleží na věkové skupině žáků a zku-

šenostech pedagoga, který s žáky do muzea přichází. Výklad o jednotlivých muzeáliích 

lze přizpůsobit žákům na míru. Pokud se jedná o muzeálie týkající se oblasti mineralogie, 

poté se mohou učitelé odborných předmětů s žáky s danými předměty seznámit a je 

možné v učebně provést i výklad na dané téma. Záleží pouze na pedagogovi, jak takový 

výklad povede. Využíváním muzeálií ve výuce se rozvíjí u studentů kreativní myšlení, sa-

mostatné rozhodování, spolupráce a komunikace a umožňuje žákům přistupovat k řešení 

z několika hledisek a napomáhá k pochopení navazujících procesů. 

 

PLÁN TRASY: 

Pedagogický personál má spolu s dětmi několik možností, jak se do muzea dopravit. Jed-

nou z možných alternativ je využití veřejné hromadné dopravy. Základní škola se nachází 

v tříminutové docházkové vzdálenosti od autobusové zastávky. Žáci nastoupí na za-

stávce Kladno u kostela a vystoupí Kladno, autobusové nádraží. Tato cesta je zcela bez 

přestupů a autobusová doprava zabezpečuje sedmi minutový interval mezi jednotlivými 

spoji. Od konečné zastávky je Sládečkovo vlastivědné muzeum vzdáleno pohodlnou 

chůzí mezi stromy v méně frekventované oblasti cca šest minut.  Níže se můžeme sezná-

mit s mapkou, kde máme celou trasu s využitím autobusové dopravy i k ní možnou ob-

měnu zaznamenanou. 
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Obrázek 2.11 Plán cesty do muzea - autobusová doprava 

Zdroj: Upraveno - (Google, 2021) 

 

Druhou alternativou ke zmíněné autobusové dopravě je doprava pěší chůzí. Ač se na 

první pohled může zdát, že je základní škola od muzea dosti vzdálená, není tomu tak. 

Pohodlnou chůzí lze k muzeu dojít za cca 39 minut, pokud by pedagogický doprovod 

usoudil, že nechce jít s dětmi přímo městem a zvolil by trasu, která je vedená spíše příro-

dou, tak by přesun ze školy k muzeu trval necelou tři čtvrtě hodinu. Níže je se také možné 

se seznámit s mapou cesty. 

Obrázek 2.12 Plán cesty do muzea - pěší chůze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Zdroj: Upraveno -  (Google, 2021) 

 

 

3. Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna  

 

Ekologické středisko Čabárna si klade za svůj hlavní cíl prospívat svou činností obci, svým 

spoluobčanům, žákům i studentům a životnímu prostředí, které se nalézá kolem každého 

člověka. Ve svých programech propojuje znalosti z různých oborů. Čabárna působí na Kla-

densku od roku 2001. Po počátečních letech hledání, kam by se středisko mohlo svým 
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působením ubírat, se stalo nedílnou součástí ekologického vzdělávání nejen dětí a do-

spívajících, ale také dospělých návštěvníků. V současné době se středisko zaměřuje 

svými programy na žáky mateřských, základních, středních i speciálních škol. Dále nabízí 

velké množství mimoškolních aktivit, jako přírodovědné kroužky či kroužek včelařství. Bě-

hem jarních a letních prázdnin nabízí středisko příměstské tábory, které se uskutečňují 

v celém areálu. Dospělým návštěvníkům jsou zprostředkovány nejrůznější workshopy, 

kurzy, a to i mimo areál střediska. Do činnosti Čabárny patří i aktivity, spojené s monitoro-

váním výskytu živočichů a rostlin, přírodovědné průzkumy a záchranné přemisťování ži-

vočichů. (Naučné středisko ekologické výchovy, 2021) 

Příklady nabízených edukačně-vzdělávacích programů pro školy: 

 Vynálezy přírody, 

 Třídíme správně,  

 Cesta PET lahve. 

Obrázek 2.13 Budova střediska a venkovní učebna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Naučné středisko ekologické výchovy, 2021) 

 

PLÁN TRASY: 

 

Naučné středisko ekologické výchovy Čabárna bychom nalezli ve vzdálenosti cca dva ki-

lometry od Kladna. K přejezdům mezi základní školou a střediskem by bylo vhodnější, 

vzhledem ke vzdálenosti využít hromadnou autobusovou dopravu. Žáci s pedagogickým 

pracovníkem by při své cestě jednou přestupovali. Výhodou by pro žáky i učitele mohlo 

být, že autobusová zastávka je umístěna hned před střediskem, a především není cesta 

finančně náročná. Celá cesta i s jedním přestupem trvá cca 31 minut. Níže můžeme na-

leznout mapu se zvýrazněnou cestou jízdy. 
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Obrázek 2.14 Plán cesty do střediska - autobusová doprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno - (Google, 2021) 

2.5 Metodika jednotlivých programů - Hornický skanzen 

Mayrau 

1. Expedice na haldu 

 

Prvním muzejně-edukačním programem je skanzenem nabízena Expedice na haldu. 

Tento program je vhodný nejen pro mateřské školy, ale jeho náplň je možné přizpůsobit 

žákům 1. a 2. stupně i žákům víceletých gymnázií. Cílem tohoto programu je seznámit 

žáky se základními pojmy týkající se tohoto tématu. Halda neboli odval se žákům před-

stavuje z hlediska historického, přírodního, a především z hlediska těžebního průmyslu. 

Edukační program probíhá formou expedice po jednotlivých zastávkách s informačními 

tabulemi. Žáci při svém bádání mohou naleznout vzorky minerálů i fosilií.  

 

Jak bylo výše zmíněno, žáci jsou součástí expedice a objevují nová a neprozkoumaná sta-

noviště. První zastávkou je promítací místnost, kde se žáci seznamují s pomocí videa s 

novým pojmem halda. Halda je člověkem uměle vytvořený kopec a vzniká jako důsledek 

hornické činnosti. Halda je složena se sypkého materiálu, především jde o nadložní i pod-

ložní vrstvy, ale také zbytky uhlí. Vzhledem kladenské minulosti můžeme nalézat velké 

množství takových hald, některé vznikaly i více jak 200 let. Haldy jsou však důležité i dnes 

ač si to nemusíme vůbec uvědomovat, nejen, že díky nim můžeme zkoumat geologické 

podloží dané oblasti, ale také se objevuje velké množství biologické rozmanitosti, které 

se daří právě v těchto místech. 

 

Druhá zastávka žáků je přímo na začátku stezky. Žáci se seznamují s odborným názvem 

sukcese, tento název v sobě nese proces osidlování rostlinami. Během rekultivace da-

ného místa je možné rostliny uměle vysazovat, dle biotopu, který se v dané oblasti na-

chází nebo se čeká na samovolné osidlování rostlinami. Tento proces není spjat pouze 

s rekultivací v postižených oblastech, ale také třeba v místech, která zasáhl oheň, vichřice 
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nebo sopečné výbuchy. Holou krajinu osidlují vždy odolné a invazivní druhy rostlin, jsou 

to např. nejrůznější plevele, ale také trávy, keře i stromy. Z keřů můžeme ve většině pří-

padů naleznout např. bezinky, ze stromů akáty i břízy. Proces osidlování končí ve chvíli, 

kdy je dané místo zcela zaplněno vegetací se vzrostlými keři a stromy a ani tak není vždy 

zcela ukončen. 

 

Třetí etapou, kterou žáci se svými učiteli prochází je zastavení u haldářky. Těžba uhlí při-

nášela velkému množství obyvatel obživu. Haldářky nebo také haldáři byli lidé, kteří vybí-

rali z hlušiny zbytky uhlí. Byli to především chudé ženy, jejichž společenský život byl na 

okraji společnosti. Snažily se s nalezeným uhlím obchodovat nebo ho využívaly k topení.  

 

Na čtvrtém úseku děti čekají rostliny a houby. Děti se v průběhu cesty seznámily s jed-

notlivými rostlinami, které haldu postupně osidlují. Některé rostliny lidé nazývají plevely 

a značně proti jejich výskytu bojují. V takovém případě se, ale může stát, že daná bylina 

zcela vyhyne. Tento osud potkal i Chudelku Přetrhovanou. Její nález haldu zcela zachránil 

před vytěžením a velmi se jí v této oblasti daří. Nedaří se zde jen Chundelce, ale také nej-

různějším houbám, jak houbám jednobuněčným, plísním, ale také houby stopkovýtrus-

ným. (viz. příloha 1) 

 

Nedostatkem tohoto edukačního programu je chybějící metodika a detailněji rozpraco-

vaný program jednotlivých zastavení. V programu si kladou edukátoři jasně stanovený cíl, 

však chybí přínos daného programu pro studenty, reflexe z pohledu dětí, učitelů i eduká-

tora, výsledné hodnocení a zda cíle byly během programu naplněné. Níže můžeme na-

leznout plán trasy, se kterým se žáci seznámí při vstupu do expedičního okruhu. Bohužel 

některá zastavení nejsou zcela zpracována. 

