
Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta

Katedra výtvarné výchovy

Bakalářská práce

Možnosti výstavy a její následné edukační transformace

Possibilities of the Exhibition and Its Educative Follow-up

Autor práce: Barbora Koblasová

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.

Studijní program: Specializace v pedagogice

Studijní obor: Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

2021



PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Možnosti výstavy a její následné

edukační transformace vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za

použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla

využita k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne 12.7. 2021 Podpis...........................................



PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych poděkovala vedoucí mé práce paní Doc. PhDr. Marii Fulkové, Ph.D. za

potřebné rady, odbornou pomoc, vstřícný přístup a podporu při psaní mé bakalářské práce.



Klíčová slova (česky):

Výstava, edukace, muzejní a galerijní pedagogika, transformace kulturního obsahu,

vizuální gramotnost

Klíčová slova (anglicky):

Exhibition, education, museum and gallery pedagogy, transformation of cultural contents,

visual literacy



Abstrakt (česky)

Tématem bakalářské práce Možnosti výstavy a její následné edukační transformace

jsou způsoby a formy adaptace tématu výstavy a jejího dalšího využití v rámci muzejní a

galerijní pedagogiky a školní edukace. Cílem teoretické části práce je definovat základní

pojmy a termíny z oboru muzejní a galerijní edukace a nastavit teoretický rámec tohoto

oboru. Pro účely práce je pozornost zaměřena zejména na aktuální tendence oboru, dětská

muzea a základní principy vizuální komunikace včetně komiksu jako didaktického

prostředku. Obsahem praktické části práce je popis přípravy a realizace muzejní výstavy

KOMenský v KOMiksu a další edukační tranformace výstavy ve formě doprovodných

metodik, pracovních listů, lektorských a edukačním programům ve školách a knihy

s Komenským do komiksu.

Abstract (in English):

The themes of the bachelor thesis called Possibilities of exhibition and its

educational follow-ups are means and forms of adaptation of exhibition theme and its

further usage under the museum and gallery’s pedagogy and school education. The aim

of the theoretical part of the thesis is to define the theoretical frames of the subject.

As for the reasons of this thesis the focus is pointed especially at current tendencies of the

subject, museums for children and basic principles of visual communication including

comix as didactical means. The practical part deals with a description of the preparation

and putting into practice of the exhibition Komenský in Comix (KOMenský v KOMiksu)

and further educational follow-ups of the exhibition in forms of side methodology,

worksheets, lector and educational programs in schools and books with Komenský into

comix.
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Úvod

„Muzejní sbírky a výstavní předměty jako celek uchovávají světové přírodní a kulturní

bohatství celé naší společnosti. Muzeum jako správce tohoto bohatství se zavazuje

prohlubovat poznatky o všech hmotných dokladech přírody, lidském poznání a zkušenosti.

Muzeum má povinnost sloužit lidstvu a veškerou svou činností osvětově působit na veřejnost s

cílem motivovat k tomu, abychom si vážili pestrého a bohatého světa, jenž je naším

dědictvím.“ Etický kodex muzeí, American Association of Museums (Americká muzejní

asociace), 20001

V dnešní době se již na výstavách v galeriích a v muzejních expozicích pravidelně

setkáváme s doprovodnými programy, komentovanými prohlídkami a tematickými programy

pro školy, jejichž součástí jsou pracovní listy a další aktivity. Návštěva muzea nebo galerie se

tak stává hodnotnou součástí výuky a ne jen jednodenním výletem. Muzejní a galerijní

pedagogika zažívá dynamický rozvoj, stává se nedílnou součástí práce kulturních institucí, od

těch lokálního významu až po ty mezinárodně uznávané. Výstavy či expozice se stávají díky

novým přístupům interaktivnější, dostupnější pro různé věkové skupiny a také pro

návštěvníky s handicapy. Změny v koncepcích se ale netýkají jen interiérů institucí, z jejich

iniciativy vznikají mnohé venkovní expozice, naučné stezky a umělecké instalace s

edukačním přesahem. S rozvojem digitálních technologií dochází k propojování reálného

světa se světem virtuálním. Návštěvník se tak může procházet expozicí nejen fyzicky, ale

prostřednictvím internetu může výstavu navštívit z pohodlí domova, může si vybírat z

nabízených aktivit a doprovodných programů. Součástí nabídky jednotlivých institucí jsou

také publikace k výstavám, odborná literatura a v neposlední řadě oblíbené upomínkové

předměty, které se váží k tématu.

Výstavy a expozice se tedy mění. Místo dlouhých textů a skleněných vitrín se

zaprášenými exponáty můžeme vidět architektonicky zajímavá řešení výstavních prostor,

doplněná interaktivními prvky, velkoplošnými projekcemi a dalšími technologiemi. Při práci s

informacemi jsou používány různé způsoby zpracování textů ve spojení s obrazem. Jedním

1 EdCom Task Force on Professional Standards. 2005. In: Edcom.org [online]. © 2002-2005 Excellence in
Practice: Museum Education Principles and Standards. Dostupné z:
http://www.edcom.org/professional_standards.asp

1

http://www.edcom.org/professional_standards.asp


takovým příkladem je výstava s názvem KOMenský v KOMiksu realizovaná v Národním

pedagogickém muzeu Jana Amose Komenského.

Cílem této bakalářské práce je popsat nejen okolnosti vzniku a průběh realizace této

výstavy, ale zejména na tomto konkrétním příkladu nastínit možnosti současné muzejní a

galerijní pedagogiky a její uplatnění v edukačních projektech. Výstava propojuje hned

několik paralel, jednou z nich je komiksové zpracování života J.A.Komenského od výtvarníka

L. Fibricha, ke kterému napsala text spisovatelka K. Smolíková, dále pak interaktivní

objekty, které jsou inspirované motivy z jednotlivých etap života J.A.Komenského. K výstavě

byly také vytvořeny pracovní listy, sloužící jako materiál k lektorským programům.

Komiks se v posledních desetiletích stal jak uznávanou formou výtvarného umění, tak

i edukačním prostředkem, který dovede vizuálním způsobem předávat informace. Stal se tedy

součástí učebnic, pracovních listů, knih a mnoha dalších materiálů. Jeho historii, základním

principům a možnostech využití bych se ráda věnovala v teoretické části práce.

Na výstavě KOMenský v KOMiksu se s komiksem setkáváme v podobě

velkoformátových tisků mapujících různá období života Komenského, který zde působí i jako

průvodce v podobě svého dětského já. Návštěvníci zde mají jedinečnou možnost nahlédnout

na Komenského nejen jako na moudře vyhlížejícího starce, ale také na člověka, který zažíval

podobné strasti a slasti života jako my všichni ostatní. Před očima návštěvníků ožívá celý jeho

životní příběh, který nám může být inspirací, ponaučením, ale i jakýmsi návodem na to, jak

nazírat na sebe a svět kolem. V aktivních zónách výstavy jsou interaktivní objekty, které na

přítomné komiksy navazují konkrétními motivy. Komiksové panely, metodiky a pracovní

listy se dají reprodukovat a přenášet do prostředí internetu a mohou tak být přístupné školám,

pedagogům a následně žákům ještě dlouho dobu po ukončení výstavy.
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1 Teoretická část

V této části bakalářské práce stručně představím obor muzejní a galerijní pedagogika,

jeho vznik a vývoj, a to jak u nás, tak i v zahraničním kontextu. Nastíním aktuálním tendence

v tomto oboru a část textu věnuji fenoménu dětských muzeí a galerií. Následně se zaměřím na

pojem muzejní edukace a muzejní vzdělávací programy s odkazem na konkrétní příklady

vybraných institucí. Posledním, ale neméně důležitým pojmem, je vizuální gramotnost, která

zde slouží i jako úvod pro uvedení další podkapitoly, kterou je komiks. Vzhledem k praktické

části, jejímž tématem je výstava komiksů, jsem zde zařadila krátký text o potenciálu komiksu

jako didaktického prostředku.

1.1 Muzejní a galerijní pedagogika

Muzejní a galerijní pedagogika je v rámci pedagogických věd poměrně nový pojem.

Některé definice zahrnují obě oblasti, tedy muzejní a galerijní pedagogiku, jako provázané a

rovnocené součásti jednoho oboru, jinde se setkáváme s definicí pouze jedné z nich.

Pedagogický slovník definuje obor muzejní pedagogika následovně:

„Nově se rozvíjející pedagogická disciplína zkoumající všechny aspekty využívání

muzeí a v nich uchovávaných sbírek pro vzdělávací a výchovnou činnost, např. didaktické a

metodické problémy vytváření specializovaných expozic (dětská muzea, muzea pro mládež),

přípravy zvláštních prohlídek pro školy, vyučovacích hodin a „dílen“ probíhajících v muzeu

aj…” 2

Muzejní a galerijní pedagogika má široké možnosti uplatnění a zasahuje i do mnohých

dalších pedagogických oborů, zejména do pedagogiky volného času. Muzejní a galerijní

edukační programy lze zařadit do volnočasových aktivit, protože jejich účastníky jsou nejen

školní skupiny, ale také rodiny s dětmi a další skupiny návštěvníků, např. senioři.

Mezi nejvíce využívané programy z rozsáhlé nabídky vzdělávacích aktivit muzeí a

galerií patří specializované vzdělávací programy pro školní skupiny. Muzea a galerie

připravují také mnoho aktivit určených rodinám, tématické výstavy s výtvarnými dílnami,

muzejní noci apod.. Pro seniory jsou většinou připraveny programy v podobě přednášek,

komentovaných prohlídek s průvodci či muzejními pedagogy.

2 PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Čtvrté, aktualizované vydání.
Praha: Portál, 2003. 129. s.
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Muzejní pedagogiku definuje Petra Šobáňová ve svém textu takto:

„Pojem muzejní pedagogika zůstává v našem pojetí vyhrazen pro označení vědecké

disciplíny, která se muzejní edukací zabývá. Podobně jako V. Jůva (2004, s. 110) docházíme k

závěru, „že v centru pozornosti muzejní pedagogiky stojí specifické edukační procesy

probíhající v muzejní instituci nebo ve vazbě na ni“. Výchovně-vzdělávací činnost muzea

podle tohoto autora začíná již při přípravě výstavy a realizuje se v konkrétním

výchovně-vzdělávacím procesu navazujícím na výstavu. Zdůrazňuje, že muzejní pedagogika

zkoumá veškeré pedagogické dění v muzeu.“ 3

Muzejní pedagogika se zabývá veškerým děním v prostředí muzea a procesy, které se

zde realizují. Integruje jak poznatky pedagogické, muzeologické a „oborové“ (zaměření

konkrétního muzea, obsah sbírek), tak i poznatky dalších souvisejících disciplín, jako je

psychologie, antropologie, sociologie, filozofie atd..4

1.2 Stručná historie muzejní a galerijní pedagogiky

Pedagogické aktivity v evropských muzeích mají dlouhé trvání. K jejich rozvoji

přispělo zejména francouzské osvícenství. Encyklopedisté Jean le Rond d’Alembert nebo

Denis Diderot již ve druhé polovině 18. století vytvořili koncepci veřejného muzea

zaměřeného i na vzdělávání nejširších vrstev obyvatelstva.5

Systematická muzejní pedagogická práce se objevuje již koncem 19. století. V této

souvislosti se připomíná Louvre, který má od roku 1880 patrně jako první muzeum stálou

muzejněpedagogickou službu.6

Počátky muzejní a zvláště galerijní a umělecké pedagogiky v Německu jsou spojeny

zejména s aktivitami Alfreda Lichtwarka. Roku 1885 se stal prvním ředitelem hamburské

Kunsthalle, kde zahájil a rozvinul intenzivní vzdělávací práci. Muzea se měla podle jeho

názoru snažit přitahovat nejširší publikum (především mládež) pestrou paletou nabízených

aktivit. Jeho programy pro děti a mládež se zaměřovaly nejen na prožívání a poznávání

pozorovaných uměleckých děl, ale vedly také k podněcování vlastní tvořivosti dětí.7

7 Tamtéž.
6 Tamtéž.

5 DOLÁK, Jan, Pavel HOLMAN, Lucie JAGOŠOVÁ, Vladimír JŮVA, Lenka MRÁZOVÁ, Michal ŠERÁK a
Petra ŠOBÁŇOVÁ. Základy muzejní pedagogiky: studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické
centrum muzejní pedagogiky, 2014. 8. s.

