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Úvod
Tém atem této práce je využití muzea při výuce dějepisu se zaměřením na
M uzeum v Benátkách nad Jizerou, pobočku M uzea M ladoboleslavska v Mladé
Boleslavi, které nabízí expozice o dějinách a velkých osobnostech regionu.
N ám ěty z regionální historie jsou v osnovách dějepisu pro základní školy
doporučovány k zařazení do výuky, ale díky rozsahu látky českých a obecných
dějin na ně učitelé v hodinách nemají čas. Větší prostor pro jejich uplatnění snad
přinese zavedení Rám cového vzdělávacího programu. Více než časová dotace
hodin dějepisu, je problémem to, že regionální historie nebývá zpracovaná do
formy použitelné ve škole. V případě Benátek nad Jizerou sice existuje literatura
k jejich historii, pro výuku konkrétních dějinných událostí regionu je však buď
•

příliš zběžná

1

*

*

nebo příliš odborná.

2

I populárně naučná

3

literatura je úzce

specializovaná (např. archeologie Keltů) a zabývá se zpravidla velkým územním
celkem

(např.

celé

Pojizeří).

Nej zajímavější

informace

jsou

roztroušeny

v regionálních časopisech4 a nezpracované v archivu v M ladé Boleslavi. Za
takových podm ínek je pro učitele opravdu těžké nastudovat a zařadit do výuky
regionální historii. Ani zam ěstnanci muzea, kteří mají k dispozici jak písemné, tak
hmotné prameny, nemají v rámci svých pracovních povinností možnosti studovat
vzdělávací program y a zabývat se tím, jak by se jejich muzeum dalo využít
v hodinách dějepisu, natož program pro školy připravit. Přitom podle odhadů
zam ěstnanců benáteckého muzea tvoří právě školy nejpodstatnější část jeho
návštěvníků. V rámci vyučování dějepisu ho navštěvují i obě benátecké základní
školy. Jejich návštěvy však nejsou do výuky systematicky zařazeny.
Tato

práce

proto přináší soubor sedmi

m odelových

vzdělávacích

program ů a jednu m uzejní hru, které může M uzeum v Benátkách nad Jizerou
nabídnout školám (nejen benáteckým). Programy jsou koncipovány tak, aby žáci
mohli postupně objevit jednu expozici za druhou a v nich vždy jednu
z význam ných osobností Benátek a určité období historie. Pro pochopení dějin
regionu a vytváření vztahu k němu má pomoci to, že žáci budou do muzea
přicházet v průběhu školní docházky několikrát. Pokaždé s novými znalostmi,

1 Beneš, L. et al., P rů v o d c e h isto rií m ěsta B enátek n a d Jizerou , Benátky nad Jizerou 1999.
2 Helfrt, V., J iř í A nton ín Benda, p řísp ě v e k k p ro b lé m u česk é h u d eb n í em ig ra ce, Brno 1929.
3 Waldhauser, J., K e lto v é na J izeře a v Č eském r á ji, Praha 1996.
4 Např. časopis L a b o res m u sei in B enátky n a d J ize ro u , Benátky nad Jizerou 1961 - 1977 a
B oleslavan , Mladá B oleslav 1926 - 1941.
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v jiném věku i v různém stupni psychické a mentální zralosti. Není třeba zvláště
zdůrazňovat, že jinak muzeum a dějiny vnímají mladší děti a jinak pubescenti.
D alším i cíli systematických návštěv jsou výchova dětí jako kultivovaných a
vním avých návštěvníků muzea. A především pomoc učiteli využít muzeum ve
výuce, kdy návštěva muzea přestane být náhodnou aktivitou, ale stane se součástí
učebního plánu. Zároveň by si však učitel i žáci měli návštěvu m uzea příjemně
užít.
Cíle jednotlivých

