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Abstrakt: 

Bakalářská práce se zaměřuje na virtuální výstavy, které mají podobu ucelených 

webových prezentací s interaktivními prvky. Cílem bakalářské práce je analyzovat způsob 

interakce  a možnosti zapojení uživatele do virtuální výstavy. Podkladem pro samotné jádro 

práce, jež jsou virtuální výstavy a interaktivita, je zmapování webové prezentace muzeí a 

seznámení se se základními přístupy a formami. Praktická část práce byla realizována 

prostřednictvím obsahové a formální analýzy dvou vybraných virtuálních výstav a dotazníků. 

Pro analýzu a testování byly vybrány dvě virtuální výstavy. Česká Zapomenutá válka  a 

zahraniční Where  is  Poland.  Obě výstavy zapojují online návštěvníka do obsahu výstavy 

odlišným způsobem. Testování proběhlo mezi českými a zahraničními respondenty pro 

diverzitu výsledných dat. Na konci sběru dat byla vyhodnocena data od 79 respondentů. 

Z výzkumu je patrné že v případě vybraných virtuálních výstav mohou interaktivní prvky 

dynamicky oživit téma a zapojit návštěvníka do děje, ale zaleží i na dalších faktorech jako je 

téma, styl výpravy, design a obsahové rozložení výstavy.  

Klíčová slova:  

virtuální výstavy, uživatel, interakce, nová media, vzdělávací online muzea 

Abstract: 

The main goal of  the bachelor  thesis  is  to analyse  the way of engagement  in virtual 

exhibitions.  The  thesis  contains  definitions  of  virtual  exhibitions  within  the  relationships 

towards the users. The goal of the study is to analyse the way of user engagement in two virtual 

exhibitions that were chosen for this thesis. The study research was carried out as qualitative 

user  interviews,  and  content  and  formal  analysis of  the  chosen virtual  exhibitions. The  two 

virtual  exhibitions  that  were  chosen  were  the  Czech  Forgotten  War  and  foreign  Where  is 

Poland.  The  two  exhibitions  use  different  ways  of  user  engagement.   The  research  was 

conducted among Czech and foreign respondents to ensure the diversity of the collected data. 

All  data  were  conducted  from  79  users.  The  research  shows  that  in  the  case  of  selected 

exhibition, usage of interactive elements can embrace the theme and engage with the visitor. 

Needless to say, it depends on other factors as well such as theme, design and content layout of 

the exhibition.  

Key word: 

virtual exhibitions, user, interaction, new media, online learning museum   
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1. Úvod 
 

S expanzí internetu do běženého lidského života i široká veřejnost změnila pohled na 

využívání počítače. Doposud fungoval pouze jako nástroj k práci a pomyslně byl veřejností 

spojován s psacím strojem či rýsovacím prknem (Manovich, 2001). Právě počátek využití 

internetu v běžném lidském životě mělo za následek proměnu společenského a informačního 

prostředí a muzejní instituce začaly využívat digitální rozhraní pro svou propagaci (Kocichová 

a Popelková, 2013). Virtuální výstavy jsou tedy jednou z možností, jak muzea a virtuální muzea 

rozšiřují způsoby komunikace s návštěvníkem a jak prezentují kulturní dědictví (Šobáňová, 

2016). Virtuální výstavu lze definovat jako kurátorsky a edukačně uchopený obsah vybraných 

digitálních sbírkových předmětů, který je spojován vymezeným záměrem či tématem 

(Kalfatovic, 2002). 

  Cílem této bakalářské práce je analyzovat způsob interakce a možnosti zapojení 

uživatele do virtuální výstavy. V teoretické části byly představeny základní atributy virtuálního 

muzea, virtuální výstavy a interaktivity ve virtuálních výstavách. Interaktivita v této práci byla 

rozdělena na navigaci a interaktivní prvky. Není však možné obsáhnout analýzu všech 

interaktivních prvků, ale spíše popsat ty, které jsou v současnosti nejvíce relevantní a využívané 

v muzejních webových prezentací.   

  Praktická část této bakalářské práce probíhala pomocí obsahové a formátové analýzy 

dvou virtuálních výstav a  metodiky  kvalitativního rozhovoru s respondenty. Pro analýzu a 

testování byly vybrány dvě virtuální výstavy. Česká Zapomenutá válka a zahraniční Where is 

Poland.  Obě výstavy zapojují online návštěvníka do obsahu výstavy odlišným způsobem. 

Z důvodu probíhající nákazy COVID19 nebylo možné testování uskutečnit a metodika musela 

být přehodnocena. Alternativní formou uživatelského testování bylo  zvoleno  online 

dotazníkové šetření v českém a anglickém jazyce. Výzkumné otázky zůstaly i po změně metody 

stejné a v návaznosti na mobilní formu dotazníku bylo možné oslovit širší spektrum 

respondentů.  
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2.  Virtuální muzeum 
 

“Vývoj muzejní kultury ostatně probíhal vždy ve vzájemném vztahu s vývojem celé společnosti 

a byl ovlivněn historickými událostmi a jejich důsledky, stejně jako obecnými společenskými 

tendencemi, vývojem techniky, vědních oblastí a ekonomiky” (Šobáňová, 2016, s. 23). 

Virtuální muzeum a virtuální výstavy jsou neodmyslitelným prvkem současného 

muzejnictví. S příchodem roku 2020 a zavřenými muzejními institucemi z důvodů pandemie, 

se široké množství kulturních institucí přesunulo do digitálního rozhraní, to vedlo i k rozšíření 

podvědomí o virtuálních výstavách mezi veřejností (Gutowski a KłosAdamkiewicz, 2020). 

Expanzí muzea do digitálního rozhraní, které nemá fyzickou povahu, mají muzejní 

pracovníci možnost jít za pomyslné prostory instituce a vytvářet z něj komplexní medium 

(Jůva, 2008). Digitální kulturní dědictví je prezentované na webu v různých podobách a stále 

se nachází nové způsoby, jak jej zpřístupnit široké veřejnosti. Prezentaci kulturního dědictví se 

nevěnují pouze muzejní instituce, ale i další spřízněné instituce, kupříkladu  projekt 

Archeologického ústavu AV ČR nazvaný Archeologická mapa České republiky1. Jedná se o 

interaktivní systém přístupný odborníkům i laické veřejnosti, který sbírá a prezentuje data o 

archeologickém šetření v tuzemsku (Archeologická mapa České republiky, 2021).  

Ve virtuálních muzeích je online návštěvníkům digitální kulturní dědictví prezentováno 

skrze webové stránky v podobě databáze, mobilní aplikace nebo virtuální výstavy (Šobáňová, 

2016). Využití digitálního dědictví má řadu forem, jednotlivé pojmy a typy online muzejních 

prezentací budou představeny včetně příkladů v následující kapitole. 

2.1.  Definice Virtuálního muzea 
Virtuální muzeum také označované jako online  museum,  kybermuzeum  či webové 

muzeum  (Šobáňová, 2016) je digitální entita, jejíž charakteristické prvky jsou čerpány 

z definice tradičního muzea (Virtual Museum Transnational Network, 2014). Mezinárodní rada 

muzeí ICOM definuje muzeum jako „...neziskovou, permanentně působící instituci ve službách 

společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, odborně zpracovává, 

zprostředkovává a vystavuje hmotné a nehmotné dědictví lidstva a jeho životního prostředí za 

účelem vzdělávání, studia a potěšení.“  (ICOM,  2020).  I  virtuální muzeum uchovává, 

zpracovává a zprostředkovává kulturní dědictví pro širokou veřejnost, většinou skrze databáze, 

 
1 Dostupná na webové adrese http://www.archeologickamapa.cz/. 

http://www.archeologickamapa.cz/
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virtuální výstavy, aplikace či elearningové programy (Šobáňová, 2016), a tím naplňuje své 

základní funkce –  edukační, komunikační a volnočasovou funkci (Kocichová a Popelková, 

2013), jejichž stručné vymezení a obrysy budou dále představeny v textu. 

Edukační funkce: Informační zahlceností v digitálním, ale i reálném světě, ztížilo vyhledávání 

důvěryhodných informací běžným uživatelům. Hodnověrným zdrojem informací v digitálním 

rozhraní mohou být oproti odborným webovým portálům i virtuální muzea (Hermon a Hazan, 

2013). 

Učení v tradičním muzeu vychází z navázání vztahu mezi návštěvníkem a objektem (Vayne, 

2012), podobně tomu je i ve virtuálním muzeu. K edukaci dochází skrze zážitek z interakce 

mezi návštěvníkem a muzeem, výstavou nebo objektem (Walczak  et  al.,  2006).  Muzejní 

pracovníci by neměli opomenout konzultovat odborné texty k digitálním sbírkovým 

předmětům s pedagogy (Ivarsson, 2009) a designery webů (Šobáňová, 2016). 

Komunikační funkce: Základem úspěšného virtuálního muzea je spokojený návštěvník. 

K jeho dosažení je důležité s ním otevřeně komunikovat a naslouchat jeho potřebám (Seyčková, 

2015), například skrze zpětnou vazbu (Kocichová a Popelková, 2013).  Online  návštěvník 

vstupuje do virtuálního muzea, oproti reálnému muzeu, většinou sám, komunikace tedy probíhá 

mezi ním a virtuálním muzeem (Kocichová a Popelková, 2013).  

Virtuální muzea mohou využít ke komunikaci Web 2.0 (Hermon a Hazan, 2013). Mluvímeli o 

Webu 2.0, myslíme tím dynamické webové rozhraní, kdy v centru dění je uživatel, který je 

motivován k interakci  s dalšími uživateli. Příkladem Webu 2.0 jsou sociální sítě (Facebook, 

Twitter), blogy, webová a diskusní fóra (Murugesan, 2007). 

Volnočasová funkce:  S expanzí technologie a internetu do běžného lidského života 

(Manovich, 2001) se změnil i pohled na trávení volného času. Dnes nám online rozhraní nabízí 

různorodou řadu volnočasových aktivit, jako je hraní her, komunikace s přáteli, čtení zpráv, 

sledování videí a mnoho dalších (LópezSintas et al., 2017). Online oblast se tedy od svého 

počátku stává součástí volného času každého jedince s připojením k internetu. Zvážímeli, že 

uživatel tráví svůj pracovní a volný čas na počítači (Manovich, 2001), stává se kritičtějším a 

vybíravějším k obsahu na webu (Kocichová a Popelková, 2013). Virtuální muzea mohou do 

webové prezentace implementovat širokou škálu dynamických aktivit, které zaujmou a 

motivují jedince k návštěvě (Wančová, 2020). 

Online  prezentovaný obsah muzea nemusí být omezený pouze na databáze se sbírkovými 

předměty a základní web instituce (Jůva, 2008). Program virtuálního muzea může být obohacen 
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kupříkladu o virtuální výstavy, online semináře, záznamy zpřístupněných prostor muzea 

pomocí webkamery či 3D modelu. Participaci návštěvníků mohou virtuální muzea podnítit i 

skrze práci s objekty, jako vytváření vlastních sbírek nebo detailní observace předmětů (Negri, 

2012). 

I virtuální aktivity naplňují hlavní prezentační funkce muzeí. Vrátímeli  se  tedy 

k virtuálnímu muzeu, může být v digitálním prostředí prezentováno jako samostatná entita tzv. 

born  digital  nebo jako replika již fungující reálné muzejní instituce (Virtual  Museum 

Transnational Network, 2014). Národní muzeum začátkem roku 2020 spustilo projekt Virtuálně 

do muzea2, který byl vytvořen z důvodu zavřených institucí kvůli pandemii. Národní muzeum 

v projektu nabízí svým online návštěvníkům variaci programů, jako jsou virtuální výstavy, 

aktivity pro děti a zajímavosti z vědních oblastí, které jsou obohaceny o komentáře odborných 

pracovníků. Pod záštitou tohoto projektu vznikl i program Virtuálně do muzea bez bariér3, jenž 

je určen pro neslyšící online návštěvníky. Webové prezentace muzea jsou zaznamenány ve 

video podobě, obohaceny o výklad tlumočníka do znakového jazyka (Virtuálně do muzea, 

2021).  

 

Obrázek 1:Virtuálně do muzea (Virtuálně do muzea, 2021) 

Implementací do digitálního prostředí se rozvíjí i mobilita muzea.  Není ovlivněno 

prostorem ani časem, má možnost oslovit širší množství potenciálních návštěvníků 

(Schweibenz,  2019), kteří  by reálnou expozici nenavštívili z finančních, invalidních či 

 
2 Dostupný na webové adrese: https://www.nm.cz/virtualnedomuzea. 
3 Dostupný na webové adrese: https://www.nm.cz/virtualnedomuzea/virtualnedomuzeabezbarier.  

https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea
https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/virtualne-do-muzea-bez-barier
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lokačních důvodů. Online návštěvník má tedy možnost navštívit virtuální muzeum a jeho 

výstavu skrze telefon, počítač a jim systémově podobné technologie,  doslova  odkudkoliv 

(Walczak et al., 2006). 

2.2.  Od webových stránek po virtuální muzeum 
   

  Zásadní změna v oblasti muzejnictví nastala koncem 20. století, a to po představení 

webové prezentace muzea pro potenciální návštěvníky. Celý tento fenomén odstartoval v roce 

1994  J.  Brown  vytvořením prvních knihovnomuzejních stránek. Muzejní instituce brzy 

objevily velký potenciál ve využití Word Wide Webu pro informační a reklamní účely a touha 

po zvýšení kvality webové prezentace stoupla (Jůva, 2008). Muzea postupně začala 

digitalizovat své sbírky a umisťovat je na internetové stránky pro návštěvníky. Proměna 

internetu ve společenské prostředí, skrze které uživatelé začali získávat informace a trávit zde 

svůj volný čas, (Kocichová a Popelková, 2013) ovlivnila smýšlení o digitalizovaném obsahu a 

pojem virtuálního muzea se stal čím dál tím atraktivnější (Šobáňová, 2016). 

  První formování konceptu virtuálního muzea nastalo koncem 90. let 20.století, kdy jej 

J.  Mckenzie  (1995) označil za  sbírku elektronických objektů a informačních podkladů  – 

doslova vše co může být digitalizované od grafů až po fotografie a návštěvníka odkazuje na 

další spřízněné instituce. O rok později na definici reagoval J. Andrews a W. Schweibenz 

(1998) ve své studii A new medium for Old Masters. Dle jejich názoru je virtuální muzeum 

prostor neovlivněný časem s informační hodnotou dostupnou skrze elektronická zařízení po 

celém světě, zaopatřený různými mediálními technologiemi pro podnícení participace 

návštěvníků. 

  Muzejní instituce cítily potenciál ve virtuálním prostředí, které bylo stále více 

skloňované v tisku a odborných kruzích. Potřeba diskutovat o tématu virtuálního muzea 

vzrostla a začaly se pořádat konference pro odborné pracovníky (Schweibenz, 2019). Příkladem 

je dodnes fungující mezinárodní konference  Museums  and  the  web, jenž byla poprvé 

uskutečněna začátkem roku 1997. Přednášeli zde muzejní pracovníci z celého světa, mezi nimi 

již zmíněný J. Mckenzie, který se věnoval marketingové strategii virtuálních výstav a designu 

virtuálních muzeí (MuseWeb,  2021).  Tuzemským příkladem obdobné konference je akce 

Archivy,  knihovny,  muzea  v digitálním světě, první ročník se uskutečnil v roce  2000  a 

organizátorem byl Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR  (SKIP).  V článku 

publikovaném v časopise Duha se V. Richter vyjádřil o začátcích konference následovně 
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„V prvních ročnících konference převažovaly příspěvky s knihovnickou tematikou, ale od té 

doby se situace výrazně změnila a příspěvky jsou rovnoměrně rozprostřeny mezi všechny 

paměťové instituce.“  (Richter,  2018,  str.  30). Poslední 21. ročník se uskutečnil v roce 2020 

(SKIP, 2021). 

  Vrátímeli se zpět k tématu virtuálních muzeí, ke konkretizaci pojmu napomohla 

odborným pracovníkům až hierarchická škála od již zmíněného W. Schweibenze 

(Schweibenze,  2004). Příklady uvedené u jednotlivých typů jsou určeny k demonstraci 

diverzity muzejního obsahu dostupného na webu.  

Brožurové muzeum (Brochure museum) 

Jak již název napovídá, jedná se o webové stránky muzea, které slouží jako digitální 

brožura. Respektive předávají, potenciálnímu návštěvníkovi, základní informace o instituci, 

jako je otvírací doba, kontakty, cena vstupného a podobně. Stránky by měly mít přehlednou 

strukturu, konzistentnost a jejich ovládání by mělo být jednoduché.  

Příkladem brožurového muzea jsou webové stránky Muzea  Karla  Zemana4, 

srozumitelný, informačně přehledný web s lehkým a přehledným ovládáním. Všechny potřebné 

informace jsou pro uživatele přístupné na hlavní liště skrze typické záložky, jako jsou aktuality, 

doprovodné programy, kontakty a vstupné. Stránky jsou dostupné v českém a anglickém jazyce 

(Muzeum Karla Zemana, 2021).  

 

Obrázek 2: Webový portál Muzea Karla Zemana (Muzeum Karla Zemana, 2021) 

 

 
4 Dostupné na webové adrese: https://muzeumkarlazemana.cz/. 

https://muzeumkarlazemana.cz/
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Obsahové muzeum (Content Museum) 

Obsahové muzeum neodkazuje pouze na základní informace o muzeu, ale nabízí online 

uživateli plně zdigitalizovanou sbírku reálného muzea. Obsah webu není didakticky ani 

kurátorsky zpracován, a tudíž může připomínat databázi. Tyto stránky jsou zaměřeny spíše na 

vědecké pracovníky než pro širokou veřejnost.  

Západočeské muzeum v Plzni zpřístupnilo pro své online návštěvníky katalog 

sbírkových předmětů5, ten obsahuje celkem 15 menších tematických sbírek. Každá sbírka 

obsahuje fotografie a základní data o předmětech, jako je datum vzniku či lokační údaje. 

Předměty prezentované na webu muzea jsou dostupné i skrze Centrální evidenci sbírek (CES) 

(Západočeské muzeum v Plzni, 2021). 

 

Obrázek 3: Sbírka Militaria (Západočeském muzeum v Plzni, 2021) 

 

Vzdělávací muzeum (Learning museum) 

Tento typ je velice podobný obsahovému muzeu, avšak na rozdíl od něj je více zaměřen 

na digitální předměty a jejich podrobnější informace. Cílem vzdělávacího muzea je navázat 

vztah mezi návštěvníkem a předmětem, to by v ideálním případě mělo vést k motivaci online 

návštěvníka k osobní návštěvě.  

 
5 Dostupný na webové adrese: https://www.zcm.cz/sbirky.  

https://www.zcm.cz/sbirky


15 
 

Příkladem vzdělávacího muzea je webová prezentace Muzea Orsay s názvem The 

digital words of Orsay: a connected history of the collection6. Tento program byl spuštěn kvůli 

zavřeným muzejním institucím z důvodu pandemie. Online návštěvníci mají možnost projít si 

více než 60 sbírkových předmětů. Každý sbírkový předmět je doplněn obrázky, odkazy na další 

informace a je zasazen komentářem do historického kontextu (Muzeum Orsay, 2021). 

 

Obrázek 4:  Portrét Sarah Bernhardt (The digital words of Orsay: a connected history of the collection, 2021) 

Virtuální muzeum (Virtual museum) 

Poslední typ, který uplatňuje velice podobné zásady jako výše zmíněné druhy webové 

prezentace, se nazývá virtuální muzeum. Předává informace o digitálních předmětech, které 

jsou propojeny s digitalizovanou sbírkou jiné muzejní instituce. Propojení by nebylo možné 

mezi tradičními muzei, a právě přechodem do digitálního rozhraní je online návštěvníkovi 

nabídnuto rozsáhlé množství informací k jeho edukaci.  

Světovým příkladem virtuálního muzea jsou stránky Google Art & Culture7. Hlavním 

cílem při založení virtuálního muzea bylo zpřístupnit kulturu všem, bez ohledu na sociální 

pozici a místa bydliště. V dnešní době spojuje umělecké předměty a expozice z více než 2000 

muzeí z celého světa. Uživatel má možnost vyhledávat expozice či exponáty podle stylu umění, 

místa, autora a času. Po delší participaci na stránkách, uživatel dostává doporučený obsah, podle 

 
6 Dostupné na webové adrese: https://www.museeorsay.fr/en/events/digitalinsights/exploration/thedigitalworldsof
orsay.html 
7 Dostupné na webové adrese: https://artsandculture.google.com/.  

https://www.musee-orsay.fr/en/events/digital-insights/exploration/the-digital-worlds-of-orsay.html
https://www.musee-orsay.fr/en/events/digital-insights/exploration/the-digital-worlds-of-orsay.html
https://artsandculture.google.com/
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předchozích zájmů. Muzeum doplňuje obsah o hry, zábavné mobilní aplikace a kvízy (Google 

art & Culture, 2021). 

 

Obrázek 5: Google art and Culture (Google Art & Culture, 2021) 

 

Vznikají i kontinentálně zaměřená virtuální muzea jako je Europeana8, někdy také 

nazývána jako digitální knihovna Evropy. Projekt byl vytvořen z iniciativy Evropské unie 

v roce 2008. Virtuální muzeum Euroepana obsahuje přes milion digitalizovaných sbírkových 

předmětů z více než 4 tisíc institucích. Kurátorsky uchopený obsah je online návštěvníkům 

prezentován v podobě virtuálních výstav a blogových příspěvků od muzejních pracovníků. 

Participace návštěvníku, kromě interakce s výstavou, je zaopatřena programy jako je Share 

your stories (online návštěvník si může vybrat téma, na které vymýšlí příběh) či Curate Gallery 

(online návštěvník si při participaci na stránkách označí své oblíbené sbírkové předměty, ze 

kterých následně vytvoří výstavu a stává se tak kurátorem) (Europeana, 2021). 