4 Tamtéž. 44. s.

3 ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní edukace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN
978-80-244-3003-4. 43. s.
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První použití termínu muzejní pedagogika se spojuje s prostředím německých muzeí

ve 30. letech minulého století, právě zde vznikla potřeba důrazněji vymezit vzdělávací funkci

muzea.8 Samotná vědní disciplína se ale vyprofilovala jako autonomní až ve druhé polovině

20. století, kdy se nejvíce podílela na jejím vzniku opět německá odborná veřejnost v čele s

Antonem Fingerlem a později Peterem Leem Kolbem.9

Téměř souběžný vývoj oboru můžeme zaznamenat v USA, kde spojujeme počátky

muzejní pedagogiky se jménem Thomase D. Nicholsna.10

V polovině 19. století se začala psát kapitola moderní muzejní pedagogiky. V té době

předložil svou koncepci přírodovědného muzea Emil Adolf Rossmüler (1806 – 1867).

Prostřednictvím sbírek chtěl obohatit především přírodopisné vyučování.11

Další významný krok v oboru muzejní a galerijní pedagogiky je připisován

americkému filosofovi a pedagogovi Johnu Dewey (1859 – 1952), který propagoval

myšlenku zřídit v centru školy muzeum, které se mělo stát samozřejmou a nedílnou součástí

výuky.12 Podobný názor – začlenit muzeum do školy – se již dříve objevil i v Evropě, ale

podobně jako později u Deweye, byl odmítnut. Jednoduše řečeno – škola by měla zůstat

školou a muzeum muzeem. Významný i pro současnost však byl důvod, proč chtěl Dewey

zřídit muzeum ve škole. Deweyův názor souvisel s jeho chápáním muzea, ve kterém viděl

„akumulovanou zkušenost celého lidstva“, tedy nenahraditelný zdroj lidského vědění.13

Problematikou spolupráce muzea se v rámci německých zemí školou zabýval také

reformní pedagog a berlínský muzejní pedagog Adolf Reichwein (1898 – 1944).14 Jeho

teoretická a praktická činnost měla mimořádný význam pro rozvoj muzejní edukace v období

fašistického Německa. Působil od roku 1939 až do své popravy nacisty roku 1944 jako

vedoucí oddělení Škola a muzeum v Muzeu německého národopisu v Berlíně. Reichwein

14 KAPUSTOVÁ, Irena. Cesty a možnosti současné muzejní a galerijní pedagogiky. EMuzeum [online]. 2018, 1.
s.

13 DOLÁK, Jan, Pavel HOLMAN, Lucie JAGOŠOVÁ, Vladimír JŮVA, Lenka MRÁZOVÁ, Michal ŠERÁK a
Petra ŠOBÁŇOVÁ. Základy muzejní pedagogiky: studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické
centrum muzejní pedagogiky, 2014. 8. s.

12 KAPUSTOVÁ, Irena. Cesty a možnosti současné muzejní a galerijní pedagogiky. EMuzeum [online]. 2018, 1.
s.

11 KAPUSTOVÁ, Irena. Cesty a možnosti současné muzejní a galerijní pedagogiky. EMuzeum [online]. 2018, 1.
s.

10 JAGOŠOVÁ, Lucie, JŮVA, Vladimír, MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika. Metodické a didaktické
aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. 41 s.

9 JAGOŠOVÁ, Lucie, JŮVA, Vladimír, MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika. Metodické a didaktické
aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. 39 s.

8 JAGOŠOVÁ, Lucie, JŮVA, Vladimír, MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika. Metodické a didaktické
aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. 38 s.
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zdůraznil, že podstatný aspekt kvalitní spolupráce muzea a školy tvoří motivace a správná

odborná příprava učitelů, na které by se měla podílet i samotná muzea.15

V 70. a 80. letech nastala mezinárodní diskuse o vzdělávací činnosti muzea a její

podobě. Důležitost problematiky dokládá i účast organizace UNESCO. Za jednu z prvních

mezinárodních muzejně pedagogických institucí můžeme považovat Výbor pro výchovu a

kulturní činnost, který vznikl pod zastřešením mezinárodní organizace Mezinárodní muzejní

rady už v roce 1948.16

V naší historii je za prvního představitele muzejní pedagogiky považován Jan Ámos

Komenský (1592 – 1670) se svojí ideou zřízení speciální instituce pro vzdělávání a výchovu

širokých vrstev obyvatelstva ve spojení s muzeem. Cílem bylo prezentovat historii či přírodu

formou sbírkových exponátů.17

Prvopočátky oboru u nás stejně jako ve světě úzce souvisí s dobou otevírání prvních

muzejních sbírek veřejnosti. Nejvýznamnější česká instituce v tomto oboru je Národní

muzeum, které bylo založeno v roce 1818 jako Vlastenecké muzeum. Předměty do svých

sbírek získávalo z darů domácích šlechticů. V Čechách dochází k rozvoji muzejnictví právě v

době národního obrození. Zastavení dynamického rozkvětu způsobila zejména první a druhá

světová válka a následná změna politické situace, kdy dochází ke značnému zpomalení

vývoje nejen kulturních, ale i dalších odvětví.18

Muzejní pedagogika jako samostatný obor vzniká v Československu až v 90. letech

20. století. Do této doby je vnímána jako součást profese muzejníka. V případě teoretického

zázemí je to stejné. Samostatná publikační činnost v podstatě neexistovala, proto narážíme

pouze na drobné střípky v odborných periodikách muzejního rázu, jakým byl např. časopis

Muzejní a vlastivědná práce. 19

K největšímu skoku v rozvoji institucionální pedagogiky došlo v 60. letech 20. století,

kdy se muzea i galerie začaly otevírat školám a v největších institucích začaly být

19 Tamtéž.

18 VĚTROVCOVÁ, Radka. Využití vzdělávacích muzejních programů ve školním prostředí: The application of
educational museum programs at school enviroment [online]. Praha, 2017, 11. s.

17 KAPUSTOVÁ, Irena. Cesty a možnosti současné muzejní a galerijní pedagogiky. EMuzeum [online]. 2018, 1.
s.

16 JAGOŠOVÁ, Lucie, JŮVA, Vladimír, MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika. Metodické a didaktické
aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010. 41 s., ICOM – International Council of Museums (Mezinárodní
muzejní rada) založena 1946, CECA – Council of Educaion and Cultural Action (Výbor pro kulturu a kulturní
činnost) založen 1948

15 DOLÁK, Jan, Pavel HOLMAN, Lucie JAGOŠOVÁ, Vladimír JŮVA, Lenka MRÁZOVÁ, Michal ŠERÁK a
Petra ŠOBÁŇOVÁ. Základy muzejní pedagogiky: studijní texty. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické
centrum muzejní pedagogiky, 2014. 8. s.
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připravovány programy pro žáky různých stupňů škol. Z českého prostředí je třeba jako

odborníka zabývajícího se teorií muzejní pedagogiky jmenovat pedagoga, etnografa a

muzeologa Josefa Beneše (1917 – 2005)20. Zdůrazňoval úlohu muzea v procesu výchovy a

vzdělávání. Propojení světů muzea a školy se věnoval již od 60 let minulého století. 21

Významná změna přichází po roce 1989, kdy má české muzejnictví opět možnost

navázat na prvorepublikovou tradici, kdy se drželo na srovnatelné úrovni s vyspělými

evropskými státy. 22

Dokladem toho je např. fakt, že Československá republika patřila mezi zakládající

členy organizace ICOM neboli Mezinárodní muzejní rady. Nutná změna vyvstala zejména v

oblasti historických sbírek a jejich prezentaci veřejnosti. Muzea započala snahu navázat na

nové trendy běžné v zahraničí, do kterých spadala i disciplína muzejní pedagogiky.23

Vše se dlouhou dobu dělo v prostředí chybějícího právního ukotvení, proto se obor

muzejní pedagogiky začal rychleji rozvíjet až po roce 2000, kdy došlo ke stabilizaci

společenských poměrů a jasnému definování muzeí a galerií s ohledem na jejich vzdělávací

funkci. Muzejní edukací se tak blíže zabývá až vládní koncepce z roku 2003, která řeší rozvoj

muzejnictví mezi léty 2003 – 2008.

Další osobností, která rovněž významně přispěla k rozvoji edukačních aktivit muzeí

především svou manažerskou prací v projektu a následnou stejnojmennou publikací „Brána

muzea otevřená“, je Alexandra Brabcová. Program „Brána muzea otevřená“ Nadace Open

Society Fund Praha zkoumal v letech 1997 – 2002 možnost, jak rozšířit veřejné působení

současných regionálních a městských muzeí.“24

Cílem a úkolem muzea i galerie 21. století je uvítat návštěvníka a vtáhnout ho do

dialogu s minulostí, na současnost pohlížet jako na skutečnost, kterou všichni spolu

vytváříme. Instituce se tak stávají divadlem či tvůrčí dílnou, kde jsou návštěvníci účastníky

děje a ne pouze pasivními konzumenty. Architekt Boris Micka, ředitel španělské firmy

navrhující a realizující muzea, vnímá muzeum jako divadlo poznání. Říká: „Zapomeňte na

nudné vitríny, ocitnete se v říši divů.“ 25

25 KAPUSTOVÁ, Irena. Cesty a možnosti současné muzejní a galerijní pedagogiky. EMuzeum [online]. 2018, 5.
s.

24 BRABCOVÁ, Alexandra, ed. Brána muzea otevřená: [průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea].
Náchod: Juko, [2003]. ISBN 8086213285.

23 Tamtéž.

22 VĚTROVCOVÁ, Radka. Využití vzdělávacích muzejních programů ve školním prostředí: The application of
educational museum programs at school enviroment [online]. Praha, 2017, 12. s.

21 Tamtéž.

20 KAPUSTOVÁ, Irena. Cesty a možnosti současné muzejní a galerijní pedagogiky. EMuzeum [online]. 2018, 2.
s.

7



1.2.1 Aktuální tendence muzejní pedagogiky

V současnosti se pak problematice a otázkám muzejní pedagogiky věnují například

Vladimír Jůva a Petra Šobáňová.

„Soudobá muzejní pedagogika (v širším kontextu kulturní pedagogiky i ve

specifickém zaměření na zprostředkování umění v pedagogice galerijní) chápe podstatu

edukační funkce muzea jako:

• pomoc v prohloubení muzejní edukace

• pomoc při procesech lidského učení v muzeu nebo ve vazbě na tuto instituci

• pomoc ve zkvalitnění muzejní komunikace

• pomoc ve „stavbě mostů k porozumění kultury“

• pomoc k rozvoji kvality života

• pomoc dětem a mládeži v naplňování jejich legitimního práva na svébytnou dětskou

kulturu

• pomoc při řešení současných rostoucích vzdělávacích nároků informační společnosti

• pomoc v tradiční kooperaci se školou

• pomoc ve smysluplné náplni volného času

• pomoc při realizaci muzejní činnosti

• pomoc v integraci postižených a znevýhodněných jedinců do kulturního života a

další…“26

1.3 Dětská muzea a galerie

V rámci muzejní pedagogiky se také můžeme setkat s fenoménem tzv. dětských

muzeí. Vznik dětským muzeí definován podle Vladimíra Jůvy:

„Tento typ muzejnictví zahrnuje muzejní pedagogika takřka od svých počátků. Dětská

muzea píší svou historii už přes sto let. První vznikala v USA a později v Německu. Vůbec

prvním dětským muzeem bylo Brooklynské dětské muzeum založené v New Yorku v roce

1899.”27

Tato muzea jsou specifická svým výhradním zaměřením na dětského návštěvníka.

Právě na jejich půdě mají významnější úlohu pedagogické přístupy nežli běžná muzejní

27 JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum. Edukační fenomén pro 21. století. Brno: Paido, 2004, 33. s.
26 JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum. Edukační fenomén pro 21. století. Brno: Paido, 2004, 110.s.
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činnost. Dětská muzea proto logicky nabízejí nejpropracovanější a nejširší strukturu školních

vzdělávacích programů.