programů

korespondují

s požadavky

Rámcového

vzdělávacího programu. Jejich témata vycházejí z osnov pro základní školy a
běžně dostupné literatury k dějinám Benátecka. Při volbě metod a prostředků
výuky v m uzeu jsem vycházela z následujících zdrojů: teoretické pedagogické
literatury a didaktiky dějepisu, z muzeologické literatury, dále ze zkušeností
muzeí a škol, které zachycuje literatura, nebo vyplývají z mých neformálních
rozhovorů a konzultací s m uzejníky a učiteli
Program y jsou připraveny s ohledem na minim ální m ateriální zatížení
m uzea a školy, neboť finanční náročnost bývá často překážkou realizace
podobných aktivit.
Využívání muzea při výuce dějepisu m á v České republice dlouhou
tradici. Snahy vycházely a vycházejí jak ze strany školy, tak muzeí. Zdá se, že
zlatou érou m uzejních programů byla šedesátá léta dvacátého století. Národní
muzeum vydalo v roce 1961 sborník M uzejní práce - muzeum a škola, kde
pracovníci m uzeí5 shrnuli své zkušenosti s programy pro školy. V roce 1965
M uzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (tehdy Gottwaldově) poprvé uspořádalo
Sem inář o spolupráci se ško la m i6 V průběhu šedesátých a sedm desátých letech
proběhlo ve Zlíně celkem deset konferencí na toto téma. V osmdesátých letech se
otázka výuky v m uzeích pravděpodobně v m uzeologické literatuře neřešila, i
konference ve Zlíně v těchto letech ustaly. Přesto některá muzea programy pro
školy vytvářela.7 Renesanci přinesl až projekt Open Society Fund, Brána muzea
r
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otevřená (1997-2002), díky kterému se o otázce spolupráce muzea a školy začalo

5 M uzeum A lo ise Jiráska, Národní muzeum, Památník národního písemnictví.
6 V iz Pavlištík, K .t Pavlištíková, ML, Spolupráce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně se školami
- historie a současnost, in A cta M u sea lia S u pp lem en ta - m uzeum a šk o la , Zlín 2 0 0 3 , s. 49 n.
7 Například Západočeská galerie, Plzeň (Štýbrová, M., U m ěn í jako prostředek komunikace, in
A M S , Zlín 2 0 0 3 , s. 29 n), Muzeum Jihovýchodní Moravy (v iz pozn. 6), Okresní muzeum Mělník
(osobní sdělení pí.ředitelky Havlíčkové).
8 V iz B rán a m u zea otevřen á, p rů v o d c e na c estě m u zea k lidem a lid í d o m uzea, Brabcová, A. (ed)
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opět diskutovat. Obnovily se zlínské konference (v roce 20039 a 2005), vznikla
m etodická centra přímo v m uzeích10 a proběhla řada sem inářů určených pro
m uzejníky i učitele.11
Důkladně teoreticky ani m etodicky tato problem atika však u nás
zpracována není. Stále totiž chybí dostatečně velký soubor zkušeností m uzejníků i
učitelů nutný k jejich zobecnění. I k tom u by měla pomoci tato práce system aticky sbírat zkušenosti s konkrétními vzdělávacími programy, které by
bylo možné časem vyhodnotit.

Práce m á dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část začíná
kapitolou o literatuře zabývající se problem atikou vzdělávací funkce muzea,
využitím muzea ve školní výuce a spoluprací mezi školou a muzeem. Následuje
kapitola o vzdělávacích teoriích, ze kterých v současné době tvůrci programů
vycházejí a příklady, kde se s nimi lze setkat. Ve třetí kapitole jsou uvedeny
aktivity několika muzeí, které měly vliv na vznik program ů pro M uzeum
v Benátkách

nad Jizerou.