Obrázek 2.15 Stezka expedice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Mayrau, 2021)
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Obrázek 2.16 Poutač umístěný na stezce - OSIDLUJÍCÍ ROSTLINY                                    Obrázek 2.17 Poutač umístěný na stezce - SLOŽENÍ KLADENSKÉ HALDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj prvního i druhého obrázku: (Mayrau, 2021)    
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2. Dolem nedolem 

 

Druhým edukačním programem, který si mohou pedagogové pro své žáky objednat je 

program Dolem nedolem. Tento edukační program je vhodný pro žáky 1. stupně základní 

školy a jeho časová dotace činí kolem 60 až 70 minut. Cílem vzdělávacího programu je 

seznámení žáků se základním popisem daného místa, kde se nacházejí, tedy skanzenu 

Mayrou. Připomenou si důležitou úlohu tohoto místa z pohledu těžební historie Kladen-

ska. Žáci jsou seznámeni, pro někoho s novými pojmy: horník, důl, uhlí. Muzejní pedagog 

klade důraz na pochopení daných pojmů v dané celku, dále klade důraz na porozumění 

fungování černouhelného dolu.  

 

Metodika daného programu je zřetelně a pěkně rozpracovaná do několika částí. Muzejní 

pedagog si klade jasně definovaný cíl, ke kterému by měli žáci v průběhu nového bádání 

dospět. V metodice dále nalézáme popis programu, ale i klíčové kompetence. Jako jsou 

kompetence k učení, kdy žák vyhledává a třídí nové informace a snaží se porozumět vý-

kladu. Kompetence k řešení problémů, kdy studenti hledají odpovědi na otázky ze zkuše-

ností, které právě získali.  

 

Program je rozčleněn do šesti etap. V první etapě se děti pozdraví hornickým pozdravem 

„Zdař bůh“ a představí se. Muzejní pedagog představuje dětem místo, ve kterém se právě 

nacházejí. Dozvědí se, z jakého důvodu se černé uhlí těžilo a k čemu ho lidé využívali a 

stále využívají. Dále se přesunou k jejich druhému zastavení, kde se nalézá již samotná 

expozice uhlí. Seznamují se s pojmem uhlí a s jeho vznikem. Třetí zastávka se jmenuje 

Řetízková šatna. Důl není jen vyhloubená díra v zemi, ale také velké budovy, které sa-

motný důl obklopují. Horníci se museli převlékat a bylo nutné mít někde uložené nářadí. 

Děti si představují nářadí, které havíř potřeboval ke své práci. U čtvrtého zastavení je dě-

tem představena šachta, šachty musely být vždy dvě, aby se havíř mohl dostat bezpečně 

na povrch v případě, že se jedna zasypala. U páté etapy je představen unikátní parní stroj 

Ringhoffer a šestá etapa putování uzavírá opakováním a rozloučením. (viz příloha 2) 

Obrázek 2.18 Parní stroj Ringhoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Mayrau, 2021) 
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Je velká škoda, že se v metodice neobjevuje reflexe daného programu ani evaluace. Děti 

by měly být vedené k hodnocení nejen sebe samotných, ale také hodnocení jejich práce. 

Na konci každého programu by měl každý žák vědět, jakými novými informacemi se obo-

hatil a co mu nové informace přinesli. 

 

3. Pracovní den na Mayrovce 

 

Posledním vybraným edukačním programem je Pracovní den na Mayrovce. Cílem vzdělá-

vacího programu je pochopení, jak celý proces černouhelného dolu funguje. Program je 

zejména určený pro 2. stupeň základních škol a také střední školy. V dole nejsou pouze 

horníci, celek tvoří lidé různých profesí spolu s technikou, kterou ke své práci využívají. 

Žáci jsou náhodně rozděleni do pěti skupin. Každá skupina představuje jednu profesi, bez 

které by se v černouhelném dolu neobešli. Profesemi jsou horník, vozač, ohňař, strojník a 

měřič. Každá skupina prochází jednotlivými zastaveními, kdy se blíže seznamuje se svou 

profesí a pracuje s pracovním listem. Nejen, že se o svém povolání studenti dozvídají te-

oretické znalosti, ale během jednotlivých aktivit si názorně vyzkouší úkony daného povo-

lání. Celkem žáci procházejí pěti zastávkami: hornickým cechem, řetízkovou šatnou, ex-

pozicí theodolitů, záchrannou stanicí a strojovnou s funkčním důlním parním strojem. Cí-

lem je nejen poznat danou profesi, ale také spolupracovat v týmu a plnit jednotlivé úkoly. 

 

Při prvním zastavení se studenti seznamují s pojmy týkající se hornictví a s historií čer-

nouhelných dolů na Kladensku. Při seznamování se s tímto náročným úkolem, jako je 

těžba uhlí musí nejprve děti pracovat s tištěným textem viz. příloha 3. Práce s textem je 

nesmírně důležitou dovedností, kterou by si měl každý žák na základní i střední škole 

osvojit. Při práci s textem je využívána metoda kritického myšlení, žák se může setkat 

s otevřenými i uzavřenými otázkami, rozvíjí se mu fantazie, zlepšuje si vyjadřovací schop-

nosti při interpretaci textu a je nucen se v textu orientovat a vybírat jen ty informace, které 

jsou pro něj v daný moment důležité. 

 

Po rozdělení žáků do skupin se studenti přesouvají k druhé zastávce, a to čisté a řetízkové 

šatně. Každý zaměstnanec po příchodu do práce si uložil své čisté oblečení do jemu při-

dělené skříňky, dále postupoval tak, že odešel do řetízkové šatny, kde každý řetízek před-

stavoval číslo zaměstnance a byl na něm uložený jeho pracovní oděv. Během této etapy 

musí žáci ve svém týmu najít ten správný řetízek k jednotlivému zaměstnání. Na řetízku 

je zavěšený vak s potřebným vybavením daného povolání. 
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Obrázek 2.19 Řetízková šatna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Mayrau, 2021) 

 

Třetím zastavením je expozice theodolitů. Pedagogický pracovník se zeptá studentů, proč 

si myslí, že jsou zrovna tam a jaké povolání s touto expozicí souvisí. Začátky těžby jsou 

spjaté se správným výběrem místa pro hloubení dolu. Je nesmírně důležité mít v týmu 

měřiče, kteří dokáží prozkoumat dané místo z pohledu hornin, a také dokáží zjistit, co nej-

více informací o uhelné sloji. Děti pracují s mapou a buzolou, zaznamenávají zeměpisné 

směry a dále pracují se stupni a minutami. Ostatní skupiny pracují s připraveným pracov-

ním listem a skupina vozačů se přesouvá ke svému místu zastavení. Profese vozače byla 

jednou z nejtěžších prací v dole. Tuto profesi vykonávali většinou mladí muži i přes rozvoj 

techniky nebyl člověk nikdy nahrazen. Vozači měli za úkol obsluhovat důlní vozíky, plné 

je dopravovali k jámě a prázdné k horníkům. Žáci si zkouší tlačit cca 10 m takový vozík, 

který bude naplněn čtyřmi spolužáky z týmu. Každý žák si může tuto činnost vyzkoušet a 

zjistit, jak náročné povolání to bylo.  

Obrázek 2.20 Práce vozače 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Mayrau, 2021) 

 

A co havíři a ohňaři? Havíř je ten, kdo tráví většinu svého pracovního dne v podzemí a 

dobývá uhlí, proráží nové štoly a hloubí šachty. Děti se seznamují s historií tohoto povo-

lání, jsou zavedeny do štoly, kde se musí proplétat chodbou, na kterou mají pouze jednu 

minutu. Ostatní skupiny pracují na pracovním listu. Poslední důležitou profesí byli ohňaři, 
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také se jim říkalo bánští záchranáři. Během těžby se stávalo velké množství úrazů v ex-

trémních podmínkách, proto byli tito lidé vycvičeni zachraňovat lidské životy i v těch nej-

nepříznivějších podmínkách. Žáci si zkusí na čas oblékání výstroje, běh s výstrojí a orien-

taci v zadýmeném dole. (viz příloha 3) 

 

Velkým přínosem je zapojení do edukačního procesu nejen muzejního pedagoga, ale 

také učitele, který doprovází své studenty. Není vždy samozřejmostí, že se učitel stává 

součástí týmu, spíše je řazen do role pozorovatele. V tuto chvíli je však učitel v roli vedou-

cího směny. Nejen, že napomáhá průvodci žáky rozdělit do jednotlivých skupin, ale také 

se snaží motivovat žáky při plnění zadaných aktivit. Stává se součástí procesu a není pou-

hým dozorem.  

 

Tento edukační program si klade za cíl rozvíjet následující kompetence. Vzhledem k vy-

hledávání nových informací a porozumění textu se jedná o kompetence k učení. Dále žáci 

hodnotí výsledky jednotlivých řešení, tady se rozvíjí kompetence k řešení problémů. A 

v poslední řadě se klade důraz na kompetence sociální a personální, žáci spolu kooperují, 

hodnotí výsledky a plánují.  

 

2.6 Metodika jednotlivých programů - Naučné středisko 

ek. výchovy Čabárna 

1. Vynálezy přírody 

 

Prvním vybraným edukačním programem realizovaným Naučným střediskem ekologické 

výchovy Čabárna jsou Vynálezy přírody. Lidé žijí ve velmi uspěchané, a především tech-

nické době. Již si neumíme představit, že bychom si svítili petrolejovou lampou nebo do-

konce svíčkami. K přepravě využíváme automobily, vlaky i letadla. Jsme zvyklí, že se mů-

žeme pomocí telefonu spojit a zavolat s kýmkoliv na světě, ale všechny vynálezy musel 

někdo vymyslet a později i realizovat. Kde se však vědci inspirovali? První badatelé, vý-

zkumníci či vědci se velmi často inspirovali právě v přírodě. Tento edukační program má 

děti seznámit s tím, že inspirace vědců přichází právě z přírodních zákonitostí a připo-

míná dětem, že ne každý vynález je samozřejmostí a za každým objevem je velké úsilí.  