U nás se fenoménem dětských muzeí podrobně zabývá již výše citovaný autor

Vladimír Jůva:

„Otevřenost dětských muzeí souvisí především se dvěma oblastmi. Jde jednak o

evidentní aspekty týkající se výše vstupného, otevírací doby, dopravní obslužnosti ad. Druhá a

mnohdy významnější skutečnost determinující otevřenost dětského muzea souvisí s jeho

celkovým sociálním klimatem, pocitem svobodné tvůrčí činnosti, atraktivnosti, možnosti

participace ap.“28

Tento typ muzeí má svá výrazná specifika. Jak autor dále uvádí, základním

komunikačním prostředkem je výstava nebo expozice:

„Dětské muzeum představuje z pedagogického pohledu specifickou edukační instituci.

Jeho bázovým komunikačním a edukačním prostředkem je na rozdíl od výuky ve škole výstava.

Posláním expozic a výstav je v každém muzeu přiblížit význam sbírkových fondů a především

pak iniciovat komunikaci mezi obsahem výstavy a návštěvníkem.“ 29

Muzejní komunikace může probíhat:

1. V rámci kontaktu samotné výstavy s návštěvníkem,

2. Za podpory muzejního pedagoga (lektora, kurátora) ve výstavě,

3. Za využití dalších doprovodných muzejně didaktických materiálů 30

Nejznámější dětská muzea a galerie u nás:

Dětské muzeum při Moravském zemském muzeu v Brně.

„Uznávaným protagonistou muzejně pedagogických aktivit pro děti, mládež i dospělé

se specifickými potřebami je již více než deset let brněnské Dětské muzeum Moravského

zemského muzea. Prakticky od počátku své činnosti v roce 1992 se jeho tvůrci snažili, aby

jednotlivé muzejně pedagogické programy byly vhodné i pro tělesně i zrakově postižené

děti.“31

Dnes nabízí dětské muzeum několik programů pro školy, pro rodiny s dětmi. ve své

nabídce má také virtuální výstavu.

31 JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum. Edukační fenomén pro 21. století. Brno: Paido, 2004, 157. s.
30 JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum. Edukační fenomén pro 21. století. Brno: Paido, 2004, 131. s.
29 JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum. Edukační fenomén pro 21. století. Brno: Paido, 2004, 131. s.
28 JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum. Edukační fenomén pro 21. století. Brno: Paido, 2004, 154. s.
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Charakteristika oddělení dětského muzea:

● napomáhá k šíření výsledků práce odborných oddělení MZM popularizační

formou, která přibližuje problematiku širokému spektru návštěvnických skupin

● zajišťuje muzejně pedagogickou a lektorskou činnost, přípravu specializovaných

programů a tvorbu didaktických materiálů k výstavním projektům

● nabízí rozšíření vzdělávacích možností formou výukových programů v návaznosti

na rámcové vzdělávací programy

● připravuje vlastní výstavní projekty, tematické sobotní a prázdninové programy

● pro studenty SŠ a VŠ muzeologických, pedagogických či uměnovědných oborů

poskytuje poradenský a metodický servis v oblasti muzejní edukace32

Sladovna Písek - Galerie hrou

Další významnou institucí je dětská galerie Sladovna v Písku. Hlavní dramaturgickou

osou Sladovny Písek, o.p.s. je programový koncept „Galerie hrou“ . V něm se spojilo téma

knižní ilustrace, hlavního tématu obecně prospěšné společnosti, s tím, co je pro rozvoj

každého dítěte klíčové a to je „hra“. „Galerie hrou“ je prostorem, kde si společně hrají a tvoří

děti a dospělí, kde se od sebe navzájem učí, kde je možné volně a přirozeně přecházet hranici

mezi světem dětí a dospělých.33 V současné době je galerie Sladovna největší dětskou galerií

u nás. V rámci koncepce „Galerie hrou“ připravuje dvě až tři interaktivní expozice ročně,

včetně kvalitních lektorských programů. Jak uvádí na svých webových stránkách, školí své

lektory tak, aby maximálně naplňovali odkaz J. A. Komenského „škola hrou“.34

V nabídce galerie je také pronájem výstav. Sladovna Písek je producentem drtivé

většiny interaktivních expozic, které veřejnosti představuje. Po ukončení výstavní doby je

každý projekt uskladněn a připraven na další instalaci. Jakoukoliv autorskou výstavu

Sladovny si tak lze pronajmout a otevřít v jiných prostorách. Součástí pronájmu je také

pomoc při instalaci, uzpůsobení výstavy a lektorský program pro školní skupiny včetně

zaučení.35

35 Tamtéž.
34 Tamtéž.
33 Dostupné z:  https://www.sladovna.cz/
32 Dostupné z:  http://www.mzm.cz/detske-muzeum/
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Galerie GUD

Společnost Umění pro děti, o.p.s. byla založena jako nezisková organizace za účelem

podpory vztahu dětí k umění. Hlavním cílem edukačních programů je správně podchytit

vnímání dětí na začátku jejich rozvoje a pomoci se jim vymanit ze současného trendu vnímání

masové kultury. Prvním realizačním projektem Galerie umění pro děti GUD byl víceúčelový

multimediální prostor věnovaný dětem od cca 2 do 13 let, realizovaný v Galerie umění pro

děti na Nám. Franze Kafky u Staroměstského náměstí v Praze.

„Je pochopitelné, že umělecká díla jedinečné hodnoty ve veřejných galeriích chrání

všude příkaz „Nedotýkejte se!“ V Galerii umění pro děti GUD je všechno naopak. Děti jsou

nejen těmi nejdůležitějšími návštěvníky, ale i specifickými „partnery“ umělců a „spolutvůrci“

exponátů. Vystavená díla totiž nemají definitivní podobu. Umělci od počátku koncipují pro

tuto galerii svá díla tak, aby na nich děti mohly dále aktivně pracovat, prožily si použitý

materiál, zkusily si výtvarnou techniku, rozvíjely náměty svou fantazií, intenzivně zapojily

všechny smysly.”36.

Jak říkají autoři koncepce galerie, cesta k pochopení a prožití uměleckého díla vede

děti prostřednictvím jejich vlastní výtvarné aktivity, odpovídající jejich věku, možnostem i

zkušenostem. Galerie umění pro děti GUD by se chtěla stát místem, kde bude mít celá rodina

otevřený přístup nejen k exponátům, ale i k společné tvorbě. 37

Galerie hledala dlouho nové místo působení, v současné době sídlí v nově otevřeném

Ateliéru Rychta na Výstavišti. Svou činnost zahájila obnovenou interaktivní výstavou

Květina, která je rozdělena na edukativní a interaktivní část. V edukativní části je

prostřednictvím několika uměleckých děl znázorněna časová osa vnímání symbolu květiny v

umění od středověku až po 20. století. Interaktivní část se zaměřuje na 7 uměleckých děl a tím

jsou repliky obrazů od Vincenta Van Gogha, Pabla Picassa, Paula Klee, Gustava Klimta a

dalších. V rámci výstavy uvidíte i díla současných českých umělců, kteří připravili vlastní

pojetí pojmu květina jako je např. Jiří David, Lukáš Musil, Stanislav Diviš, Jan Gemrot,

Milan Kunc, Petr Nikl, Micl, Petr Písařík, Vladimír Skrepl,Antonín Střížek, Michal Škapa,

Jakub Špaňhel a Yvonne Vácha.38

38 Dostupné z:
https://www.vystavistepraha.eu/kalendar-akci/detail/vystava-kvetina/?fbclid=IwAR0I5shreAmG18ktYcIxDooYv
sUrhOGCv4V3xmmlyVyS6z25j4CByyuyUcU

37 Tamtéž.
36 Dostupné z: http://www.galeriegud.cz/
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1.4 Muzejní edukace

V nejobecnějším významu označuje edukace jakékoliv situace při nichž probíhá

nějaký edukační proces, tj. dochází k nějakému druhu učení.39 Muzejní edukace je proces,

vázaný svou podstatou na instituci muzea. Má svá specifika, pravidla, cílové skupiny,

metodiky. Jedním z největších potenciálů muzejní edukace je samotný prostor muzea,

expozice nebo výstavy. Již samotná atmosféra muzejní budovy evokuje v návštěvníkovi různé

pocity, vzpomínky nebo očekávání. Nejen prostředí a exponáty, ale důležité jsou především

obsahy vzdělávacích programů a lidé, kteří je návštěvníkům zprostředkovávají.

„Působení a významy budov, výstavních sálů, architektonické řešení výstav nebo

sbírek, kurátorská pojetí obsahů, informační zázemí pro diváky/návštěvníky, návštěvy ve

skupině s učitelem nebo průvodcem, aktivní role muzejního/galerijního pedagoga, přítomnost

či role kustodů, to vše – ve zkratce – mění podstatně podmínky, metody a cíle vzdělávání a v

posledku způsoby percepce uměleckých děl, než jak jsme je zvyklí vnímat z reprodukcí a

výkladů v knihách o umění nebo jako opěrný rámec výtvarné činnosti ve škole.“40

Muzeum má obrovský potenciál v prostorách, které jsou většinou přizpůsobené tématu

muzea. Pokud jde o muzeum, které prezentuje téma historické, bývají to objekty s dlouhou

historií, technická muzea využívají prostory vhodné pro instalace poměrně velkých exponátů,

umělecké sbírky mají velké nároky na klimatické podmínky, osvětlení apod. Různé jsou také

požadavky na zázemí, depozitáře sbírek, přednáškové místnosti a badatelny. Součástí muzeí

jsou také odborné knihovny, zázemí pro návštěvníky, herní zóny. To vše definuje prostředí

muzea, jeho klima, prostředí a možnosti. Ze zaměření muzea, z konkrétní expozice nebo

tématické výstavy vycházejí muzejní vzdělávací programy.

1.4.1 Muzejní vzdělávací programy

Vzdělávací programy v muzeích připravují většinou muzejní pedagogové ve

spolupráci s kurátory, autory výstav nebo expozic a s dalšími odborníky. Připravit dobrý

muzejní vzdělávací program je poměrně náročný úkol. Je třeba spojit odborné vědomosti z

40 FULKOVÁ, Marie, Lucie HAJDUŠKOVÁ JAKUBCOVÁ a Vladimíra SEHNALÍKOVÁ. Vzdělávání v
oblasti kulturní identity národa se zaměřením na galerie, muzea a školy.: Možnosti realizace vzdělávacího
programu v galerii a muzeu ve spolupráci se školou [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická
fakulta a Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013 [cit. 2021-7-9]. Dostupné z:
https://kvv.pedf.cuni.cz/KVV2-102-version1-editovana_metodika1predskolaoprava.pdf

39 PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška, MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Čtvrté, aktualizované vydání.
Praha: Portál, 2003. 53. s.
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daného tématu, didaktické dovednosti, znalost cílové skupiny, pro kterou je program určen

apod. Pokud je program určen předškolním a školním dětem, neobejde se autor programu bez

znalosti rámcových vzdělávacích programů pro příslušný vzdělávací stupeň.

„Zásadním rámcem galerijních/muzejních programů edukace je jejich vazba na

Rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé typy a stupně škol, oblast Umění a kultura,

která je reprezentována dvěma předměty, a to výtvarnou a hudební výchovou, s dramatickou

výchovou jako doplňujícím vzdělávacím oborem. Jejich obsahy lze spojovat, komparovat a

posilovat ve vzájemném působení.“41

Při přípravě vzdělávacího programu je v první řadě třeba stanovit cíl, popřípadě další

dílčí cíle. Definování cíle je důležité zejména pro pedagogickou reflexi, protože je třeba

porovnávat původní záměr s pedagogickou realitou, s výstupy z programů apod.

U jednotlivých programů se používají různé metody a formy, které jsou závislé na

vybavení muzea (např. technologické vybavení, prostorové a materiální zázemí), na

personálním obsazení muzea, na finančním rozpočtu atd.

Pokud je vzdělávací program určen pro školy, musí mít návaznost na RVP, jak již bylo

zmíněno výše. Pedagogové přednostně zařazují do výuky aktivity, které vhodně doplňují

tematické plány. Může se jednat o témata z probíraného učiva nebo aktivity navazující na

průřezová témata. Programy také mohou nabízet témata z prevence sociálně patologických

jevů, péče o zdraví a psychohygieny.