Závěrem

teoretické části je

kapitola o historii

benáteckého muzea a seznámení s jeho současnými expozicemi.
Ú vodní

kapitola

praktické

části

seznamuje

čtenáře

s

koncepcí

vzdělávacích program ů pro Benátky. Jednotlivé programy jsou rozebrány v další
kapitole. Tyto kom entáře jsou strukturovány tak, aby byly použitelné jako
metodické listy pro m uzejníky i učitele. V poslední kapitole jsou uvedeny mé
vlastní zkušenosti z práce s návštěvníky a se školami v muzeu. Z realizace čtyř z
program ů pro Benátky a z praxe lektorky ve Středočeském muzeu v Roztokách u
Prahy, kde pracuji od roku 2004.
V

přílohách je zařazen přehled cílů vyučování dějepisu z osmdesátých a

devadesátých let doplněný cíli, které obsahuje Rám cový vzdělávací program
(verze z roku 2002 a schválená verze z roku 2005). Společně je zde uvádím proto,
že se dom nívám , že takto tvoří ucelenější obraz o m ožnostech dějepisné výuky.
Příloha Letem m uzejním světem je abecední seznam všech vzdělávacích aktivit

9 A M S, Zlín 2 0 0 3 , s. 4.
10 Např. v U m ěleck o prů m yslov ém
muzeu v Praze, v Západočeské galerii v Plzni, v Galerii
v Karlových Varech.
" Např. semináře v rámci projektu Brána muzea otevřená viz BMO, Brabcová, A. (ed). s. 560 564. Š kola a m uzeum p o d je d n o u střech o u , pořádané Národní galerií v Praze. Semináře zaměřené
na muzea na katedře Dějin a didaktiky dějepisu, katedře Výtvarné v ých ovy, Katedře občanské
v ý c h o v y a filo zofie PedFUK.
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muzeí, se kterými jsem se u nás setkala. Ve třetí příloze je vzpom ínka Alžběty
Kounicové na Smetanu, jejího učitele hudby. Text je přílohou k programu Do
V

f

v

.

.

.

.

památníku. Č tvrtá příloha je článek žáků 8. A ZS Pražská, kde popisují zážitky
z program u pro benátecké muzeum - Jandever. Poslední přílohy jsou obrazové:
plánek M uzea v Benátkách nad Jizerou a fotografie z expozic, ke kterým se váží
vzdělávací program y v praktické části práce. M apa muzea spolu s fotografiemi má
čtenáři pomoci vytvořit si jasnější představu o prostředí muzea. Je v ní zakresleno
umístění úkolů hry Historie, nezlob mě! Slouží tedy i jako pom ůcka pro orientaci
v textu úkolů.
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TEO R ETIC K Á ČÁST

1. Přehled literatury

„M uzeologická

literatura

vykazuje

nápadně

velký

počet

titulů

věnovaných problém ům Muzeum a škola, (...) M uzea na celém světě věnují školní
m ládeži m im ořádnou p o zo rn o st...1,12

Přestože se v tomto citátu mluví o nápadně velkém počtu titulů
k problem atice m uzeí a škol, hledají se u nás prameny k ní velmi špatně. Když
jsem se po literatuře začala shánět v muzeích, bylo mi řečeno, že nic takového
neexistuje. Jedinou publikací tohoto typu byl sborník Brána muzea otevřená.
Zpočátku se zdálo, že bude třeba využít jen zahraniční literaturu, případně
internetové stránky zahraničních m uzeí.13 Skutečnost nakonec nebyla tak zoufalá,
jak se na první pohled zdálo. Postupně se začalo ukazovat, že tradice, z které se dá
čerpat i dnes, je v České republice dlouhá a bohatá. V literatuře šedesátých let je
zpracována praxe muzeí ze spolupráce se školami. Osm desátá a devadesátá léta
20. století se vyznačující spíše teoretickou literaturou.
Ze zahraničních zdrojů se zmíním jen v poznámce o amerických
publikacích, jejichž m yšlenky se objevují i v projektu Brána muzea otevřená.
Odkazy na internetové stránky zahraničních muzeí, především britských, do
přehledu nezahrnuji, neboť jsem z nich nakonec přím o nečerpala. Uvádím je ale
v seznam u literatury.