 

Cílovou skupinou tohoto programu jsou žáci 1. stupně, resp. žáci čtvrtých a pátých roč-

níků. Program je rozčleněn do tří výukových bloků. V prvním výukovém bloků se žáci lek-

torovi představí, a lektor žákům představí daný program a jednotlivé etapy, které stu-

denty čekají. Děti se rozdělí do čtyř skupin, nejvhodnějším rozdělením by bylo žáky si ne-

chat vylosovat skupinu, ve které budou později pracovat. V tomto úkolu může lektorů po-

moci pedagog, který s dětmi přichází. Žáky velmi dobře zná a může zajistit rovnoměrné 

rozložení každé skupiny. Po rozdělení děti do skupin přichází teoretická část programu. 

Děti se seznamují s pojmem vynález a objev. Každý žák se nejprve snaží charakterizovat 

tyto pojmy sám. Každého napadá něco jiného, děti mohou mezi sebou diskutovat a učit 
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se od sebe navzájem. Lektor čeká na interpretaci zadaných slov, poté žákům nové pojmy 

objasňuje. Po objasnění těchto zadaných pojmů čeká na děti první aktivita. Ve skupinkách 

na papír mají napsat veškeré vynálezy, které podle nich ovlivnilo lidstvo a na kterých se 

vědci inspirovali právě v přírodě. Dětem nechávají pedagogové prostor a čas, poté si děti 

říkají své myšlenky, snaží se diskutovat. V této části jde především o rozvíjení komunikace, 

která je pro žáky velmi důležitou dovedností, kterou je třeba rozvíjet. Muzejní pedagog se 

stává koučem a snaží se děti usměrňovat a navést je ke správným myšlenkám. Neustále 

jsou dětem kladené tázací otázky. Je důležité, aby si žák svůj názor uměl obhájit. V druhé 

části této etapy jsou dětem představené vynálezy, jako písmo, kolo a papír. Pedagog vy-

světlí dětem, kde se nechali lidé inspirovat právě u těchto vynálezů. Na konci tohoto bloku 

si mohou žáci zkusit ručně vyrobit papír. A seznamují se s technikou, která výrobu ručního 

papíru doprovází.  

 

V druhém bloku se žáci obeznamují s jednotlivými vynálezci. Lektor se dětí táže, zda ně-

které vynálezce znají a případně s jakým objevem jsou jejich jména spojená. Poté je dě-

tem puštěno naučné video o Leonadru na Vinci a jsou jim ukázané některé z Leonardo-

vých skic i obrázky hotových vynálezů. Dále lektora zajímá, které odvětví je nevíce inspi-

rováno přírodou. Děti s lektorem diskutují a sdělují mu svoje názory. Děti se zamýšlí nad 

vynálezy v dopravě i stavebnictví. Především v letectví, v automobilovém průmyslů i ve 

vlakové dopravě se lidé inspirovali přírodou nejvíce. 

 

Třetí a poslední blok navazuje na předchozí příklady vynálezů. Dětem se představuje vě-

trací systém v oděvech, kdy se inspirací stala šiška z Borovice. Dále skutečný suchý zip 

v přírodě, který se nachází na lopuchu – děti se mohou přesvědčit pomocí mikroskopu. 

Lektor dětem představuje pro ně nový obor Bionika, který se snaží uplatňovat poznatky, 

které jsou známé z živých organismů a uplatňovat je při vývoji nových technologií. V po-

slední závěrečné části se lektor dětí ptá, co se jim nejvíce líbilo a co se nového dozvěděly.  

Obrázek 2.21 Práce s mikroskopem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Naučné středisko ekologické výchovy, 2021) 

 

V tomto edukačním programu je velmi zajímavě vyřešena reflexe daného programu. Po 

místnosti jsou rozmístěny tři králíci, kladný, neutrální i záporný. Každý žák dostává od pe-

dagoga tlapku, kterou anonymně přiřazuje danému králíkovi. Tímto nápadem je vyřešena 
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anonymita dětí, aby se děti před sebou navzájem nestyděly. Děti poznaly, že je možné se 

při velkých objevech inspirovat přírodou a že z přírody velké množství vynálezů pochází. 

U dětí byl kladen důraz na práci ve skupinách a komunikační dovednosti. Měly možnost 

si aktivně vyrobit svůj vlastní papír a dále pracovat s mikroskopem. (Příloha č. 4) 

 

2. Třídíme správně? 

 

Druhým vzdělávacím programem, který můžeme naleznout mezi nabízenými programy, 

se jmenuje: Třídíme správně? Tento vzdělávací program je vhodný pro žáky čtvrtých a 

pátých ročníků 1. stupně základní školy. Současnost přináší spolu s novými, vylepšenými, 

a především chytrými technologiemi i velké množství odpadu. Tento odpad může mít 

nejrůznější charakter, od vypouštěných látek do ovzduší, půdy či vodních toků až po od-

pad, který je svým složením pevnou látkou. Proč je však nutné umět s odpadem nakládat? 

A proč je nutné odpad třídit a znovu zpracovávat? Tento cíl si klade právě tento výukový 

program. Děti se učí nejen o základních druzích odpadu, které by každý člověk měl umět 

třídit, jako je papír, plast a sklo, ale také se učí rozpoznávat jednotlivé značky na obalech 

produktů a správně tyto značky vyhodnotit, z hlediska správného třídění. Někomu se 

může zdát třídění zbytečné, ale příroda si s velkou zátěží, které lidstvo svou činností pro-

dukuje, nedokáže zcela poradit. Velké množství odpadu nalézáme v mořích a oceánech, 

díky lidské činnosti vymírají jednotlivé živočišné, ale také rostlinné druhy, v neposlední 

řadě vlivem činností člověka dochází k úbytku přirozeného prostředí pro živočichy a 

vzniká globální oteplování. Můžeme si představit kruh, který se uzavírá tzv. proces. Každá 

lidská akce v menší či větší míře způsobuje rozpohybování navazujícího kroku v procesu, 

tento cyklus se uzavírá a je jen otázkou, za jakých podmínek, kdy a jaké škody budou na-

páchány.  

 

Učit děti třídit odpad, vést děti k ekologii a vzdělávat je v této oblasti by mělo být nedílnou 

součástí nejen rodičovské výchovy, ale také výchovně-vzdělávacího procesu ve školském 

zařízení. V tomto edukačním programu se děti seznamují s odpadem a jeho následným 

znovu využitím tzv. jeho recyklací. Tento kurz vede žáky k zamyšlení k diskuzi a komuni-

kaci. Kurz je složen ze tří výukových hodin, realizace projektu je možná uvnitř, ale i za 

hezkého počasí ve venkovní učebně. 

 

První hodina je o přivítání žáků v ekologickém středisku. Představí se lektorovi, a i lektor 

se dětem představí a obeznámí je s připraveným programem a aktivitami, které děti 

v průběhu celého dopoledne čekají. Děti jsou rozdělené do čtyř skupin, při menším množ-

ství děti je možné vytvořit skupin méně. Děti sedí v komunikačním kruhu na zemi na pol-

štářích, tento kruh nabízí dětem bezpečí a pocit klidu. Dětí se pedagog ptá, zda doma třídí 

odpad a jaký odpad doma nejčastěji třídí. Každé dítě má možnost odpovědět. Také může 

všem říci, co by rádo třídilo více nebo, co si myslí, že je na třízení užitečného. Dětem je 

představena prezentace, která je promítána na plátně. V prezentaci se děti seznamují 

s různými druhy odpadů a barevnými kontejnery, které jsou ke třídění určené. V této chvíli, 

by bylo nejspíše vhodnější využít názorné pomůcky, které by si děti mohly vzít do rukou 
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než promítání prezentace. Názorná demonstrace zanechává v dětech mnohem hlubší zá-

žitek a děti si dokáží lépe nové učivo zapamatovat.  

 

Druhá hodina začíná velmi pestře, a to týmovou hrou „Člověče nezlob se“. Tato hra se 

hraje v daných skupinách a děti mají k dispozici herní plán, figurku i hrací kostku. Během 

hry žáci odpovídají na dané otázky typu, třídění a recyklování. Na konci této hry probíhá 

diskuze a vyhodnocení. Žáci si sdělují své zážitky ze hry, sdělují, jaké otázky byly nejtěžší, 

jaké jim naopak přišli velmi jednoduché nebo jaké místo jim činilo největší problémy. Na 

druhou hodinu navazuje po přestávce hodina třetí, kde se znovu žáci potýkají se hrou. 

Bylo by hezké, pokud by děti měly před začátkem hry možnost pracovat s pracovním lis-

tem nebo plakátem. Tím by se zabezpečilo střídání činností dětí, kdy z akční hry by se 

uklidnily a zkoncentrovaly svou pozornost k probírané problematice a dále by své vědo-

mosti uplatnily v nové hře. Poslední hra v tomto edukačním programu je „Hřbitov od-

padků“. Děti pracují s kartičkami odpadků a časovým rozkladem jednotlivých látek. Na 

konci této hry za hezkého počasí se děti s pedagogem přesouvají do místního sadu, kde 

jsou některé odpadky „pohřbeny“ a sleduje se jejich rozklad. Na konci celého programu 

děti hodnotí program pomocí králičích tlapiček, jako tomu bylo i u předchozího programu. 