Jednotlivá témata a druhy programů jsou většinou velmi pečlivě popsané na webových

stránkách muzea. Obsahují základní anotace, autory programů, metodické materiály, pracovní

listy a také odkazy na odbornou literaturu nebo další aktivity související s tématem.

Velmi podrobnou metodiku pro tvorbu, realizaci a evaluaci vzdělávacích programů

včetně příkladových studií zpracoval kolektiv autorů v rámci Programu aplikovaného

výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury ČR.42

V kapitole Obecné principy galerijní a muzejní edukace formulují autoři na základě

získaných dat z výzkumu a jejich analýzy tři obecné principy, které jsou klíčové pro tvorbu,

realizaci a evaluaci vzdělávacích programů:43

43 Tamtéž.
42 Tamtéž.

41 FULKOVÁ, Marie, Lucie HAJDUŠKOVÁ JAKUBCOVÁ a Vladimíra SEHNALÍKOVÁ. Vzdělávání v
oblasti kulturní identity národa se zaměřením na galerie, muzea a školy.: Možnosti realizace vzdělávacího
programu v galerii a muzeu ve spolupráci se školou [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická
fakulta a Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2013 [cit. 2021-7-9]. Dostupné z:
https://kvv.pedf.cuni.cz/KVV2-102-version1-editovana_metodika1predskolaoprava.pdf
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Obecné principy galerijní a muzejní edukace:

1. diskursivní model edukačních programů

2. třístupňový časový model vzdělávacích programů:

3. propojení různých složek výtvarného umění a dalších uměleckých forem44

První princip – diskurzivní model edukačních programů:

Podle autorů výzkumu je definován pojmem diskurz. Autoři ho v textu pojímají

„nejen jako rozpravu nebo promluvu, ale také symbolický řád a režim, který usměrňuje a

určuje, jakými způsoby je interpretován a reprezentován – v nejširším slova smyslu – svět.“45

Téma diskurzu jako zásadního tématu by se mohlo dále široce rozvíjet, jeho podrobný

popis z mnoha úhlů pohledu lze nalézt např. v publikaci Marie Fulkové - Diskurz umění a

vzdělávání. 46 Pro účely této práce použijeme některé citace z výstupu výše uvedeného

výzkumu:

Diskurz odkazuje ke konstruktivistickým pedagogickým teoriím. V základu

diskurzivní výstavby poznání stojí myšlenka, že „diskurs je sociální akcí a prostřednictvím

určitých pravidel a mediačních kulturních elementů (jazyk, řeč, vizuální zobrazení a

multimediální reprezentace, atd.) vytváří významy a socio–kulturní praxi. Diskurs je tedy

historicky a sociálně proměnlivé pole „výpovědí“, které jsou vždy vázány na pole „užití“.47

Význam diskurzu lze podle autorů výzkumu shrnout takto:

Pro galerijní a muzejní pedagogiku, rovněž tak pro výtvarnou výchovu jako školní

předmět má koncept diskursivního pole výpovědí význam zásadní, neboť

A) umožňuje rovnocenně zahrnout výpovědi dětí, žáků, studentů, a to i výtvarné,

neverbální, kterým normálně nebývá ve škole věnována zvláštní pozornost, tak

B) koncept výpovědi jako obsahové domény, z níž pedagogové vycházejí při výběru

mediačních přístupů v podobě výběru prvků a didaktických postupů pro tvorbu edukačních

programů.

Princip druhý – třístupňový časový model vzdělávacích programů:

Tento model se objevuje v současnosti stále častěji. Jedná se o promyšlenou vazbu

mezi školní výukou a galerijním/muzejním edukačním programem, která má minimálně tři

47 Tamtéž.
46 Dostupné z: https://kvv.pedf.cuni.cz/KVV2-102-version1-editovana_metodika1predskolaoprava.pdf
45 Tamtéž
44 Tamtéž.
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fáze. Jednotlivé fáze se liší časovou a personální náročností pro pedagoga i edukační

oddělení:

- jednostupňový model: pedagog si vybere program, který nějakým způsobem souvisí

se ŠVP školy a tématickým plánem a se třídou tento program v muzeu nebo galerii

navštíví. Organizačně nejméně náročné, efektivita nepříliš vysoká.

- dvoustupňový model: pedagog si vybere program a k návštěvě muzea přiřadí výukový

celek buď před návštěvou muzea nebo bezprostředně po ní. Jak ze strany kurátora

vzdělávacích programů, tak ze strany vyučujících vyžaduje tento model

a) aktivnější přístup ke vzdělávacímu procesu a galerijnímu/muzejnímu provozu

b) hlubší znalost vztahu vzdělávacího programu a školní výuky

c) hlubší znalost vzdělávacího obsahu a jeho kontextů.

- třístupnový model má tři fáze:

1. první fáze: vyučující nebo pedagog z galerie/muzea připravuje ve školní výuce žáky

na návštěvu galerie/

2. druhá fáze: školní pedagog nebo pedagog z galerie/muzea vede vzdělávací program v

galerii/muzeu.

3. třetí fáze: vyučující nebo pedagog z galerie/muzea ve školní výuce navazuje na

tematizované obsahy ze vzdělávacího programu.

Výhodou vzdělávacího modelu je jeho vzájemná návaznost škola-muzeu-škola, jeho

úskalím je časová náročnost a vysoké nároky na odbornost a sociální komunikaci.

Princip třetí – propojení různých složek výtvarného umění a dalších uměleckých forem:

Třetí princip vychází z předpokladu, že umělecké dílo je možné poznávat pouze v

kontextech. Edukační programy, zprostředkující prožitek uměleckého díla, musí být

komplexními celky. Umění je rozvinutým systémem výtvarných, hudebních a jiných znaků,

programy mohou využívat multimediální interaktivní podklady, pracovat s hudebními

ukázkami, s vizuálním jazykem artefaktů, rukopisem umělce a dobovým kulturním

kontextem: „Pojetí výtvarného umění jako provázané znakové struktury je inspirací pro

výtvarnou výchovu i galerijní a muzejní edukaci, které jsou založeny na komunikaci a

kreativitě sociální povahy.”48

48 Dostupné z: https://kvv.pedf.cuni.cz/KVV2-102-version1-editovana_metodika1predskolaoprava.pdf
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DOX

Jedna z institucí, která má velmi dobře propracované vzdělávací programy a která

může sloužit jako vzor galerijní edukace, je centrum současného umění DOX v Praze.

Jednotlivé částí programů aktivně rozvíjejí klíčové kompetence. Vzdělávací programy Centra

současného umění DOX navazují na Rámcové vzdělávací programy, co se týče teoretického

základu i praktického uplatnění. Programy vycházejí především ze zpracování RVP předmětu

Výtvarný obor pro základní školy a gymnázia.49 Vzdělávací programy vycházejí z principu

zážitkového učení a neformálního vzdělávání, což se v praxi projevuje skrze přímé setkání s

autory, díly, práce formou workshopů apod.

Jeden edukační program se jmenuje Galerie hrou. Je to netradiční způsob, jakým

mohou děti poznat Centrum současného umění DOX, aktuální výstavy a nejen to. Desky s

pracovními listy a tvůrčí úkoly spolu s brašnou s různými výtvarné materiály interaktivním

způsobem provedou expozicemi, umožní diskutovat nad vystavenými uměleckými díly,

architekturou i designem, tvořit, hrát si a pořádně si návštěvu Centra DOX užít.50

Mezi další soukromé instituce věnující se muzejním edukačním programům se řadí

např. muzeum Kampa, Nová galerie apod.

Národní galerie

Nejen soukromé ale také státní muzejní a galerijní instituce mají již svá edukační

centra a vzdělávací programy. Jednou takovou institucí je Národní galerie která své

vzdělávací programy uvádí takto:

„Naše programy vtahují díla do reálného života. Reagujeme na současné dění a

trendy. V programech vám nabízíme možnost objevovat, jak umělecká díla vznikají, zkoušet

různé techniky a postupy, dešifrovat originální přístupy umělců. Nepředáme vám nikdy

veškeré informace. Necháme vám prostor k jejich individuálnímu objevování. Učíme se spolu

s vámi  –  společně.”51

51 Dostupné z:  https://www.ngprague.cz/o-nas/stranka/proc-jit-se-skolou-do-galerie
50 Dostupné z: https://www.dox.cz/vzdelavani
49 Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy https://www.dox.cz/vzdelavani
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Mezi další významné státní instituce věnující se muzejní edukaci se řadí například

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Moravská galerie, galerie Rudolfinum, Oblastní

galerie Liberec, GASK apod.

1.4.2 Vizuální gramotnost

„Koncept vizuální gramotnosti se vyvíjí přibližně posledních padesát let jako odpověď

na prudce se rozvíjející nové způsoby komunikace a rostoucí vliv vizuálních médií. Termín

vizuální gramotnost byl poprvé použit v roce 1969, kdy byla svolána první národní konference

vizuální gramotnosti.”52 Existuje řada definic vizuální gramotnosti. Obecně je chápána jako

schopnost číst a rozumnět vizuálnímu sdělení. Nabízí se analogie s čtenářskou gramotností,

schopností pochopit význam čteného textu, kdy nejde jen o dovednost čtení a psaní. Vznik

termínu vizuální gramotnost sice souvisí s rozvojem vizuálních médií a moderní společnosti,

podstata vizuální komunikace a tedy i potřeba jí rozumět sahá daleko do historie.

„Mnohočetné gramotnosti s důrazem na funkční gramotnost vizuální a sociální,

kritické reflexivní myšlení, to jsou způsobilosti nutné pro porozumění komunikačním výměnám

v soustavách vizuálních jazyků a také pro porozumění vztahům a existenciálním kontroversím

současného „přirozeného“ světa.” 53

Funkční definice, která byla navržena zejména pro účely měření, byla formulována

během mezinárodního setkání odborníků při UNESCO v roce 2003:

„Gramotnost je schopnost rozpoznat, porozumět, interpretovat, tvořit, komunikovat a

počítat pomocí psaných a tištěných materiálů spojených s rozmanitými kontexty. Gramotnost

zahrnuje souvislé učení umožňující jedinci dosažení jeho cílů, obohacení znalostí a potenciálu

a plnou účast na životě komunity a širší společnosti.“ (UNESCO 2004)54

1.4.3 Komiks

Schopnost a úroveň vizuální komunikace je základním předpokladem pro porozumění

komiksové formě sdělení. Komiks spojuje text s obrazem, což znamená, že se při čtení textu

54 Tamtéž. 12. s.
53 Tamtéž, 12. s.

52 ROCHESTER in FIŠEROVÁ, Zuzana. Vizuální gramotnost jako základní soubor kompetencí empirického
diváka pro tvorbu a čtení významů kulturních artefaktů [online]. Praha, 2015 [cit. 2021-7-8]. Dostupné z:
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/64204/140043815.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze, 12 .s.
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děj usazuje přímo do kontextu vizuálního děje. Obraz zde není jen ilustrativní součást textu

(jako je tomu mnohdy u knižní ilustrace), ale s textem spoluvytváří  funkční celek.

„Nejdůležitějším rysem komiksů však je, že se uplatňují jako vizuální metafora, která

zveličováním charakteristických znaků vyvolává intenzivnější a bohatší asociace, než by o

znázorňovaných jevech bylo možné získat v reálné situaci.”55

Komiks jako didaktický prostředek díky svým výrazovým prostředkům dokáže i

poměrně složitá témata transformovat do podoby, která je pro čtenáře vstřícná a lépe

uchopitelná. Obrazová povaha komiksů napomáhá rychlejšímu a často i přesnějšímu vhledu

do znázorňované problematiky, může proto lépe vyhovovat vzdělávacím potřebám

současných žáků a může přispívat k větší motivaci.

Textová složka je ale pro didaktické fungování komiksu neméně důležitá. Vyskytuje se

obvykle ve formě tzv. bublin nebo jako záhlaví panelu. Dokresluje smysl zobrazovaného, a je

proto zásadní pro celkové pochopení informace obsažené v komiksu.56

Komiks má výrazně zprostředkující charakter. Důležité pojmy jsou v komiksech

zvýrazněny, např. obrazovými figurami, stylem písma. Toho lze využít např. při osvojování

nových pojmů, jmen nebo letopočtů.