Hierarchická škála Schweibenze (2004) je stále využívána k dělení muzejního obsahu 

na webu, avšak s postupným vývojem technologie se změnilo i muzejní pojetí webové 

prezentace. Jednotlivé typy definované Schweibenzem se v některých muzejních prezentacích 

překrývají a vytváří jeden webový celek (Šobáňová, 2016). Například virtuální muzeum 

Archeologie – Mušov9, které vzniklo na základě programu Paměť v digitálním věku. Virtuální 

muzeum má celkem pět tematických virtuální výstav, které jsou doplněny o text, obrázky a 

 
8 Dostupná na webové adrese https://www.europeana.eu/cs. 
9 Dostupné na webové adrese: https://www.archeologiemusov.cz/virtualnimuzeum/?page=1. 

https://www.europeana.eu/cs
https://www.archeologiemusov.cz/virtualni-muzeum/?page=1


17 
 

sbírkové předměty. Kombinují se zde prvky virtuálního muzea a obsahového, skrze kurátorsky 

uskupené texty společně s detailním databázovým popisem sbírkových předmětů spíše pro 

odbornou veřejnost (ArchologieMušov, 2021). 

Budoucnost virtuálních muzeí se bude odvíjet  od vývoje digitálních technologií, již 

v dnešní době některá muzea zařazují do své prezentace virtuální realitu (interaktivní 

počítačově vytvoření svět, který uživatelé ovládají podle speciálního zařízení) (Ravea  a 

Pavelka,  2019).    Muzeum  Louvre  již počátkem roku 2019, spustilo prezentaci kulturního 

dědictví pomocí virtuální reality. Uživatel si po stáhnutí aplikace mohl za pomoci příslušného 

zařízení detailně prohlédnout obraz Mona Lisa (ViveArts, 2019). 

Prezentace online kulturního dědictví je dynamická disciplína, která se stále vyvíjí a 

hledá nové formy. Virtuální muzeum není pouhý web muzejní instituce (Weiden, 2012). Jedná 

se o digitální entitu, která zpřístupňuje a uchovává digitální kulturní dědictví pro širokou 

veřejnost (Virtual Museum Transnational Network, 2014). Aktivity virtuálního muzea mají být 

dynamické a měly by podnítit participaci online návštěvníka (Jůva, 2008). 
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3. Virtuální výstava 
 

Nárůst digitalizovaného obsahu na muzejních webech, které z počátku byly uspořádány 

do databází, znesnadnilo koncovému uživateli práci s muzejními informacemi (Šobáňová, 

2016). Východiskem pro muzejní instituce bylo pečlivě, tematicky a obsahově uskupit sbírkové 

předměty a vytvořit strukturovanou digitální prezentaci (Vítková, 2015). Mluvímeli  tedy o 

strukturované a přehledné prezentaci muzejních dat, která má za cíl předávat emotivní zážitek, 

vzdělávat a dynamickou formou vtáhnout online návštěvníka do děje, myslíme tím virtuální 

výstavu (Foo, 2008).  

Podobně jako je tomu u výstav v tradičním muzeu, tak i na virtuální výstavy se vztahují 

podobné koncepční vlastnosti (Douša, 2010). Jedná se o digitální prostor, který slouží k 

vystavování kurátorsky uchopených předmětů s obsáhlým množstvím informací (Kamariotou 

et al., 2021).  Na vytváření virtuálních výstav se podílí digitální kurátor, který má na starosti 

kompozici obsahu, téma (Dumitrescu et al., 2014) a uchopení textových forem, které by měly 

předávat neodborné veřejnosti intelektuální informace (Kamariotou et al., 2021). Dále  se na 

tvorbě webové prezentace podílí webový designer, jehož úkolem je pojetí a vytvoření virtuální 

výstavy, která by měla být lehce ovladatelná a přehledně  uskupená (Kalfatovic,  2002). 

V neposlední řadě je důležité zmínit katalogizátora (Foo, 2008), technika, editory a 

dobrovolníky (Kalfatovic, 2002). Pro ulehčení tvorby virtuálních výstav jsou muzejním 

institucím dostupné ve webovém prostředí různé nástroje  pro tvorbu prezentace, například 

zahraniční Omeka  (Dumitrescu  et  al., 2014) nebo české INDIHU  Exhibition  (INDIHU 

Exhibition, 2021). 

Virtuální výstava je tedy pokrokové informační medium (Ivarsson, 2009), které bude v 

následující kapitole podrobněji představeno a pomocí příkladu propojeno. 

3.1.  Definice virtuální výstavy 
 

Virtuální výstava je webové hypermedium10, které zpřístupňuje kulturní dědictví pro 

širokou veřejnost (Foo, 2008). Šobáňová (2016) ve své knize Muzeum vs digitální éra definuje 

virtuální výstavu, jako webovou prezentaci sbírkových předmětů, která je vázána kurátorským 

 
10 Hypermedium, kombinuje principy hypertextu a multimédií. Hypertext, lze definovat jako jednoduchý text, který navazuje 

na další textový dokument. Oproti tomu, hypermedium propojuje text s multimediální formou, jako je zvuková nahrávka, video, 

animace, statický či pohyblivý obraz (Hughes, 1994).  
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výběrem a tématem. Předměty by měly být zasazeny do širšího celistvého obsahu a nejlépe 

doplněny o navazující informace, což by mělo vést online návštěvníky k motivaci dozvědět se 

o tématu víc. Shrnemeli si zmíněnou definici, tak klíčovým atributem virtuálních výstav je 

kurátorsky edukačně uchopený obsah vybraných digitálních sbírkových předmětů, který je 

spojován vymezeným záměrem či tématem (Kalfatovic, 2002). Virtuální výstava by měla být 

přístupná, relevantní a podněcovat participaci uživatele skrze dynamický obsah (Dumitrescu et 

al., 2014) a obohatit jej o nové znalosti (Ubik et al., 2021). 

Příkladem pro demonstraci zmíněných atributů je virtuální výstava vytvořená Muzeem 

ve Šlapanicích s názvem Struktura myšlenek: Inspirováno Zdeňkem Dvořáčkem11. Tato výstava 

je rozdělená do sedmi kapitol, které obsahově pojednávají o životě již zmíněného výtvarníka a 

jeho umělecké tvorbě, do které byl promítnut i výtvarný projekt tamějšího gymnázia. Stavba 

výstavy je uskupená z malířových a studentských obrazů, doplněna o interaktivní části, kdy je 

online návštěvník vtažen do obsahu výstavy a zapojuje se skrze plnění herních úkolů. První hra 

se vyskytuje koncem první kapitoly, kdy dostane online návštěvník podnět setřít gumou 

fotografii Muzea ve Šlapanicích, která následně odkryje Dvořáčkovo dílo. Autentičnost výstavy 

umocňuje i audiovizuální výklad, který je doplněn o textovou formu výkladu (Struktura 

myšlenky: Inspirováno Zdeňkem Dvořáčkem, 2021).   

 

Obrázek 6: Interaktivní hra setři gumou (Struktura myšlenky: Inspirováno Zdeňkem Dvořáčkem, 2021) 

 

 
11 Dostupná na webové adrese: https://exhibition.indihu.cz/view/strukturamyslenky/start. 

https://exhibition.indihu.cz/view/strukturamyslenky/start


20 
 

  Avšak veškerý muzejní obsah na webu není virtuální výstavou. Důležité je vymezit 

rozdíly mezi ostatními muzejními online produkty a zmíněnou webovou prezentací. Častým 

nešvarem, tak bývá označení webových stránek, které nenaplňují definici virtuální výstavy 

(Vítková, 2015). Jak zmiňuje sám Kalfatovic, pouhé seřazení sbírkových předmětů netvoří 

výstavu, ta by měla být tvořena pod dohledem kurátora a objekty v ní by měly být provázané 

tématem (Kalfatovic, 2002). Příkladů v digitálním rozhraní nalezneme mnoho,  třeba prosté 

databáze (viz obsahové muzeum) anebo virtuální prohlídky, které jsou primárně určeny 

k podpoře turismu (Vítková,  2015). Příkladem virtuálních prohlídek je projekt 

Podkrušnohorského technického muzea, jenž začátkem roku 2021 zveřejnilo Virtuálně Krušné 

hory12. Návštěvníci si mohou skrze webové stránky projít zajímavá místa v tamní oblasti 

(Virtuálně Krušné hory, 2021).  

 

Obrázek 7: Prohlídka Štoly Země Zaslíbené (Virtuálně Krušné hory, 2021) 

  Na již zmíněných příkladech si lze povšimnout, že virtuální výstavy se primárně odlišují 

od databází sbírkových předmětů a virtuálních prohlídek propojením skrze téma a kurátorský 

dohled (Šobáňová, 2016). 

  Nutné je podotknout, že virtuální výstava nemusí být prezentována pouze na webových 

stránkách. Stále více jsou využívány pro prezentaci i jiné platformy, jako mobilní aplikace nebo 

video záznamy na platformě YouTube  (Šobáňová, 2016). Online komentované prohlídky, 

někdy doplněny komentářem autora či kurátora, se staly oblíbenou formou prezentace po 

uzavření muzeí a galerií v březnu 2020 (Potůčková, 2020). Muzeum romské kultury v Brně 

 
12 Prohlídky jsou dostupné na webové adrese: https://sites.google.com/view/360krusnehory. 

https://sites.google.com/view/360-krusnehory
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zpřístupnilo na platformě YouTube komentovanou prohlídku výstavy Lavurata13, ve které mají 

návštěvníci možnost seznámit se s historií romské kultury. Videozáznam je rozdělen do dvou 

bloků, v prvním nás provází kurátor výstavy Zbyněk Andrš, ve druhém se po jeho boku 

objevuje ředitelka muzea Jana Horvátová. Online návštěvníkům byly připraveny i doprovodné 

akce v podobě workshopů a koncertů z důvodu pandemie. Záznamy jsou pro online 

návštěvníky uchovány skrze video záznam na stejné platformě (Muzeum romské kultury, 

2021). Nicméně platforma Youtube nemusí být využívána pouze pro záznamy komentovaných 

prohlídek a doprovodných akcí. Národní muzeum, pod záštitou již zmíněného programu 

Muzeum bez bariér14, připravilo video záznamy již zveřejněných virtuálních výstav obohacené 

výkladem ve znakovém jazyce (Národní muzeum, 2021). 

 

Obrázek 8: Muzeum bez bariér – prohlídky pro děti (Muzeum bez barier, 2021) 

Online prezentace různými formami včetně virtuálních výstav má velký potenciál a řadu 

výhod se kterými se pojí i problémy a negativa. Jedením z kladných aspektů je aktualizace či 

úprava informací v expozici. Výměny panelů a oprava prvků v tradičním muzeu může být 

složitá a nákladná. V digitálním rozhraní, lze úpravu informací uskutečnit mnohem rychleji a 

levněji (Ramaiah a Leong, 2014). Dalším pozitivním výstupem je vystavování digitálních replik 

předmětu, které jsou vzácné anebo třeba podlehly poničení či byly odcizeny (Župčánová, 2013). 

Manipulace s předměty by při tvorbě reálné expozice byla finančně náročná. A právě skrze 

virtuální výstavy muzea mají šetrný způsob, jak zpřístupnit vystavování všem a zároveň 

 
13 První blok výstavy je dostupný na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=G6g4_AM2BU&t=45s a druhý blok: 

https://www.youtube.com/watch?v=eZ6HlaDjbcI&t=1067s. 
14 Dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=tsLS0mKCcZE&t=718s. 

https://www.youtube.com/watch?v=G6g4-_AM2BU&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=eZ6HlaDjbcI&t=1067s
https://www.youtube.com/watch?v=tsLS0mKCcZE&t=718s
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nenarušit hodnotu předmětu (Walczak et al., 2006). Naopak mezi slabiny virtuálních výstav 

můžeme zařadit chybějící fyzickou interakci mezi divákem a objektem (Šobáňová, 2016). Ta v 

online sféře probíhá prostřednictvím obrazovky, jenž kupříkladu Manovich (2001) definuje 

jako okno do virtuálního prostoru. I když je online  návštěvník ochuzen o auru předmětu, 

digitální kurátoři se snaží obsah obohatit alespoň skrze hloubkové informace a zasazení širšího 

kontextu (Schweibenz 2019). Dalším nedostatkem při tvorbě virtuální výstavy může být 

relevance technologií. Kurátoři a weboví tvůrci musí důkladně přemýšlet nad aktuálností 

využitých medií a vyvarovat se stárnutí technologie a její nefunkčnosti (Šobáňová, 2016). 

Virtuální výstavy jsou specifickou formou muzejní prezentace a pokud muzejníci berou v potaz 

jejich nevýhody a překonají je, mohou být dobrým nástrojem pro práci s návštěvníkem.  

 

3.2.  Vytváření virtuálních výstav 
 

Při vytváření výstavy v digitálním rozhraní je nutno vzít v potaz řadu faktorů. Chceme 

výstavu vytvářet s estetickým záměrem a stavět jí okolo krásy předmětu či snad  evokovat 

v online návštěvnících emoce, ať negativní či pozitivní? Popřípadě s úmyslem předat informace 

edukační formou a vzbudit v jedinci zájem o téma (Kalfatovic, 2002)? 

Výstava by měla obohatit jedince o nové zajímavé informace atraktivním způsobem 

(Ubik et al., 2021). Pojem online návštěvníka byl vymezen společně se změnou internetového 

prostředí (MateosRusillo a GifreuCastells, 2017), jak již bylo zmíněno v kapitole Virtuálním 

muzeum, tak se jedná o jedince, jehož volnočasové aktivity zasahují do digitálního rozhraní a 

navštěvuje muzeum většinou sám (Kocichová a Popelková, 2013). Online návštěvník má 

možnost procházet pomyslným prostorem virtuální expozice, podle svého uvážení a zájmu 

(MateosRusillo a GifreuCastells, 2017)  s motivací vzdělávat se anebo strávit příjemný čas 

(Bonis et al., 2013).  

Skrze naplnění základních potřeb online návštěvníka může muzeum profitovat v podobě 

zvýšené návštěvnosti či zlepšení kvality prezentace (Šobáňová, 2016). Implementací výstavy 

do webového prostředí je důležité naplňovat zásady User experience neboli UX, který lze 

definovat, jako „souhrn pocitů, které prožívá uživatel před, během a po interakci s produktem 

nebo  systémem  (Hartson  a  Pyla,  2019,  str.  6).  Tyto pocity vychází z interakce  s webovým 

rozhraním (Šobáňová, 2016). Virtuální výstava by měla mít atraktivní a přehledný webový 
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design, jednoduché a intuitivní ovládání, které osloví  uživatele k návštěvě (Kocichová  a 

Popelková, 2013). 

Muzejní pracovníci by neměli opomenout informovat návštěvníka o výstavě, skrze 

propagaci v novinách, na sociálních sítích instituce či v televizi (Wančová, 2020). Úspěšnost 

virtuální výstavy se také odvíjí od kurátorského uchopení a sestavení, protože je to mocné, 

mobilní a komunikační medium (Kim, 2018). Důraz při vyváření výstav by měl být kladen na 

potřeby cílové návštěvní skupiny. Realizace výstavy začíná nápadem, který musí kurátor s 

muzejními pracovníky a vývojáři webu prokonzultovat. Společně by měli definovat skupinu 

koncových uživatelů, následně vyhodnotit uživatelské potřeby, dosavadní znalosti, cíl návštěvy 

(Simone,  2010;  Schweibenze, 2019) a na základě zjištěných informací zpracovat obsah 

zajímavou formou (hry, obrázky, videa, audio nahrávky) (Wančová, 2020). Dříve, než je možné 

výstavu zveřejnit, mělo by proběhnout pilotní testování webového prostředí uživateli, po 

zpracování dat a finálních úprav se může výstava zveřejnit (INDIHU exhibition, 2021). 

 

3.2.1. Forma 
Digitální rozhraní nabízí muzejním pracovníkům široké množství obsahových prvků, 

které lze implementovat do výstavy a tím obohatit zážitek jedince  (Song  a  Sun,  2008). 

Prezentace by měla být obsahově nadčasová, zábavná a poutavou formou vtáhnout návštěvníka 

do děje (Wolf, 2009) a vést s ním dialog (Jůva, 2008). Kurátoři virtuálních výstav by měli volit 

prvky, jejichž technologické řešení je nadčasové, a tím by byly využívány i s příchodem nové 

technologie (Tinker a Freedman, 1998). 

Stejně jako výstavy v tradičním muzeu kombinují řadu prvků, lze definovat i prvky 

virtuálních výstav, které jsou poutavé a vtahující návštěvníka do děje a často se ve výstavách 

objevují: (Wančová 2020; MateosRusillo a GifreuCastells, 2017; Ramaiah a Leong, 2014). 

 

•  Obrazové materiály (dobové fotografe, komiksy, pohyblivé obrázky, mapy, grafy) 

•  Audio prvky (hudba, mluvené slovo) 

•  Video, animace 

•  Hry a kvízy 

•  3D modely 

•  Doplňující informace k textu (odkazy na podobně zaměřené weby či literaturu) 
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•  Materiály ke stažení 

•  Storytelling (vyprávění příběhu, vypravěč, mluvený audio komentář neboli voice over, 

grafické ztvárnění vypravěče) 

•  Virtuální realita 

•  Text (výklad cizích slov) 

•  Grafika a design výstavy 

•  Barevnost 

Uvedené prvky se ve webových prezentacích propojují a vytváří komplexní obsahový 

celek. Bonis et al. (2013) na interaktivní prvky nahlíží jako na kreativní a intuitivní způsob, jak 

navázat vztah mezi návštěvníkem a výstavou. Podobný názor zastává i Wang a Xia (2019), jenž 

ve své práci vymezili  názor, že skrze interaktivní prvky je možné dosáhnout poutavého 

emotivního příběhu, atmosféry a vtažení návštěvníka. V praktické části této bakalářské práce 

bude na poutavost a postavení interaktivních prvků ve virtuálních výstavách podrobněji 

nahlédnuto skrze obsahovou a formální analýzu dvou výstav a uživatelského testování.  
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4. Interaktivita ve virtuální výstavě 
 

“Poskytování jedinečného obsahu vyžaduje dvě věci: bohatý základ různé obsahové 

interpretace pro jakýkoliv sbírkový předmět či výstavu a způsob, který získává zájem 

návštěvníků” (Simone, 2010, str. 59). 

Pojem interaktivita je hojně aplikován v terminologii různých vědních oborů, pro 

představu v psychologii,  politologii,  marketingu,  fyzice,  informační vědě anebo třeba 

muzejnictví (Seyčková, 2015). Z toho lze vyvodit, že každý obor či autor vnímá interaktivitu 

jinak. V této práci bude představena definice interaktivity ve vztahu k novým mediím, a mezi 

virtuální výstavou a online návštěvníkem. 

Vědní obor, který se zabývá vztahem neboli interaktivitou mezi člověkem a technologií 

se nazývá Human computer interaction (HCI). Zahrnuje procesy orientované na design, 

evaluaci a tvorbu informačních systémů (Fojtů a Němečková, 2011) Pro účely této bakalářské 

práce představím termín interakčního designu, kterým se právě HCI zabývá. Interakční design, 

se zabývá cíli uživatele a tím, jak pracuje se systémem. Následně podle potřeb uživatele staví 

webový produkt okolo něj (Ústav informačních studií a knihovnictví, 2021; Hartson a Pyla, 

2019).  

Pojem interaktivity v digitálním rozhraní, lze tedy definovat jako uživatelskou možnost 

zasahovat do procesů a na základě impulzů získávat  zpětnou vazbu (Pavlíček, 2007). 

K demonstraci diverzity názorů na pojem interaktivity, lze zmínit názor Manoviche, který se 

ve své knize Jazyk nových medií záměrně vyhýbá použití slova interaktivita ve vztahu k novým 

mediím. Dle jeho názoru je základním atributem počítače interaktivita, tudíž komunikaci mezi 

jedincem a počítačovým rozhraním, nelze nazývat interakcí (Manovich, 2001, str. 93). 

Klíčovými atributy interaktivity ve webovém rozhraní je responzivita, aktivní zapojení 

jedince a komunikace mezi uživatelem a systémem (Sundar  et  al.,  2014).  Implementací 

interaktivních her a dalších nových multimediálních forem, uživatelé vyhledávají spíše 

vtahující prvky,  než pouze textové dokumenty (Cover, 2017). Každý uživatel vnímá 

interaktivitu s obsahem na webu jinak (Wančová, 2020), může záležet na osobním, sociálním 

kontextu (Wang a Xia, 2019). 

Mluvímeli o interaktivitě v prostředí virtuálních výstav, myslíme tím participaci 

návštěvníka v celkovém obsahu prezentace (Dumitrescu  et  al.,  2014).  K interakci  mezi 

jedincem a výstavou dochází už při prvním kliknutí myši v rozhraní výstavy (Hin et al., 2003), 
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ale může probíhat i skrze sofistikovanější a dynamické prvky (Keim, 2002), ve kterých se role 

návštěvníka mění z pasivního sledovatele na aktivního účastníka (Wolf, 2009). Vtažením do 

obsahu výstavy, jsou ovlivněny návštěvníkovy emoce, vědomosti a celkový dojem, které si z 

webové návštěvy odnáší (Ivannson, 2009). 

Na základě prostudované literatury, lze rozdělit interaktivitu ve virtuálních výstavách 

na dvě kategorie: 

•  Navigace/ responzivita uživatelského rozhraní 

•  Interaktivní obsahové prvky ve virtuálních výstavách 

 

4.1.  Navigace/responzivita uživatelského rozhraní 
 

Uživatelské rozhraní (User interface nebo UI) virtuálních výstav je systém, skrze který 

komunikuje online návštěvník s informačním systémem virtuální výstavy. Ve webovém 

prostředí se pro uživatelsky přívětivé rozhraní aplikují zásady user–centered designu15 (Fojtů a 

Němečková, 2011).Ve virtuálních výstavách lze považovat usercetred design za komplexní 

podobu webu, kdy je návštěvník spokojen s ovládáním, orientací ve výstavě a její využitelností. 