12 Beneš, J., Praha 1981, s. 98
13 Např. http://www.show.me.uk/teachers/teachers.html nebo
http://www.m useumspaedagogik.ora/index.nhp4
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1.1

Šedesátá léta
M uzejní práce - muzeum a škola. 4 je sborník, ve kterém najdeme řadu

zajím avých příspěvků o praxi m uzejníků se školami. Jejich zkušenostně je např.:
odbornější výklad v jednotlivých expozicích s přímým studiem vystavených
dokladů je pro školní mládež přitažlivější než všeobecná, zběžná a tím povrchní
prohlídka celého m uzea.15 Žáky od 6 - 12 let upoutá vše velké a křiklavé, jejich
vním ání je bezprostřední, proto je nutný stručný výklad a častá změna. Žáci ve
věku 10 - 14 let dokáží být kritičtí ve svém úsudku, rádi srovnávají a hodnotí, a
tom u by se během výkladu měl dát prostor.16

Teorií výuky dějepisu v muzeu se zabývá zatím jediná kniha - Josef
Petrtyl, Zkušenosti ze spolupráce muzea a školy p ři vyučování dějepisu.17 Petrtyl
tvrdí, že na dobře uspořádaném muzejním materiálu si žák uvědomí víc než
během výkladu dějepisu ve škole, kde se názornost špatně realizuje. Zároveň však
varuje

před

přílišnou

názorností,

která

naopak

vede

žáky

k pasivitě.18

Spolupracovat znam ená pro Petrtyla především kom unikovat a znát potřeby a
možnosti toho druhého (žáků a učitele i m uzejníků).19 Do muzea by podle něj
škola měla chodit systematicky, aby se návštěvy pro žáky staly samozřejmostí.20
N ávštěvy je pak třeba om ezit na určitý tématický celek a nesnažit se obsáhnout
celé muzeum najednou.21

Postřehy šedesátých let jsou platné dodnes,22 proto je reflektuje i
koncepce program ů pro muzeum v Benátkách nad Jizerou. Programy jsou určeny
žákům ve věku 12 - 16 let, dávají jim prostor pro diskusi nad historickými
událostmi. Jejich tém ata jsou vybírána tak, aby žáci mohli muzeum navštívit
během školní docházky několikrát a pokaždé se seznám ili s jinou expozicí.

14 M u zejn í p r á c e - m uzeum a škola, Praha 1961
11 Boháček, A., P am átn ík n á ro d n íh o písem n ictví, in Muzejní práce - Muzeum a škola, Praha 1961,
s. 29.
16 Tamtéž, Holanová, E., Z d o sa va d n íc h zk u šen o stí p r á c e N M v P ra ze s m ládeží, s. 82.
17 Petrtyl, J., Z ku šen o sti ze sp o lu p rá c e m u zea a šk o ly p ř i v y u č o v á n í d ějepisu , Praha 1962
18 Petrtyl, J., Praha 1962, s. 28 - 30, 64.
19 Tamtéž, s. 2 9 , 4 5 , 4 7 , 6 2 .
20 Tamtéž, s. 54, 65.
21 Tamtéž, s. 89.
22 Jan Prošek, lektor v Národním muzeu, má podobné zkušenosti (osobní sdělení).
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1.2

O sm desátá Icta

Čapkova Didaktika dějepisu

,23

uvádí tyto základních formy spolupráce

školy a muzea: exkurzi (tu jedinou v bodech více rozepisuje), exkurzní vyučování,
putovní výstavy, přednášky, soutěže, zájmové kroužky a publikace vyšlé ze
spolupráce školy a m uzea.24 Pro přípravu programů je zajímavá i kapitola, ve
které jsou rozebírány cíle výuky dějepisu.25 Cíle proto uvádím v přílohách.