(Příloha č. 5) 

 

3. Cesta PET lahve 

 

Třetím a velmi zajímavým programem je Cesta PET lahve. Tento vzdělávací program si 

klade jasně definovaný cíl, a to ten, že by žáci měli být připraveni jednat vždy ve prospěch 

životního prostředí a měli by mít takové vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné 

k rozumnému zacházení všech moderních technologií a šetrnému přístupu k přírodě a 

přírodním zdrojům. Tento program je znovu určený pro žáky 1. stupně, však po menších 

úpravách je vhodný i pro starší žáky.  

 

PET lahve jsou všude kolem nás, někteří konzumují nápoje výhradně a pouze z těchto ná-

dob. Je však vhodné tyto nápoje ve velké míře konzumovat, i když ve většině případů ne-

způsobují žádné závažné problémy? Není vhodnější konzumovat čistou pitnou vodu, ke 

které má každý z nás přístup? Na tyto, ale i jiné otázky není jasně definovaná odpověď, je 

ale dobré se nad nimi alespoň zamyslet. Děti se v průběhu výukového programu sezna-

mují s výrobou plastových lahví. Seznamují se s cestou plastové lahve od těžby ropy, přes 

technickou výrobu v továrně až po jejich využití a následnou recyklaci.  

 

Časová dotace programu je rozložena do tří výukových bloků. V prvním bloku probíhá 

představení dětí a lektorů, dále také seznámí s obsah výukového programu. Tento úvodní 

krok je velmi důležitý, nejen, že se děti cítí bezpečně, pokud ví, co je během celého dopo-

ledne čeká, ale také to přispívá k lepší a uvolněnější atmosféře. Pedagog, který s dětmi 

přichází, je rozdělí do čtyř skupin. Snaží se děti rozdělit tak, aby vytvořené skupiny byly 

výkonnostně vyrovnané. Velmi zajímavé by bylo děti posadit do kruhu, lektor by viděl na 

celou skupinu a děti by názorně viděli lektora i s výukovými materiály. Muzejní pedagog 
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ukazuje dětem lahev a táže se, zda děti vědí, z čeho je vyrobená a jak se té surovině říká. 

Starší žáci by mohli pracovat s chemickými vzorci dané látky. Děti na toto téma diskutují, 

dále se zabývají tím, jakou barvu ropa má, zda má typickou vůni či jiné vlastnosti, které 

ropu charakterizují.  

 

Po této úvodní části přichází lektor s prezentací. Děti se seznamují s teorií, jak ropa vzniká. 

Pro starší žáky by bylo vhodné topu zařadit do anorganické nebo organické chemie. Dě-

tem se představuje těžba ropy, a především technický pokrok, který těžbu ropy posunul 

vpřed. Děti čeká práce s interaktivní tabulí, kdy třídí předměty, které z ropy jsou vyrobené 

od předmětů, které se z ropy nevyrábí. V druhém bloku děti čeká aktivita ve skupinách. 

Každá skupina dostane list papíru, má přijít s několika možnosti, jak lahev využít po jejím 

hlavním účelu. Po určitém časovém úseku děti představují ostatním spolužákům své ná-

pady a dále o tom diskutují. Tato aktivita má děti naučit představivosti, ale také komuni-

kaci mezi ostatními. Lektor dětem představuje cyklus, který nastává po vhození platové 

lahve do žlutého kontejneru. Dětem přibližuje jednotlivé kroky, jako třídění, rozemletí, 

chemické čištění i výroba plastových vložek, které se dále zpracovávají. Děti v kruhu dis-

kutují nad produkty, které mohou z recyklovaných plastových nádob vznikat.  

 

Třetí a poslední blok je velmi praktický. Žáci si s plastových lahví vyrábějí nejrůznější před-

měty, např. krmítka, okrasné předměty aj. Po skončení praktické činnosti si děti s lektorem 

povídají o devastujících dopadech vyhazování lahví do přírody. Lektor dětem představuje 

některé obrázky plastových ostrovů v Tichomoří nebo i živočichy, které díky plastu ze-

mřeli. Na závěr programu nechybí zhodnocení formou diskuze. (Příloha č. 6) 

 

2.7 Návrh zlepšení vybraných edukačních programů 

2.7.1 Edukační program - TŘÍDÍME SPRÁVNĚ 

Prvním vybraným edukačním programem, se stal, program s názvem Třídíme správně. 

Tento edukační program je připravován lektory v Naučném středisku ekologické výchovy 

Čabárna a klade si za cíl seznámit děti s jednotlivými druhy odpadů a jejich možností 

recyklace. Kurz je rozdělen do tří výukových hodin.  

 

První hodina začíná seznámením dětí s lektorem a rozdělením dětí do čtyř skupin. Bylo 

by velmi zajímavé, pokud by muzejní pedagog po seznámení s dětmi, děti v danou chvíli 

do skupin zatím nepřiřazoval, ale začal hodinu pomocí asociační metody. Asociační me-

toda vychází z myšlenkového procesu, který v mozku spojuje informace, pojmy či obrazy 

a předkládá lektorovi propojenost těchto vztahů. Lektor pomocí této metody zjišťuje, ja-

kými znalostmi jsou žáci na dané téma vybaveni. Opravuje případné chybné formulace, a 

také upevňuje a posiluje pojmy, které žáci znají, a se kterými umí pracovat. Realizace této 

metody začíná tak, že muzejní pedagog rozdá dětem papír s tužkou, následně děti vyzve, 

aby napsaly pět prvních slov, které je okamžitě napadají, pokud vysloví určité heslo. Děti 

posléze svá slova čtou a pedagog je zapisuje na tabuli. Touto metodou si učitel zjišťuje 
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vědomosti dětí o probíraném tématu. Žáci po sepsání všech slov svá slova vysvětlují. Uči-

tel v této situaci žáky případně opravuje a upřesňuje správný význam daných pojmů. Pe-

dagog je tzv. „koučem“ a měl by nechat žáky, co nejvíce komunikovat mezi sebou a sdílet 

si své názory.  

 

Na tuto první aktivitu by navazovalo teprve rozdělení dětí do čtyř skupin, tak aby každá 

skupina byla podle schopností dětí. V této chvíli by lektor od žáků vybral popsané listy 

s jejich asociacemi a rozdal by každé skupině jeden větší list papíru a několik fixů. Aktivi-

tou, která by žáky čekala, je práce s pojmovou mapou, která navazuje na předešlou, však 

individuální asociační aktivitu. Doprostřed papíru si skupiny zapíší tzv. „terčové“ slovo a 

následně k tomuto slovu vyhledávají pojmy a jejich strukturu v encyklopediích, učebni-

cích, atlasech apod., které jsou pedagogem připravené. Vizualizace informací a jejich gra-

fická podoba a práce s údaji umožňuje žákům lepší zapamatování včetně všech nezbyt-

ných souvislostí. Nezanedbatelným přínosem je také to, že děti vytváří u terčového slova 

podobnou strukturu, jakou sami nalézají v předložených učebnicích. Sami si tak vytváří 

učební pomůcku, kterou si mohou z edukačního programu spolu s jejich pedagogem od-

nést do třídy a využít jí při opakování probíraného tématu. Tyto dvě aktivity by byly sou-

částí první výukové hodiny. 

 

Příklad:  

Lektor zadal každé skupině jako terčové slovo „TŘÍDĚNÍ“. Skupina vytvořila tuto mapu. 

 

Obrázek 2.22 Pojmová mapa - TŘÍDĚNÍ 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Druhou hodinu by mohl muzejní pedagog započít spolu s plakátem. Děti jsou stále roz-

dělené do stejných skupin. Skupinová práce studentům přináší vzájemné učení, prohlu-

buje spolupráci mezi dětmi, posiluje komunikaci s používáním komunikačními pravidly. 

Pokud je práce ve skupině vhodně hodnocena, poté posiluje vztahy žáků ve třídě a může 

přispívat ke zlepšení třídního klimatu. Plakát je prostředek, jehož hlavním úkolem je in-

formovat a vzbudit u žáků zájem. Nese s sebou velké množství obrazového materiálu 

spolu s textem. Plakát chce oslovit všechny ve skupině a snaží se na sebe upoutat pozor-

nost. Efektivní u plakátu je jeho větší velikost, kontrast, použité barvy, grafika nebo vý-

razné písmo. Plakát může posloužit k ověřování nabytých znalostí a dovedností nebo 

žáky seznámit s novými pojmy zábavnou a atraktivní formou. Při práci s plakátem se 

v první řadě využívá metoda pozorování. Aby se z pozorování stala efektivně, a především 

správně využívaná dovednost, je třeba tuto dovednost rozvíjet různými aktivitami. 

V tomto případě je pozorování rozvíjeno pomocí plakátu a žák je schopen své pozorování 

zapsat a interpretovat. 

 

Příklad: 

Lektor vytvořil plakát, se kterým budou skupiny pracovat. 
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Obrázek 2.23 Plakát - Třídíme správně 

Zdroj: vlastní zpracování – plakát je zpracován pro formát A1, tedy s čitelným písmem i obrázky – 

zde ukázka 
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Po práci s plakátem, jeho pozorováním a vyhodnocováním, by bylo hezké přistoupit ke 

kognitivní metodě, která se nazývá Krok za krokem. Tato metoda si klade za cíl naučit žáky 

pochopit různé procesy. Lektor předloží žákům téma, v tomto případě je to téma třídění 

a dopady, se kterými se lidstvo potýká. Muzejní pedagog se dětí táže, kolik kroků tento 

proces může mít. Od výroby produktu až po jeho správnou recyklaci nebo od vzniku zne-

čištění až po jeho následky nebo, co dělat pro zmírnění znečištění. Poté se žáci znovu 

rozdělí do stejných skupin, jako v předešlých aktivitách. Děti dostávají do skupiny cedulku 

s obrázkem, která s daným tématem souvisí. Žáci pracují ve skupině tak, aby po časovém 

limitu, dokázali co nejpodrobněji popsat, danou fázi celého procesu. Tato kognitivní me-

toda rozvíjí nejen skupinovou práci a komunikaci, ale také rozumové schopnosti. Lektor si 

klade za cíl nejen žáky nové poznatky naučit, ale také je umět aplikovat a přemýšlet o 

nich, proto je vhodné zařadit tyto a jiné aktivity podporující samostatné rozhodování, do-

vednost řešení problému, schopnosti analýzy a kreativního myšlení. Níže je návrh ob-

rázků, se kterými lektor může pracovat. Obrázky se mohou přizpůsobovat věku žáků. 