Tyto faktory jsou zároveň ovlivněny preferencemi koncového uživatele. Implementací user

centred designu a interaktivních prvků do virtuální výstavy, mohou muzejní instituce ovlivnit 

spokojenost návštěvníka společně s jeho potřebou vrátit se k výstavě zpět (Šobáňová, 2016; 

Foo, 2008; Hertzum, 1998).  

K první interakci mezi online návštěvníkem a virtuální výstavou dochází při kliknutí 

myši do webového prostoru (Hin et al., 2003). Uživatelské rozhraní virtuální prezentace by tedy 

mělo být dostatečně responzivní a otevřené vůči potřebám uživatele (Lepouras et al., 2004). 

Velké množství muzejních informací by nejlépe mělo být rozdělené do kapitol, či při 

nejmenším možné filtrovat (Keim, 2002), tak aby jedinec mohl volně procházet výstavou, podle 

svých potřeb a vyhledával témata, které jej zajímají (Lepouras et al., 2004). 

MateosRusillo  a  GifreuCastells  (2017) se ve své studii Museums  and  online 

exhibitions: a model  for analysing and charting existing  types zaměřili právě na otevřenost 

 
15 Záměrem usercentred designu je pochopení uživatelských potřeb a stavět digitální navigaci okolo uživatele a jeho cílů 

(Hartson a Pyla, 2019). 



27 
 

navigace virtuálních výstav a jak může online návštěvník selektovat informace. Na základě této 

studie, lze pro účely této práce vymezit 3 možné stupně. 

Volná navigace 

Volná navigace virtuální výstavou umožnuje online návštěvníkovi nezávisle procházet 

obsahem prezentace. Obsah nemá přesně stanovenou posloupnost příběhu (MateosRusillo a 

GifreuCastells, 2017). Příkladem volné uživatelské navigace je obsahové uskupení virtuální 

výstavy 65 unikátů16,  která byla spuštěna v roce 2018 Památníkem národního písemnictví. 

Online návštěvník se při vstupu do prezentace, ocitá na úvodní straně, kde jsou mu představeny 

základní informace o výstavě. Následně má možnost nahlédnout do obsahu výstavy a selektovat 

předměty, které chce detailně prohlížet (65 unikátů, 2021).  

 

Obrázek 9: Volná navigace ve výstavě 65 unikátů (65 unikátů, 2021) 

Volno–automatická navigace 

Volno–automatická navigace je často aplikována do výstav, které mají pevně stanovený 

děj příběhu. Návštěvník může procházet skrze části výstavy (většinou se jedná o průchod skrze 

kapitoly) nebo absolvovat celou výstavu (MateosRusillo a GifreuCastells, 2017). Za volno

automatický typ, lze považovat navigaci v již zmíněné virtuální výstavě Struktura myšlenky: 

Inspirováno Zdeňkem Dvořáčkem17. Ta je rozdělena do sedmi kapitol, které mají automaticky 

 
16 Dostupná na webové adrese:  https://65.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/. 
17 Dostupná na webové adrese: https://exhibition.indihu.cz/view/strukturamyslenky/star.  

https://65.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
https://exhibition.indihu.cz/view/strukturamyslenky/star
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navigovaný obsah. Online návštěvník si může výstavu pustit celou, či volně přecházet/přepínat 

kapitoly (Struktura myšlenky: Inspirováno Zdeňkem Dvořáčkem, 2021). 

 

Obrázek 10: Možnost výběru kapitol na úvodní stránce ve výstavě Struktura myšlenky (Struktura myšlenky: Inspirováno 

Zdeňkem Dvořáčkem, 2021) 

 

Obrázek 11: Možnost výběru kapitol v průběhu prezentace ve výstavě Struktura myšlenky (Struktura myšlenky: Inspirováno 

Zdeňkem Dvořáčkem, 2021) 

Automatická navigace 

K automatické navigaci výstavou dochází, v případě, kdy je online návštěvník veden 

přesně stanoveným dějem příběhu. Tento stupeň navigace značně omezuje zapojení 

návštěvníka do obsahu výstavy (MateosRusillo  a  GifreuCastells,  2017).  Automatickou 
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navigaci lze demonstrovat na příkladu webové prezentace Studentská Revoluce18. Výstava je 

dostupná na stránkách  Google  art  &  Culture,  a jejím  autorem  je  organizace  PostBellum. 

Webová prezentace má pevně stanovený děj (zobrazen na progress baru), kterým návštěvník 

projde pomocí srolování, ale nijak se aktivně do výstavy nezapojuje (Studentská revoluce, 

2021). 

 

Obrázek 12: Automatická navigace ve Studentské revoluci (Studentská revoluce, 2021) 

Navigace výstavou by tedy měla být dostatečně transparentní a lehce ovladatelná. 

Online návštěvník by měl získat požadované informace, aniž byl rozptýlen dalším obsahem 

(Hin  et  al.,  2003).  Volno  a  volnoautomatickou navigací dochází k aktivnímu zapojení 

návštěvníka skrze možnost volby (MateosRusillo a GifreuCastells, 2017; Keim, 2002). 

 

4.2.  Interaktivní obsahové prvky ve virtuálních výstavách 
 

Na počátku implementace výstav do digitálního rozhraní muzejní pracovníci využívali 

v obsahové prezentaci základní webové prvky, jako jsou textové popisy doplněné o obrazové 

nebo video materiály (Kamarioutou, 2021). Jak již bylo zmíněno v kapitole Forma,  tak 

prostředí virtuální výstavy, umožňuje muzejním pracovníkům kombinovat obsahové prvky 

virtuální výstavy (Dumitrescu et al., 2014). 

 
18 Dostupná na webové adrese: https://artsandculture.google.com/story/studentrevolts/_gJig27hy7rLQ.  

https://artsandculture.google.com/story/student-revolts/_gJig27hy-7rLQ


30 
 

Každé medium umožnuje jiný stupeň interakce (Jenkins, 2006), podobně je tomu i u 

interaktivity ve webových prezentacích (Kersten  et  al.,  2017;  Pescarin  et  al.,  2013).  Každý 

prvek má odlišnou míru zapojení návštěvníka do obsahu (Wančová, 2020). Obsahové prvky lze 

tedy rozdělit na statické (obrázky, text, audio nahrávky) a dynamické neboli interaktivní, avšak 

je důležité zmínit, že u pojetí vtažení návštěvníka do obsahu záleží na implementaci a 

konkrétním vyznění (Hin et al., 2003). 

 Interaktivní prvky zapojují online návštěvníka do obsahu prezentace zábavnou a 

edukativní formou (Song  a  Sun,  2008).  Skrze interaktivní části ve výstavě mohou muzejní 

instituce poukázat na zajímavé informace, podnítit přemýšlení jedince, zapojit ho, podnítit 

memorizaci důležitých informací a obohatit jeho zážitek z výstavy (INDIHU Exhibition, 2021).  

Webové rozhraní nabízí široké množství interaktivních prvků, které lze do obsahu 

výstavy implementovat, tyto prvky se ve webových prezentací kombinují. Vybrané prvky 

mohou být ovlivněny omezenými technologickými možnostmi nástroje, rozpočtem nebo 

tvůrčím záměrem autora (Dumitrescu et al., 2014; Kalfatovic, 2002). Příklady interaktivních 

prvků (hry a kvízy, práce s obrazy, storytelling – výprava příběhu, návštěvník (spolu)autorem, 

3D modely), budou dále představeny. Vybrány byly na základě prostudované literatury a 

navštívených virtuálních výstav.  

 

4.2.1. Interaktivní hry a kvízy 
Aplikací her a kvízů ve webové prezentaci je umožněno seznámit zábavnou a 

dynamickou formou online návštěvníka s obsahem výstavy a tím i oslovit mladší generace 

(Šobáňová, 2016).  Podobně jako ostatní interaktivní prvky, tak předávají interaktivní formou 

informace  (Caffo, 2008). Pojetí her často bývá formou úkolů, které musí návštěvník splnit. 

Herní části  jsou ve virtuálních výstavách doplněny o dílčí příběhy a postavy dokreslující 

tématiku příběhu (Yannier, 2016). 

Výstava Where  is  Poland, která bude detailně analyzována v praktické části této 

bakalářské práce, obsahuje několik interaktivních her. Příkladem lze uvést interaktivní hru z 

kapitoly o literatuře a cenzuře. Její koncept se opírá o téma cenzury na území dnešního Polska 

v 19. století. Online návštěvník se vžije do života tamních spisovatelů skrze hru Matching the 
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meanings, jejíž cílem je seřazení aesopických19 idiomů ke správnému výrazu (Where is Poland, 

2021). 

 

Obrázek 13: Interaktivní hra Match the meanings (Where is Poland, 2021) 

Diverzitu konceptu interaktivních her lze demonstrovat na příkladě miniher v nástroji 

pro virtuální výstavy INDIHU Exhibition. Ta zpřístupnila muzejním pracovníkům doposud 6 

typů miniher: Kvíz, Stírací hry (viz. Obrázek 7), Najdi obrázek, Dokresli, Hádej velikost, Posuň 

na správné místo. Tyto hry mohou muzejní pracovníci implementovat do svých webových 

prezentací (INDIHU Exhibition, 2021). 

 

4.2.2. Návštěvník (spolu)autorem 
Personalizací obsahu virtuální výstavy dochází ke vtažení a zapojení návštěvníka (Shaik 

a Yoo, 2018), často se tak jedná o tvůrčí aktivitu: tvoření vlastní výstavy. Online návštěvník se 

stává kurátorem a aktivně se podílí na obsahovém uskupení výstavy (Caffo,  2008). 

Prostřednictvím práce se sbírkovými předměty se jedinec seznámí s obsahem webové 

prezentace (Shaik a Yoo, 2018). Nemusí se jednat o pouhé vytvoření vlastní výstavy, činnosti 

by měly být koncipované tak, aby online návštěvník měl možnost vytvářet svůj vlastní obsah 

nezávisle na rozhraní výstavy. 

 
19 Aesopský jazyk vznikl v 19. století na území dnešního Polsku. Jednalo se o kódový jazyk, který se využíval pro obsah 
šifrování zpráv (většinou poltického tématu) (Where is Poland, 2021). 
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  Již zmíněné virtuální muzeum Europeana zprostředkovává program Curate Gallery, 

který slouží k tvorbě osobní galerie. Online návštěvník se nejprve musí zaregistrovat do 

systému muzea a předtím, než vytvoří svoji galerii, musí vybrat z výstav a sbírkových databází 

předměty, které chce do své prezentace přidat. Ty označí tlačítkem like. Prezentaci pak vytváří 

výběrem označených děl a formuje z nich komplexní výstavu (Europeana, 2021).  

 

Obrázek 14: Příklad vlastní galerie ve virtuálním muzeu Eupeana (Europeana, 2021) 

 

4.2.3. 3D modely 
Využití 3D modelů ve webové prezentaci je dynamický způsob, jak seznámit online 

návštěvníka se sbírkovým předmětem (Ubik  et  al.,  2021).  Objekt  je převeden do digitální 

prostorové podoby (3D model), se kterým má online návštěvník možnost interagovat skrze 

manipulaci  a detailní observaci (Šobáňová, 2016). Výroba 3D modelů je stále finančně 

náročnější, ale při jejím  využití mají muzea možnost vytvářet komplexní výstavy pomocí 

virtuální reality (Walczak et al., 2006), či je umístit do prostor reálné expozice a zpřístupňovat 

pomocí digitálních obrazovek (Ubik et al., 2021). 

Příkladem využití 3D modelu ve webové prezentaci je 3D model Lednice na přírodní 

led ve virtuální výstavě Předměty Pražanů kolem roku 1900, za kterou stojí Muzeum hlavního 

města Prahy. Online návštěvník má možnost plně manipulovat s předmětem a nahlédnout do 

interiéru lednice. Výstava obsahuje celkově tři 3D modely (rukavice, kuřácký stolek a zmíněná 

lednice), které jsou zařazeny do obsahu výstavy společně s textem a dobovými fotografiemi 

(Předměty Pražanu kolem roku 1900, 2021; Ubik et al., 2021). 
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Obrázek 15: Lednice na přírodní led z pražské domácnosti z roku 1907 (Předměty Pražanu kolem roku 1900, 2021) 

 

4.2.4. Práce s obrázky 
Obrazové materiály mohou být ve virtuální výstavě zobrazeny v podobě obrázků, 

dobových fotografií, komiksů, map či grafů (Wančová, 2020). Tyto prvky mohou z počátku 

působit staticky, avšak při implementaci doplňkových nástrojů, jako je zoom20 (Keim, 2002), 

infopointy21 (Wančová, 2020) nebo “změna pohledu”22 (Šobáňová, 2016), se z nich stávají 

dynamické elementy výstavy (Keim, 2002). 

Muzeum Louvre zpřístupnilo na svých webových stránkách detailní observaci obrazu 

Mona  Lisa23. Online návštěvníkům byla umožněna práce s obrazem skrze tři úrovně. První 

úroveň s názvem Observe  umožnuje detailní pohled na čtyři části obrazu. Druhá úroveň 

Understand obsahuje krátký video záznam, který předává informace o díle a poslední úrovní s 

názvem Compare prezentuje obraz ve 4 různých světelných pohledech.  

•  Levá strana, horní blok – originál. 

•  Pravá strana, horní blok – obraz pod infračerveným světlem. 

•  Levá strana, dolní blok – obraz pod rentgenovým světlem. 

•  Pravá strana, dolní blok – obraz pod ultrafialovým světlem. 

 
20 Předmět se návštěvníkovi pomocí kliknutí myši přiblíží pro detailní observaci (Keim, 2002). 
21 Textové komentáře k obrazovým materiálům, které se ve výstavě objeví na základě kliku myší na ikonu (Wančová, 2020). 
22 Návštěvník pomocí pomocného nástroje mění pohled na obraz (Šobáňová, 2016) (viz. Obrázek 17). 

23 Dostupné na adrese: https://focus.louvre.fr/en/monalisa. 

https://focus.louvre.fr/en/mona-lisa
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Obrázek 16: Mona Lisa (FocusLouvre, 2021) 

 

4.2.5. Storytelling – vyprávění příběhu 
Vnímaní příběhů je přirozený proces příjímání informací již po staletí (Ladeira  a 

Marsden,  2014).  Ve virtuální výstavě nemusí zapojení návštěvníka probíhat pouze 

interaktivními prvky, ale i skrze dialog vedený průvodcem (Jůva, 2008). Ve výstavách je příběh 

často vyprávěn charakterem vypravěče, jenž interaguje s návštěvníy  a provádí jej příběhem 

výstavy či její částí (de  Almeida a Shigeo, 2002). Využitím  prvku vypravěče ve webové 

prezentaci posilují tvůrci sociálně emoční zážitek z výstavy a podněcují emoční napojení 

návštěvníka a vypravěče, jenž napomáhá k memorizaci informací (Perry et al., 2017). Koncept 

vypravěče je navržen tak, aby osobním vypravováním předal návštěvníkovi důležité informace 

(Partarakis et al., 2020). 

Virtuální výstava Akce K24vytvořená Národní knihovnou vznikla začátkem roku 2020. 

Napříč příběhem webové prezentace online návštěvníky provází postava mnicha Františka. Ta 

dokresluje příběh vztahu knihoven a duchovních, který začíná rozvojem klášterů a přes Akci 

K a Ř se dostává k tématu církevní restituce. Informace si návštěvník lépe upevní právě skrze 

emoční personální zážitek (Akce K, 2021).  

 

 
24 Dostupná na webové adrese: https://exhibition.indihu.cz/view/akcek/start.  

https://exhibition.indihu.cz/view/akce-k/start
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Obrázek 17: Vypravěč mnich František (Akce K, 2021) 

V této kapitole bylo zmíněno 5 skupin vtahujících prvků, které se běžně vyskytují ve 

webových prezentacích a lze je považovat za aktuální standard. Interaktivní prvky tedy 

napomáhají transformaci návštěvníka z pasivního jedince na aktivního producenta (Šobáňová, 

2016).  Nutné je podotknout, že toto byl pouze výčet digitálních muzejní prvků, které lze 

implementovat do virtuální výstavy a rozmanitost může být mnohem větší.  Muzejní pracovníci 

mohou využít potenciál Webu 2.0, komunikovat a zapojovat uživatele i mimo digitální prostory 

prezentace (Hermon a Hazan, 2013). Může se jednat o newslettery, videokonference, online 

workshopy, podcasty, soutěže, možnost sdílet obsah s přáteli či zasílat virtuální pohlednice 

(Caffo,  2006).  Z důvodu pandemie se většina muzejních aktivit přesunula do digitálního 

rozhraní, ale program muzeí a galerií je stále obsahově rozmanitý. Kupříkladu online festival 

FUK (festival umění a kreativity vzdělávání) zorganizovaný Centrem pro současné učení Praha 

DOX, jak již z názvů vyplývá, byl zaměřen na téma umění ve vzdělání. Online účastníci měli 

možnost navštívit řadu webových aktivit, jako workshopy, debaty, semináře, performance, a i 

rodinné dílny (DOX, 2021). 

Virtuální výstavy jsou mocné komunikační medium (Kim, 2018), které zpřístupňuje 

digitální kulturní dědictví skrze tematický ucelený obsah (HagedornSaupe et al., 2015). Právě 

dohledem kurátora a tematickým provázáním se virtuální výstavy odlišují od ostatních 

digitálních muzejnících projektů (Kalfatovic, 2002). Vztah mezi návštěvníkem a výstavou je 

navázán skrze emotivní zážitek, interakci a komunikaci. Webové prezentace by tedy měly být 

přístupné široké veřejnosti a podněcovat participaci uživatele dynamickými prvky vtahujícím 

příběhem či obsahem (Dumitrescu et al., 2014).   
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5. Praktická část 
 

Záměrem tohoto výzkumu bylo analyzovat interaktivní prvky ve virtuálních výstavách 

a zjistit,  jak v kombinaci s ostatními prvky výstavy umocňují vtažení návštěvníka a vyznění 

výstavy. Praktická část této bakalářské práce je realizována kombinací obsahové a  formální 

analýzy dvou vybraných virtuálních výstav doplněné o pohled návštěvníků. Uživatelské 

testování mělo původně probíhat formou kvalitativního rozhovoru s respondenty, ale z důvodu 

probíhající pandemie Covid19 nebylo možné testování uskutečnit. Alternativní formou 

testování s respondenty byla vybraná metoda online dotazníkového šetření v českém a 

anglickém jazyce. Výzkumná otázka zůstala stejná i přesto, že se změnila metodika výzkumu.  

Pro účel testování byly zvoleny dvě virtuální výstavy Where is Poland a Zapomenutá 

válka. Výstavy byly vybrány na základě odlišeného způsobu zapojení uživatele. Každá webová 

prezentace  pracuje  s bohatými obsahovými prvky a vtahujícím příběhem. Data bylo možné 

sbírat na mezinárodní úrovni, protože obě analyzované výstavy jsou dostupné v anglickém 

jazyce.  

V návaznosti na teoretickou část, lze říct, že virtuální výstavy by měly motivovat 

návštěvníka ke komunikaci  nejen  skrze výstavu ale i jiné mediální formy (sociální sítě, 

workshopy, přednášky) (Hermon  a  Hazan,  2013),  a motivovat jej k osobní či opakované 

návštěvě. Právě toho je možné dosáhnout pomocí navázaní pouta mezi návštěvníkem a 

výstavou (Kocichová a Popelková, 2013). Tvůrci virtuálních výstav implementují do obsahu 

výstav interaktivní prvky za účelem vtáhnout, a aktivní formou zapojit návštěvníka a obohatit 

jej o nové informace. Součástí této bakalářské práce je analyzovat schopnost interaktivních 

prvků vtáhnout a jak mohou návštěvníka ovlivnit po odchodu z výstavy (zda se bude o téma 

zajímat dál a podobně). 

5.1.  Design výzkumné části 
 

V první části výzkumu bude použita kvalitativní metoda obsahové a formální analýzy. 

Formální analýzu lze definovat jako shrnující výčet základních prvků dokumentu a detailní 

analýzu vizuálního zpracování (Lidmila, 2019). Obsahová analýza je shrnující metoda, díky 

které zjišťujeme určité vlastnosti (četnost prvků nebo vztahy mezi nimi) dokumentu s ohledem 
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na výzkumnou otázku (Hendl, 2016. str. 383). Obsahová analýza je vhodná pro zpracování 

delších textů a poskytuje objektivní výsledky (Trampota, 2010). Dále pomocí stejného postupu 

je možné analyzovat různé druhy dokumentů, například vizuální (obrazy, plakáty) nebo 

audiovizuální (filmy, projevy, videa) (Hendl, 2016, str. 136). Při práci s obsahovou analýzou je 

důležité dodržovat pevně stanovenou strukturu. Prvním krokem je vymezení výzkumné otázky 

společně s výběrem analyzovaného dokumentu. V dalším kroku dochází k vymezení jednotky 

kódování a konstrukce kategoriálního systému, který budeme testovat a následně kódovat. Celý 

proces metodiky končí analýzou shromážděných dat (Hendl, 2016. str. 383384). 

Pro účely této práce byla vymezená výzkumná otázka následovně: Jak  interaktivní 

prvky umocňují vyznění výstavy a  zda posilují zájem se vzdělávat v tématu dál? Data  pro 

výzkum byla analyzována z audiovizuálního dokumentu (vybrané virtuální výstavy). V dalším 

kroku proběhla definice jednotky kódování, jež byla  vymezena  na základě teoretické části 

společně s kategoriálními systémy a jsou k nahlédnutí v tabulce č.1 a č.2. 

Uživatelské testování mělo původně probíhat formou kvalitativního rozhovoru 

s respondenty. Z důvodu probíhající pandemie a omezení pohybu a setkávání bylo uskutečnění 

této metody nemožné v rámci dokončení studia. Metodika byla tedy pro testování pozměněna 

a sběr dat probíhal pomocí online dotazníku. Respondenti měli možnost projít si celé výstavy 

či zhlédnout implementovanou ukázku v dotazníku. Dotazníkové šetření umožní  evaluaci 

interaktivních prvků z pohledu uživatele a efektivně nahrazují zamýšlenou  metodiku 

kvalitativních rozhovorů. Šetření probíhalo pomocí dvou dotazníků v českém a anglickém 

jazyce. Záměrem vytvoření anglického dotazníku  bylo  srovnání zájmu zahraničních 

respondentů o téma s českými respondenty, kteří mají k tématům výstav blíže. Využitím 

dotazníkové metody je možné získat větší soubor dat a oslovit širší množství českých i 

zahraničních respondentů, jenž by v případě rozhovorů nebylo možné. Výsledná data budou 

obohacena o diverzitu pohledů na interaktivní prvky ve virtuálních výstavách.  