Potřeby návštěvníků (tedy i škol) jsou v m uzeologické literatuře
osm desátých let řešeny v knize Josefa Beneše M uzejní prezentace26 v rámci
technických požadavků prezentace sbírek. Zabývá se zde například výškou vitrín,
velikostí písm a apod. Tvůrci výstav by neměli zapom ínat na to, že děti (v
doprovodu rodičů, školní skupiny, apod.) tvoří význam né procento návštěvníků
muzeí, a brát na ně při instalaci ohled.
Ve skriptech pro studenty Filozofické fakulty U niverzity Karlovy,
Kulturně výchovná činnost muzeí27 věnuje Jo sef Beneš školám a muzeím kapitolu
Služby m uzeí školám a m lá d eži2* Zmiňuje zde sem inář Škola a muzeum ve Zlíně
(Gottwaldově)

a akci

Severočeského

kraje

Kultura a m ládež, dále však

představuje služby poskytované zahraničním i muzei (dětská muzea, tvůrčí
ateliéry, m uzejní kufříky, prohlídky s lektorem, pozorování exponátů, badatelské
kroužky, děti průvodci), které hodnotí velmi kladně. K muzeím u nás se vrací až
v závěru kapitoly, kde rozebírá jejich problémy. Ty vidí především v neexistenci
vhodných prostor pro práci se školami a v nedostatku specialistů pro práci
s dětmi, kvůli čem už se služba škole pro muzeum stává neúnosným břemenem.
Na straně školy vidí problém v nezájmu učitelů a v jejich neschopnosti využít
návštěvu ve výuce. To jsou problémy, které se řeší i dnes, a stále nejsou ve většině
m uzeích a školách vyřešeny.

23 Čapek, V., D id a k tik a d ějep isu , Praha 1985, 11. díl,
24 Čapek, V., Praha 1985, 11. díl, s. 203 n.
25 Tamtéž, s. 4 2 - 6 0 .
26 Beneš, J., M u zejn í p rezen ta ce, Praha 1981
21 Beneš, J., K u ltu rn ě vých o vn á čin n ost muzeí, Praha 1 9 8 1
28 Beneš, J„ Praha 1981, s. 98 - 100.
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Tato otázka se v osmdesátých letech řešila i v časopise Společenské vědy
ve škole například v článku Tomáše Pasáka M uzea a školy.

29

*

,,

Podle něj mají

muzea spolupracovat nejen se školami, ale i s budoucími učiteli a pedagogickými
středisky.30 Pasák dále klade na muzea požadavek vytvořit vzdělávací plán, na
jehož základě škola stanoví harmonogram návštěv. Právě takovým plánem, který
může muzeum škole nabídnout, je soubor program ů v praktické části práce.

1.3

Devadesátá lčta
V

O becné didaktice31 Jarmily Skalkové je návštěva m uzeí uváděna jako

jedna m ožných forem vyučování (s. 216), jejíž úspěšnost závisí na důkladné a
prom yšlené přípravě. Tato forma je doporučována i jako přirozená platform a pro
spolupráci učitelů v rámci několika vyučovacích předmětů.
N a obecné rovině je téma řešeno i Vladimírem Jůvou v článku
Spolupráce školy s kulturním i za řízen ím i32 ve kterém se zabývá specifiky
dětského vním ání světa, založeného na empirii a prožitku. Potřebný prožitek
během

učení m ohou dětem navodit právě autentické předm ěty vystavené

v muzeu, které dokládají dějinné události. Jůva dále rozebírá nutné kroky při
přípravě návštěvy kulturního zařízení (zjistit otvírací dobu muzea, kapacitu,
možnosti využití ve výuce apod).
Jo sef Beneš

v Základech

m uzeologie,33 rozebírá

rozličné

aspekty

prezentace sbírek jako jsou: expozice vždy obsahují výsledky vědeckého bádání a
vědecký přístupu k problematice. Tvůrci expozice kom unikují s návštěvníky
prostřednictvím