 

Příklad: 

Lektor zadal jedné skupině cedulku s obrázkem nakládání s odpady, druhé skupině legis-

lativní opatření, třetí skupině ochranu přírody a čtvrté skupině čištění odpadních vod. 

Obrázek 2.24 Využité karty ke kognitivní metodě Krok za krokem 

Zdroj: (Mozaik, 2021) - upraveno 

 

Příklad:  

Lektor zadal mladším žákům tyto cedulky s obrázky: první skupina – méně odpadu, druhá 

skupina – kompostování, třetí skupina – voda z vodovodu namísto vody balené, čtvrtá 

skupina – ochrana přírody 
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Obrázek 2.25 Karty využívané v procesu znečištění 

Zdroj: (Mozaik, 2021) - upraveno 

 

Třetí a poslední hodina by mohla být v duchu badatelské expedice. Lektor by mohl mít 

připravený příběh, kterým by žáky namotivoval k připravené aktivitě. Žáci se stávají vý-

zkumníky a snaží se zachránit svět před znečištěním. Planetu zachrání pouze tehdy, po-

kud ve skupině vyřeší laboratorní práci. Laboratorní práce neboli experiment patří k zá-

kladním metodám poznávání. Spojuje nejen teoretické vědomosti, ale také praktické vy-

užití. Poznatky dětí jsou získávány konstruktivním způsobem, jsou pro ně zábavnou a za-

jímavou činností. Žáci při laboratorní práci postupují dle vlastního tempa a předem při-

praveného písemného návodu. Poté svou práci vyhodnocují, starší žáci mohou pracovat 

s protokolem a vypracovaný protokol si odnést do školy a dále s ním pracovat. Práce 

s protokolem u starších žáků podporuje metodu tvůrčího psaní. Při praktické aktivitě je 

využívána také metoda „hands on“, která je postavena na práci buď s vystavenými expo-

náty, v tomto případě na práci s připravenými pomůckami k danému experimentu. Cílem 

je podpořit kreativní myšlení a aktivní podílení se na vlastním vzděláváním, žáky tak tato 

metoda přiměje k hlubšímu zamyšlení a zanechá v jejich paměti hlubokou stopu.  

 

Příklad: 

Lektor vypracuje postup laboratorní práce na téma filtrace. Připraví dětem příslušný ma-

teriál a pomůcky. Dětem ve skupinách rozdá pracovní postup, ten s nimi u krok po kroku 

projde, aby všemu žáci rozuměli. Poté nechává děti pracovat svým tempem a chodí mezi 

skupinami. 
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Obrázek 2.26 Laboratorní práce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

56 

 

Navržené metody zlepšení tohoto programu vychází z jejich návaznosti, a především ze 

střídání činností. Lektor využívá metody asociační, které zpravidla využívají přednosti vzá-

jemného učení, dále je zde využita možnost skupinové práce, která prohlubuje spolupráci 

mezi žáky a posiluje jejich komunikační dovednosti. Následuje využití metody pozorování 

a práce s plakátem, tato metoda vede děti k objevování, k ověřování znalostí a doved-

ností. Byla zde vhodně zařazena metoda kognitivní, která rozvíjí u žáků jejich rozumové 

schopnosti a podporuje jejich rozhodování a kreativní myšlení. V poslední řadě se 

v tomto návrhu objevuje laboratorní práce, ve které se propojují teoretické znalosti 

s praktickým využitím, kdy žáci mají možnost využít tzv. metodu „hands-on“, která je za-

ložena na práci s pomůckami, při práci jsou žáci motivováni ke skupinovému učení a roz-

víjí se jejich zájem o probíranou problematiku a kreativní myšlení. Pokud by se laboratorní 

práce upravila pro starší žáky, je možné pracovat s protokolem o laboratorní práci, která 

přispívá k tvůrčímu psaní jedince. 

 

2.7.2 Edukační program - DOLEM NEDOLEM 

Druhým edukačním programem, pro který je navržené zlepšení výuky je edukační pro-

gram pod názvem Dolem nedolem. Tento program se svým obsahem zaměřuju na žáky 

1. stupně, ale bylo by možné ho přizpůsobit i starším žákům. Děti se seznamují nejen se 

základními pojmy, které se týkají hornictví, ale také se dozvídají nové informace o fungo-

vání celého uhelného dolu. Program je rozčleněn do šesti etap. Během každého zastavení 

se žáci dozvědí něco nového, např., obeznámí se se vznikem uhlí a s fungováním černou-

helného dolů, dále se dozvědí, kdo v dole pracoval a jak vypadal jeho pracovní den od 

příchodu do práce až po odchod domů.  

 

Bylo by velmi zajímavé dětem představit fungování černouhelného dolu pomocí 3D mo-

delu, se kterým by žáci měli možnost pracovat pomocí počítače či tabletu. Počítačová 

gramotnost je v dnešní době a zvláště pak, během pandemického roku pomyslně stejně 

důležitá, jako gramotnost čtenářská. U vhodně zvolené počítačové aplikace se lze mno-

hému naučit. Je velké množství aplikací, které jsou ke stažení zdarma nebo jsou dokonce 

on-line. Dále existují webové stránky, kde má možnost učitel po zaregistrování zhlédnout 

určitá videa, stahovat pracovní listy nebo využívat jiné možnosti, které web nabízí. Jedním 

takovým žákovským, ale především učitelským portálem se stal Mozaik education. Tato 

edukační platforma si klade za cíl interaktivní a zábavnou formou přistupovat k učivu, 

které je dětem předkládáno. Nabízí interaktivní učebnice, pracovní sešity, videa, testy, ale 

také hry, a právě zmíněné 3D modely. Krátké informační video o činnosti tohoto webu lze 

naleznout zde:  

https://www.youtube.com/watch?v=o4m0SVkfNds 

 

3D modely nabízejí informace z vědních oborů: matematika, biologie, fyzika, chemie, 

technika, dějepis, zpěv, výtvarné umění a geografie. Učitel na tomto portálu nalézá přes 

více než 1 200 interaktivních 3D modelů. S 3D modely se dá libovolně otáčet a měnit jejich 

velikost, některé z nich jsou vybavené animacemi, úkoly a popisky. Můžeme zde dokonce 

https://www.youtube.com/watch?v=o4m0SVkfNds
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naleznout popis konstrukčních a průřezových náhledů, které jsou dostupné v několika 

provedeních. U 3D modelů lze nastavit jazyk, kterým jsou popsány jednotlivé části mo-

delů a lze tedy využívat modely jako pomůcku při studiu cizích jazyků. (Mozaik, 2021) 3D 

model by se stal virtuální exkurzí černouhelného dolu. Aplikace s 3D modely mohou žá-

kům přinášet učení pomocí zkoumání, učení objevováním, ale také kognitivní učení. Vý-

hodami využívaní interaktivních aplikací je jejich flexibilita, dostupnost, menší náklady, 

širší aktuálnost informací a přináší dětem především zvyšování znalostí informačních 

technologií. 

 

Příklad: Lektor zadá práci s 3D modelem černouhelného dolu. Žáci odpovídají na otázky, 

které jim spolu s aplikací lektor přiřadí. Např. Z jakých částí se černouhelný důl skládá? Jak 

se nazývá chodba, ve které horníci pracují? 

Obrázek 2.27 3D model s popisem dolu 

 

Zdroj: (Mozaik, 2021) – upraveno 
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Obrázek 2.28 Foto 3D modelu dolu z jiného úhlu  

Zdroj: (Mozaik, 2021) - upraveno 

Obrázek 2.29 Foto 3D dolu ze zadní části 

 

Zdroj: (Mozaik, 2021) - upraveno 
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Obrázek 2.30 Težba - průřez zemské kůry 

Zdroj: (Mozaik, 2021) – upraveno 

 

Následujícím vybraným zlepšením tohoto programu se stalo využití dramatizační me-

tody. Dramatická výchova je považována za edukační směr, který v dítěti rozvíjí estetické 

cítění a sociální dovednosti. Tato metoda spojuje v jeden celek prvky literárního, výtvar-

ného i dramatického umění. Cílem zážitkové pedagogiky by bylo v jasně definovaných 

blocích formou her a inscenovaných situacích řešit probírané učivo.  Dramatizace posky-

tuje žákům svobodnější rozvoj ve verbální komunikaci a sociálních či tvůrčích dovednos-

tech. Hra aktivně pracuje s přístupem všech účastníků k danému tématu. Děti jsou for-

mou inscenovaných výstupů vtahování do určité fikce, která je hrou vytvářena. Během hry 

děti získávají vnitřní prožitky, se kterými mohou zpětným rozborem pracovat. Cílem dra-

matické výchovy je nové informace žákům upevňovat a dotvářet jejich přesnější struktu-

rovanou orientaci.  