5.2.  Virtuální výstava Where is Poland 
 

“Název Polska se na mapě Evropy nenachází. Obyvatelé Polska nejsou považovány za národ 

Evropy. Svoboda a blahobyt polských synů a dcer je v moci zahraničních vládců ” (Where is 

Poland, 2021). 
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Virtuální výstava Where  is  Poland25  je unikátní projekt vytvořen Institutem  Adama 

Mickiewicze sídlící ve Varšavě. Institut byl založen v roce 2000 a jeho hlavním posláním je 

zpřístupňování polského kulturního dědictví po celém světě. Za dobu svého fungovaní navázal 

institut spolupráci s několika kulturními institucemi a vytvořili několik populárních projektů, 

které fungují dodnes, například Culture.pl. Tento projekt vznikl na základě spolupráce institutu 

a polského ministerstva kultury. Cílem webu je šíření polského kulturního dědictví a historie 

po celé zemi. Zpřístupňují například díla polských umělců z oblasti hudby, designu, vizuálního 

umění, filmů, divadla a nových medií. 

Vrátímeli se zpět k virtuální výstavě Where is Poland ta vznikla pod záštitou programu 

Polska 100,  jenž oslavoval zásadní milníky polského státu za poslední století a je dostupný 

právě na webu Culture.pl. I když je hlavním tématem výstavy část polské historie, výstava je 

dostupná pouze v anglickém a ruském jazyce a lze ji spustit i přes mobilní telefon či podobné 

technologie. Výstava byla vybrána pro analýzu z následujících důvodu: 

1.  Navigace výstavy je koncipována volnoautomaticky, takže prezentace má přesně 

stanovený děj, ale návštěvník se může volně pohybovat mezi kapitolami skrze boční 

lištu.  

2.  Prvek vypravěče (storytelling) vtahující formou dokresluje příběh utlačovaného 

polského národa. 

3.  Implementovanými interaktivními prvky, jako jsou například hry nebo pohyblivé mapy, 

si online návštěvník upevní předané informace. 

 

5.2.1.  Obsah virtuální výstavy Where is Poland 
Děj výstavy je rozdělen do devíti kapitol, mezi kterými může online návštěvník volně 

přecházet. Pokud by si návštěvník virtuální výstavu automaticky přehrál, strávil by sledováním 

celkových 30 minut. V návaznosti na rozsáhlost tématu by návštěvníci při návštěvě podobné 

expozice v tradičním muzeu strávili minimálně hodinu a půl. Výstava je mířena na širokou 

veřejnost všech věkových kategorií. V obsahu výstavy se objevují dynamické prvky, ale 

zároveň poskytuje i dlouhé texty.  Téma výstavy se může zdát dosti specifické tudíž je možno 

vyvodit, že výstava bude vhodná pro historiky, učitele a osoby zajímající se o polskou kulturu. 

Návštěvníka výstavy musí téma zajímat, aby se pro návštěvu nadchnul.  

 
25 Dostupné na webových stránkách: https://whereispoland.com/en 

https://whereispoland.com/en
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Úvod 

Když online návštěvník vstoupí do pomyslného prostoru virtuální výstavy, ocitá se na 

úvodní stránce, ze které se do výstavy dostává pomocí červeného tlačítka se šipkou. Jakmile 

na šipku klikne, dostává se do úvodní části, kde je kombinováno přestavení vypravěče 

textovou formou a dobovým videem, jenž hraje v pozadí. Vypravěčem příběhu je dánský 

spisovatel Georgem Barndesem, který online návštěvníky provází celou výstavou a dokresluje 

atmosféru příběhu.  

 

Obrázek 18: Vypravěč George Bardens (Where is Poland, 2021) 

Where is Poland? 

  Polský stát se koncem 19. století stává součástí velkých Evropských říší  (Ruského 

impéria, RakouskaUherska a Pruska). Vypravěč nás tedy skrze své vstupy seznamuje s tamní 

situací a jeho příjezdem na území dnešního Polska v roce 1885, kde je ještě před vstupem 

zastaven hraniční kontrolou. Navazující interaktivní hrou se online návštěvník stává celním 

policistou, jehož povinností je projít vypravěčovy knihy a rozhodnout, zda mají být 

konfiskovány, či mu mohou zůstat. 

A Nation Without State 

Příjezdem vypravěče do Varšavy se online návštěvník seznámí skrze dobové fotografie 

a interaktivní mapu  s historickými památkami a dominantním postavením ruské národnosti. 

Rusifikace polského národa je klíčovým tématem této kapitoly. Polský jazyk je úředně zakázán 

a pomalu se dostává i z osobního života obyvatel. Situace na Pruské straně není o mnoho lepší. 

Obsazená města jako Bydhošť, Toruň, Elbínek a Poznaň byla vystavena intenzivní germanizaci.  
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Polští obyvatelé se nenásilnou formou začali bránit proti režimu obléhajících  říší, 

vytvářeli si vlastní statní instituce a v utajení pracovali na osvobození státu.  

Literature and Cernsorhip 

Omezování práv polského národa neprobíhalo pouze skrze mateřský jazyk a vzdělávání. 

Striktní cenzura a monitorující nakladatelská činnosti ovlivnila polské spisovatele. Vznikla 

proto potřeba vytvořit vlastní kódový jazyk, ten je online návštěvníkům předveden ve hře Match 

the words (viz. Obrázek 16). Klíčovou osobností polské literatury ovlivněné cenzurou je laureát 

Nobelovy ceny za literaturu H. Sienkiewicz, jenž je online návštěvníkům koncem třetí kapitoly 

představen.   

Poland Oustide of Poland 

Ve čtvrté kapitole Poland Oustide of Poland se online návštěvník seznamuje s osudem 

emigrantů, kteří opustili v 19. století svojí zemi. Obyvatelé emigrovali z poltických důvodů či 

byli za trest deportování na ruskou Sibiř za účelem práce. Dalším důvodem migrace byl špatný 

ekonomický stav a touha odcestovat do zámoří. Každá skupina exulantů je doplněna o texty a 

mapy, které předávají doplňkové informace (kolik dní trvá cesta do vybraného města, kam 

emigrovali nebo byli deportováni známí polští umělci).  

Významným prvkem této kapitoly, kromě dechberoucích osobních zážitku (jenž jsou 

textově popsány doplněny komentářem vypravěče), je prezentace dobových fotografií ze Sibiře 

zaznamenané mezi léty 1892 až 1896, podkreslené písní v Ainu jazyce nahrané na Edisonově 

fonografu. 

The Ambsassadors 

V páté kapitole  The  Ambsassadors  jsou přestaveny umělecké osobnosti, které 

v zahraničí šířili povědomí o existenci polského národa. Příběhy umělců jsou dokresleny 

výkladem a komentářem vypravěče. Online návštěvník se seznámí s následujícími osobnostmi: 

generálem Kościuszko, skladateli Chopinem a Padewreski, spisovatelem Conradem, herečkou 

Modrejewskou a známou chemičkou Marrie CurieSklodowskou.  

Woman and Emancipation 

Příběhy polských žen byly v každé obsazené části (Ruského impéria, Rakouska

Uherska a Pruska) neuspokojivé, ženy neměly volební právo a nemohly studovat na vysokých 

školách. Emancipace polských žen začíná nenávistným protestem v podobě nošení černých šatů 

a budováním underground univerzit. Aktivistická hnutí sufražetek a vojákyň se staly národním 



41 
 

symbolem této éry. Návštěvník je aktivně zapojen skrze aktivitu „vytvoř si svůj banner“, kde 

jsou přiloženy dobové nápisy aktivistek.  

Who is Polish? 

Vypravěč v roce 1894 navštívil území Pawlovic, bývalou součást PolskoLitevského 

společenství, kde se začalo formovat moderní Polsko. Online návštěvníkovi jsou následně 

přestaveny tři sociální skupiny (šlechta, rolníci, židé) a podrobně vysvětleny jejich styly života 

doplněné o dobové fotografie a tematickou hudbu.  

Poland Imagined 

Roku 1889 se vypravěč příběhu dostává do části zvané Galicia (česky Halič), která 

spadá pod RakouskoUherskou monarchii. Detailně nám představí tři města a to Krakow, 

Zakopané a Lwow. Krakow bylo město naplněné uměleckým duchem, kde se bohémové, 

kabaretoví umělci střetávali s uměleckým hnutím Mladé Polsko. Oproti tomu Zakopané bylo 

menší horské město a území svobody, jenž fungovalo jako ukrýt polských umělců. Lwow bylo 

multikulturní město obývané polskou, židovskou a ukrajinskou národností. V roce 1984 zde 

byla uspořádána Polská generální výstava, pro kterou vznikla malba Racklawiczského 

panoramatu, jenž je ve výstavě zobrazena pomocí prostorového modelu k detailní observaci 

dostupným ve výstavě.  

The road of Independence 

Poslední kapitola virtuální výstavy reflektuje změnu ve světě i v Polsku s příchodem 

nového století. Obyvatelé hromadně protestovali a vzpouzeli se proti režimu, jenž vedlo 

k uvolnění některých práv. Dále se začala rozvíjet oblast masových medií a s příchodem první 

světové války bojovali polští občané a diplomaté o samostatnost polského národa. Samostatný 

stát vznikl až na konci první světové války, kdy se rozpadly velké monarchie. 

Obsahově virtuální výstava pojednává o historii Polska mezi 19. a 20. stoletím. Ve 

virtuální výstavě se online návštěvník seznámí s tématem cenzury, migrace, emancipace žen a 

kulturou. Výstava vrcholí koncem první světové války a vznikem samostatného Polského státu.  

 

5.2.2. Forma virtuální výstavy Where is Poland 
Virtuální výstava Where  is  Poland  nabízí online návštěvníkům moderní intuitivní 

navigaci doplněnou o různorodé použité obsahové prvky. Barevné rozložení výstavy je 
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rozděleno podle kapitol, avšak dominantními barvami celé webové prezentace jsou červená, 

bíla a černá. Z toho lze dedukovat, že výstava byla laděna do barev polské vlajky doplněná o 

výraznou černou barvu.  

Grafické rozložení výstavy je koncipováno kolážovou formou (tzv. kombinace 

dobových fotografií, videa, dobových textových dokumentů) a psaného textu. Opakujícím se 

motivem ve výstavě je miniatura vypravěče v pravé straně rozhraní výstavy.  Analýza probíhala 

skrze počítačové rozhraní, avšak je možné výstavu přehrát i přes mobilní telefon a systémově 

podobná zařízení.  

Z obsahových prvků je ve výstavě implementována velká řada dobových vizuálních 

prvků jako jsou plakáty, pohlednice a fotografie. Dále jsou do obsahu zakomponovány 

interaktivní prvky jako hry, tvůrčí činnosti a podobně. V následující části kapitoly bude 

analyzována navigace společně s interaktivními prvky, jenž se v prezentaci nacházejí.  

Uživatelské rozhraní a navigace 

Navigace výstavou Where  is  Poland  je koncipována volnoautomatickou  formou. 

Výstava má pevně stanovenou posloupnost příběhu, avšak online návštěvník má možnost volně 

procházet mezi kapitolami. Na levé straně navigace se nachází side  bar, na kterém jsou 

naznačeny body kapitol, jakmile uživatel posune myš na vybraný bod, ukáže se mu název 

kapitoly (viz. obrázek 21) 

Ovládání výstavy působí přehledně. Pohyb výstavou je intuitivní a jako u většiny 

webových stránek probíhá pomocí scrollováním myši či stiskem klávesy šipka dolů. Online 

návštěvník může volně procházet mezi kapitolami pomocí side baru.  
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Obrázek 19: Ukázka stručného textu v kapitole (Where is Poland, 2021) 

Obsahové prvky  

Text ve virtuální výstavě lze rozdělit na dva typy. První typem je perex na úvodní straně, 

jedná se o 4 až 5 vět, které reflektují dané téma (viz obrázek 19). Druhým typem textového 

výkladu jsou doplňkové informace. V základním textu kapitol se objevují barevně označená 

slova či slovní spojení, lze si povšimnout na obrázku . Jakmile online návštěvník klikne na 

označené slovo na pravé straně se objeví lišta s rozsáhlým textem. Ve většině případů jsou 

označená slova doplněna o výkladovou miniaturu, která slouží k vizualizaci daného slova. 

Z toho lze usoudit, že výstava míří i na návštěvníky, jenž neradi čtou dlouhé texty, a tudíž pro 

porozumění kontextu nemusí pročítat dlouhé texty (cca 250 až 360 slov).  

Postoupímeli  k audio vizuálním materiálům, ty jsou bohatě ve výstavě zastoupeny 

skrze dobové fotografie, videa, plakáty a mapy. Videoukázky využité v obsahu  jsou voleny 

formou filmových trailerů nebo foto prezentací doplněny o tematickou hudbu.  

 Vtahujícím prvkem při práci s obrázky jsou infopointy u vybraných obrazů, které 

sdělují online návštěvníkovi detailní informace. Dále je u některých vizuálních obrazů 

implementována funkce Změna pohledu. Ta se objevuje u několika prvků, jedním z nich  je 

kupříkladu dobových plakát, který lze pomocí linky měnit z polštiny do ruštiny. Nedostatkem 

při práci s obrazy může být chybějící funkce zoom.   

Na základě hlavních obsahových prvků přestavených v teoretické části této práce bylo 

vyvozeno, že nedostatkem ve virtuální výstavě může být chybějící zvuková výprava (hudba, 

ruchy, výprava). Výstava působí místy tiše a v kontrastu s hlučnými video částmi, může vést 
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ke konsternaci návštěvníka. Implementací zvuku do ostatních částí virtuální výstavy by se 

propojili tichá místa s hlučnými a zvuk by dokresloval celou atmosféru výstavy. 

 

Obrázek 20: Interaktivní hra ve výstavě Where is Poland (Where is Poland, 2021) 

Zařazením interaktivních her ve virtuální výstavě je možné vtáhnout návštěvníka do 

obsahu/děje, zábavnou a dynamickou formou seznámit návštěvníka s obsahem (Šobáňová, 

2016). Na obrázku 22 je jedna z her, která je vedena pomocí textového dialogu mezi celním 

policistou a vypravěčem, do kterého vstupuje online návštěvník pomocí rozhodnutí, zda mají 

být knihy zkonfiskovány či mu mohou zůstat. Cílem této hry je dynamickou formou seznámit 

o a představit návštěvníkovi problematiku cenzury a rusifikace, jenž je detailně představena v 

následujících kapitolách. Ve webové prezentaci se nachází další 3 hry/tvůrčích činností (viz. 

Obrázek 14). 

Storytelling 

Navážemeli na teoretickou část, tak je zřejmé, že příjímání informací prostřednictvím 

vypravovaní je pro lidskou rasu přirozený proces (Ladeira  a  Marsden, 2014). Vypravěč ve 

virtuální výstavě je komunikační prostředník podporující vztah návštěvníka a obsahu výstavy. 

Provádí jej obsahem výstavy, poukazuje na důležité informace a řídí výpravu příběhu (Kim, 

2018). 

Online návštěvníky výstavou Where  is  Poland  provází dánský spisovatel  George 

Bardens, který přijíždí na území dnešního Polska. Vypravěč je graficky ztvárněn v podobě 

miniatury portrétu v pravém dolní rohu. Avšak pro dokreslení atmosféry a navázaní vztahu 

mezi vypravěčem a návštěvníkem se objeví v úvodu dobové video a fotografie (viz obrázek 
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21). Barevnost miniatury je proměnlivá podle kapitol společně i s vypravěčovou mimikou. 

Stává se tak u kapitol, kdy na textový obsah reaguje pomocí emotikonu a znázorňuje daný pocit. 

Jedna  z forem vypravěčových vstupů je realizována prostřednictvím změny mimiky a 

emotikonu. Průběhem výstavy se vypravěč také vyjadřuje pomocí komentářů, které jsou 

čerpány z výroků či jeho knih.  

 

Obrázek 21: Vypravěč George Bardens a změna mimiky (Where is Poland, 2021) 

 

  Narativním záměrem je představit malé dějiny polského státu, skrze osobu ovlivněnou 

Polskem. Postava vypravěče působí přívětivě, ale protože jeho výklad je pouze textový, 

postrádá autenticitu, až skoro se dá říct, že v některých částech upadl do pozadí. Obohatit celou 

výstavu o hlasový výklad by mohlo předat komplexní intenzivní zážitek.  

Virtuální výstava Where  is Poland  je uživatelsky přívětivá webová prezentace, která 

skrze interaktivní prvky, videa a dobové obrazy předává online uživateli informace o dějinách 

moderního Polska a témata spojená s tím, jako migrace, emancipace polských žen a rozvoj 

kultury a umění. Nedostatkem této výstavy je chybějící zvukový podklad (hudba) a zoom. 

Implementované prvky ve virtuální výstavě jsou zvoleny úměrně k tématu a aktivně podkreslují 

téma, které nemusí být pro širou veřejnost tak atraktivní. 
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5.3.  Virtuální výstava Zapomenutá válka 
 

“Jakmile přestaly umírat stovky a tisíce lidí, na válku zapomněli. Ale lidé umírali dál”26 

(Nazar, 2014). 

 

Virtuální výstava Zapomenutá válka27 je projekt vzniklý v roce 2019 v rámci závěrečné 

diplomové práce Zděnka Chaloupky a koprodukcí společnosti PINK a FAMU. Na projektu se 

podílelo mnoho dalších osob mimo jiné i doktorka Nina Wančová a vybrané studentky v rámci 

multimediálního projektu na oboru Nových medií FF UK. 

Válka v oblasti východní Ukrajiny vypukla v roce 2014 mezi ukrajinskou armádou a 

protiruskými separatisty. Cílem virtuální výstavy bylo rozšířit podvědomí o zapomenutých 

válečných konfliktech, o kterých se v mediích nemluví a jejich konec je stále v nedohlednu. 

Místní obyvatelé mají značně omezená práva a trpí, vyhlídky na budoucnost jsou nejisté. 

Výstava dále reflektuje všeobecné nedostatky tamních obyvatel, jako je nedostatek pitné vody 

či nestabilní vzdělání. Prezentované problematice nečelí pouze obyvatelé Avdijivky, ale i 

okolní vesnice. 

Výstava je dostupná v českém, ruském a anglickém jazyce a lze jí spustit i přes mobilní 

či systémově podobné technologie. K analýze byla vybrána z následujících důvodů: 

1.  Téma je aktuální, je nutné o válečných konfliktech mluvit a nezapomínat na ně. 

Prezentace toho tématu skrze mobilní medium, jako je virtuální výstava umožnuje 

oslovit širší veřejnost.  

2.  Prvek storytellingu, při výpravě příběhu skrze živé osoby se zážitek online návštěvníka 

z výstavy stává autentičtější.  

3.  Přívětivé a intuitivní ovládání výstavy doplněné volnoautomatickou navigací. 

 

5.3.1. Obsah virtuální výstavy Zapomenutá Válka 
Děj výstavy je rozdělen do tří tematických bloků  a  na  6 částí (3 video příběhy a 3 

doplňující/vysvětlující texty). Po kliknutí na vybraný blok zesvětlá, takže má návštěvník 

přehled o tom, co navštívil. Návštěvník může výstavou volně procházet a vybírat témata. Pokud 

by si návštěvník automaticky přehrál celou výstavu, strávil by sledováním 25  minut, avšak 

 
26 Celý zápis dosutpný na adrese: https://www.forgottenwar.eu/cs/page/ozapomenutychvalkach/182  
27 Virtuální výstava je dostupná na adrese https://www.forgottenwar.eu/cs.  

https://www.forgottenwar.eu/cs/page/o-zapomenutych-valkach/182
https://www.forgottenwar.eu/cs
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využitím poutavého tématu se může zdát časová délka kratší. Virtuální výstava Zapomenutá 

válka je mířena na širokou veřejnost za cílem šířit podvědomí o zapomenutých válečných 

konfliktech.  

Úvod do výstavy 

Po vstupu do virtuální výstavy se online návštěvník ocitá na úvodní stránce, které 

dominuje pohyblivý název a časovač, jenž udává dobu trvajícího válečného konfliktu na 

Ukrajině, ta pokračuje již od roku 2014. Skrze tlačítko vstupte, které je ve třech jazycích 

(čeština, angličtina a ruština) si online návštěvník může vybrat preferovaný jazyk.  

Po výběru preferovaného jazyka  je návštěvník puštěn na stránku s úvodním videem, 

které je možné i přeskočit. Pokud si návštěvník pustí úvodní video, stráví pozorováním  50 

sekund. Jeho funkčnost ve výstavě lze vysvětlit na dvou rovinách. Prvním je seznámení online 

návštěvníka s válečným konfliktem na Ukrajině, který trvá již od roku 2014 a s některými 

protagonistky následujících příběhů. Za druhou rovinu úvodního videa lze považovat 

uživatelskou možnost testování zvuku před vstupem do výstavy. Návštěvník je pro autentičnost 

vyzván k zapojení sluchátek, a i když lze webovou prezentaci spustit i bez nich, tak skrze 

sluchátka výprava dodává více na autentičnosti (návštěvník slyší jen vypravěče a není rušen 

okolím). 

  Po přehrání úvodního videa se online návštěvník dostává do navigace virtuální výstavy, 

kde je uveden stručně válečný konflikt a také návod k navigaci ve výstavě.  

 

Obrázek 22: Navigace výstavou Zapomenutá válka (Zapomenutá válka, 2021) 
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1. dějová linie NUDA–SELFIE–UHLÍ 

Vypravěči: studentka Oxana a její otec Oleg. 