uspořádáni předmětů

a popisek. N a

celkovém

výtvarném

zpracování pak záleží, jak na návštěvníka sbírky působí, a to nejen po stránce
estetické, ale zejm éna svou informační hodnotou. Prostředky, které muzejníci při
tvorbě expozic využívají, jsou čtyř druhů. Autentické, předm ěty sami o sobě
29 Pasák, T., M uzea a školy in S p o lečen sk é v ě d y ve šk o le , Praha 1980/81, č. 10., s. 281 - 283. Další
články viz S p o le č e n sk é v ěd y ve šk o le 1983/4, č. 9, s. 303 - 304.
30 To dnes potvrzují například výše zmíněné aktivity UpM nebo ZG, Plzeň, která úspěšně
spolupracuje s Pedagogickou fakultou Západočeské university, s konkrétními školami a
s p edagogickým i centry v Plzni (osobní sdělní M. Štýbrové, koordinátorky metodického centra při
galerii).
31 Skalková, J., O b e c n á d id a k tik a , Praha 1999
32 Jůva, V., Spolupráce školy s kulturními zařízeními in .K a p ito ly z te o rie a m eto d ik y vých o vy I,
Brno 1998, s. 1 2 0 - 1 2 4
33 Beneš, J., Z á k la d y m u zeologie, Opava 1997, s. 89 -101
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svědčí o prezentované skutečnosti. Substituční - zastupují originály a referenční rozšiřují výpověď originálu. Poslední, explikační prostředky, jsou ty, které
verbálně objasňují vztahy mezi vystaveným i předměty. Každý z exponátů má
navíc mnoho m ožností jak vyjádřit svůj význam. V první řadě je to jeho vzhled,
původní určení a použití, způsob a náročnost vzniku a jeho cena (původní i
dnešní). Jeho hodnotu utváří i asociace a emoce, které v návštěvníkovi vzbuzuje.
Tato specifika muzeí využívají i programy v praktické části této diplomové práce

1.4

Literatura po roce 2000

Tém a

spolupráce školy

a

muzea

z pohledu

teorie

i

praxe je

v současnosti řešeno v pedagogických časopisech, např. v časopisu M oderní
vyučování. Jedno z čísel34 je z velké části zaměřeno právě na tuto problematiku. O
m uzejních aktivitách píše Alexandra Brabcová, manažerka projektu Brána muzea
ř S5

otevřená,

*

v

jehož cílem bylo navázat systém ovou spolupráci mezi muzei a

školami. A. Brabcová zde doporučuje školám spolupracovat s metodickými centry
při m uzeích, jejichž seznam je v časopisu také uveden. Vzdělávání učitelů se
věnuje rozhovor Vzdělávání učitelů a muzejních pracovníků36 s M arkétou a
N ikolou K řístkovým i, kteří řeší otázku, jak učitele a muzejníky naučit využívat
vzdělávacího potenciálu muzeí. Křístkovi upozorňují také na to, že muzea mohou
být školám nápom ocna při tvorbě nového kurikula v rámci právě zaváděného
Rám cového vzdělávacího programu. Této problem atice se věnují i ve svých
seminářích v projektu Škola a muzeum p o d jed n o u střechou při Národní galerii
v Praze. V příloze tohoto čísla M oderního vyučování je i ukázka pracovních listů
M ěstského m uzea v Poličce (O d doby kamenné do stavby slovanských hradišť,
Doba m ěsta a hradů; husité37). A M odelový p říkla d vzdělávací m uzejní expozice využití center aktivit (s. 6) v M uzeu v Benátkách nad Jizerou.
Jedno z m etodických center, na které opakovaně upozorňovala A.
Brabcová, je při Um ěleckoprůmyslovém m uzeu v Praze (dále jen UpM). O jeho
aktivitách se zm iňuje Vlaďka Jinochová (Sehnalíková) v článku Fakultní muzeum