 

Příklad:  

Edukační program Dolem nedolem je rozčleněn do šesti zastávek. Žáci se rozdělí do sku-

pin podle pokynů učitele. Počet skupin odpovídá počtu zastavení, které spolu s lektorem 

procházeli. Každá skupina si vylosuje téma své scénky. V této chvíli by žáci pracovali ve 

skupinách a docházelo by ke vzájemné komunikaci a spolupráci. Děti by si určily své role: 

režisér, vypravěč, herci, kulisy, kompars. Muzejní pedagog by dětem mohl připravit po-

můcky, které by bylo vhodné ke scénkám využít, např. helma, lampa, uhlí, kusy oblečení 
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či nějaké nástroje. Žákům by byl stanoven limit na trénink svých inscenací. Po vypršení 

limitu, by děti své scénky ostatním dětem předváděly. V tuto chvíli by se jednalo o využití 

kooperačního učení, které podporuje u dětí nejen jejich spolupráci, ale také dělbu práce, 

dovednost řešit problémy a učí děti sebe hodnotit a oceňovat se navzájem. Dramatická 

výchova by se tak stala vhodným doplněním zajímavého edukačního programu. 

 

Posledním navrženým zlepšením se stala tvorba plakátu. Výroba plakátu se řadí do pro-

duktivní metody. Vlastní produkce nějakého díla, jak výtvarného, textového nebo spojení 

obou, rozvíjí kritické myšlení, argumentaci a imaginaci. Žáci pracují ve skupinách urče-

ných učitelem, musejí si rozvrhnout potřebný materiál, obrazovou stránku a text. Násle-

duje detailní diskuze a propracování plakátu. Nesmí se opomenout závěrečné hodnocení 

a diskuze v celém kolektivu. Plakát, který žáci společnými silami vyrobí, si mohou pověsit 

ve třídě, jako učební pomůcku. Mohou ho využít jako vhodný prostředek pro vizualizaci 

látky a potřebné opakování. 

 

Příklad:  

Žáci jsou lektorem rozděleni do čtyř skupin. Každá skupina si zvolí svého mluvčího a ve-

doucího skupiny.  Lektor má připravená témata:  

1. Život horníka, 

2. Využívání uhlí,  

3. Cesta uhlí, 

4. Uhlí na Kladensku 

Tato témata si žáci losují. A poté z připravených materiálů tvoří výukový plakát. Tímto cvi-

čením si žáci rozvíjejí komunikaci, spolupráci, tvořivé dovednosti a kreativitu. Mohou vyu-

žívat vzájemného učení a inspirovat se od sebe navzájem. 

 

2.7.3 Realizace-využití didaktické pomůcky při on-line hodině 

V praktické části bakalářské práce byla využita metoda akčního výzkumu. Tato metoda je 

založena především na pozorování, na práci s daty a realizaci navrženého zlepšení. Bě-

hem první etapy bylo nutné dohledat a následně se seznámit se všemi informacemi a 

materiály, které jsou pro výzkum nepostradatelné. V druhé části se s informacemi a do-

kumenty pracovalo a třetí část je věnována praktickému využití a realizaci.  

 

V dnešní pandemické době jsou všechny paměťové instituce uzavřené. Proto není možné 

navržená zlepšení jednotlivých edukačních programů vyzkoušet v muzeích. Distanční vý-

uka nejen pro děti a jejich rodiče, ale především pro nás učitele je nesmírně náročná. 

Doba, po kterou je realizována výuka na dálku je opravdu dlouhá a pedagogové se snaží 

dětem učení u počítače zpříjemnit a motivovat je do dalších hodin. Z tohoto důvodu byla 

využita při on-line hodině přírodovědy u žáků čtvrtého ročníku jedna nově vzniklá didak-

tická pomůcka. Touto pomůckou se stal plakát, ten nemusí být dětem představen pouze 

v papírově podobě, ale lze ho dětem sdílet. Žáci čtvrtého ročníku se nyní v přírodovědě 
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zabývají deštnými lesy a ekologií. Proto, bylo využít plakát, navržený pro edukační pro-

gram Třídíme správně jednoznačným rozhodnutím. 

 

Třídu navštěvuje 24 žáků. Děti využívají k on-line hodinám aplikaci MS-Teams. Začátek ho-

diny byl věnován opakování, následně byli žáci seznámeni s obsahem vyučovací hodiny. 

Věděli, že budou pracovat ve skupinkách. Před tím, něž byly utvořené skupiny, mohli 

všichni žáci vidět plakát, se kterým budou společně pracovat. MS-Teams nově zařadil do 

on-line schůzek možnost využívat skupinové místnosti. Tuto novinku jsme jako učitelé 

přivítali s nadšením. Při on-line hodinách není možné vidět všechny žáky, pokud je jich 

větší množství, a především se děti nevidí mezi sebou. Skupinové místnosti nám nabízejí 

buď automatické, nebo ruční rozřazení žáků do jednotlivých skupin. Učitel si tak může 

navolit počet dětí ve skupině a celkový počet skupin a systém děti sám rozřadí. Dětem, 

ale i učitelům tento způsob výuky přináší nejen oživení celého vyučování, ale také přináší 

zlepšení komunikace mezi dětmi. Žáci ve skupinách mají zapnuté kamery a mikrofony, a 

mohou tak navázat komunikaci nejen verbální, ale také neverbální.  

 

Žáci čtvrtého ročníku byli rozřazení po šesti účastnících do čtyř skupin. Pro děti byl tento 

způsob výuky zcela nový, nejprve se styděly a nejspíše ani nevěděly, co si po tak dlouhé 

době mají říci, a bylo nutné je v komunikaci namotivovat. Vzápětí se jim komunikace ve 

skupinových místnostech začala líbit. A to byl ten správný okamžik, dětem do skupin pro-

mítnout nově vzniklý plakát. Plakát se skládá ze čtyř etap. Každá skupina se tedy zaměřila 

na jinou část plakátu. Děti mezi sebou měly na dané téma 15 minut komunikovat, např. 

co vidí na obrázcích, snažily se odpovídat na otázky, které byly určené pro jednotlivé 

úseky. Děti si určily mluvčího, dále zapisovatele a hlídače času. U každého obrázku byl 

malý odstavec, který měl dětem pomoci při hledání odpovědí na otázky. Bylo velmi zají-

mavé děti při práci pozorovat. Především se zde krásně ukázaly charakterové vlastnosti 

jednotlivých žáků. Někteří žáci byli spíše zakřiknutí, jiní, chtěli mít práci, co nejrychleji ho-

tovou a soutěžili mezi sebou. Dokonce, tato skupinová práce, přinesla i spory. Děti nejsou 

zvyklé pracovat společně, a zvláště takto na dálku. Vše, se, ale velmi rychle vyřešilo, a po 

této zkušenosti jsme se rozhodli každý týden věnovat skupinové práci část on-line ho-

diny.  

 

Po ukončení časového limitu následovalo vyřešení. Mluvčí dané skupiny odpovídal na po-

ložené otázky, ostatní děti jeho tvrzení doplňovaly. Snažili jsme se všichni společně přijít 

na nejlepší možné řešení. Co nám tato skupinová práce přinesla? Především to, že nově 

vzniklou didaktickou pomůcku lze využít v rámci vyučovacího procesu, tedy je velmi prav-

děpodobné, že jí bude možné využít i v rámci edukačního programu v paměťové instituci. 

Dále, dětem skupinová práce přinesla nejen oživení on-line hodiny, ale také přinesla mož-

nost vzájemného učení, prohloubení spolupráce mezi sebou, posílila komunikační do-

vednosti a seznámila žáky s novými informace jinou a atraktivní formou. 
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2.7.4 Přesah zlepšujících návrhů do oblasti výuky střední školy 

Vybrané edukační programy jsou lektory koncipovány pro žáky základní školy nebo více-

letých gymnázií. Návrhy na zlepšení vybraných edukačních programů byly koncipovány 

tak, aby bylo možné je nabídnout i studentům středních škol. I během studia střední školy 

se mohou uplatnit metody, které byly představené v předchozích řádcích. Pouze by po-

stačilo upravit textovou formu, v některých případech by bylo hezké přidat více odbor-

ných a konstrukčních úvah.  

 

V prvním i druhém edukačním programu, pro které bylo navržené zlepšení, se setkáváme 

s nabídkou edukačních metod a s nimi souvisejících aktivit. První významnou aktivitou se 

stává pojmová mapa. Tato metoda vede nejen mladší žáky, ale také studenty středních 

škol ke spolupráci a vyhledávání odborných pojmů k danému probíranému tématu. Stu-

denti se učí nejen přemýšlet a vybírat podstatné pojmy z předložených studijních mate-

riálů, textů a učebnic, ale vytváří odbornou strukturu vztahů, kterou nalézají ve skriptech. 

Nevědomky, si tak vytváří učební pomůcku, která jim dokáže skvěle napomoci při opako-

vání náročného učiva střední školy. Druhou vybranou aktivitou se stává práce s plakátem 

nebo jeho tvorba. Žáci jsou během této aktivity rozděleni do skupin. Skupinová práce při-

náší studentům vzájemné učení, posiluje komunikaci, a především klade důraz na spolu-

práci v pracovních týmech. Pokud je dětem předkládán plakát, bylo by vhodné ho nedo-

plňovat žádným doplňkovým textem. Pouze vhodnými a odbornými otázkami. Studenti 

by pracovali s grafikou, barvami, ale také vědomostmi, které o tématu mají. Pokud by se 

jednalo o tvorbu plakátu, poté by se hovořilo o tvůrčí skupinové činnosti, která rozvíjí u 

studentů kritické myšlení, argumentaci, slovní vyjadřování a imaginaci.  