„Méně zřejmou, avšak neméně důležitou součástí komiksu je sémantický prostor mezi

panely, který čtenáři umožňuje domýšlet, co a jak se v komiksu odehrává. Jeho

prostřednictvím se tak žáci mohou aktivně zapojovat do interpretace komiksu a jeho

přeměňování v ucelený příběh.”57

Komiks jako didaktický prostředek v edukaci má své silné, ale také slabé stránky:

Silné stránky

• Komiksy představují žákům blízké znázornění učiva. Obsahují názorná zobrazení

jevů, situací a minimum textu. Mohou tak lépe vyhovovat vzdělávacím návykům a specifickým

vzdělávacím potřebám současné Net-generace žáků.

57 Tamtéž. 53. s.

56 TRNOVÁ, Eva, Tomáš JANKO a Karolína PEŠKOVÁ. Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich
edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku. Scientia in educatione [online]. 2016, 2016, 64 [cit. 2021-7-8].
Dostupné z: file:///C:/Users/PC/Downloads/225-Text%20%C4%8Dl%C3%A1nku-9651-1-10-20201219.pdf, 53.
s.

55 Fry, Wilson & Overby, 2013: s. 163–164
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• Komiksy mají pro žáky značný motivační potenciál. Učivo znázorňují neobvyklým,

mnohdy humorným, způsobem. Přispívají tak ke snižování napětí a úzkosti v náročné výuce

(např. obavy z nesprávných odpovědí) a mohou napomáhat hlubšímu porozumění tématům.

• Výrazové prostředky komiksu znázorňují jevy na základě analogie. Ty tak mohou být

objasňovány z různých perspektiv a zasazovány do pro žáky smysluplného kontextu. Žáci si

díky tomu mohou o  popisovaných jevech vytvořit bezprostřednější představu.

• Komiksy dovolují, aby si žáci sami zvolili tempo osvojování nových vědomostí, a

získali tak kontrolu nad učením, což může mít v důsledku pozitivní vliv na hloubku porozumění

a učební výkon.

• Zapojování komiksů je v souladu s konstruktivistickým pojetím výuky. Žáci nejsou jen

pasivními příjemci znalostí, nýbrž se podílejí na jejich utváření – na základě zobrazených

situací v komiksech.

Slabé stránky

• Pozitivní účinky komiksů ve výuce nejsou samozřejmostí. Předpokladem jsou kvalitně

odborně a didakticky vytvořené komiksy, pedagogické zkušeností učitelů a připravenost na

práci s komiksy na straně žáků.

• Přínos komiksu je podmíněn kombinací jeho obrazové a textové složky. Rozlišování

podstatných a méně důležitých výrazových prostředků komiksu ale není pro žáky vždy

jednoduché.

• Důležitým aspektem komiksu je také soulad mezi jeho seriózním odborným obsahem

a humornou formou. Zdůrazňováním humorné složky komiksu může docházet k potlačení

odborného obsahu a v konečném důsledku vést k nejednoznačnému sdělení.

• Nesprávně koncipovaný komiks (např. neúměrně zjednodušující obrazová část, nebo

vědecky nesprávná textová komponenta) může vést až ke vzniku mylných představ žáků.58

Komiks je tedy při vhodném použití funkčním didaktickým prostředkem, jeho

praktickému využití se budu věnovat v praktické části práce.

58 Vypracováno volně podle Scientia in educatione, Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního
potenciálu pro přírodovědnou výuku (2016)  str 58, Tab. 1: SWOT analýza komiksu
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2 Praktická část

V této části bakalářské práce se věnuji výstavě KOMenský v KOMiksu, realizované v

Národním pedagogickém muzeu Jana Amose Komenského v Praze v letech 2020-2021, na

které jsem se autorsky podílela. Obsahem praktické části práce je stručné seznámení s

pořádající institucí, představení autorů a odborných poradců, přehledný popis jednotlivých

částí výstavy a kontextů jejich vzniku. Podrobněji se věnuji herním prvkům, jejich realizaci a

následné pedagogické reflexi. Součástí textu je také následná edukační transformace expozice

formou putovních výstav, besed a publikace.

2.1 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského je jedno z nejstarších muzeí v České

republice. Muzeum vzniklo v roce 1892 díky snaze českých učitelů o dokumentování a

uchování tradic a historie českého školství, pedagogiky a rozsáhlého odkazu J. A.

Komenského. Dnes se již jedná o významné vědecké a dokumentační centrum, jež se zabývá

dějinami české pedagogiky, školství, učitelstva a vzdělanosti v návaznosti na život a odkaz J.

A. Komenského.

Jak uvádí muzeum na svých oficiálních stránkách, od roku 1991 je Národní

pedagogické muzeum J. A. Komenského státní rezortní muzeum Ministerstva školství,

mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 1996 se sídlem muzea staly Dům U Zlatého slunce

(Valdštejnská 20) a Dům U Zlatého šífu (Valdštejnská 18).59

Sbírkový fond muzea tvoří:

• knihovna specializovaná na vývoj českého školství v evropském kontextu (součástí

jsou školní učebnice a slabikáře);

• archiv písemností klasiků české pedagogiky (jeho součástí je tzv. Slavín);

• sbírka pedagogických periodik;

• fotoarchiv – dokumentuje historii školství od roku 1860;

• sbírka vzácných školních pomůcek včetně školních obrazů, grafických listů,

uměleckých tisků - včetně Komenského map Moravy;

59Dostupné z: https://www.npmk.cz/instituce
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• Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové (humanistů, kteří ve 20. století propagovali

toleranci mezi národy)60

Standardní činnosti muzea v současné době:

• péče o sbírky a jejich uložení (pramenné informace k dějinám českého školství 18.

– 21. století);

• vědecko – výzkumná činnost;

• pořádání konferencí a odborných přednášek;

• výstavní, metodická a publikační činnost;

• vzdělávací projekty a dlouhodobé granty (jako součást celoživotního a dalšího

vzdělávání – pro odbornou i laickou veřejnost z ČR i zahraničí);

• spolupráce s médii a zahraničními partnery;

• Pedagogická knihovna J. A. Komenského;61

V muzeu jsou trvalé expozice a tématické výstavy k různým výročím, které se

pravidelně obměňují. Do trvalých expozic patří:

Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě (pod záštitou

České komise pro UNESCO) – její součástí je:

1. školní kabinet;

2. interaktivní program J. A. Komenský – život, dílo a odkaz;

3. promítání filmů z dějin českých zemí;

4. školní vysvědčení v elektronické podobě;

5. školní třídy z 1. republiky a za socialismu

Muzeum pořádá také krátkodobé výstavy zaměřené především na dějiny školství a na

osobnost J. A Komenského.

Součástí muzea je také Pedagogická knihovna J. A. Komenského, sídlící nově ve

zrekonstruovaných prostorách v Jeruzalémské ulici v Praze. Pedagogická knihovna J. A.

Komenského je jediná takto specializovaná knihovna v České republice. Vznikla v roce 1919,

její fond tvoří téměř půl milionu svazků. Hlavním úkolem knihovny bylo přispívat ke studiu

61 Tamtéž.
60Dostupné z: https://www.npmk.cz/instituce

21



pedagogiky a školství získáváním knižní a časopisecké literatury vhodné ke studiu

pedagogiky, a to zejména se zřetelem ke školské reformě. Velký důraz byl kladen na

získávání moderní pedagogické literatury zabývající se reformou školství. K těmto zásadám

se knihovna hlásí i dnes, neboť je veřejně přístupná.

Knihovna se zaměřuje na oblast výchovy, vzdělávání a školství. Své služby nabízí a

poskytuje nejen učitelům a studentům pedagogických oborů středních a vysokých škol, ale i

studujícím společenskovědních oborů. Součástí knihovny je také Sukova knihovna, unikátní

fond dětské literatury.

Mezi speciální sbírky Pedagogické knihovny J. A. Komenského patří:

• sbírka učebnic pro základní a střední školy od začátku 19. století;

• jedinečná sbírka našich i zahraničních slabikářů, učebních osnov, plánů, učebních

textů všech vysokých škol bývalého Československa (po roce 1990 především skript

pedagogických fakult);

• sbírky pedagogických časopisů od 30. let 19. století do současnosti;

• sbírka literatury pro děti a mládež od konce 18. století po současnost (včetně

časopisů v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež);

• sbírka komeniologické literatury.62

2.2 Výstava

Výstava KOMenský v KOMiksu, která vznikla ve spolupráci Národního

pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského s UNESCO a pod záštitou Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), byla zahájena ve čtvrtek 30. 1. 2020 slavnostní

vernisáží.

Tato výstava, která poprvé komiksovým způsobem představila životní příběh a dílo J.

A. Komenského (1592-1670), byla jednou ze součástí programu Národních oslav J. A.

Komenského, které se konaly mezi lety 2020- 2022, kdy jsme si připomínali 350. výročí

úmrtí Učitele národů (2020), resp. 430. výročí jeho narození (2022). Komiksové zpracování

by se na první pohled mohlo jevit jako výstava určená výhradně dětem a mladé generaci,

nicméně byla určena všem zájemcům bez rozdílu věku. Příběh J. A. Komenského napsala

62Dostupné z: https://www.npmk.cz/instituce
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Klára Smolíková za odborné spolupráce Richarda F. Vlasáka a PhDr. Markéty Pánkové.

Svými obrazy ho doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich. Výstava byla doplněna

herními prvky.63

2.3 Autoři výstavy

2.3.1 Klára Smolíková

Autorem celé koncepce výstavy, scénáře a textů je spisovatelka, scénáristka a lektorka

Mgr. Klára Smolíková. Po maturitě na Gymnáziu Jana Keplera pokračovala ve studiu na

Filozofické fakultě UK a to na katedrách estetiky a teorie kultury. Na vysoké škole začala psát

první články.

Podílela se na několika učebnicích a vytvořila desítky sad pracovních listů. Deset let

učila táborské studenty knihkupectví a knihovnictví. Tři roky působila v Husitském muzeu v

Táboře jako muzejní pedagog a poté dva roky v Národním muzeu v Praze jako vedoucí

vzdělávání. Pro muzea nyní pracuje jako externista. Vymýšlí dětské výstavy, koncepce

expozic či naučných stezek, připravuje na klíč doprovodné programy, píše scénáře

vzdělávacích portálů a filmů.

Knihy, které publikuje, jsou převážně určené dětem. K publikovaným materiálům

pořádá semináře pro učitele i knihovníky a připravuje besedy ve školách a knihovnách pro

dětské čtenáře. Říká o sobě, že je popularizátorkou historických a environmentálních témat,

kterým se věnuje už mnoho let. K nejznámějším publikacím z této oblasti patří Jan Hus,

Husité, Řemesla, Jak se staví město a  nejnovější publikace S Komenským do komiksu..

2.3.2 Lukáš Fibrich

Autorem kreseb je výtvarník Lukáš Fibrich. Studoval na výtvarné škole Václava

Hollara a poté obor kreslené animace na pražské FAMU a filmovou a televizní grafiku na

VŠUP.

Je kmenový výtvarník časopisu ABC. S časopisem ABC spolupracuje pravidelně již

od roku 1990 a publikoval zde něco přes 4000 kreseb a komiksů. Je autorem pěti krátkých

kreslených filmů a ilustroval deset jazykových učebnic.

63 Dostupné z: https://www.npmk.cz/sites/default/files/tiskove-zpravy/2020-11/prilohy/28.pdf
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Mezi jeho práce se nadále řadí storyboardy, animatiky a klíčové vizuály pro nejlepší

reklamní agentury. Kreslí komiksy a stripy podle vlastních nebo dodaných scénářů.

Odborná spolupráce

Odbornými garanty výstavy byli novinář, historik a teolog Mgr. Richard F. Vlasák,

M.Th. a současná ředitelka NPMK PhDr. Markéta Pánková.