34 M o d ern í vyu čo vá n í, Praha 2 0 0 4 , č. I .
35 Tamtéž, s. 3 - 4 .
36 Tamtéž, s. 5 - 6
37 Tamtéž, v iz „Z elené stránky" časopisu
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ja k o je d n a ze systém ových m ožností spolupráce muzea a školy v časopise
TO
#
V ýtvarná výchova. V. Jinochová (Sehnalíková) popisuje projekt UpM a Katedry
výtvarné výchovy PedFUK, v jehož rámci se studenti učí připravovat a realizovat
vlastní projekty v muzeu. O pojetí muzejního vzdělávání UpM píše i ve
svém článku Dotkněte se m uzea.39 UpM se soustavně zaměřuje na objektové
učení, které bude blíže vysvětleno v příslušné kapitole.
Příspěvky

o

konkrétních

aktivitách

lze

nalézt

i

v

časopisech

regionálních muzeí. Například článek A. Nastoupilové: H um anitní předm ěty a
muzea aneb Spolupráce mladoboleslavských škol a Galerie Templ p ři výuce
dějepisu,40 který ilustruje, jak dnes funguje spolupráce muzeí a škol na
M ladoboleslavsku. Galerie Templ ve spolupráci s M uzeem M ladoboleslavska41
nabízí přednášky s diaprojekcí a ukázkovými předměty, pořádá historické soutěže
O p o kla d

Templu (pro ZŠ a SŠ) a ve svém

areálu vybudovalo dílnu

experim entální archeologie (pro ZŠ a MŠ).
O

tom, že podobné aktivity nejsou jen rozmarem muzejníků a učitelů,

ale i součástí kulturní politiky státu svědčí Usnesení vlády ČR č. 87 ze dne 22.
ledna 2003 (dále Usnesení), kde se v bodu II. 3. 7 m luví o podpoře využití sbírek
pro vzdělávání a výchovu dětí a mládeže. V Usnesení je kladem i požadavek
zpracovat do roku 2006 projekt MK a M ŠM T M uzeum a škola. I Koncepce m uzeí
středočeského kraje42 z roku 2004 obsahuje bod 6. 10. 2. Spolupráce se školam i,
kde je doporučováno provést výzkum potřeb škol a jejich ochoty spolupracovat
(ve Středočeském kraji tvoří zhruba 50% návštěvníků).43 Následně by mělo
muzeum vytvořit vlastní vzdělávací koncepci a zvolit vhodný způsob propagace
vzdělávacích programů.

38 Jinochová, J., Fakultní muzeum jako jedna ze systém ových m ožností spolupráce muzea a školy
in V ýtvarná výc h o v a , Praha 2 00 3, č. 4, s. 15 - 17.
39 Jinochová, V., Dotkněte se muzea in V ýtvarná v ý c h o v a , Praha 2 0 0 3 , č. 3, s. 9 - 11.
40 N astoupilovéá, A., Humanitní předměty a muzea aneb Spolupráce mladoboleslavských škol a
Galerie Templ při výu ce dějepisu in S třed o česk ý v la stiv ě d n ý sb o rn ík , Roztoky u Prahy 2 0 0 4 , č.
22, s. 1 5 - 2 0 .
41 M uzeum v Benátkách nad Jizerou, kterému je věnována tato práce, je pobočkou Muzea
Mladoboleslavska.
42 K o n cep ce m u ze í S třed o česk éh o kraje (Č.47-07/2004/RK).
43 Tamtéž, bod 3.10.2.
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Konkrétní teoretické zpracování metod využití muzea, existují zatím
pouze pro aktivity v muzeích výtvarného umění, tj. pro anim aci.44 a artefiletiku45.
Radim H oráček G alerijní animace a zprostředkování um ění46, Jan Slavík Umění
zážitku, zážitek um ění (teorie a praxe a rtefiletiky)47 Ostatní metody na zobecnění
zásad teprve čekají.
Prvním

pokusem

shrnout

zkušenosti

m uzejníků

a

učitelů

se

vzděláváním v m uzeích po roce 1989 je sborník editorky a m anažerky projektu
Brána m uzea otevřená Alexandry Brabcové. Sborník je výsledkem projektu Open
Society Fund zam ěřeného na obnovu vzdělávací funkce muzeí. Projektu se
zúčastnilo čtyřicet institucí, které vytvořily desítky program ů pro návštěvníky,
především pro školy.
Brána m uzea otevřená - průvodce na cestě m uzea k lidem a lidem do
m uzea (BMO)
aktivit

48

•

v

r

je v současné době nejobsáhlejším a pro rozvoj vzdělávacích

v muzeích

nejdůležitějším

pramenem.