NUDA 

Příběh začíná seznámením s prvním vypravěčem, kterým je studentka Oxana. Ta online 

návštěvníkům představí, jak válka ovlivnila její i jiných dětí dospívání a vzdělání. Oxana 

společně se svojí matkou opustila město Avdijivku po silném bombardování, které proběhlo 

v roce 2014. NUDA představuje Oxanino izolování od okolního světa, kdy musela kvůli válce 

zůstat doma. 

Na příběh s vypravěčkou navazuje text, který popisuje osudy dalších dětí, jež jsou 

zasaženy válkou. Podle organizace UNICEF žije v zasažené oblasti okolo 200 tisíc dětí s tím, 

že některé děti trpí vážnými psychickými problémy (např. posttraumatický syndrom). 

SELFIE 

Příběh Selfie reflektuje studentský život Oxany. Online návštěvníci shlédnou předávání 

vysvědčení a následnou venkovní oslavu. Audio prvkem této kapitoly, kromě vyprávění Oxany, 

je Ukrajinská hymna. Název Selfie  tedy  v tomto příběhu symbolizuje silný zvyk mladých i 

starších osob vše zaznamenávat pomocí telefonu (mimo válku i na válečném území absurditu 

válečného turismu).  

Dark  turism neboli válečný turismus je zacílen na místa spojená se smrtí, příkladem 

míst je Černobyl nebo koncentrační tábory. Podle Oxany je možné, že po konci války se 

Avdijivka zapíše na seznam válečných turistických míst.  

UHLÍ  

  V příběhu Uhlí se návštěvníkům přestaví Oxanin otec Oleg, ten již delší dobu pracuje a 

zároveň bydlí v tamní továrně i přes nepřízeň válečného konfliktu. Online návštěvníkovi je 

popsána problematika pohybu obyvatel, kdy nemohou dojíždět za vzděláním, lékaři a úřady 

cestovat do nejbližšího města Doněcku, protože je obsazeno ruskými separatisty.   

I když je cestování mezi oblastmi zakázané, tak často nastává. Obyvatelé z východní 

části (okupované ruskou stranou) stálé jezdí, avšak s patřičným povolením, na území Ukrajiny 

pro důchodové dávky, návštěvy rodin a přátel. 
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2. dějová linie VRÁSKY–VNUK–ZPĚV 

Vypravěči: Marina Grigorijevna a její manžel Viktor. 

VRÁSKY  

Marina Grigorijevna je velice známa žena v Avdijice. Celý život pracovala jako učitelka 

a odučila celkem tři generace. Marina seznámí online návštěvníky se svým portrétem na místní 

budově, který je mířen na nepřátelskou stranu. Portrét symbolizuje strach a utrápení z 

pokračujícího válečné konfliktu.  

Na území Advijiky se mísí válečné umění. Pomníky z dob sovětského svazu oslavují 

vítězství  a naproti tomu novodobé pomníky představují bolest a utrpení všech zemřelých a 

jejich rodin.  

VNUK 

V příběhu se po boku vypravěčky Mariny objevuje její manžel Viktor, ten byl těžce 

zraněn při čekaní na pitnou vodu. Místo začalo být bombardováno, a nebýt Viktorova a Mariny 

vnuka, který jej odnesl, Viktor by na místě zemřel.  

Navazující text pokrývá téma nepříznivých podmínek ve městech zasažených válkou. 

Jedná se tak o nedostatky základních služeb jako je voda, nefunkční plyn a elektřina. 

Humanitární organizace pravidelně zasažená místa zásobují vodou, avšak to není dlouhodobé 

řešení.  

ZPĚV 

V příběhu Zpěv se online návštěvník dostává společně s Marinou a Viktorem do jejich 

bytu, který byli nuceni opustit. Byt byl při masivním bombardování zasažen a manželé již 

nemají sílu ani finanční prostředky pro opravu. Návštěvou bytu začnou manželé vzpomínat na 

své mládí. Viktor byl téhož času akordeonistou, avšak ze zdravotních důvodu se hudbě již 

nevěnuje. Právě skrze hudbu se seznámil se svojí ženou Marinou. Navazující text reflektuje 

počty mrtvých v této oblasti. K roku 2019 zemřelo okolo 13 tisíc.  

3. dějová linie PÁSYKVĚTY–TICHO 

Vypravěči: taxikář Míša a dvě nejmenované ženy.  

PÁSY 

Taxikář Míša, který zažil 3 války v Avdijice představuje v příběhu Pásy online místa, 

jenž spadají pod aktivní válečné zónu. Název symbolizuje jeho odpor k poutání bezpečnostními 

pásy během jízdy (v případě bombardování může rychle opustit vozidlo). 
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Města zasažená válkou hlídá Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), 

jenž monitoruje dodržování základních práv. Bohužel, značná řada pozorovatelů organizace 

OBSE ve městě Avdijka je ruské národnosti, tudíž pravidla nejsou zcela dodržována  a 

přítomnost organizace je na území válečného konfliktu spíš formální.  

KVĚTY 

Taxikář Míša dovezl online návštěvníky do blízké vesnice, kde výpravu příběhu Květy 

přebírá neznámá žena. Ta společně se svým manželem byla v roce 2017 nucena opustit svůj 

domov. Krátký čas pobývali u svých známých, avšak z finančních důvodů byli nuceni vrátit se 

zpět do válečného místa. Symbolika příběhu Květy poukazuje na nekončící střelbu a nemožnost 

pobývat na zahradě.  

V textu je online návštěvníkům přiblížen termín vnitřních uprchlíků. Ti byli při 

intenzivním bombardování nuceni opustit svá bydliště. S nízkými finančními příjmy žijí v 

kolektivních centrech či ubytovnách anebo se jako zmíněná paní vrátili zpět do válečné oblasti.  

TICHO 

Vypravěčem příběhu Ticho je neznámá žena žijící na vesnici v Donbas regionu, podobně 

jako přechozí žena. Působí velice vyčerpaně a smutně. Na místě válečného konfliktu pobývá 

pouze z důvodu nízkého důchodu. 

Příběh Ticho symbolizuje problematiku a nejistotu komunikace Donbas regionu. Za vlády 

Stalina se na území mísily národnosti a ukrajinská kultura byla utlačována. Nejistota, s kým 

mohou obyvatelé komunikovat o válečné situaci, způsobila ticho.   

Virtuální výstava Zapomenutá válka pojednává o aktuálním válečném konfliktu na území 

Ukrajiny.  Formou  příběhu seznamuje online návštěvníky s místními, kteří žili nebo žijí 

v malém městě Advijika. Virtuální výstava prezentuje příběhy sedmi osob různých věkových 

kategorií a životních nesnází. 

 

5.3.2. Forma virtuální výstavy Zapomenutá Válka 
Virtuální výstava Zapomenutá válka je stylizována do neutrálních barev jako je šedivá, 

černá a bílá, avšak tři zmíněné hlavní bloky mají individuální barvu (modrá, červená a žlutá). 

Kombinace barev je úměrně vybrána k vážnosti tématu webové prezentace.  

Grafické rozložení výstavy je řešeno moderním minimalismem, obohacené o video a 

textové výklady. Opakujícím se motivem ve výstavě jsou videa s vypravěči. Z obsahových 
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prvků je ve výstavě implementována velká řada dobových vizuálních prvků jako jsou video, 

fotografie a mapy.  Dále obsahuje interaktivní prvky jako storytelling. 

Analýza probíhala skrze počítačové rozhraní, avšak je možné výstavu přehrát i přes 

mobilní telefon a systémově podobná zařízení.V následující kapitole bude analyzována 

navigace společně s interaktivními prvky, jenž se v prezentaci nacházejí. Ve virtuální výstavě 

je implementována řada obsahových prvků, které doplňují výkladový text.  

Informace o tématu má možnost online návštěvník čerpat z výstavy a stránek na které 

výstava odkazuje. Ty návštěvník nalezne v záložce menu O Zapomenutých válkách,  kterou 

online návštěvník nalezne v dolním rozhraní výstavy. V záložce je návštěvníkovi předveden 

text s Nazarem, který dlouhá léta provázel novináře válečným územím a dále mapu s infopointy 

o dalších válkách.  

Uživatelské rozhraní a navigace 

Navigaci virtuální výstavy Zapomenutá Válka, lze označit jako volnoautomatickou. 

Online návštěvník má možnost pustit si dějovou linku příběhu automaticky, a tak sledováním 

strávit 25 minut. Naopak volnou navigací má návštěvník možnost vybrat si z bloků pouze ten 

který jej zajímá a je mu umožněno přeskakovat vybrané pasáže.  

Jak již bylo zmíněno v kapitole Obsah virtuální výstavy Zapomenutá Válka, obsah je 

rozdělen celkově do 3 tematický bloků ze kterých si uživatel může vybírat. Dílčí příběhy jsou 

návštěvníkům představeny pomocí klíčového slova. Jakmile si návštěvník projde jeden blok 

označí se mu v původní navigaci zběláním, to slouží k návštěvníkově orientaci ve výstavě.  

Ovládání výstavy je jednoduché a intuitivní, podobně jako ostatní webové stránky se 

lze výstavou pohybovat prostřednictvím scrollování myši či stiskem klávesy šipka dolů. Dále 

lze procházet výstavu pomocí side baru na kterém jsou označeny číslicemi od 1 do 6 části bloků 

(viz. obrázek 23).  

Video záznamy se nepřehrávají automaticky a nabízejí krátkou ukázku bez zvuku, kde 

je návštěvníkovi prezentován obsah videa. Nedostatkem na ovládání výstavy, muže být 

považováno omezení pozastavit video pomocí mezerníku, jak často ve webovém prostředí 

bývá.  

Obsahové prvky  

Dominantním prvkem výstavy Zapomenutá válka je video s vypravěči příběhu, které je 

prokládáno textem. Textová forma předává online návštěvníkům doplňkové informace a 
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navazuje na výklad daného vypravěče.  Základní text je zobrazen v podobě stručného textu, ve 

většině případech koncipováno prostřednictvím tázací otázky („Myslíte si…? Znáte…?“). 

Pokud si návštěvník rozhodne zobrazit doplňkové materiály k textu, otevře si jej pomocí 

tlačítka Zobrazit více. Tato možnost skrývá textové podklady obohacené o vizuální formy jako 

jsou obrázky a animace. 

 

Obrázek 23: Ukázka výkladu textu (Zapomenutá válka, 2021) 

Vrátímeli se k dominantní formě ve virtuální výstavě, tak k nejčastější formě předání 

informací dochází skrze video záznam. Videa jsou krátká, klidná a prostřednictvím vypravěče 

dokreslují atmosféru. Dokumentární videozáznamy kromě promluv obsahují i prostřihy, kdy 

buďto vypravěči mluví přímo do kamery či se věnují denním činnostem, jež jsou doplněny o 

voiceover neboli namluvenou nahrávku. Oproti výstavě Where is Poland je zapomenutá válka 

obohacena o hudební doprovod, který dokresluje autentičnost výstavy. Konceptem krátké délky 

videa je možné oslovit i širší množství návštěvníků.  
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Obrázek 24:Animovaná mapa vzdálenosti (Zapomenutá válka, 2021) 

 

Vizuální forma není ve výstavě zastoupena pouze video záznamy, textové části jsou 

doplněné o fotografie a v případě prvního bloku (příběh Uhlí) i o prvek animované mapy. 

Tvůrčím záměrem této mapy je vizuálně ztvárnit vzdálenosti mezi městy, které vypravěč Oleg 

popisuje. Cestování za běžnými potřebami se pro obyvatele stává překážkou. Obyvatelé 

Advijiky musí za lékaři, vzděláním, kulturou a úřady cestovat do vzdálených měst Dnipro a 

Kramatorsk, místo blízkého Doněcku. Avšak i přes zákaz pohybu, lze s patřičným povolením 

místa navštěvovat.  

Storytelling 

Prvkem vypravěče je podněcování emoční napojení mezi uživatelem a výstavou, skrze 

emoční návaznost příběhem má online návštěvník pravděpodobnější memorizaci tématu (Perry 

et al., 2017).  

Výstavou online návštěvníky provází celkem 7 vypravěčů, jejíchž životy byly ovlivněny 

válečným konfliktem na území Ukrajiny. Ve výstavě se objevují: studentka Oxana, otec Oleg, 

Marina s manželem Viktorem, taxikář Míša a dvě nejmenované paní. Působnost vypravěčů je 

kontrastní. Většina vypravěčů z bloků VRÁSKYVNUKZPĚV a PÁSYKVĚTYTICHO, 

působí až na taxikáře Míšu unaveně a smutně. Kontrast nastává, když online návštěvník 

vyslechne příběh studentky Oxany a jejího otce, který je energický a mladistvý. 
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Lze se domnívat, že návštěvník si problematiku celého konfliktu spojí s reálnými 

osobnostmi a přestane vnímat válku, jen jako zprávu z media a zvýší svůj zájem o téma 

zapomenutých válek obecně.  

 

Obrázek 25: Neznámá žena vyprávějící příběh Ticho (Zapomenutá válka, 2021) 

Virtuální výstava Zapomenutá válka, dynamickým způsobem prezentuje problematiku 

současného světa. Příběhy jsou úderné a emotivní. Ovládání výstavy je designově navrženo a 

jednoduché.  

5.4.  Shrnutí virtuálních výstav 
 

Analýza virtuálních výstav proběhla v oblasti formy a obsahu. Veškerá analyzovaná data 

byla seskupena do tabulky. Z tabulky 1, je možné vyčíst základní obsahové prvky výstav, jako 

je počet kapitol, postavy, které jsou ve výstavě představeny, časová délka a možnost ovládání 

prostřednictvím počítačového a mobilního zařízení. Z analyzovaných dat, lze usoudit, že obě 

výstavy si po obsahové stránce jsou velice podobné, avšak razantní rozdíl je možné vypozorovat 

v kódovacím prvku představených postav, kdy virtuální výstava Where  is Poland dominuje 

s celkem 51 osobnostmi.  

Kódovací prvek  Where is Poland?  Zapomenutá válka 

Počet kapitol  10  9 

Postavy  51  7 

Délka (minut)  30  25 
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Navigace výstavou  Volnoautomatická  Volnoautomatická 

Počítačové zobrazení  Ano  Ano 

Mobilní zobrazení  Ano  Ano 

 

Tabulka 1: Analyzovaný obsah virtuálních výstav 

V druhé tabulce je reflektován sběr dat týkající se formy výstavy a implementovaných 

prvků.  Výstava Where  is Poland  je velice bohatá na vizuální a interaktivní prvky. Naopak 

výstava Zapomenutá válka pracuje hodně s audiovizuálními prvky, které pomocí vyprávění 

příběhu vtahují online návštěvníka do děje. Nutno podotknout, že 90 výstupů vypravěče ve 

výstavě Where  is  Poland  jsou psané výroky či části knih. Zato výstava Zapomenutá válka 

pracuje s dynamickou výpravou, jenž může být pro návštěvníky atraktivnější. 

Kódovací prvek  Where is Poland  Zapomenutá válka 

Obrazové materiály  353  14 

Video  15  10 

Mapy  6  2 

Audio prvky  0  1 

Hry a kvízy  4  0 

Práce s obrazyZměna pohled  3  0 

Práce s obrazyInfopointy  78  11 

Práce s obrazyZoom  0  0 

Výklad slov/textu  67  9 

Animace  0  1 

3D modely  0  0 

Doplňující informace k textu (odkazy 
na články)  15  3 

Materiály ke stažení  0  0 

Výstupy vypravěče  90  10 
 

Tabulka 2: Analyzovaná forma virtuálních výstav 

Z předchozí analýzy se lze domnívat, že hlavními rozdíly ve vybraných výstavách jsou 

implementované obsahové prvky. V tabulce č. 2 je možné vyčíst četnost prvků ve webových 
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prezentacích. Virtuální výstava Where is Poland pracuje se specifickým historickým tématem, 

jenž je doplněné o bohaté vizuální a interaktivní prvky. Naopak výstava Zapomenutá válka 

představuje nové aktuální téma prostřednictvím konkrétních osob, jenž vtahují návštěvníka. 

Obě výstavy tedy provádí vtažení online návštěvníka jiným způsobem.  Lze tedy soudit, že 

v případě vtahovosti interaktivních prvků ve výstavách  je důležitým faktorem osobní 

preference návštěvníka. Na pohledy respondentů o vtahovosti a evaluaci výstav bude 

nahlédnuto v následující kapitole. 

5.5.  Metodologie sběru dat 
 

Prvotním záměrem výzkumného šetření bylo uskutečnit sběr dat pomocí kvalitativního 

formálního rozhovoru s respondenty.  Z důvodu probíhající pandemie a omezení pohybu a 

setkávání bylo uskutečnění této metody nemožné. Metodika výzkumného řešení musela být 

pozměna. Sběr dat tedy probíhal pomocí online dotazníku. Cílem šetření bylo zodpovědět 

výzkumné otázky:  

•  Jak  interaktivní prvky umocňují vyznění výstavy a zda posilují zájem se 

vzdělávat v tématu dál? 

•  Která z výstav je po obsahové stránce respondentů blíže a jaký je vztah mezi 

formou a obsahem ve vybraných webových prezentací? 

•  Je možné skrze méně využitých obsahových prvků navázat stejný vztah 

s uživatelem jako při implementaci bohatých prvků zapojující návštěvníka? 

Šetření probíhalo pomocí dvou dotazníků v českém a anglickém jazyce.  Otázky ve 

výzkumném šetření byly zaměřeny na evaluaci a srovnání virtuálních výstav Where is Poland 

a  Zapomenutá Válka. Záměrem vytvoření anglického dotazníku  bylo  srovnání zájmu 

zahraničních respondentů o téma s českými respondenty, kteří mají k tématům výstav blíže 

z historického a geografického směru. 

Sběr dat probíhal pomocí  webové aplikace Google formuláře. Výsledná data byla 

tříděna do tabulek v programu Excel. Pro práci s daty vznikly celkem tři tabulky první 

obsahující data od českých respondentů, druhá od zahraničních a poslední byla složena z obou 

dotazníků pro komplexní náhled.  
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5.6.  Sběr dat 
 

Pilotní testování českého dotazníku proběhlo  v  rámci společných konzultací na 

bakalářském semináři, který probíhal v akademickém roce 2020/2021, pod vedením doktorky 

Niny Wančové. Pilotní respondenti hodnotili dotazník pozitivně, ale někteří vznesli podněty 

k omezeným volbám odpovědí. Ty byly na základě konzultace s vedoucí práce rozšířeny a 

zapracovány do finální podoby dotazníku. Po dokončení byl dotazník přeložen do anglického 

jazyka.   

Dotazník obsahuje 31 uzavřených otázek a je rozdělen celkem na 4 části. První část je 

zaměřená na demografické otázky a vztah respondenta a digitální kultury. Tato část slouží pro 

formování profilu respondentů. Navazující druhá a třetí část se týká evaluace vybraných 

virtuálních výstav. Každá část je věnována jedné výstavě a konceptuálně rozdělena na otázky 

týkající se obsahu a formy. Respondentům byly z každé prezentace představeny 4 prvky,  u 

kterých hodnotili schopnost interaktivních prvků vtáhnout je do děje výstavy. Závěrečná část 

dotazníku byla složena z porovnání dvou výstav prostřednictvím preferované volby v oblasti 

vtahovosti, zajímavosti tématu a zpracování.  

Kvůli časové náročnosti obou výstav byla zvolena možnost ukázek v dotazníku, kde se 

respondent mohl na základě svých  časových  možností a zájmu o téma rozhodnout, zda si 

výstavu projde samostatně či jen zhlédne ukázku implementovanou v dotazníku. Celý dotazník 

v českém a anglickém jazyce je k nahlédnutí v příloze č. 1 a 2. 

Sběr dat pro praktickou část probíhal v polovině dubna 2021 pomocí webové aplikace 

Google formuláře. Dotazníky byly zveřejněny na facebookovém profilu autorky a rozeslány 

mezi spolužáky z University Borås, na které autorka práce studovala v rámci programu 

Erasmus. Dále byly dotazník zveřejněny v českých a zahraničních facebookových skupinách: 

Kultura online, Kultura v Praze, Studying museums. Na konci sběru dat byl celkový počet 

respondentů 79 z toho 52 v českém dotazníku a 27 v zahraničním.  

5.7.  Výsledky 
 

Na konci sběru dat byla vyhodnocena data od 79 respondentů. Pokud celkový počet 

respondentů budeme porovnávat podle geografického parametru, tak se zúčastnilo 52 českých 

a 27 zahraničních uživatelů. Za účelem přehlednosti a hodnocení dat, byly v následujícím 
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vyhodnocení dat  v grafech  data  z anglického a českého dotazníku zařazeny do jednoho 

komplexního grafu. Bylo tak uskutečněno z důvodu nižšího vzorku respondentů a podobnosti 

odpovědí.  

 

5.7.1. Popis vzorku  
První otázka “Jaké je Vaše pohlaví?” dotazníku byla zaměřena, podobně jako veškeré 

otázky z demografické části, pro formování profilu respondentů. Respondenti měli na výběr 

z možností Muž  a  Žena  společně s možností Jiné, pro osoby, kteří se takto genderově 

neidentifikují. Celkově se zúčastnilo 63 % žen z toho 34 českých a 16 zahraničních. Naopak 

mužská populace byla v dotazníku zastoupena v počtu 17 českých a 11 zahraničních mužů. 

Žádný z respondentů nevyužil možnost Jiné. 

 

Graf 1: Pohlaví respondentů 

 

V otázce “Kolik Vám je let?” měli respondenti na výběr ze stanovených věkových 

kategorií. Výzkumné práce se zúčastnilo celkem 79 respondentů z toho většině respondentů 

bylo do 26 (61 %). Tato odpověď byla převažující v českém i zahraničním dotazníku. Druhou 

nejvíce zastoupenou skupinou byli respondenti ve věku 26 až 45 let (21). 

37%

63%

Jaké je Vaše pohlaví?