2.4 Komiksy

Hlavní částí výstavy je 25 komiksových panelů o rozměrech 70 x 100 cm na kterých

jsou rozkresleny jednotlivé etapy života J. A. Komenského, od jeho dětství až do posledních

let. Spisovatelka Klára Smolíková napsala ke komiksům scénář, který následně ilustroval

Lukáš Fibrich.

„Kromě toho, že mě Komenský zajímá, uvítal jsem nabídku se na tom podílet hlavně

proto, že mám možnost kreslit Komenského pro děti. Je totiž často zobrazován jako zbytečně

veliký suchar, ale tady jsme ho dokázali představit živějšího, protože ten člověk byl velmi

zajímavý a živý. A myslím, že je živý dodnes. A osobně si myslím, že Komenský měl smysl pro

humor, takže by se mu to líbilo a uvítal by to, “ říká Lukáš Fibrich.64

Ilustrátor vycházel ze svého výtvarného rukopisu, který však připodobnil dobovým

dřevorytovým tiskům, jaké můžeme vidět v původních knihách Komenského, například Orbis

pictus. „Není to samozřejmě pravý dřevoryt, já dělám všechno v počítači. Ale snažil jsem se,

aby to mělo dřevorytový charakter, ale oproti klasickému černobílému, jsem použil plnou

paletu barev,“ popisuje ilustrátor Lukáš Fibrich.65 Rozdílem je však právě barevnost, zatímco

v dobových knihách najdeme tisky pouze v černobílé, zde na panelech září celá škála barev,

bez toho aby rušila, přitahuje divákovo oko a děj oživuje.

Vedle kresby komiksu vytvořil listrátor ještě speciální písmo, navržené přímo pro tuto

výstavu. Písmo má charakter ručně psaného písma, takže polidštuje text vsazený do

komiksových, textových bublin a působí osobním, neformálním dojmem, jako by Komenský

promlouval přímo k divákovi.

65 Tamtéž.
64 https://cesky.radio.cz/komensky-v-komiksu-vystava-o-uciteli-narodu-tak-trochu-jinak-8108896
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Obr. 1 a 2, ukázka dvou komiksových listů. Foto archiv Lukáš Fibrich

Ilustrace jsou přizpůsobené pro moderního diváka, ale reflektují zobrazovanou dobu.

„Je to samozřejmě stylizované, ale to není v rozporu s duchem doby,“ dodává ilustrátor s tím,

že mu pomáhal i odborný expert Richard Vlasák.

2.5 Objekty

Koncepce výstavy zahrnovala obrazovou a textovou část, která byla doplněna

aktivními zónami s herními prvky. Zadání na herní prvky k výstavě bylo navrhnout a vyrobit

několik objektů, které by doplňovaly komiksovou výstavu a naplnily přirozenou dětskou

potřebu volně se pohybovat a dotýkat zajímavých věcí bez nebezpečí, že exponáty poničí.66

Jedním z požadavků byla vysoká trvanlivost a odolnost, dále pak samoobslužnost bez nutnosti

další práce personálu muzea - úklid součástí, doplňování papírů apod.

66ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní edukace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN
978-80-244-3003-4. 50.s.
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Každý prvek byl navržen v kontextu s obsahem komiksů v dané místnosti, které jsou

tematicky pojmenovány, a také vzhledem k charakteru prostoru, kde byl umístěn. Protože

prostory Národního Pedagogického muzea jsou v historickém objektu, bylo dispoziční řešení

výstavy ovlivněno nepravidelným půdorysem. Podle plánů a vlastního měření jsme vytvořili

základní maketu ve zmenšeném měřítku.

Prvky jsme také vyrobili nejdříve ve zmenšených maketách, abychom je porovnali s

rozměry místností. Pracovali jsme nejen s rozměry, obsahem komiksů, ale také s osvětlením

místností. Po návrhu celé koncepce jsme připravili makety v životní velikosti a ladili

technické detaily. Po té byly jednotlivé kusy vyrobeny v truhlárně, v grafickém studiu a

dokončeny v ateliéru. Po sestavení byly nainstalovány v expozici. Ke každému objektu byl

vytvořen krátký popis a návod, umístěný na zdi. Podrobný popis a možnosti práce s prvkem

byly popsány v metodice k celé výstavě, určené pro zaměstnance muzea a pedagogy.

Místnost Morava - Jan Amos Komenský

Otočný panel Jan Amos Komenský skrývá čtyři vyobrazení Komenského – dvakrát

jako chlapce, usměvavého a smutného, dvakrát jako dospělého muže, také veselého a

smutného. Postavy jsou v předpokládané životní velikosti vytištěné a nalepené na dřevěných

deskách, které jsou postaveny kolmo k sobě. Celá konstrukce je připevněna na točně, aby se

dalo s objektem volně otáčet. Když se nastaví správně, příčná deska „zmizí“ a je jasně vidět

obrázek, celá postava. Objekt se dá také obcházet bez manipulace, postavy se pak divákovi

objevují a zase mizí. Texty na panelech v této místnosti vypráví o tom, kdy měl malý Jan

důvod k radosti a kdy ke smutku. Celý jeho život prostupují velké tragédie i osobní ztráty,

život se zdá těžký k neunesení. Návštěvníci mohou sledovat, jak se Komenský vždy vzchopil,

a přemýšlet o naději, kterou ve svém nitru nosil a střežil. Objekt v sobě nese základní

informaci, že byl také kdysi malým chlapcem, dítětem. Postava chlapce tedy výškově

odpovídá dětem podobného věku, aby co nejvíce evokovala představu skutečného malého

Jana. Zobrazení dospělého Jana je také v životní velikosti. Rozdíl mezi oběma postavami

symbolizuje život a vývoj osobnosti, cestu dospívání a zrání, cestu k poznání. Dvě tváře

symbolizují dobré a zlé a jejich vzájemné prolínání. Celý objekt je koncipovaný jako setkání s

osobností Jana Ámose Komenského, v mnoha jeho podobách. Postava je použita v expozici

ještě několikrát, ale v této prostorové podobě pouze zde.
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Pedagogická reflexe:

Při setkání dětí s objektem dochází k několika

situacím. Zdánlivě statický objekt je poměrně

prostorově výrazný, děti přitahuje. Kulatá

podesta nabádá k otočení. Některé děti

objektem otáčí, jiné chodí okolo. Optický

klam se podaří objevit až po chvíli, někdy s

nápovědou, která je umístěna na panelu v

místnosti. Děti se s figurami poměřují, zjišťují,

jestli jsou menší nebo větší než malý Jan.

Dochází k určitému ztotožnění se s hlavním

hrdinou a průvodcem výstavou. Dětem a

žákům můžeme pokládat otázku ,,Jak se v

dané situaci asi Komenský cítil?” při prohlídce

výstavy opakovaně. Reagujeme tak na

jednotlivé komiksy a situace na nich

zobrazené.

Obr. 3, Otočný panel. Foto archiv Klára Smolíková

Místnost Učitel - Domečky pro zvířátka

Objekt Domečky je inspirován malými dřevěnými kostkami, dřěvěnou stavebnicí.

Vychází ze základních tvarů kostek, z obdélníků a trojúhelníků, ale jsou zvětšené. Domečky

pro zvířátka jsou dřevěné prvky s barevnou průhlednou výplní z plexiskla, na kterých je

natištěna černá kresba osla, ovce, žáby, husy, zajíce, psa a čápa. Kresby vycházejí z dřevorytů

z několika vydání Orbis Pictus, kterými jsem se inspirovala. Mladší děti si mohou kostky

libovolně přeskupovat, stavět si různé kombinace. Kostky jsou z masivního dřeva, takže se s

nimi dobře manipuluje. K umístění objektu byla vybrána chodba, kde je dostatek přímého

světla z velkých oken. Starší děti mají k dispozici na stěně čtyři tištěné siluety, podle kterých

mají složit kostky. Inspirací byla hra Tangram.
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Obr. 4 a 5, Domečky pro zvířátka. Foto archiv autorky

Pedagogická reflexe:

Dřevěné kostky jsou jedním z nejoblíbenějších objektů na výstavě. Barevnost,

zajímavé obrázky, dobrá uchopitelnost a snadná manipulace jsou pro děti příjemné. Kostky

jsou stabilní, ale nesmí se na nich sedět. Zvířátka jsou rozpoznatelná, děti je snadno

pojmenovávají. Kostky se dají otočit, protože barevná plexiskla jsou oboustranná. Větší děti

baví skládat sestavu podle natištěných černých siluet, inspirovaných hrou Tangram. To dělá ze

stavebnice logickou hru, která rozvíjí představivost, kombinatoriku, prostorové vnímání.

Sestavy se dají fotit a sdílet na sociálních sítích.

Slovníček z kostek

Slovníček je objekt složený z kostek, které jsou navlečeny na kovové ose. Obsahem

navazuje na předchozí stavebnici. Na kostkách je vyobrazen stejný soubor zvířat jako na

předchozí skládačce. Obrázky jsou doplněny názvy v několika jazycích. Pro snadnější

orientaci jsou jednotlivé jazyky barevně rozlišeny:

• zelené kolečko – německy: Esel, Frosch, Schaf, Hase, Gans, Hund, Storch

• červený trojúhelník – anglicky: donkey, frog, sheep, hare, goose, dog, stork

• modrý čtvereček – latinsky asinus, rāna/anura, ovis, lepus, anser, canis, ciconia

• bez značky – česky osel, žába, ovce, zajíc, husa, pes, čáp.

28



Oba prvky, tedy dřevěné domečky a slovníček z kostek, tematicky souvisí s panelem

činností na panelu Radost z poznávání, které představuje význačné Komenského pedagogické

spisy, mimo jiné Svět v obrazech a Brána jazykům otevřená.

Pedagogická reflexe:

Tento objekt je určen především

školákům, kteří již ovládají čtení. Menší

děti hledají obrázky, které již viděli na

stavebnici. Starší děti hledají slova a určují

jednotlivé jazyky, ve kterých jsou zvířátka

pojmenována. Objekt je poměrně vysoký,

což umožňuje dobrou manipulaci větším

dětem. Práce s objektem není náročná, ale

neposkytuje žádnou další prostorovou

variabilitu.

Obr. 6 Slovníček z kostek. Foto archiv autorky

Místnost Kněz - Tunel

Jedním z největších objektů na výstavě je tunel. Má několik funkcí. Protože je zhruba

v polovině výstavy, slouží jednak k odpočinku, zklidnění a zároveň může být aktivizačním

prvkem. Tunel slouží k prolézání i posezení při prohlížení panelů. Je to dutý kvádr z

masivního dřeva zhruba dva metry dlouhý. Po stranách jsou okénka s barevným potištěným

plexisklem. Uvnitř tunelu jsou zátěžové vzpěry, aby objekt vydržel velkou zátěž. Dá se na

něm pohodlně sedět i ve větším počtu dětí a dospělých, zároveň mohou děti tunelem prolézat.

Hledání naděje a víry připomíná nejen v temných časech cestu za světlem. Pokud děti vlezou

do tunelu od zadní stěny a polezou směrem k oknu, čeká je taková osvětlená cesta s mnoha

výhledy, které mohou šálit zrak díky barevným foliím v jednotlivých okénkách.

29



Obr. 7 a 8 Tunel. Foto archiv autorky

Pedagogická reflexe:

Tunel byl inspirován sedacím odpočinkovým nábytkem v galeriích a průlezovými

objekty v hernách a dětských koutcích. Spojení těchto dvou funkcí se ukázalo jako velmi

zdařilé. Tunel je položen na umělé trávě, která navozuje pocit venkovního prostoru, zahrady

nebo hřiště. Děti čeká v tunelu mnoho překvapení v podobě namalovaných znaků, cestiček a

dalších vizuálně zajímavých momentů. Tunelem tedy buď prolézají jedno za druhým, nebo v

něm leží a prohlížejí si vnitřní malbu. Obrazce se opakují i na vnější straně tunely. Protože se

na tunelu dá sedět, je oblíbeným objektem nejen dětí, ale i rodičů a dalších návštěvníků. Je

umístěn tak, aby si sedící návštěvník mohl v klidu prohlížet panely na stěnách .
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Místnost Učenec - věž

Objekt Věž jsou tři dřevěné části stavebnice ve tvaru čtyřbokého pravidelného jehlanu

se seříznutou špičkou. Jeho inspirací byly dětské skládačky, hlavolamy a dříve používaná

součást každé tělocvičny - tzv. švédská bedna. Díly skládačky jsou záměrně zkosené, takže

pro menší dítě může být oříškem, jak je natočit, aby do sebe zapadly. Dají se stavět na sebe či

složit do sebe jako skořápky. Vrchní malba napovídá, jak díly patří na sebe. Tematicky objekt

souvisí s dobovým bádáním a snahou propojit všechny vědecké poznatky do jednoho díla –

například všeobecné encyklopedii – a současně propojit vědce do jednoho spolupracujícího

společenství.