 

Studenti středních škol se mohou při svém studiu zabývat nejrůznějšími odbornými té-

maty a pojmy, bylo by však vhodné doplnit toto učení o konstruktivní myšlení a zabývat 

se jednotlivými procesy, které jsou velmi často opomíjené. A přesto proces a jednotlivé 

kroky procesu vedou k vytyčenému cíli. V edukačním programu Třídíme správně se mla-

dší žáci seznamují hravou formou s pojmem proces a jednotlivými kroky procesu a jejich 

dopady na životní prostředí. Lektor si klade za cíl nejen žáky naučit novým poznatkům, 

ale také je naučit o nich přemýšlet a žáky nenásilnou formou podporuje v jejich rozhodo-

vání. Lektor k tomu využívá obrazový materiál, který lze přizpůsobit věku studenta. Níže 

nalézáme kartičky vybrané pro studenty středních škol, na téma Třídíme správně z po-

hledu procesů, které přinášejí dětem schopnosti analýzy a kreativního myšlení. Tato akti-

vita lze uplatnit i v druhém edukačním programu, zde by bylo vhodné se zabývat proces-

ním fungováním černouhelného dolu.  
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Obrázek 2.31 Třídíme správně - obrazový materiál pro středoškolské studenty 

Zdroj: (Mozaik, 2021) 

 

Závěrečnou, ale velmi významnou aktivitou, která se objevuje ve zlepšujícím návrhu je 

experimentální činnost. Experiment, v tomto případě laboratorní práce patří k základním 

poznávacím metodám. V experimentu jsou propojené teoretické vědomosti studenta 

s jeho praktickou činností. V edukačním programu se setkáváme s laboratorní prací na 

téma Filtrace. Laboratorní práce je přizpůsobená mladšímu věku žáků, lze jí však snadno 

přizpůsobit studentům středních škol. Studenti na základě upraveného postupu např. do-

plněného o více aktivit a více filtračních možností pracují na laboratorní práci svým vlast-

ním tempem. Během pracovního postupu si studenti tvoří protokoly o laboratorní práci, 

během kterých se podporuje metoda tvůrčího psaní. Metody spolu s aktivitami, které byly 

představeny ve vybraných edukačních programech lze přizpůsobit studentům středních 

škol a následně využít didaktické pomůcky, které vznikly během návštěvy muzea ve školní 

výuce.  

 

2.7.5 Výhody propojení muzejní a školní výuky 

Cílem paměťových institucí stejně tak i všech typů školských zařízení je zpřístupnění 

vzdělávání všem lidem. Pokud dojde ke správné komunikaci mezi muzeem a školou, tak 

může ve spolupráci muzea a školy vzniknout komplementární výuka, která by přispěla 

k prohloubení porozumění nejen kultuře, ale také nabytým poznatkům z určitých oblastí. 

Přispěla by k zapamatování nových informací, kreativnímu a kritickému myšlení. Obě in-

stituce, ač svým pojetím výuky odlišné ve výuce si kladou jasně definovaný cíl, a tím je 

předat svým návštěvníkům určité poznatky. Význam spolupráce paměťových institucí se 

školou se především promítá v oblasti teoretických znalostí, které jsou žákům předklá-

dány ve školských zařízeních a v propojení těchto vědomostí s praktickým poznáním 
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v muzeu. Díky škole mohou navštívit muzea i děti, které tímto směrem nejsou z domova 

vedené a muzeum se stává místem, pro formování a obohacování jejich vědomostí zá-

bavnou formou. Návštěvy muzeí mohou přispívat i ke zlepšení jazykové vybavenosti dětí. 

Vzhledem k tomu, že v muzeu najdeme velké množství textů např. průvodců, informač-

ních panelů aj., tak žáci mají možnost si procvičit své schopnosti porozumění psanému 

textu. Tento poznatek lze využít v oblasti výuky jazyků. Během interaktivních činností 

v muzeu lze předpokládat i osvojení verbální a neverbální komunikace žáků.  

 

Jak bylo již řečeno, teoretické znalosti, které jsou dětmi osvojené ve školních lavicích, jsou 

návštěvou muzea upevněné a prohloubené pomocí osobní zkušenosti buď s muzeáliemi, 

nebo praktickými a interaktivními činnostmi. Tento přístup lze také uplatnit v opačném 

případě. Děti se mohou v muzeu seznámit s novými poznatky, na které naváže pedagog 

ve formě výkladu, který se uskuteční ve škole. Edukační programy zprostředkovávané mu-

zeem jsou založené především na činnostech, které vedou žáky k aktivní účasti. Aktivní 

účast žáků během edukačních programů přispívá k lepším výsledkům v oblasti zapama-

tování a osvojování si nových informací, dále jsou žáci obohacování v rovině dovedností 

a postojové.  

 

Paměťové instituce napomáhají vybavit své návštěvníky klíčovými kompetencemi a ško-

lám napomáhají ve výuce průřezových témat. Během edukačních programů je využíván 

veškerý potenciál sbírkových předmětů a výuka v muzeu se stává pro děti velmi atrak-

tivní. Kvalitně připravené edukační programy muzejním pedagogem mohou přispívat 

k vyšší kvalitě školní výuky. Žáky mohou vést k vyšší motivaci ke vzdělávání a pedagogům 

představují nové možnosti zatraktivnění formální výuky. 

2.8 Vyhodnocení výzkumných otázek - diskuze 

Během výzkumu, který tuto bakalářskou práci provází, byly nalezeny odpovědi na polo-

žené výzkumné otázky.  

1. Nacházejí se paměťové instituce s edukačními programy přírodovědně technic-

kého charakteru v blízkosti školského zařízení? 

Při mapování výzkumného vzorku bylo zjištěno, že město Kladno na svém území nabízí 

32 mateřských škol, dětský rehabilitační stacionář, 4 soukromé základní školy a 16 základ-

ních škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Kladno. Pokud bychom se zaměřili na 

střední školy, pak zde nacházíme dvě gymnázia a devět odborných středních škol a uči-

lišť. Ve městě dále působí 1 vysoká škola, kterou je České vysoké učení technické. Avšak 

do výchovně vzdělávacích institucích nepatří pouze školská zařízení, ale i paměťové in-

stituce. Po podrobnějším zkoumání, docházíme k přesvědčení, že město Kladno je dosta-

tečně vybaveno institucemi, které nabízejí muzejně-edukační programy. Tyto instituce 

jsou zaměřené na ekologii, výtvarné umění, čtenářskou gramotnost, dějiny, ale např. také 

na techniku. V Kladně nalézáme dvě knihovny, které nabízejí velké množství edukačních 

programů pro žáky základních i středních škol. Rozvíjejí tvůrčí psaní, komunikaci, spolu-

práci a čtenářskou gramotnost. Dále zde nacházíme galerii, kde se žáci mohou setkat 

s výtvarným uměním a rozšiřují si tak vědomosti o umělcích a jejich tvorbě. Pedagogové 
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mohou navštívit s žáky Sládečkovo vlastivědné muzeum, Hornický skanzen Mayrau nebo 

Naučné středisko ekologické výchovy Čabárna. Pokud by však pedagogové usoudili, že 

jim místní paměťové instituce pro jejich výuku nestačí, je možné se s dětmi vypravit do 

Prahy, která je vzdálená od Kladna cca. 20 kilometrů. V blízkosti školy nalézáme paměťové 

instituce, které nabízejí nejen přírodovědně, ale také technicky zaměřené programy. V ba-

kalářské práci se lze seznámit i s plánky vhodných tras, podle kterých se pedagogové s 

dětmi ze školy do muzeí mohou přepravit.  

 

Prvním významným místem, které předává dětem informace, zážitky a zkušenosti, z po-

hledu přírodovědně technického se stal Hornický skanzen Mayrau. Kladensko je a vždy 

bylo spjato s hornictvím a posléze také s hutnickým průmyslem. Tento průmysl vyžadoval 

nejen zručnost lidí, kterým se práce v tomto odvětví stala povoláním, ale také byla po-

třeba příslušná technika a technická zařízení. Skanzen nabízí školám programy, ve kterých 

je vhodně zkombinována technika, ale také objevování okolní přírody. Můžeme zmínit 

tyto edukační programy: Dolem nedolem, Expedice na haldu nebo Pracovní den na May-

rovce.  

 

Druhou paměťovou institucí, která se zabývá tvorbou přírodovědně technickými pro-

gramy je Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna. Toto středisko propo-

juje ve svých edukačních programech znalosti z různých oborů zaměřených na environ-

mentální vzdělávání. Můžeme zde naleznout např. tyto programy: Vynálezy přírody, Tří-

díme správně nebo Cesta PET lahve. Středisko se svou činností zaměřuje na vzdělávání 

žáků v mateřských, základní, střední a speciálních školách, a dále nabízí velké množství 

mimoškolních aktivit a kroužků.  

 

Třetím velmi významným muzeem se stává Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. 

Toto muzeum je významné z několika důvodů. Bylo prvním muzeem v Kladně, které ar-

chivovalo původní předměty tehdejšího kostela, který byl v roce 1897 zdokumentován a 

posléze zbořen, ale stává se významným místem objevování krás Kladenska. V současné 

pandemické situaci, muzeum nenabízí školám žádné edukační programy, ale disponuje 

nejrůznějšími muzejními sbírkami z různých oborů, které lze uplatnit při vyučování. Sbírky 

Sládečkova vlastivědného muzea se týkají oblasti archeologie, techniky, map a plánů, mi-

neralogie, paleontologie, textilu, výtvarného umění, skla, dřeva, porcelánu a zoologie.  