Muž Žena
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Graf 2: Věk respondentů 

 

Zařazením otázky “Navštívili jste online obsah kulturních institucí (virtuální výstavy, 

muzejní databáze, video záznamy výstav) za poslední tři měsíce?” do dotazníku, lze dedukovat 

uživatelské potřeby, očekávání a osobní znalosti konceptu virtuálních výstav. Respondenti měli 

reflektovat návštěvnost digitálního kulturního obsahu vybraných institucí za poslední tři 

měsíce. Respondenti měli možnost doplnit  otázku  i o další odpovědi, jenž v grafu  jsou 

znázorněny částí Jiné. 

Z výzkumu vyplývá, že pro velkou část uživatelů (40 % z dotazovaných) bude jejich 

setkání s virtuální výstavou v dotazníkovém šetření první. Pouze 20 respondentů (25  %) 

navštívilo webové aktivity kulturních institucí. Celkem 8 % respondentů se rozhodlo odpovědět 

pomocí Jiné. Odpovědi respondentů byly formulovány následovně: 

•  O virtuální výstavě jsem doposud neslyšel/a (2). 

•  Obsah online kulturních institucí jsem navštívil/a, ale ne za poslední tři měsíce (3). 

•  Pokud není stop stav, tak navštěvuji (1). 
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Graf 3: Zkušenosti respondentů s digitální kulturou od začátku roku 2021 

Díky implementací demografické otázky, “Z jaké části světa jste?” je možné výsledná 

data  respondentů porovnávat parametrem bydliště neboli původu. Největší zastoupení 

v dotazníkovém šetření měli respondenti žijící na území Střední Evropy s celkovými 72 % (50 

českých a 7 zahraničních respondentů). Další početnou skupinou byli respondenti ze Západní 

Evropy (13 %) jako je například Francie, Velká Británie, Nizozemsko. 

 

Graf 4: Zeměpisné rozdělení respondentů 
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5.7.2. Hodnocení virtuální výstavy Where is Poland? 
Pro zodpovězení výzkumné otázky je důležité reflektovat uživatelskou znalost tématu, 

ještě před návštěvou výstavy. V první otázce druhé části “Jaké jsou Vaše znalosti o historii 

Polska mezi léty 1885 a 1914?” měli respondenti možnost oznámkovat své znalosti o tématu 

moderního Polska “jako ve škole”. Celkem 33 % respondentů označilo své znalosti známkou 

5, naopak pouze 6 % by své znalosti oznámkovala známkou dva. Modus pro české i zahraniční 

respondenty byla známka nedostatečná. 

 

Graf 5: Znalosti respondentů o historii Polska mezi léty 1885 a 1914 

 

Na základě ukázky či vlastního seznámení s výstavou měli respondenti možnost 

reflektovat v otázce “Který z uvedených pojmů nejlépe vystihuje vyznění virtuální výstavy?” 

charakter výstavy. Škála odpovědí pro tuto otázku byla čerpána z kapitoly Vytváření virtuálních 

výstav, kde bylo popsáno,  jaké záměry výstav mohou formovat její tvůrci. Z dat můžeme 

vyselektovat, že celkem 71 % respondentů (19 zahraničních a 36 českých) shledává virtuální 

výstavu Where  is Poland  jako informativní/naučnou. Dalších 18 % jí považuje za esteticky 

příjemnou. 
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Graf 6: Charakteristika výstavy Where is Poland z pohledu respondentů 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, tak základem pro navázání vztahu mezi 

návštěvníkem a výstavou je právě skrze emoční napojení, jenž může být pozitivní nebo 

negativní. Zařazením otázky  “Který z uvedených pojmů nejlépe vystihuje vyznění virtuální 

výstavy?”  do dotazníku je možné nahlédnout na koncové emoce návštěvníku z výstavy. 

Respondenti mohli vybrat maximálně tři emoce z již předepsaných nebo pomocí volby Jiné 

připsat chybějící. Avšak i přes možnost výběru více emocí, většina uživatelů vybrala pouze 

jednu emoci. Nejvíce četnou emocí v případě výstavy Where  is  Poland  byl  Zájem, který 

uživatelé vybrali celkem 58x. Další početnou emocí byla překvapenost (celkových 32 

respondentů) a smutek (14 respondentů). 

 

Graf 7: Emoce respondentů z výstavy Where is Poland 
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Obsahovým prvkům byla v této práci věnována jedna kapitola, ze které lze dedukovat, 

že poutavý obsah aktivně zapojuje návštěvníka a zvyšuje i jeho vnímaní. Implementací otázky 

“Které obsahové prvky byste do ukázky přidali?” lze zhodnotit potřeby uživatelů. Respondenti 

měli podobně jako v přechozí otázce možnost výběru více prvků, a i přesto nejpočetnější byli 

jednotné odpovědi. Nejčetněji vybraným prvkem do výstavy Where is Poland byly audio prvky 

(25 %) a možnost přiblížení vizuálních prvků pomocí funkce Zoom (18 %). 

 

Graf 8: Chybějící obsahové prvky ve výstavě Where is Poland z pohledu uživatelů   

 

Hodnocení prvků probíhalo ve výstavě pomocí otázky doplněné o vizualizaci v podobě 

obrázku. Evaluací vybraných prvků bude umožněno nahlédnout na interaktivní prvky z pohledu 

uživatele. V otázce “Jak hodnotíte prvek posuvné mapy?” respondenti hodnotili prvek posuvné 

mapy, která zobrazuje geografickou mapu Evropy a po změně pohledu  na  kreslený obraz 

znázorňující obsazení Polska okolními státy. Prvek byl respondenty hodnocen alespoň jako 

mírně vtahující (61 respondentů). Z celkového počtu 79 uživatelů na 15 uživatelů prvek působil 

neutrálně. 
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Graf 9: Uživatelské hodnocení prvku posuvné mapy 

 

Opakující se prvek výkladu slov ve virtuální výstavě Where is Poland je, podobně četný 

jako miniatura vypravěče. Formou potržených slov s miniaturou nabízí online návštěvníkovi 

doplňkové informace a výklady k vybraným slovním spojením či slovům. V otázce “Jak 

hodnotíte možnost výkladu cizích slov v textu, která po kliknutí zobrazí význam slova a odkaz 

na související články?”  měli  respondenti možnost evaluovat tento prvek. Z grafu je jasně 

viditelné, že nadpoloviční většina respondentů označila tento prvek za alespoň mírně vtahující. 

Naopak na 16 respondentů (20 %) působil neutrálně. Z celkového počtu 79 respondentů jej 9 

označilo alespoň mírně nudným.  

 

Graf 10: Uživatelské hodnocení výkladu slov 
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V obsahové a formální analýze bylo zmíněno, že v případě webové prezentace Where 

is Poland postava vypravěče provází online návštěvníky celou výstavou. Do obsahu vstupuje 

pomocí textových výroků, jenž mohou v částech výstavy upadat do pozadí. Zařazením otázky 

“Jak hodnotíte prvek vypravěče, který k tématům sděluje své poznatky?” je možné zjistit pohled 

návštěvníka na tento prvek a zhodnotit schopnost tohoto prvku vtáhnout návštěvníka. Z grafu 

výsledných dat je možné dedukovat, že nadpoloviční většina respondentů ohodnotila prvek 

vypravěče alespoň mírně vtahující. Naopak 19 % označilo prvek vypravěče jako neutrální. 

Zbylých 12 % jej hodnotí alespoň mírně nudným.  

 

Graf 11: Uživatelské hodnocení prvku vypravěče  

Herní prvky jsou mezi širokou veřejností shledávány s velikou oblibou. Uživatelským 

hodnocením hry ve výstavě Where  is Poland, lze reflektovat její schopnost zapojení online 

návštěvníka do obsahu výstavy. Ve hře se uživatel seznámí s tamní situací pomocí vtělení se 

do postavy celníka a úkolem probrat vypravěčovy knihy. Z celkového počtu 79 respondentů 

přišel tento prvek 53 alespoň mírně vtahující. Dalších 17 (22 %) uživatelů nemělo na prvek 

vyhraněný názor a zbylých 9 respondentů přidal alespoň mírně nudný.  
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Graf 12: Uživatelské hodnocení prvku hry 

Šíření informací a edukace patří mezi základní atributy virtuálních muzeí i výstav. Na 

základě ukázky či návštěvy výstavy měli uživatelé v otázce “Jak hodnotíte přínos informací?” 

možnost evaluovat přínos informací pomocí školních známek, jako tomu bylo i u první otázky 

v druhé části. Účastníci dotazníku ohodnotili přijaté informace pozitivně. Z celkových 79 

respondentů je 33 oznámkovalo nejvyšší známkou 1. 

 

Graf 13: Hodnocení přínosu informací ve výstavě Where is Poland 

Motivace zajímat se tématem dál spadá do edukační funkce každého virtuálního muzea 

či výstavy. Z otázky  “Vzbudila ve Vás virtuální výstava zájem se o historii Polska a 

souvisejících tématech více zabývat?” je možné dedukovat uživatelský pohled na téma a zájem 

vzdělávat se v tématu dál. Respondenti měli na výběr ze třech odpovědí a možnosti Jiné, jenž 

vyžilo celkem dva uživatele. Formulace v možnosti Jiné je možné následovně vymezit: 

•  Téma bylo zajímavé, ale již se k němu nevrátím. 

1. Nudné 2. Mírně nudné 3. Neutrální postoj 4. Mírně vtahující 5. Vtahující

Počet výskytů 4 5 17 22 31

5% 6%

22%

28%

39%

0

5

10

15

20

25

30

35

Jak hodnotíte prvek hry, ve které bylo za úkol projít vypravěčovy 
knihy a rozhodnout, zda mají být zabaveny?

1 2 3 4 5

Počet výskytů 33 27 15 4 0

42%

34%

19%

5%

0%
0

5

10

15

20

25

30

35

Jak hodnotíte přínos informací? Ohodnoťte jako ve škole 15.



67 
 

•  Ano, budu o tématu mluvit mezi známými. 

Z grafu, lze dále vyčíst názor ostatních respondentů. Celkem 58 % (46) respondentů 

ocenilo získané informace a k výstavě se podle dotazníku nejspíše vrátí. Naopak 21 % (17) 

uživatelů nepřišlo téma natolik zajímavé. Ve zbylých 18 % (14) výstava evokovala nadšení a 

zájem zabývat se tématem v budoucnu dál.  

 

Graf 14: Uživatelské hodnocení zájmu o historii Polska 

V návaznosti na přechozí otázku je nutno evaluovat, který typ media by uživatelé pro 

rešerši využili. Respondenti měli v otázce  “Pokud byste si zjišťovali informace o historii 

Polska, odkud by  to bylo?” na výběr z předepsaných odpovědí a možnosti Jiné. Na základě 

konečných dat, lze říct, že většina účastníků výzkumu je zvyklá používat internet, jako hlavní 

zdroj informací a pro rešerši v oblasti moderní historie Polska by jej také využilo.  

 

Graf 15: Odkud by respondenti zjišťovali informace o historii Polska 
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V rámci obsahové analýzy byla cílová skupina výstavy Where is Poland vymezená jako 

široká veřejnost a uživatelé, jenž zajímá téma historie polského státu. V rámci otázky “Koho 

by podle Vás mohla virtuální výstava zajímat?” je možné získat uživatelský náhled a porovnat 

s domněnkou výsledná data s daty  z analýzy. Opakovanou  chybou  mezi  respondenty  bylo 

označení více odpovědí, než vymezených dvou (celkem 27 respondentů). Data byla i přes 

nedodržení zadaní ve výzkumu ponechána z důvodu vysokého počtu respondentů, jenž tak 

učinili. Ve výzkumném dotazníku 56 respondentu bylo přesvědčeno, že by toto téma zajímalo 

hlavně studenty a následně dospělé, jenž tuto odpověď vybralo celkem 45 respondentů.  

 

Graf 16: Cílová skupina výstavy Where is Poland podle respondentů 

 

5.7.3. Hodnocení virtuální výstavy Zapomenutá válka 
V první otázce třetí části dotazníku měli respondenti možnost oznámkovat své znalosti 

o válečném konfliktu na Ukrajině pomocí školních známek. Z celkového počtu dotazovaných, 

30 % respondentů označilo své znalosti o válečném konfliktu na Ukrajině školní známkou 3. 

(Většina zbylých respondentů ohodnotila své znalosti ještě hůře (známkou 4 až 5). Naopak 13 

respondentů oznámkovala své znalosti známkou velmi dobře a výborně.  
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Graf 17: Znalosti respondentů o válečném konfliktu na Ukrajině 

Na základě ukázky či vlastního seznámení s výstavou měli respondenti v dotazu “Který 

z uvedených pojmů nejlépe vystihuje vyznění virtuální výstavy?” ohodnotit charakter výstavy 

pomocí vybraných vyznění. Z výzkumu vyplývá že 58 respondentů z kompletních 79 shledává 

výstavu Zapomenutá válka jako emotivní. Naopak 15 uživatelů označilo webovou prezentaci 

za informativní a 4 za esteticky přívětivou. Pouze jeden respondent shledal téma výstavy 

zábavnou.  

 

Graf 18:Charakteristika výstavy Zapomenutá válka z pohledu respondentů 

Jak již bylo zmíněno v druhé části dotazníku, tak základem pro navázaní vztahu mezi 

webovou prezentací a návštěvníkem je právě skrze emoční napojení. V otázce “Jaké emoce ve 

Vás vyvolala virtuální výstava?” měli respondenti na výběr z emocí společně s volnou možností 

Jiné, jenž podobně jako u Where  is Poland nikdo nevyužil. Nejčastější vyvolanou emocí v 

respondentech byl v případě výstavy Zapomenutá válka  smutek (56 uživatelů) a zájem (34 

uživatelů). I přes možnost výběru až tří emocí, většina uživatelů vybrala pouze jednu. 
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Graf 19:Emoce respondentů z výstavy Zapomenutá válka 

 

V otázce týkající se chybějících se obsahových prvků z pohledu uživatele, by třetina 

respondentů do výstavy Zapomenutá válka nepřidávali nic. Zbylé odpovědi byly značně 

rozprostřeny mezi dalšími prvky, z nichž měly nejvyšší zastoupení Doplňující informace k textu 

– odkaz na podobě zaměřené weby či literaturu a Obrázky. Oproti výstavě Where is Poland 

v otázce u Zapomenuté války celkem 4 respondenti využili odpovědět prostřednictvím 

možnosti Jiné. Výstavu by doplnili o následující prvky: 

•  Více fotek z válečné oblasti – poničené budovy, momenty každodenního života. 

•  Odkazy na novinové články k jednotlivým událostem. 

•  Mapy 

•  Možnost sdílet příběhy na sociálních sítí, jako Facebook a Twitter. 
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Graf 20:Chybějící obsahové prvky ve výstavě Zapomenutá válka z pohledu uživatelů   

Navigace výstavou Zapomenutá Válka byla v obsahové a formální analýze shledána 

jako volnoautomatická. Online návštěvník má možnost volně vybírat mezi tematickými bloky, 

ale i nechat příběh automaticky plynout. Evaluací toho prvku můžeme dedukovat, jak uživatelé 

hodnotí možnost volné navigace, přesněji “Jak hodnotíte rozdělení příběhů do tematických 

bloků, ze kterého si můžete vybrat?”. Prvek byl respondenty hodnocen převážně alespoň jako 

mírně vtahující, dalších 22 respondentů z celkových 79 neměli na prvek vyhraněný názor. 

Zbylý počet respondentů shledalo prvek alespoň mírně nudným. 

 

Graf 21: Uživatelské hodnocení rozdělení příběhů do tematických bloků 
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Na základě obsahové a formální analýzy výstavy Zapomenutá válka  je zřejmé, že 

dominantním prvkem je právě postava vypravěčů. Jedná se o konkrétní osoby, jenž skrze video 

příběhy sdílí životní zkušenosti z válečné oblasti města Avdijivky. Z 7 vypravěčů byla pro 

ukázku ve výstavě vybrána studentka Oxana z příběhu Nuda a Selfie. V otázce “Jak hodnotíte 

prvek vypravěče, který vyprávěl svůj životní příběh?  “označilo tento prvek 58 respondentů 

alespoň jako mírně vtahující. Zbylý respondenti neměli na vypravěče vyhranění názor nebo jej 

shledali nudným. 

 

Graf 22: Uživatelské hodnocení prvku vypravěče 

Prvek animované mapy je jeden z vizuálních prvků, jenž je využit ve virtuální výstavě 

Zapomenutá Válka. Mapa je součástí příběhu Uhlí a znázorňuje vzdálenosti mezi městy, kam 

obyvatelé Advijiky musí za lékaři, vzděláním a úřady cestovat. Většina respondentů (44 %) 

ohodnotila prvek animované mapy jako mírně vtahující a z toho 29 % uživatelů jako vtahující. 

Zbylý vzorek nemělo na prvek vyhraněný názor nebo jej shledávalo nudným. 

 

Graf 23: Uživatelské hodnocení prvku animované mapy 
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Možnost "Zjistit více"  ve virtuální výstavě slouží k zobrazení rozsáhlejšího textu o 

tématu, jenž krátce nastíní vypravěč ve svém videu. V otázce “Jak hodnotíte možnost "Zjistit 

více", která po kliknutí zobrazí podrobné informace o válečném konfliktu na Ukrajině?” 

ohodnotila  vybraný prvek většina respondentů minimálně jako vtahující (dohromady 61 

respondentů). 

 

Graf 24: Uživatelské hodnocení prvku možnost "Zjistit více" 

Šíření informací a edukace patří mezi základní atributy virtuálních muzeí i výstav. Na 

základě ukázky či návštěvě výstavy měli respondenti ohodnotit přínos informací ve výstavě 

Zapomenutá válka. Účastníci dotazníku ohodnotili přijaté informace pozitivně. Z celkových 79 

respondentů 29 je oznámkovalo známkou 2, dalších 26 známkou 1. Zbylý vzorek uživatelů 

ohodnotil informace známkou 3 až 4. 

 

Graf 25: Hodnocení přínosu informací ve výstavě Zapomenutá Válka 
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Motivace zajímat se tématem dál spadá do edukační funkce každého virtuálního muzea či 

výstavy. V otázce “Vzbudila ve Vás virtuální výstava zájem se více zabývat o válečný konflikt 

na Ukrajině?” respondenti měli možnost reflektovat své názory skrze vymezené odpovědi či 

možnost Jiné. Z celkových 79 respondentů tuto možnost využili 4 uživatelé, jejich tvrzení je 

možno vymezit následovně: 

•  Ano, budu toto téma více sledovat při čtení a sledování zpráv (1). 

•  Téma výstavy bylo zajímavé, ale její design mě odradil. Tématem se neplánuji dále 

zabývat (1).  

•  Toto téma je velice zajímavé, oceňuji přínos výstavy a informací, ale tématem se dál 

zabývat nebudu (2). 

V celkovém pohledu na data v grafu, lze zjistit, že 50 %  (40)  respondentů ocenilo 

získané informace a k výstavě se podle dotazníku nejspíše vrátí. Zbylých 32 % (25) téma natolik 

zaujalo  k získávání informací dál. Naopak 13 %  (10)  uživatelům téma nepřišlo natolik 

zajímavé. 

 

Graf 26:Uživatelské hodnocení zájmu o historii Polska 

V návaznosti na přechozí otázku je nutno evaluovat, který typ media by pro rešerši 

využili. Respondenti měli v podobné otázce jako v druhé části na výběr z předepsaných 

odpovědí a možnosti Jiné. Odpovědi byly s otázkou z druhé části velice podobné. Uživatele by 

budoucí rešerši u obou výstav využili internetové Internetové rozhraní (54 respondentů). Lze 

tedy z dat vyvodit, že další formy medií jako knihy, noviny, filmy nejsou u uživatelů běžnou 

formou získávání informací.  
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Graf 27: Odkud by respondenti zjišťovali informace o historii Polska 

V části obsahové a formální analýzy Zapomenuté Války  byla  z důvodu aktuálního 

tématu vymezena cílová skupina jako široká veřejnost. Podobně jako v druhé časti dotazníku 

bylo nahlédnuto na možné cílové skupiny pohledem  respondentů. Podle uživatelského 

hodnocení je možní vyvodit že vymezení skupiny je podobné. Nejpočetnějším výběrem podle 

respondentů byli Studenti a Dospělí. Opakovanou chybou mezi respondenty bylo označení více 

odpovědí, než vymezených dvou (celkem 27 respondentů). Data byla i přes nedodržení zadaní 

ve výzkumu ponechána z důvodu vysokého počtu respondentů, jenž tak učinili. 

 

Graf 28: Cílová skupina výstavy Where is Poland podle respondentů 
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5.7.4. Srovnání virtuálních výstav 
V závěrečném srovnání virtuálních výstav bylo klíčové nechat uživatele ohodnotit tři 

základní kategorie. V první respondenti vybírali, která  webová prezentace je více zaujala. 

Z celkového počtu respondentů (79) shledalo výstavu Zapomenutá Válka  za  tematicky 

přívětivější 52 respondentů. Pokud bychom výsledná data porovnávali geografickým 

parametrem, tak výsledná data jsou stále stejná. Preferovanou volbou pro české a zahraniční 

respondenty byla výstava Zapomenutá Válka. Upřednostnilo jí celkem 34 českých a 18 

zahraničních respondentů. Pro druhou výstavu hlasovalo 18 českých a 9 zahraničních uživatelů. 

Z výsledných dat, lze dedukovat, že historické téma polského státu není pro respondenty 

atraktivní jako aktuální téma válečného konfliktu na Ukrajině. 

 

Graf 29: Uživatelské hodnocení tématu 

  

Zařazením otázky “ Která virtuální výstava byla podle Vás lépe zpracovaná?” bylo 

možné porovnat výsledky obsahové a formální analýzy s uživatelským pohledem na zpracování 

výstav. Největší zastoupení měla výstava Where  is  Poland,  jenž je podle respondentů lépe 

zpracována. Zvolilo jí celkem 27 českých a 16 zahraničních uživatelů (celkem 43). Pro 

porovnání zbylých dat můžeme uvést, že virtuální výstava Zapomenutá válka byla vybrána 25 

českými a 11 zahraničními respondenty.  
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Graf 30: Uživatelské hodnocení zpracování 

Schopnost interaktivních prvků vtáhnout návštěvníka do děje výstavy je ovlivněno 

mnoha faktory, jako tématem, formou a designem výstavy a například potřebami návštěvníka. 