Obr. 9, 10 a 11. Možnosti objektu Věž. Foto archiv autorky

Pedagogická reflexe:

Objekt je složen ze tří dřevěných dílů. Ty jsou buď postaveny na sobě, pak tvoří věž.

Další variantou je postupné pokládání dílů od nejmenšího po největší tak, aby do sebe
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zapadaly. Protože jsou díly záměrně nepravidelné, není to úplně snadný úkol. Prostřední díl je

nutno otočit o 180°. To vyžaduje prostorovou představivost. Jednotlivé části jsou nahoře a po

stranách pro snadnější manipulaci opatřeny výřezy na ruce. I přesto jsou pro menší děti

poměrně těžké. Malé děti mohou na rozložených kostkách sedět, šikmé plochy nabádají ke

klouzání.

Místnost Učenec - Zrcadlo poznání

Největší objekt na výstavě je vyroben ze zrcadlové stěny a velkoplošného tisku

postavy Jana Amose Komenského. Úkolem je vyluštit nápis „Nevěřte všemu, co se vám k

věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“ Písmo je stranově obrácené

a přečíst se dá až v zrcadlovém odrazu.

Obr. 12 Zrcadlo. Foto archiv autorky

Pedagogická reflexe

Objekt není haptický, nelze s tím nijak fyzicky manipulovat. Záleží na kreativitě

návštěvníků, jak budou s objektem dále pracovat. Jedna z možností je rozvoj kritického

myšlení. Nabízí se úvaha, zda nás svět opravdu neklame a zda a jak se můžeme dostat k pravé

podstatě věcí. Dnes jsou to například média, která všelijak zrcadlí události, někdy je pokřiví,
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jindy zveličí nebo zakryjí jejich pravou podstatu. Děti si mohou na papír napsat vlastní text v

zrcadlovém písmu, a pak jej číst v odrazu. Také všechny předměty se zobrazují převrácené.

Místnost Bludiště - Bludiště

V místnosti Bludiště jsou na stěnách kreslené labyrinty – město z Komenského knihy

Labyrint světa a ráj srdce a dobové vyobrazení Amsterdamu protkaného kanály. Tyto motivy

sloužily jako inspirace pro dvě bludiště fungující na stejném principu. Pod názvem Cesta z

labyrintu, cesta k srdci byla vyrobena dvě dřevěná bludiště, modré a červené. Barevné desky s

vybroušenými cestičkami pro pohyb kuliček jsou přikryty plexisklem a přidělané na stolečky.

Pomocí různých nástrojů s vloženými magnety je možné manipulovat s kuličkami v

labyrintech.

Obr.13, 14, 15 a 16 Objekty - Labyrint. Foto archiv autorky

Pedagogická reflexe

Děti pomocí magnetů pohybují kovovými kuličkami pod plexisklem a směřují je k

cíli. Kuličky je možné ovládat seshora i zespoda, pravou nebo levou rukou. Hra funguje pro

jednoho nebo dva hráče. Aktivita nemá jasně daná pravidla, kuliček je v hracím poli několik.
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U každého stolečku je k dispozici několik nástrojů s vloženým magnetem. Děti mohou během

aktivity objevovat fyzikální principy magnetismu.

Místnost Na konci cesty - Iniciály

Iniciály je nábytek ve tvaru Komenského iniciál, tedy JAK. Písmena J a A jsou určena

na sezení, K je knihovnička. Jednotlivá písmena jsou vyrobena z masivního dřeva a vytváří

zákoutí na konci výstavy. Zde je možné si sednout, dokončit úkoly na pracovních listech a

nahlédnout do publikací z knihovničky.

Obr.17 Objekty Iniciály. Foto Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského

Pedagogická reflexe

Nábytková sestava na konci výstavy slouží k odpočinku a k dokončení úkolů. Funguje

také jako netradiční fotokoutek. Překvapením pro děti je aktivita s písmenky, inspirovaná

hrou scrabble. Na potahu pohovky ve tvaru písmene J jsou vyšitá slova, vztahující se k tématu

výstavy, která jsou poskládána do obrazců jako ve hře scrabble. Děti mohou vzpomínat, která

další slova je po prohlédnutí výstavy napadají, a také je tímto způsobem propojovat do

čtvercové sítě. Mohou zde pro tento účel využít nachystané čtverečkované papíry.
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2.6 Doprovodná metodika

K výstavě vznikla doprovodná metodika, jejímž autorem je autorka výstavy Mgr.

Klára Smolíková. Metodika je souhrnem všech aktivit, které výstava nabízí. Soustřeďuje se

na několik skupin dětských návštěvníků:

- individuální návštěvníci předškoláci - úkoly pro ty, kdo ještě nechodí do školy

- individuální návštěvníci školáci  - úkoly pro ty, kdo už chodí do školy

- žákovské skupiny 1. stupeň

- žákovské skupiny 2. stupeň

Metodika je určena zaměstnancům muzea, kteří se pohybují v expozici a vedou

komentované prohlídky, dále pedagogům, kteří se svými žáky výstavu navštíví. Může také

sloužit jako materiál pro rodiče a další průvodce dětí, zejména při individuálních návštěvách.

Text podrobně popisuje jednotlivé úkoly, které mají děti plnit, uvádí správná řešení,

vysvětluje podrobně obsah pracovních listů. Jedna kapitola je věnována herním prvkům a

možnostem, které nabízejí.

Metodika byla spolu s pracovními listy návštěvníkům k dispozici během výstavy v

muzeu, v elektronické podobě je součástí nabídky elektronické výstavy.

Text metodiky a pracovní listy jsou přiloženy v přílohách této práce.

2.7 Pracovní listy

Neodmyslitelnou a velmi oblíbenou součástí edukačních programů pro děti jsou

pracovní listy. K této výstavě vznikly 4 pracovní listy, autorkou je Klára Smolíková a jsou

rozlišené pro individuální návštěvníky a skupiny a také podle věku:

- individuální návštěvníci předškoláci

- individuální návštěvníci školáci

- žákovské skupiny 1. stupeň

- žákovské skupiny 2. stupeň

Pracovní listy je možné na výstavě vyzvednout na pokladně či u vstupu, k nim jsou

návštěvníkům zapůjčeny i podložky a tužky. Listy jsou také k dispozici v prostoru herny.

Přestože komiksové zpracování tématu cílí na děti od osmi let výše, u individuálních

návštěvníků se předpokládá, že s rodinou na výstavu přijdou i děti předškolního věku.

Předškoláky by měly zaujmout v první řadě hravé prvky, na komiksových panelech si budou

především prohlížet obrázky a výjevy a souběžně s tím mohou nahlížet do pracovního listu.
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Pro zpracování úkolů v této věkové kategorii je však vhodnější se pro dokreslování posadit v

herně.

Pro žákovské návštěvy jsou připraveny pracovní listy ve variantě pro 1. a 2. stupeň. U

začínajících čtenářů je možné sáhnout po listech určených pro předškoláky, případně lze u

prvostupňových skupin oživit návštěvu i zařazením listů pro školáky, kteří přijdou s rodinami.

2.8 Lektorské programy v expozici

K výstavě jsou připraveny také lektorské programy. U skupinových návštěv je důležitá

role lektora. Skupinu a její prohlídku usměrňuje, střídá skupinovou prohlídku se samostatnou

prací, kontroluje úkoly, poskytuje informace, doplňuje a vysvětluje. V rámci této expozice

dbá na vhodný způsob manipulace s interaktivními prvky.

Obr. 18 Lektorská přednáška Kláry Smolíkové v expozici výstavy.  Foto archiv Klára Smolíková

2.9 Kniha S Komenským do komiksu

Klára Smolíková v rámci jedné knihy spojila komiks, Komenského a spoustu

informací v současný příběh Je to její ověřená metoda z předešlých publikací, které dětem
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přibližují nějaké obtížně uchopitelné téma. Hlavní hrdinové a zároveň spolužáci – Filipa,

Zuzana, Mikuláš a Vavřinec – hrají dnes tolik populární únikovou hru. Nakladatelství Portál

na svých stránkách nabízí tuto anotaci:

„Na únikovou hru se Filipa těšila. Vybrala si ji na oslavu narozenin a ten nápad

spolužáky nadchnul. Dokonce i Vavřinec, řečený Vávra, pozvání přijal. Nejsou ve třídě

kdovíjaká parta. Ani učitelé u nich neučí rádi.

Filipa předem nezkoumala, proč se hra jmenuje „Cesta z labyrintu“. Vlastně jí bylo jedno,

jakou únikovku si zahrají, pro všechny to byla premiéra. Dostat se z lodní kajuty ještě šlo, ale

další místnosti jsou těžší a těžší, a ne každá nápověda jim pomáhá. Hráči mají podezření, že

se hra chová jako živá. Nebo se do ní tak zabrali?

Postupně parta zjišťuje, že kromě nalezení klíčů se jim s každou místností otevírají průhledy

do života podivného muže v černém, který snad nikdy nespí a neustále má hlavu plnou plánů.

Největší hádankou, jejíž rozluštění je klíčem k cestě ven, je totiž sám Jan Amos Komenský.

Uniknou z jeho labyrintu?

Příběh Filipy a jejích spolužáků se odehrává během jediného dne stráveného únikovou hrou.

Pátrání v jednotlivých místnostech však není završeno jen vyřešením hádanky a nalezením

klíče, ale také komiksovým příběhem ze života Jana Amose Komenského.”67

Obr.19 a 20 Kniha, ukázka dvojstrany z knihy. Foto Lukáš Fibrich

67 Dostupné z: https://obchod.portal.cz/detska-literatura/s-komenskym-do-komiksu/
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Autorka Klára Smolíková s konceptem zařazení komiksů z výstavy do knihy počítala

již při práci na scénáři výstavy. Vytvořit komiksy, které jsou funkční jako panely na výstavě a

zároveň jako samostatné komiksy v knize není jednoduché. Proto má kniha atypický velký

formát, v němž vyniknou dokonalé komiksové ilustrace Lukáše Fibricha.

A co o knize říká sama autorka?

„Co má společného Komenský a komiks? Když zalistujete Světem v obrazech,

pochopíte, že Jan Amos by byl z názornosti komiksového vyprávění nadšen. Zároveň v knize

najdete příběh dětí ztracených v podivné únikové hře, kterou musí prokličkovat, podobně jako

unikal nástrahám neklidného 17. století Komenský. Na rukopise jsem pracovala v době, kdy

život ochromil covid-19, a myslela na to, že i dnešní čtenáři by měli být připraveni na velké

výzvy.”68

Komiksová část výstavy se tak díky knize dostane ke čtenářům, do škol, knihoven a

přímo do domácností. Děti si knihu mohou číst s rodiči, ve škole se může publikace stát

pomůckou při výuce. Obsah výstavy je tak možno nejen uchovat, ale prakticky neomezeně

šířit. To je jedna z nejdůležitějších možností transformace této i dalších podobných výstav.