 

2. Jaké lze vytvořit zlepšující návrhy vybraných edukačních programů s využitím no-

vých didaktických pomůcek? 

Pro edukační program Třídíme správně a Dolem nedolem bylo navrženo zlepšení, které 

by mohlo být uplatněno nejen, pro mladší žáky, ale také pro žáky středních škol. Edukační 

program Třídíme správně, nalézáme v Naučném středisku ekologické výchovy Čabárna. 

Klade si za cíl seznámit žáky s jednotlivými druhy odpadů a jejich možností recyklace. 

Kurz je rozčleněn do tří výukových částí. Navržené metody zlepšení tohoto programu vy-

cházejí z možnosti návaznosti, a především ze střídání činností. Lektor by využíval při své 

činnosti metody asociační, které přispívají ke vzájemnému učení. Dále by byla zařazena 
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skupinová práce, při které se prohlubuje spolupráce mezi dětmi, a posilují se jejich ko-

munikační dovednosti. Následovala by metoda pozorování a práce s plakátem. Tato me-

toda by děti vedla k objevování a ověřování si svých dovedností a znalostí. Byla by zde 

také vhodně zařazena metoda kognitivní a metoda hands – on. Kognitivní metoda rozvíjí 

u dětí rozumové schopnosti a jejich kreativní myšlení. Metoda hands – on si zakládá na 

práci s pomůckami. Při návrzích zlepšení edukačního programu Třídíme správně, by do-

cházelo ke vzniku pojmové mapy, kterou by si žáci mohli po skončení programu odnést 

do své školy a využívat jí při opakování probíraného učiva. Nová didaktická pomůcka, 

která při návrhu tohoto programu vznikla, byl plakát, který můžeme naleznout výše. Dále 

zde nacházíme laboratorní práci, kterou žáci využívají během svého bádání a lze jí upravit 

i pro žáky středních škol. 

 

Druhým edukačním programem, pro který bylo navržené zlepšení, se stal program pod 

názvem Dolem nedolem. Tento program se svým obsahem zaměřuje na fungování čer-

nouhelného dolu, přiměřeně seznamuje své posluchače s novými pojmy, týkající se hor-

nictví. Tento program byl vhodně doplněn o práci s 3D modelem, který žákům zprostřed-

kovává fungování celého dolu. Počítačová gramotnost je v dnešní době velmi důležitá. 

Zvláště pak, v této pandemické době. Aplikace s 3D modelem přináší žákům učení po-

mocí zkoumání, objevování, ale také se zde uplatňuje kognitivní učení. Výhodami využí-

vání interaktivních aplikací je jejich dostupnost, náklady a flexibilita. Následujícím vybra-

ným zlepšením tohoto programu se stalo využití dramatizační metody. Dramatická vý-

chova v žácích rozvíjí improvizaci, estetické cítění a sociální dovednosti. Během drama-

tické výchovy se kloubí prvky literárního, výtvarného i dramatického umění. Dramatická 

výchova by poskytovala žákům svobodnější rozvoj ve verbální komunikaci a tvůrčích do-

vednostech. Poslední vybranou metodou, která by se v tomto programu mohla uplatnit 

je metoda produktivní. Žáci by při této metodě produkovali své vlastní dílo - plakát. Při 

této práci se rozvíjí kritické myšlení, argumentace a imaginace. Děti by pracovaly ve sku-

pinách a témata, na které by zpracovávali svůj plakát, by si mohli losovat.   

 

3. Jaké výhody vyplývají z kooperace muzea a školy? 

Pokud dojde ke kooperaci muzea a školy, tak může vzniknout komplementární výuka, 

která by přispěla k prohloubení porozumění v různých odvětvích. Přispěla by k lepšímu 

zapamatování nových informací, kreativnímu a kritickému myšlení.  Docházelo by, k pro-

pojení teoretických znalostí, se kterými se setkávají žáci ve škole a praktických zkušeností 

nabytými v muzeu. Paměťové instituce přispívají k rozvíjení klíčových kompetencí žáků a 

školám napomáhají ve výuce průřezových témat. V muzeu jsou plně využívané muzejní 

předměty, díky kterým se stávají edukační programy pro děti velmi atraktivní. Paměťové 

instituce přispívají ke zkvalitňování školní výuky.  
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Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat základní nabídku muzejně edukačních pro-

gramů, v blízkosti Základní školy Doberská, která se nachází v Kladně. Mezi tyto paměťové 

instituce patří: Hornický skanzen Mayrau, Naučné středisko ekologické výchovy Čabárna, 

Sládečkovo vlastivědné muzeum. Druhým dílčím cílem bylo následně navrhnout vylep-

šení některých z nabízených programů, včetně využití nových didaktických pomůcek. Ne-

dílnou součástí tohoto procesu bylo sepsání výhod, které vyplývají z kooperace mezi mu-

zeem a školou např. podpora osvojování komunikativní kompetence, lepší zapamatování 

a uchovávání probíraného učiva nebo rozvoj kompetence sociální a personální. Práce byla 

členěna celkem do dvou částí. V teoretické části se čtenář mohl seznámit se základní cha-

rakteristikou muzea a jeho výchovně-vzdělávacím smyslem. Byly zde také popsány 

aspekty týkající se výchovy a vzdělávání jako takové. Dále nalézáme v teoretické části vy-

obrazené rysy muzejního pedagoga a především funkce, které muzejní pedagog v muzeu 

zastává, byl definován pojem edukace, cíle muzejní edukace, obsah muzejní edukace, ale 

také forma muzejní edukace, využívané muzejní metody, organizační formy muzejního 

vzdělávání a jeho prostředky. Poslední kapitola teoretické části byla věnována součin-

nosti školy a muzea.  

 

V praktické části je popsána metodika, která byla v rámci výzkumné oblasti používána. 

Pro zpracování bakalářské práce byla vybrána metoda akčního výzkumu. Tato metoda je 

alternativní možností pro klasický kvalitativní výzkum. Čtenář mohl v této části naleznout 

popis akčního výzkumu i jeho historické počátky, jež sahají až do 40. let minulého století. 

Před zahájením samotného výzkumu, byly položené následující výzkumné otázky: 

 Nacházejí se paměťové instituce s edukačními programy přírodovědně technic-

kého charakteru v blízkosti školského zařízení? 

 Jaké lze vytvořit zlepšující návrhy vybraných edukačních programů s využitím no-

vých didaktických pomůcek? 

 Jaké výhody vyplývají z kooperace muzea a školy?  

Na tyto otázky bylo v průběhu výzkumu odpovězeno. 

 

Další významnou podkapitolou praktické části se stala charakteristika města Kladna. 

V názvu bakalářské práce nalézáme hned dvě formulace, které jsou charakteristické i pro 

samotné město Kladno. Těmi formulacemi jsou termíny technika a příroda. Děti v kladen-

ských školách se často učí o historii tohoto města. Historie a sláva města Kladna je pri-

márně spjata s technikou černouhelných dolů a hutnictvím. Pro místní žáky je tato histo-

rie významná, a to především z pohledu získávání nových informací, k doplnění jakési mo-

zaiky znalostí o jejich bydlišti či jeho okolí. V druhém úseku praktické části pak dochází ke 

zmapování výzkumného vzorku paměťových institucí v Kladně a jeho okolí. Následně jsou 

popsané konkrétní metodiky jednotlivých edukačních programů a nalézají se zde i návrhy 

pro zlepšení vybraných edukačních programů s možností využít nově vzniklé didaktické 

pomůcky.  
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Jedna ze vzniklých didaktických pomůcek byla využita i při on-line hodině přírodovědy ve 

čtvrtém ročníku základní školy. Touto didaktickou pomůckou se stal plakát a práce s ním 

ve skupinách. Práce s plakátem přinesla žákům zdokonalení komunikačních dovedností, 

možnost vzájemného učení a prohloubila spolupráci mezi dětmi. Při tvorbě návrhů zlep-

šení výuky v rámci edukačního programu, byly využity následující výukové metody. 

Tabulka 1 Využité zlepšující výukové metody 

 

VÝUKOVÁ METODA PŘÍNOS VÝUKOVÉ METODY 

Asociační metoda 

        podporuje kreativní a větvené myšlení 

 pomáhá myslet v souvislostech

        podporuje dovednost řešit problémy

Kognitivní metoda 

        rozvíjí rozumové schopnosti 

        podporuje žáky v samostatném rozhodováním,

        rozvíjí schopnost analyzovat.

Produktivní metoda         napomáhá rozvíjet kritické myšlení, argumentaci a imaginaci

Dramatizační metoda         rozvíjí estetické cítění a sociální dovednosti

Výzkumná metoda         přináší propojení teoretických znalostí s praktickou činností

Metoda „hands on“ 
        přináší propojení hlavy a ruky 

 kreativní a hlubší myšlení, lepší zapamatování

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V poslední fázi výzkumu byl také definován přesah zlepšujících návrhů do oblasti vzdělá-

vání studentů na úrovni středních škol. Přínosem bakalářské práce bylo zmapování a oži-

vení edukačních programů, které jsou nabízeny paměťovými institucemi v blízkosti školy. 

Vybrané výukové programy, které by byly vhodně zařazené do výuky, přispívají k ucele-

nému výchovně-vzdělávacímu procesu. Vzhledem k zodpovězení všech vytyčených vý-

zkumných otázek, lze považovat cíl bakalářské práce za splněný. 
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