Evaluací obou výstav  z pohledu uživatele  lze získat komplexnější data. Lze tedy říct, že 

uživatelé hodnotili na základě vlastní návštěvy nebo ukázky ve které bylo představeno jádro 

výstavy. Výstava Zapomenutá Válka byla v globálním měřítku podle respondentů hodnocena 

jako více umožňující zapojení uživatele, i přes využití méně obsahových prvků (viz. tabulka 

č.2). Pokud na poslední otázku nahlédneme geografickým parametrem, tak převažující 

vybranou výstavou je Zapomenutá Válka s 39 českými a 18 zahraničními respondenty. Zbylých 

13 českých a 9 zahraničních volilo Where is Poland.  

 

Graf 31: Uživatelské hodnocení zapojení ve výstavě 
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5.8.  Diskuse 
 

Závěrem evaluace výzkumných dat, je nutno zmínit, že pro velkou část respondentů (až 

48 %) bylo dotazníkové šetření první zkušeností s virtuální výstavou. Lze tedy říct, že vybrané 

prvky porovnají s běžně dostupnými webovými produkty nebo dokonce s obsahovými prvky 

z tradičních výstav.  V případě aktivního zapojení a vnímaní interaktivity ve virtuální výstavě 

záleží na způsobu implementace daného obsahového prvku a osobních preferencích uživatele 

(Wang a Xia, 2019). Pokud bychom pro diskusi měli dedukovat vzorek typického respondenta, 

byla by jím žena žijící na území Střední Evropy. Cílem dotazníkového šetření a pro úspěšné 

dokončení výzkumu je nutno zodpovědět výzkumnou otázku a následující subtémata 

•  Jak  interaktivní  prvky umocňují vyznění výstavy a zda posilují zájem se 

vzdělávat v tématu dál? 

•  Která z výstav je po obsahové a tematické stránce respondentům blíží? 

•  Je možné skrze méně využitých obsahových prvků navázat stejný vztah 

s uživatelem jako při implementaci bohatých prvků zapojující návštěvníka? 

 

Jak interaktivní prvky umocňují vyznění výstavy a zda posilují zájem se vzdělávat v tématu 

dál?  

Interaktivní prvky ve virtuálních výstavách propojují obsah a vytváří z tématu 

komplexní celek obohacený o časti, kdy je online návštěvník vtažen do děje výstavy a aktivním 

způsobem dochází k fixaci informací a navázaní emočního  vztahu mezi výstavou a 

návštěvníkem (Bonis et al., 2013). Z dotazníkového šetření je možné dedukovat, že v případě 

vybraných virtuálních výstav interaktivní prvky mohou dynamicky oživit téma, zapojit 

návštěvníka a motivovat jej k vzdělávání v tématu dál.  

V dotazníkovém šetření byly uživatelsky evaluovány dvě virtuální výstavy, zapojující 

online návštěvníky odlišným způsobem. Webová prezentace Where is Poland je koncipována 

textovou výpravou s dynamickými prvky, jež aktivně vtahují uživatele do obsahu výstavy a 

představují  rozsáhlé téma moderních dějin polského státu. Naopak virtuální výstava 

Zapomenutá válka vtahuje diváka pomocí příběhových video záznamů doplněných o vyprávění 

živých osob z oblasti Ukrajiny, kde již delší dobu probíhá válečný konflikt. Vypravěči předávají 

autentické emoce a informace skrze silný zážitek. I přes použití odlišných interaktivních prvků 
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v obsahu výstavy, bylo u obou výstav  možno z odpovědí respondentů dedukovat zájem se 

vzdělávat v tématu dál (Zapomenutá válka –  72%,  Where  is  Poland    76%)  i přes rozdílné 

počáteční znalosti o tématu a emoční vyznění výstavy.  

Virtuální výstava Where  is  Poland  předala většině respondentů nové znalosti, které 

v dotazníku byly  ohodnoceny parametrem přínosu respondenty školní známkou 1. Využité 

obsahové prvky, jako mapa, vypravěč, výklad slov a interaktivní hra byly hodnoceny jako 

schopny vtáhnout návštěvníka do děje výstavy. Nedostatkem z pohledu uživatelů byla shledána 

chybějící zvuková výprava ve výstavě, jenž potvrdila autorky domněnku vymezené v rámci 

obsahové a formální analýze této webové prezentace. Z obsahové a tematické formy byl velký 

vzorek respondentů (více jak 50 %) motivován se o téma zajímat dál, buďto skrze výstavu nebo 

vlastní výzkum. I když výstava Where is Poland byla v závěrečném hodnocení dotazníku lépe 

hodnocena po formální zpracovanosti je nutno detailně nahlédnout i na druhou výstavu.  

 O tématu válečného konfliktu na území Ukrajiny měli někteří respondenti základní 

povědomí  a  z toho se lze domnívat, že byl přínos informací hodnocen školní známkou 2, 

protože téma nebylo pro respondenty nové. Využité obsahové prvky, jako vizuální mapa, 

výklady vypravěčů, navigace mezi tematickými bloky a výklad slov byly podobně hodnoceny 

jako ve výstavě Where  is  Poland,  tzv. schopny vtáhnout návštěvníka do děje výstavy. 

Shromážděná data z otázky “Které obsahové prvky byste do ukázky přidali?” ukázala, že by 

36 % respondentů žádný prvek nepřidávalo.  V závěrečném části dotazníku byla výstava 

vybrána respondenty jako preferovaná volba po faktoru tematickém a schopností vtáhnout 

uživatele. Vysoký byl i počet motivovaných respondentů, kteří se chtějí v tématu vzdělávat dál 

prostřednictvím výstavy či vlastního výzkumu.  

 Navážemeli na výzkumnou otázku, lze tedy říct, že využití interaktivních  prvků v 

obsahu virtuálních výstav  je možné umocnit zážitek online návštěvníka a tím jej motivovat 

k navazujícímu vzdělávání, prostřednictvím samostudia nebo opakované návštěvy výstavy. Je 

nutné  brát v potaz,  že interaktivní prvky nelze úplně izolovat od ostatních faktorů, vyznění 

interaktivních prvků ovlivňuje  téma, forma, design výstavy, interpretace a preference 

návštěvníků 

Zajímavé řešení k navazujícímu  výzkumu, muže být předpoklad, že i přes omezené 

využití obsahových prvků může docházet ke stejnému vzorku uživatelské motivace vzdělávání 

a zapojení ve výstavě, jako ve webových prezentacích, které implementují různé obsahové 

prvky. Může to tedy znamenat, že méně je někdy více? Ano, příkladem může posloužit webová 
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výstava Zapomenutá válka, na kterou když nahlédneme celkově, tak dominantní a opakujícím 

se prvkem je video záznam s vypravěčem. Lze tedy říct, že ani tak nezaleží na modernosti a 

propracovanosti  interaktivních prvků, jako na aktuálním a poutavém příběhu, doplněné o 

jednoduchý, avšak umocňující výklady. Zapomenutá válka využívá formu videa s vypravěči 

doplněny o životní příběhy z válečného území. Online návštěvníci si tak předané informace 

lépe zafixují, právě skrze prvek vyprávění a vypravěče a  je navázán pevný vztah 

s návštěvníkem i přes využití jednoduchých obsahových prvků.  

Omezení výzkumu 

Ve výzkumné části nebylo možné nahlédnout na všechny interaktivní prvky a evaluovat 

jejich schopnost vtáhnout návštěvníka do děje virtuální výstavy. Původně byl výzkum zamýšlen 

prostřednictvím kvalitativního rozhovoru s uživateli, kdy by respondenti na základě shlédnutí 

výstavy vybrali prvky, které je zaujaly. Výzkum byl zaměřen na nejvíce využívané a relevantní 

prvky  v muzejních webových prezentacích.  Na výzkum je možné navázat hloubkovým 

průzkumem v oblasti interaktivního prvku storytellingu a vyprávění  příběhu. Jedná se o 

umocňující prvek, jenž dle domněnky autorky, umožnuje zastoupit ostatní interaktivní prvky a 

tím vytvářet jednoduché, minimalistické virtuální výstavy. 

  Dalším omezením této práce může být nižší vzorek zahraničních  respondentů ve 

srovnání s českými, takže kulturní aspekt nebyl podrobněji zohledněn. Na výzkumnou práci by 

proto mohlo být v budoucnu navázáno širším vzorek zahraničních respondentů  za účely 

porovnání dat prostřednictvím geografického parametru.  

 

6. Závěr 
 

Obsahové a interaktivní prvky umocňují návštěvníkův zážitek z výstavy a vytváří z nich 

aktivní a edukační medium, jenž umožnuje mobilně šířit digitální kulturní dědictví mezi širokou 

veřejností. Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat interaktivní prvky ve virtuálních 

výstavách z pohledu uživatele a zodpovědět následující výzkumnou otázku:  Jak  interaktivní 

prvky umocňují vyznění výstavy a zda posilují zájem se vzdělávat v tématu dál? Výzkum byl 

řešen cestou obsahové a formální analýzy a uživatelského dotazníkového šetření.   

Výsledná data z dotazníkového  šetření potvrdila některé domněnky autorky práce, 

například chybějící zvuková výprava či předpokládané cílové skupiny obou výstav a objasnila 
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interaktivnost vybraných prvků ve virtuálních výstavách. Dále bylo skrze dotazníkové šetření 

zjištěno, že i přes implementaci méně obsahových prvků, může být dosaženo navázaní pevného 

vztahu  s návštěvníkem a může  být podnícena jeho motivace  vzdělávat se v tématu dál, 

prostřednictvím samostudia nebo opakované návštěvy výstavy.  

Můžeme tedy říct, že v případě vybraných virtuálních výstav mohou interaktivní prvky 

dynamicky oživit téma, ale pro uživatele jsou zásadní další faktory jako téma, styl výpravy, 

design a obsahové rozložení. Respondenti hodnotili obsah, předané informace, téma a prvky 

vybraných výstav pozitivně. Na preferenční volbu uživatelů bylo možno detailně nahlédnout v 

poslední části dotazníku, kdy po tematické a interaktivní stránce byla ze strany respondentů 

vybrána virtuální výstava Zapomenutá válka.   

Virtuální výstavy jsou komplexní medium, jenž bylo pro tento výzkum redukováno. 

Vybrány byly pouze signifikantní prvky, jenž představují aktuální standardy výstav. Na širší 

výzkum je možné v budoucnu navázat detailní analýzou interaktivního prvku storytellingu 

neboli způsobů vyprávění příběhu.  

 

   



82 
 

7. Seznam zdrojů 
 

•  65 unikátů. Památník Národního písemnictví [online]. Praha: Památník Národního 

písemnictví, 2018 [cit. 2020126]. Dostupné z: 

http://65.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/ 

 

•  Akce K [online]. Praha: INDIHU Exhibition, 2020 [cit. 202156]. Dostupné z: 

https://exhibition.indihu.cz/view/akcek/start 

 

•  ANDREWS, James Everett a Werner SCHWEIBENZ. A new medium for old 

masters: the Kress Study Collection Virtual Museum Project. Art Documentation: 

Bulletin of the Art Libraries Society of North America [online]. 1998, 17(1), 1927 

[cit. 202153]. ISSN 07307187. Dostupné z: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=ed

s  

 
•  Archeologická mapa České republiky [online]. Praha: Archeologický ústav AV ČR, © 

2021 [cit. 20210403]. Dostupné z: http://www.archeologickamapa.cz/ 

 

•  BONIS, Bill, Spyros VOSINAKIS, Ioannis ANDREOU a Themis 

PANAYIOTOPOULOS. Adaptive Virtual Exhibitions. DESIDOC Journal of 

Library [online]. 2013, 33(3), 183198 [cit. 202153]. ISSN 09740643. Dostupné z: 

doi:10.14429/djlit.33.4604 

 
•  CAFFO, Rosella a et al. Handbook on cultural web user interaction. Minerva EC, 

2008. 

 
•  COVER, Rob. Inter/aktivní publikum: Interaktivní média, narativní kontrola a revize 

dějin publika. Mediální Studia II/2007. 2007, 2007(2), s. 195  207. 

 
•  DE ALMEIDA, P. a Y. SHIGEO. Interactive conversational character as a virtual tour 

guide to an online museum exhibition. In: International Conference on Computers in 

Education, 2002. Proceedings., Computers in Education, 2002. Proceedings. 

http://65.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
https://exhibition.indihu.cz/view/akce-k/start
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&profile=eds
http://www.archeologickamapa.cz/


83 
 

International Conference on, Computers in education. Los Alamitos: IEEE, 2002, s. 

215216. ISBN 0769515096. Dostupné z: doi:10.1109/CIE.2002.1185907  

 
•  Definice muzea. ICOM National Committee Czech Republic [online]. Praha: ICOM 

[cit. 202154]. Dostupné z: http://icomczech.mini.icom.museum/icom/definice

muzea/ 

 
•  DUMITRESCU, Gabriela, Cornel LEPADATU a Cristian CIUREA. Creating Virtual 

Exhibitions for Educational and Cultural Development. Informatică 

economică [online]. 2014, 18(1), s.102110 [cit. 202153]. ISSN 14531305. 

Dostupné z: doi:10.12948/issn14531305/18.1.2014.09  

 
•  DOUŠA, Pavel. Digitalizace sbírek a jejich využití v muzejní prezentaci. In: 

BURIÁNKOVÁ, Michaela, Anna KOMÁRKOVÁ a František ŠEBEK. Úvod do 

muzejní praxe: učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace 

muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 

2010, s. 148  161. ISBN 9788086611402. 

 
•  Europeana [online]. Haag: Europeana, [2008] [cit. 202155]. Dostupné z: 

https://www.europeana.eu/cs 

 
•  FOO, Schubert. Online Virtual Exhibitions: Concepts and Design 

Considerations. DESIDOC Journal of Library [online]. 2008, 28(4), 2234 [cit. 2021

52]. ISSN 09740643. Dostupné z: doi:10.14429/djlit.28.4.194  

 
•  FOJTŮ, Andrea a Lenka NĚMEČKOVÁ. HCI v kontextu informační vědy: postup 

návrhu uživatelských rozhraní [online]. Praha, 2011. Dostupné také z: 

https://sites.ff.cuni.cz/uisk/wpcontent/uploads/sites/62/2016/01/HCIvkontextu

informa%C4%8Dn%C3%ADv%C4%9Bdypostupn%C3%A1vrhu

u%C5%BEivatelsk%C3%BDchrozhran%C3%AD_Fojt%C5%AF.pdf 

 
•  FUK Festival umění a kreativity ve vzdělávání. DOX [online]. Praha: DOX, © 2008 – 

2020 [cit. 202156]. Dostupné z: https://www.dox.cz/festivalumeniakreativityve

vzdelavani 

 

http://icom-czech.mini.icom.museum/icom/definice-muzea/
http://icom-czech.mini.icom.museum/icom/definice-muzea/
https://www.europeana.eu/cs
https://sites.ff.cuni.cz/uisk/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/HCI-v-kontextu-informa%C4%8Dn%C3%AD-v%C4%9Bdy-postup-n%C3%A1vrhu-u%C5%BEivatelsk%C3%BDch-rozhran%C3%AD_Fojt%C5%AF.pdf
https://sites.ff.cuni.cz/uisk/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/HCI-v-kontextu-informa%C4%8Dn%C3%AD-v%C4%9Bdy-postup-n%C3%A1vrhu-u%C5%BEivatelsk%C3%BDch-rozhran%C3%AD_Fojt%C5%AF.pdf
https://sites.ff.cuni.cz/uisk/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/HCI-v-kontextu-informa%C4%8Dn%C3%AD-v%C4%9Bdy-postup-n%C3%A1vrhu-u%C5%BEivatelsk%C3%BDch-rozhran%C3%AD_Fojt%C5%AF.pdf
https://www.dox.cz/festival-umeni-a-kreativity-ve-vzdelavani
https://www.dox.cz/festival-umeni-a-kreativity-ve-vzdelavani


84 
 

•  Google art & Culture [online]. Mountain View: Google, [2011] [cit. 202154]. 

Dostupné z: https://artsandculture.google.com/ 

 
•  GUIDI, G., R. TROCCHIANESI, G. PILS, G. MORLANDO a A. SEASSARO. A 

Virtual Museum for Design: New forms of interactive fruition. In: VSMM 2010: 2010 

16th International Conference on Virtual Systems and Multimedia : October 2023, 

2010, Seoul, Korea. Piscataway: IEEE, 2010, s. 242249. ISBN 9781424490271. 

Dostupné z: doi:10.1109/VSMM.2010.5665977 

 
•  GUTOWSKI, Piotr a Zuzanna KŁOSADAMKIEWICZ. Development of eservice 

virtual museum tours in Poland during the SARSCoV2 pandemic. Procedia 

Computer Science [online]. 2020, 176, 23752383 [cit. 202153]. ISSN 18770509. 

Dostupné z: doi:10.1016/j.procs.2020.09.303 

 
•  HAGEDORNSAUPE, Monika, Werner SCHWEIBENZ, Giuliana DE FRANCESCO 

a Maria Teresa NATALE. Digital exhibitions a powerful tool for cultural institutions 

audience development the international working group on digital exhibitions. Digital 

Heritage [online]. 2015, 2, s. 203204 [cit. 202156]. ISBN 9781509002542. ISSN 

9781509002542. Dostupné z: doi:10.1109/DigitalHeritage.2015.7419493 

 
•  HARTSON, H. Rex a Pardha S. PYLA. The UX book: agile UX design for a quality 

user experience. Second edition. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann, Elsevier, 

[2019]. ISBN 9780128053423 

 
•  HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, 

přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. 437 stran. ISBN 97880262

09829. 

 
•  HERMON, S. a S. HAZAN. Rethinking the virtual museum. In: Digital 

Heritage [online]. Piscataway: IEEE, 2013, s. 625632 [cit. 202152]. ISBN 9781

479931682. Dostupné z: doi:10.1109/DigitalHeritage.2013.6744829  

 
•  HERTZUM, Morten. A Review of Museum Web Sites: In Search of UserCentred 

Design. Archives [online]. 1998, 12(2), s.127128 [cit. 202154]. ISSN 10421467. 

Dostupné z: 

https://artsandculture.google.com/


85 
 

http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=fulltext&D=ovft&CSC=Y&NEW

S=N&SEARCH=0012339119981202000004.a 

 
•  HIN, Leo Tan Wee, R. SUBRAMANIAM a Anil K. AGGARWAL. Virtual science 

centers: a new genre of learning in Webbased promotion of science education. 

In: 36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2003.. IEEE, 

2003. ISBN 0769518745. Dostupné z: doi:10.1109/HICSS.2003.1174346 

 
•  HUGHES, Kevin. What is hypertext and hypermedia? Entering the WorldWide Web: 

A guide to cyberspace [online]. Enterprise Integration Technologies, 1994 [cit. 2021

0404]. Dostupné z: https://www.kevcom.com/words/guide/guide.02.html  

 
•  IVARSSON, Elin. Definition and prospects of the Virtual museum. Uppsala, 2009. 

Disertace. Uppsala University. Vedoucí práce Isto Huvila. 

 
•  JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: 

New York University Press, 2008. ISBN 9780814742952. 

 
•  JŮVA, V. Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání. Pedagogická orientace. 

2008, 18(4), s. 218. ISSN 12114669. 

 
•  KALFATOVIC, Martin R. Creating a winning online exhibition: a guide for libraries, 

archives, and museums. Chicago: American Library Association, 2002. ISBN 08389

08179. 

 
•  KAMARIOTOU, Vassiliki, Maria KAMARIOTOU a Fotis KITSIOS. Strategic 

planning for virtual exhibitions and visitors’ experience: A multidisciplinary approach 

for museums in the digital age. Digital Applications in Archaeology and Cultural 

Heritage [online]. 2021, 21 [cit. 202156]. ISSN 22120548. Dostupné z: 

doi:10.1016/j.daach.2021.e00183 

 
•  Katalog sbírkových předmětů. Západočeské muzeum v Plzni [online]. Plzeň: 

Západočeské muzeum v Plzni, © 2021 [cit. 202154]. Dostupné z: 

https://www.zcm.cz/sbirky 

 

http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=fulltext&D=ovft&CSC=Y&NEWS=N&SEARCH=00123391-199812020-00004.a
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=fulltext&D=ovft&CSC=Y&NEWS=N&SEARCH=00123391-199812020-00004.a
https://www.kevcom.com/words/guide/guide.02.html
https://www.zcm.cz/sbirky


86 
 

•  KEIM, Daniel A. Information visualization and visual data mining. IEEE 

Transactions on Visualization and Computer Graphics [online]. 2002, 8(1), s.18 [cit. 

202156]. ISSN 10772626. Dostupné z: doi:10.1109/2945.981847 

 
•  KERSTEN, T.P., F. TSCHIRSCHWITZ a S. DEGGIM. Development of a Virtual 

museum including a 4D presentation of building history in virtual reality. The 

International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 

Information Sciences [online]. 2017, XLII2/W3, s. 361367 [cit. 202156]. ISSN 

16821750. Dostupné z: doi:10.5194/isprsarchivesXLII2W33612017 

 
•  KIM, S. Virtual exhibitions and communication factors. Museum Management and 

Curatorship [online]. 2018, 33(3), 243  260 [cit. 202154]. ISSN 09647775. 

Dostupné z: doi:10.1080/09647775.2018.1466190 

 
•  KOCICHOVÁ, Ivana a Zuzana POPELKOVÁ. Muzeum, sbírkový předmět a virtuální 

prostor. In: Muzeum a změna IV: sborník z mezinárodní muzeologické konference : 

Národní muzeum v Praze, 12.14. listopadu 2013 = The Museum and Change IV : 

anthology of the international museology conference : The National Museum in 

Prague, 12th14th November 2013. Praha: AMG, 2014, s. 262  266. ISBN 97880

86611631. 