2.10 Instantní výstava  KOMenský v KOMiksu

Národní pedagogické muzeum má ve své nabídce tzv.Výstavy k zapůjčení, které je

možné si od muzea půjčit jak elektronicky tak fyzicky. Výstavy se dělí podle obsahu:

● Komeniologické

● O školství a vzdělanosti

● O P. Pittrovi

● Ostatní

Výstava KOMenský v KOMiksu se řadí mezi výstavy komeniologické. V dnešní době

díky moderním technologiím je již možné přesunout celou výstavu bez jejího fyzického

transportu. Výstava se dá díky své elektronické verzi sdílet a žadatelům stačí připojení na

internet, tiskárna a nová výstava na druhém konci zeměkoule je na světě. U naší komiksové

výstavy je tomu podobně, instituce i jednotlivci si mohou požádat na stránkách muzea o

zapůjčení výstavy v elektronické podobě v originální kvalitě a ta jim přijde v balíčku přímo

na email, může se pak vystavovat na více místech najednou a být dostupná mnohem širšímu

publiku. Forma tzv. instantní výstavy je pro výstavy edukačního charakteru ideální, není totiž

68 Dostupné z: http://klarasmolikova.cz/novinky/cesta-z-labyrintu
38

http://klarasmolikova.cz/novinky/cesta-z-labyrintu


vázaná na reálný artefakt, originál. Elektronická verze výstavy byla mimořádně úspěšná

během pandemie covid-19 (2020-2021), kdy byla přístupná nově i pro zahraniční zájemce.

Výstavu díky tomuto instatnímu sdílení měli možnost vidět návštěvníci například na Islandu,

kde ji uspořádal Spolek Čeština na Islandu. Mimořádně úspěšnou výstavu poskytlo NPMK

také do dalších zemí: Německa, Itálie, Spojených států amerických, Austrálie, Belgie,

Francie, Rakouska a Švýcarska.

„Originální komiksová putovní výstava představující dílo a život Učitele národů

KOMenský v KOMiksu zavítala i do Austrálie potěšit místní děti i dospělé. Putovat se bude

skutečně po celém kontinentu, od vnitrozemské Canberry po multikulturní Sydney a

Melbourne, horkovzdušné Brisbane až po exotický Perth na západní straně Austrálie.”69

Výstava se během pandemie, kdy byla znemožněna její fyzická návštěva v instituci

muzea, jeho interiéru, přesunula do exteriéru. Například ve městě Kopřivnice, kde pracovníci

kulturního domu instalovali pětadvacet vypůjčených komiksových panelů na čtyři bannerové

konstrukce. Ředitelka Kulturního domu Kopřivnice Michaela Sekerášová:

„Jedna konstrukce je umístěna v blízkosti Lašského muzea, druhá rovněž v Sadu E.

Beneše, třetí u přechodu k radnici a poslední u vstupu do Technického muzea Tatra. Lidé se

tak při procházce městem mohou příjemně pobavit a něco se o Učiteli národů dozvědět.“70

Od 15.2.2021 byla výstava k vidění i za okny kulturního domu v Novém městě na

Moravě. O této akci vznikla pro server IDNES.tv krátká reportáž.71

V současné době je možné zapůjčit si celou výstavu nejen v elektronické podobě, ale

také fyzicky. Momentálně se celá expozice přesouvá do Hradce Králové, kde bude k vidění v

Muzeu východních Čech72.

72 Dostupné z: https://www.muzeumhk.cz/program/pripravujeme-3/1013-komensky-v-komiksu.html

71 Dostupné z:
https://tv.idnes.cz/domaci/muzea-za-okny-vystavuji-plakaty-medaile-i-komiks.V210223_095024_idnestv_jda

70 Dostupné z:
https://novojicinsky.denik.cz/kultura_region/povedeny-komiks-o-komenskem-zpestri-prochazky-koprivnici-202
10322.html

69 Dostupné z: https://www.krajanekvesvete.cz/spoluprace/putovani-za-protinozci/
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Obr. 21 Výstava v oknech za okny kulturního domu v Novém městě na Moravě. Foto pro Deník Helena Zelená

Křížová

Obr. 22 Plánek výstavy v Kopřivnici Obr. 23 Výstava v Kopřivnici. Foto David Macháček
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2.11 Edukační programy ve školách a knihovnách

Dalším možností transformace výstavy jsou edukační programy ve školách a

knihovnách. Program S Komenským do komiksu připravila autorka Klára Smolíková a je také

jeho lektorem. V nabídce je tento konkrétní program, inspirovaný výstavou a stejnojmennou

knihou, uveden  s touto anotací:

S Komenským do komiksu: Únikovka s Amosem Lidé se odjakživa snaží uniknout

válkám, nemocím a útlaku. Jak se podařilo prokličkovat neklidným 17. stoletím Janu Amosi

Komenskému? Děti se seznámí s milníky v životě Komenského a pomocí pracovních listů a

dalších úkolů si prožijí některá dobrodružství s ním. Ve druhém plánu si účastníci workshopu

uvědomí, že prohry nás nemusí srazit na kolena a že zvednout se a jít dál dokáže jen ten, kdo

má cíl. (od 4. třídy ZŠ)73

Vzhledem k tomu, že výstava a edukační programy byly naplánovány na jaro roku

2020, kdy do všech kulturních a zejména vzdělávacích aktivit zasáhla pandemická situace,

muselo dojít k různým úpravám.

Začala distanční výuka a téměř veškeré dění se přesunulo do virtuálního světa.

Edukační programy pro školy bylo nutno přizpůsobit této situaci. Jak se opatření ve školách

průběžně měnila, měnila se i forma programů. Běžná situace, kdy je lektor programu a

pedagog s dětmi ve škole nebo v knihovně, byla vzhledem k pandemii téměř nemožná. Další

možností tak byl online přenos programu přes interaktivní tabuli, kdy je pedagog s děti ve

škole. Nejčastějším způsobem však byla možnost, kdy se všichni žáci, lektor a pedagog

připojili přes společnou schůzku online v rámci vyučování.

Tyto formy realizace programů mají svá úskalí a pro lektora jsou mimořádně náročné

na přípravu. Největší problémy jsou především technického a organizačního charakteru,

protože jednotlivé školy používají různé komunikační platformy, např. Zoom, Microsoft

Teams, Google apod. Stejně jako má distanční výuka své záporné a kladné stránky, mají i

edukační programy v tomto směru mnoho možností rozvoje. Některé instituce, muzea a

galerie, rozšířily svou nabídku právě o různé elektronické výukové materiály, videa, soutěže

na internetu, virtuální prohlídky apod.

Během pandemie se ukázalo, jak rychle se dokáží adaptovat různé instituce a

jednotlivci dané situaci. Nejen školy, ale i muzea a galerie se v průběhu pandemie dokázaly

přizpůsobit náhlým změnám, které byly významné a přinesly posun v chápání cílů

vzdělávání.

73 Dostupné z: http://klarasmolikova.cz/programy-pro-1-stupen
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2.12 Shrnutí praktické části

Výstava KOMenský v KOMiksu je podle mého názoru příkladem úspěšné

transformace kulturního obsahu do komiksové výstavy a dalších forem pedagogické edukace.

Práce na přípravě výstavy trvala více než dva roky, samotná realizace textů, kreseb a herních

prvků téměř rok. Realizaci předcházelo studium dostupných materiálů, textů a ilustrací,

vztahujících se k tématu. Kurátorský záměr byl představen vedení muzea, probíhalo mnoho

schůzek s odbornými konzultanty a tvůrčím týmem. Hledala se výtvarná a obsahová forma,

jak poměrně náročné a již mnohokrát zpracované téma srozumitelně představit podle zadání

tak, aby neztratilo na atraktivitě pro diváka a zároveň bylo na vysoké odborné úrovni.

Základní koncept výstavy vychází k konstruktivistického pedagogického přístupu, kdy

návštěvník přichází s nějakou vlastní představou, osobní zkušeností, prekonceptem. Cílem

výstavy je pak nabídnout nejen dostatek informací k tématu, ale především vytvořit edukační

prostředí, které je založeno na kulturních kontextech a napomáhá edukačnímu procesu.

Nosným a určujícím prvkem byl scénář komiksové výstavy, podle kterého se do

jednotlivých tematických místností umisťovaly panely s komiksy a byly navrhovány aktivní

zóny s herními prvky.

Já jsem pracovala právě na návrzích a realizaci herních prvků. Při této práci bylo třeba

zohledňovat různá bezpečnostní pravidla, osvětlení místností a jejich velikost, možnosti

pohybu dětí okolo objektů apod. Téměř ve všech aktivních zónách byl z bezpečnostních a

akustických důvodů položen travní koberec, opticky tak byla jasně vymezena místa pro hru.

Každý prvek měl svou ideu, svůj účel. Hledali jsme ve spolupráci s řemeslníky technická

řešení, která by tento záměr naplnila. Nakonec jsem pracovala na finální výtvarné podobě

prvků. Při jejich výrobě byly použity odolné materiály, barvy a laky splňující normou

požadované podmínky pro dětský nábytek. Velkou výhodou pro mě byla možnost vyzkoušet

si při realizaci práci s různými materiály a technologiemi. Pro moji pedagogickou práci pak

byl největší přínos v práci s týmem projektu, možnost vidět přípravu a realizaci textových a

obrazových částí a edukačních materiálů. Je jen škoda, že vlivem pandemie nebyla výstava

otevřena tak, jak bylo naplánováno. Chtěla jsem se osobně přesvědčit, jak herní prvky fungují

při programech a individuálních návštěvách a tuto činnost zdokumentovat. Měla jsem

možnost vidět děti v expozici jen několikrát, při vernisáži, při jedné komentované prohlídce a

na závěr výstavy. Domnívám se, že tato část práce je pro mě jako návrháře a výtvarníka

nesmírně důležitá, zvlášť proto, že to byla moje první velká realizace. Vedu několik let dětské

výtvarné dílny a navrhuji si pro ně pracovní listy a vždycky jsem zvědavá, jak se listy budou
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líbit a jak se s nimi bude dětem pracovat. A proto mě mrzí, že jsem nemohla s dětmi na

výstavě strávit více času a ověřit si svoje předpoklady. Také jsem chtěla zjistit ohlasy u

dospělých návštěvníků, jak vnímají spojení komiksové výstavy s herními prvky, jak se jim

líbí barevnost a jestli je prvky také lákají k aktivitě nebo je vnímají jen jako doplněk výstavy

určený výhradně dětem. Tak doufám, že se mi tento záměr podaří uskutečnit při nějaké další

realizaci.
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3 Závěr

Téma mojí bakalářské práce nejlépe vystihuje její název - Možnosti výstavy a její

následné edukační transformace. Cílem práce bylo popsat přípravu a realizaci muzejní

výstavy KOMenský v KOMiksu, na které jsem se autorsky podílela, provést stručné

zhodnocení tohoto procesu a vše uvést do teoretického rámce oboru muzejní a galerijní

pedagogiky. Při studiu teoretických podkladů a zdrojů jsem zjistila, jak zajímavé, ale velmi

obšírné je téma edukačních programů v muzeích a galeriích. Vycházela jsem z textů a

zkušeností mých kolegů, pedagogů a z reflexe mé vlastní práce.

V teoretické části práce jsem se věnovala stručné historii oboru, aktuálním tendencím

a část textu jsme věnovala fenoménu dětských muzeí a galerií u nás. Také jsem se snažila

popsat základní principy muzejní edukace a muzejních programů. Tato kapitola je doplněna o

příklady konkrétních institucí, které edukační programy pro děti zařazují do své nabídky.

Vzhledem k praktické části, jejímž tématem je výstava komiksů, jsem zařadila krátký text o

vizuální komunikaci a o potenciálu komiksu jako didaktického prostředku.

V praktické části pak popisuji realizaci výstavy KOMenský v KOMIksu. Úvod jsem

věnovala pořádající instituci Národnímu pedagogickému muzeu Jana Amose Komenského a

hlavním autorům expozice. Největší část textu obsahuje podrobný popis jednotlivých objektů,

na jejichž realizaci jsem se podílela, včetně krátké pedagogické reflexe u každého prvku. Do

této části práce jsem pro ilustraci použila fotografie hotových objektů z expozice.

Následující kapitoly se věnují edukačním tranformacím výstavy, doprovodným

metodikám, zahrnujícím pracovní listy k výstavě, lektorským programům a edukačním

programům ve školách. Do této části jsem zařadila také knihu s Komenským do komiksu,

která obsahuje komiksovou část výstavy. Svou práci na výstavě včetně reflexe jsem se

pokusila shrnout na konci praktické části.

Závěrem bych chtěla říct, že téma, které jsem si vybrala pro svou bakalářskou práci, je

pro mě osobně velice zajímavé a chtěla bych se mu dále věnovat i nad rámec svého studia.
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