 
•  LADEIRA, Ilda a Gary MARSDEN. Interactive personal storytelling: an ethnographic 

study and simulation of apartheidera narratives. In: Designing interactive systems. 

New York: ACM, 2014, s. 249258. ISBN 9781450329026. Dostupné z: 

doi:10.1145/2598510.2598597 

 
•  Lajoconde. FocusLouvre [online]. Paris: Louvre, © 2014 [cit. 202156]. Dostupné 

z: https://focus.louvre.fr/fr/lajoconde 

 
•  Lednice na přírodní led z pražské domácnosti z roku 1907 [online]. Praha [cit. 20215

6]. Dostupné z: https://modely.cesnet.cz/cz/lednicka.html 

 
•  LEPOURAS, G., A. KATIFORI, C. VASSILAKIS a D. CHARITOS. Real exhibitions 

in a virtual museum. Virtual Reality [online]. 2004, 7(2), s. 120128 [cit. 202156]. 

ISSN 13594338. Dostupné z: doi:10.1007/s1005500401215 

 

https://focus.louvre.fr/fr/la-joconde
https://modely.cesnet.cz/cz/lednicka.html


87 
 

•  LÓPEZSINTAS, Jordi, Laura ROJASDEFRANCISCO a Ercilia GARCÍA

ÁLVAREZ. Homebased digital leisure: Doing the same leisure activities, but 

digital. Cogent Social Sciences [online]. 2017, 2017(3) [cit. 202141]. ISSN 2331

1886. Dostupné z: DOI:10.1080/23311886.2017.1309741 

 
•  MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Překlad Václav Janoščík. První české vydání. 

Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 378 stran. Studia nových 

médií. ISBN 9788024629612. 

 
•  MATEOSRUSILLO, Santos M. a Arnau GIFREUCASTELLS. Museums and online 

exhibitions: a model for analysing and charting existing types. Museum Management 

and Curatorship [online]. 2017, 32(1.), s. 40  49 [cit. 202156]. Dostupné z: 

DOI:10.1111/cura.12252 

 
•  MCKENZIE, Jamie. Virtual Museum. The Educational Technology Journal [online]. 

Lincoln, © 1995 [cit. 202156]. Dostupné z: http://www.fno.org/museum/muse.html 

 
•  Militaria. Západočeské muzeum v Plzni [online]. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 

© 2021 [cit. 202154]. Dostupné z: https://www.zcm.cz/sbirky/militaria 

 
•  Mona Lisa: Beyond the Glass. VIVE Arts [online]. HTC, © 20112021 [cit. 202104

02]. Dostupné z: https://arts.vive.com/us/articles/projects/art

photography/mona_lisa_beyond_the_glass/ 

 
•  MURUGESAN, S. Understanding Web 2.0. IT Professional, IT Prof [online]. 

2007, 9(4), s. 34  41 [cit. 202142]. ISSN 15209202. Dostupné z: 

doi:10.1109/MITP.2007.78 

 
•  MuseWeb [online]. Culver City: Archives and Museum Informatics, [2016] [cit. 2021

0401]. Dostupné z: https://www.museweb.net/ 

 
•  Museums and the Web: An International Conference [online]. Culver City: Archives 

and Museum Informatics, 1997 [cit. 20210401]. Dostupné z: 

https://www.museumsandtheweb.com/mw97/mw97work.html#work 

 

http://www.fno.org/museum/muse.html
https://www.zcm.cz/sbirky/militaria
https://arts.vive.com/us/articles/projects/art-photography/mona_lisa_beyond_the_glass/
https://arts.vive.com/us/articles/projects/art-photography/mona_lisa_beyond_the_glass/
https://www.museweb.net/
https://www.museumsandtheweb.com/mw97/mw97work.html#work


88 
 

•  Muzeum Karla Zemana [online]. Praha: Muzeum Karla Zemana, © 20122021 [cit. 

20210329]. Dostupné z: https://muzeumkarlazemana.cz/ 

 
•  Muzeum u vás doma. Muzeum romské kultury [online]. Brno: Muzeum romské 

kultury, © 2021 [cit. 20210402]. Dostupné z: https://www.rommuz.cz/muzeumu

vasdoma/ 

 
•  Muzeum romské kultury, 2021, Komentovaná prohlídka výstavy Lavutara s kurátorem 

výstavy Zbyňkem Andršem  část I, YouTube video. [cit. 20210402]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=G6g4_AM2BU&t=45s 

 
•  Muzeum romské kultury, 2021, Komentovaná prohlídka výstavy Lavutara se 

Zbyňkem Andršem a Janou Horváthovou  část II, YouTube video. [cit. 20210402]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=eZ6HlaDjbcI&t=1067s 

 
•  Národní muzeum bez bariér. Národní muzeum [online]. Praha: Národní muzeum [cit. 

202156]. Dostupné z: https://www.nm.cz/navstivtenas/narodnimuzeumbezbarier 

 
•  NEGRI, Massimo. Virtual museums – a shift in meaning. In: Report 1 – The Virtual 

Museum. Bologna: The Learning Museum Network Project, 2012, s. 1219. ISBN 

9788897281030. Dostupné také z: https://online.ibc.regione.emilia

romagna.it/I/libri/pdf/LEM_report1_theVirtualMuseum.pdf 

 
•  O nástroji INDIHU Exhibition. INDIHU Exhibition [online]. INDIHU Exhibition, 

[2016] [cit. 202156]. Dostupné z: https://nnis.github.io/indihumanual/ 

 
•  PARTARAKIS, Nikolaos, Xenophon ZABULIS, Margherita ANTONA a Constantine 

STEPHANIDIS. Transforming Heritage Crafts to Engaging Digital 

Experiences. Visual Computing for Cultural Heritage [online]. Cham: Springer, 2020, 

s. 245  262 [cit. 202156]. ISBN 9783030371913. Dostupné z: DOI:10.1007/978

3030371913_13 

 
•  PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a web 2.0. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978

8024512723. 

 

https://muzeumkarlazemana.cz/
https://www.rommuz.cz/muzeum-u-vas-doma/
https://www.rommuz.cz/muzeum-u-vas-doma/
https://www.youtube.com/watch?v=G6g4-_AM2BU&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=eZ6HlaDjbcI&t=1067s
https://www.nm.cz/navstivte-nas/narodni-muzeum-bez-barier
https://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/LEM_report1_theVirtualMuseum.pdf
https://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/LEM_report1_theVirtualMuseum.pdf
https://nnis.github.io/indihu-manual/


89 
 

•  PERRY, Sara, Maria ECONOMOU, Hilary YOUNG, Maria ROUSSOU a Laia 

PUJOL. Moving beyond the virtual museum: Engaging visitors emotionally. In: 2017 

23rd International Conference on Virtual System. Dublin: IEEE, 2017, s. 18. ISBN 

9781538644942. ISSN 24741485. Dostupné z: doi:10.1109/VSMM.2017.8346276 

 
•  Předměty Pražanů kolem roku 1900: Prezentace 3D modelů sbírkových 

předmětů. Muzeum Prahy [online]. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, ©2021 [cit. 

202154]. Dostupné z: http://muzeumprahy.cz/predmetyprazanukolemroku1900/ 

 
•  PESCARIN, S., W. HUPPERETZ, A. PAGANO a C. RAY. Archeovirtual 2011: An 

evaluation approach to virtual museums. In: 18th International Conference on Virtual 

Systems and Multimedia. Milan: IEEE, 2012, s. 2532. ISBN 9781467325639. 

Dostupné z: doi:10.1109/VSMM.2012.6365903 

 
•  POTŮČKOVÁ JURÁŠOVÁ, Vendula. Online aktivity muzeí. Věstník Asociace muzeí 

a galerií ČR. Praha: AMG, 2020, 2020(4.), s. 89. ISSN 12132152. 

 
•  RAEVA, P. a K. PAVELKA JR. Virtual Museums: The future of historical 

monuments documentation and visualization. The International Archives of the 

Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences [online]. 

2019, 2015(2.), s. 903908 [cit. 202142]. ISSN 16821750. Dostupné z: 

DOI:10.5194/isprsarchivesXLII2W159032019 

 
•  RAMAIAH, Chennupati K. a Khoon C. LEONG. Design and Development of Web

based Online Exhibitions. DESIDOC Journal of Library [online]. 2014, 34(2), s. 97

102 [cit. 202156]. ISSN 09740643. Dostupné z: doi:10.14429/djlit.34.6750 

 
•  RICHTER, Vít. Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě. Duha: 

Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2018, 32(4) [cit. 20210401]. 

ISSN 18044255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/konferencearchivy

knihovnymuzeavdigitalnimsvete 

 
•  SCHWEIBENZ, Werner. The virtual museum: an overview of its origins, concepts, 

and terminology. The Museum Review. 2019, 4(1). ISSN 25740296. 

 

http://duha.mzk.cz/clanky/konference-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete
http://duha.mzk.cz/clanky/konference-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete


90 
 

•  SCHWEIBENZ, W. Virtual museums: The Development of Virtual Museums. ICOM 

News Magazine. 2004, (3), s. 3. 

 
•  SEYČKOVÁ, Nina. Proč budovat virtuální muzeum. Věstník Asociace muzeí a galerií 

ČR. Praha: AMG, 2015, 2015(5.), s. 57. ISSN 12132152. 

 
•  SEYČKOVÁ, Nina. Využití nových médií v muzeologii. Praha, 2012. Diplomová 

práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií  studia 

nových médií. Vedoucí práce Stöcklová, Anna. 

 
•  SHAIK, Saadiq K. a Kyungjin YOO. Interactive virtual exhibition: creating custom 

virtual art galleries using web technologies. In: Virtual Reality Software and 

Technology. New York: ACM, 2018. ISBN 9781450360869. Dostupné z: 

doi:10.1145/3281505.3281619 

 
•  SIMON, Nina. The participatory museum. Santa Cruz: Museum 2.0, 2010. ISBN 978

0615346502. 

 
•  ŠOBÁŇOVÁ, Petra a Jolana LÁŽOVÁ. Muzeum versus digitální éra [online]. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016 [cit. 20210126]. ISBN 97880

24450230. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/profile/Petra_Sobanova/publication/336020883_Muzeu

m_versus_digitalni_era/links/5d8b1f30299bf10cff0b3aea/Muzeumversusdigitalni

era.pdf 

 

•  Štola země zaslíbená. Matterport [online]. ©2021, [2021] [cit. 202156]. Dostupné z: 

https://my.matterport.com/show/?m=aSu5vNS6cW4 

 
•  SONG, Yu a Shouqian SUN. Research on virtual exhibition interaction and user 

experience technology. In: 9th International Conference on ComputerAided 

Industrial Design and Conceptual Design ComputerAided Industrial Design and 

Conceptual Design. Piscataway: IEEE, 2008, s. 13601363. ISBN 9781424432905. 

Dostupné z: doi:10.1109/CAIDCD.2008.4730816 

 

https://www.researchgate.net/profile/Petra_Sobanova/publication/336020883_Muzeum_versus_digitalni_era/links/5d8b1f30299bf10cff0b3aea/Muzeum-versus-digitalni-era.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Petra_Sobanova/publication/336020883_Muzeum_versus_digitalni_era/links/5d8b1f30299bf10cff0b3aea/Muzeum-versus-digitalni-era.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Petra_Sobanova/publication/336020883_Muzeum_versus_digitalni_era/links/5d8b1f30299bf10cff0b3aea/Muzeum-versus-digitalni-era.pdf


91 
 

•  Struktura myšlenky: Inspirováno Zdeňkem Dvořáčkem [online]. Šlapanice: INDIHU 

Exhibition, [2020] [cit. 202154]. Dostupné z: 

https://exhibition.indihu.cz/view/strukturamyslenky/start 

 
•  Studentské revoluce: Vzpomínky českých studentů, kteří v listopadu 1989 tvořili 

dějiny. Google art & Culture [online]. Mountain View: Google, [2011] [cit. 20215

5]. Dostupné z: https://artsandculture.google.com/story/studentrevolts/_gJig27hy

7rLQ 

 
•  SUNDAR, S. S., S. BELLUR, J. OH a H. KIM. Theoretical Importance of 

Contingency in HumanComputer Interaction: Effects of Message Interactivity on User 

Engagement. Communication Research. 2016, 43(5), s. 595  625. Dostupné z: 

doi:10.1177/0093650214534962 

 
•  Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. Praha: Svaz 

knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2021 [cit. 202156]. 

Dostupné z: https://www.skipcr.cz/ 

 
•  The digital worlds of Orsay: a connected history of the collections. Musée 

d'Orsay [online]. Paříž: Muzeum Orsay, © 2020 [cit. 202154]. Dostupné z: 

https://www.museeorsay.fr/en/events/digitalinsights/exploration/thedigitalworlds

oforsay.html 

 
•  TINKER, Marc a Michael FREEDMAN. Online Exhibitions: A Philosophy of Design 

and Technological Implementation. Museums and the Web [online]. Museums and the 

Web, 1998 [cit. 202156]. Dostupné z: 

https://www.museumsandtheweb.com/mw98/papers/tinkler/tinkler_paper.html 

 
•  TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: 

Portál, 2010. ISBN 9788073676834. 

 
•  UBIK, Sven, Jiří KUBIŠTA a Tomáš DVOŘÁK. Interaktivní 3D modely pro expozice 

a webové prezentace. Věstník Asociace muzeí a galerií ČR. Praha: AMG, 

2021, 2021(1.), s. 3233. ISSN 12132152. 

 

https://exhibition.indihu.cz/view/strukturamyslenky/start
https://artsandculture.google.com/story/student-revolts/_gJig27hy-7rLQ
https://artsandculture.google.com/story/student-revolts/_gJig27hy-7rLQ
https://www.skipcr.cz/
https://www.musee-orsay.fr/en/events/digital-insights/exploration/the-digital-worlds-of-orsay.html
https://www.musee-orsay.fr/en/events/digital-insights/exploration/the-digital-worlds-of-orsay.html
https://www.museumsandtheweb.com/mw98/papers/tinkler/tinkler_paper.html


92 
 

•  Ústav informačních studií a knihovnictví, 2021, Jakub Ferenc: Teorie a praxe UX 

designu (12. 4. 2021), YouTube video. [20210422]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=IJWqGdmqNV8&t=2269s  

 
•  VAYNE, Julian. Wonderful things: learning with museum objects. 1st pub. 

Edinburgh: MuseumsEtc, 2012. 191 s. ISBN 9781907697449. 

 
•  Virtuálně do muzea. Národní muzeum [online]. Praha: Národní muzeum [cit. 202104

03]. Dostupné z: https://www.nm.cz/virtualnedomuzea 

 
•  Virtuální krušné hory: Světové kulturní dědictví UNESCO [online]. Litvínov: 

Podkrušnohorské technické muzeum, © 2021 [cit. 202156]. Dostupné z: 

https://sites.google.com/view/360krusnehory/%C4%8Desky 

 
•  Virtuální muzeum. Archeologie  Mušov [online]. Brno: Akademie věd ČR, © 2015–

2021 [cit. 202156]. Dostupné z: https://www.archeologiemusov.cz/virtualni

muzeum/?page=1. 

 
•   VÍTKOVÁ, Marie. Výstavy ve virtuálním světě. Věstník Asociace muzeí a galerií ČR. 

Praha: AMG, 2015, 2015(5.), s. 57. ISSN 12132152. 

 
•  What is a Virtual Museum? Virtual Museum Transnational Network [online]. Rome: 

Virtual Museum Transnational Network, © 2011 [cit. 202155]. Dostupné z: 

http://www.vmust.net/virtualmuseums/whatvirtualmuseum  

 
•  WANČOVÁ, Nina. Když se potkají klášterní knihovny a nová média: Případová 

studie vzniku virtuální výstavy. JOINME [online]. 2020, (2020) [cit. 202152]. ISSN 

25708066. Dostupné z: http://joinme

muni.cz/data/articles/2020/12/13/5fd64a3e6af11/wancovaakcekpripadovastudie

porecenzichkorekturafinalni_verze2obr.pdf 

 
•  WALCZAK, Krzysztof, Wojciech CELLARY a Martin WHITE. Virtual Museum 

Exhibitions. Computer [online]. 2006, 39(3), s. 9395 [cit. 202145]. ISSN 0018

9162. Dostupné z: doi:10.1109/MC.2006.108  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IJWqGdmqNV8&t=2269s
https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea
https://sites.google.com/view/360-krusnehory/%C4%8Desky
https://www.archeologiemusov.cz/virtualni-muzeum/?page=1
https://www.archeologiemusov.cz/virtualni-muzeum/?page=1
http://www.v-must.net/virtual-museums/what-virtual-museum
http://joinme-muni.cz/data/articles/2020/12/13/5fd64a3e6af11/wancova-akce-k-pripadova-studie-po-recenzich-korektura-finalni_verze2obr.pdf
http://joinme-muni.cz/data/articles/2020/12/13/5fd64a3e6af11/wancova-akce-k-pripadova-studie-po-recenzich-korektura-finalni_verze2obr.pdf
http://joinme-muni.cz/data/articles/2020/12/13/5fd64a3e6af11/wancova-akce-k-pripadova-studie-po-recenzich-korektura-finalni_verze2obr.pdf


93 
 

•  WANG, Nan a Liang XIA. Humanexhibition interaction (HEI) in designing 

exhibitions: A systematic literature review. International Journal of Hospitality 

Management [online]. 2019, 77(2019), s. 292302 [cit. 202156]. ISSN 02784319. 

Dostupné z: doi:10.1016/j.ijhm.2018.07.009 

 
•  WEIDEN, Wim van der. Virtual Museums: from opportunity and threat to chance and 

challenge. In: Report 1 – The Virtual Museum. Bologna: The Learning Museum 

Network Project, 2012, s. 2023. ISBN 9788897281030. Dostupné také z: 

https://online.ibc.regione.emilia

romagna.it/I/libri/pdf/LEM_report1_theVirtualMuseum.pdf 

 
•  Where is Poland? [online]. Varšava: Institut Adama Mickiewicze, [2018] [cit. 20215

4]. Dostupné z: https://whereispoland.com/en 

 
•  WOLF, Jakub. Interaktivita v muzeu. Muzeum. 2009, 47(1), s. 32  37. ISSN 1803

0386. 

 
•  YANNIER, Nesra, Scott E. HUDSON, Eliane S. WIESE a Kenneth R. KOEDINGER. 

Adding Physical Objects to an Interactive Game Improves Learning and Enjoyment: 

Evidence from EarthShake. ACM Transactions on ComputerHuman Interaction 

(TOCHI) [online]. 2016, 23(4) [cit. 202156]. ISSN 15577325. Dostupné z: 

doi:10.1145/2934668 

 
•  Zapomenutá válka [online]. Praha: FAMU, [2019] [cit. 202154]. Dostupné z: 

https://www.forgottenwar.eu/cs 

 
•  ŽUPČÁNOVÁ, Martina. Zmysel virtuálného muzea: prezentovat či dokumentovat? 

In: Muzeum a změna IV: sborník z mezinárodní muzeologické konference : Národní 

muzeum v Praze, 12.14. listopadu 2013 = The Museum and Change IV : anthology of 

the international museology conference : The National Museum in Prague, 12th14th 

November 2013. Praha: AMG, 2014, s. 284  293. ISBN 9788086611631. 

 

 

 

 

https://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/LEM_report1_theVirtualMuseum.pdf
https://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/LEM_report1_theVirtualMuseum.pdf
https://whereispoland.com/en
https://www.forgottenwar.eu/cs


94 
 

8. Seznamy obrázků 
 

Obrázek 1:Virtuálně do muzea ................................................................................................. 11 

Obrázek 2: Webový portál Muzea Karla Zemana .................................................................... 13 

Obrázek 3: Sbírka Militaria  ..................................................................................................... 14 

Obrázek 4:  Portrét Sarah Bernhardt ......................................................................................... 15 

Obrázek 5: Google art and Culture ........................................................................................... 16 

Obrázek 6: Interaktivní hra setři gumou  .................................................................................. 19 

Obrázek 7: Prohlídka Štoly Země Zaslíbené ............................................................................ 20 

Obrázek 8: Muzeum bez bariér – prohlídky pro děti  ............................................................... 21 

Obrázek 9: Volná navigace ve výstavě 65 unikátů  .................................................................. 27 

Obrázek 10: Možnost výběru kapitol na úvodní stránce ve výstavě Struktura myšlenky  ....... 28 

Obrázek 11: Možnost výběru kapitol v průběhu prezentace ve výstavě Struktura myšlenky .. 28 

Obrázek 12: Automatická navigace ve Studentské revoluci  ................................................... 29 

Obrázek 13: Interaktivní hra Match the meanings .................................................................... 31 

Obrázek 14: Příklad vlastní galerie ve virtuálním muzeu Eupeana .......................................... 32 

Obrázek 15: Lednice na přírodní led z pražské domácnosti z roku 1907 ................................. 33 

Obrázek 16: Mona Lisa ............................................................................................................. 34 

Obrázek 17: Vypravěč mnich František  .................................................................................. 35 

Obrázek 18: Vypravěč George Bardens  .................................................................................. 39 

Obrázek 19: Ukázka stručného textu v kapitole  ...................................................................... 43 

Obrázek 20: Interaktivní hra ve výstavě Where is Poland  ....................................................... 44 

Obrázek 21: Vypravěč George Bardens a změna mimiky  ....................................................... 45 

Obrázek 22: Navigace výstavou Zapomenutá válka ................................................................. 47 

Obrázek 23: Ukázka výkladu textu ........................................................................................... 52 

Obrázek 24:Animovaná mapa vzdálenosti  .............................................................................. 53 

Obrázek 25: Neznámá žena vyprávějící příběh Ticho .............................................................. 54 

 

   



95 
 

9. Přílohy 
 

Příloha 1: Dotazník v českém jazyce 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

 



98 
 

 

 

 



99 
 

 

 

 



100 
 

 

 

 

 



101 
 

 

 

 



102 
 

 

 

 



103 
 

 

 

 



104 
 

 

 

 



105 
 

 

   



106 
 

Příloha 2: Dotazník v anglickém jazyce 
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