Vedle

krátkého

teoretického

(kulturně historického a pedagogického) úvodu do problem atiky m uzeí49 a
vzdělávání50 obsahuje 150 modelových projektů. V nich vystupují muzea různého
zam ěření jako přitažlivé instituce, jako centra místního společenství a často jako
partneři škol. Pro výuku dějepisu jsou nej zajímavější projekty v kapitolách
Oživená historie (s. 288 - 378) a Objektové učení (s. 380 - 404). Čerpat lze ale i z
projektů výtvarných či kom unitních.51 Mezi způsoby vzdělávání v muzeu, které
využívá projekt Brány, jsou nejvíce zastoupeny tyto: pracovní listy, tištěné
průvodce, projektové vyučování zaměřené na dokumentaci historie určitého místa,

44 A n im ace se snaží návštěvníkovi nejen předat základní informace o uměleckém díle, ale probudit
v něm i zájem o něj. Rozvíjet jeh o schopnost číst hodnoty, význam y a sdělení v něm obsažené.
Propojuje racionální a citové hodnocení díla. Horáček, R., 1998, s. 71-79.
45 A rtefiletik a j e zážitková metoda, která umožňuje prožívat běžnou realitu jinak, než j e člověk
zvyk lý, vnáší do reality fikci, fabulaci, pocity, a tak otvírá mysl člověka n ovým skutečnostem.
Tato definice vychází z přednášky Jana Slavíka na PedFUK ze dne 9. října 2004.
46 Horáček, R., G a le rijn í a n im a ce a zp ro stře d k o v á n í umění, 1998
47 Slavík, J., U m ěn í zážitku , zá žite k um ěn í (teo rie a p ra x e a rtefiletik y) I. d íl, Praha 2001
48 Brabcová, A., B rán a m u zea o tevřen á - p rů v o d c e na c e stě m u zea k lidem a lidem d o m u zea (rok a
místo neuvedeny)
49 Horyna, M., O sm yslu památek a péče o ně a Bartlová, M., Historie v muzeu. Problémy a
perspektivy, in B M O , Brabcová, A. (ed), s. 42 - 41 a s. 52 - 62.
50 Štech, S., V zd ělávací programy mají umožnit poznání aneb Brána mysli otevřená a Kužel, S.,
Interkulturní vzdělávání v etnografickém muzeu, in BMO, Brabcová, A. (ed), s. 66 - 85 a s. 86 110.
5l„Komunitní učení je „proces poznávání, získávání, zkušeností a dovedností, pro něž není
prvořadé znalostní učení, ale vytváření schopností učit se spolu s ostatními porozumět světu.“ V iz
B M O , Brabcová, A. (ed.) kapitola Dotkněte se muzea, s. 158 - 182 a kapitola Paměť místa a
rodáci, s. 4 0 6 - 472
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dram atizace nebo vytvoření uměleckého díla, praktické dílny (např. změřené na
experim entální archeologie, stará řemesla, výtvarné dílny, atd.) nebo muzejní
kufříky. Projekt ve svém pojetí muzea čerpá z anglosaské m uzeologie.52
Podrobněji

se projektem

zabývá

sborník

příspěvků

z konference

M uzeum a škola a zkušenosti program u Brána muzea otevřená,52 který plastičtěji
dokresluje stručný popis některých projektů54 ve sborníku BMO.
Velmi zajím avou a přínosnou knihou je M useum um ění v digitální
době.

Vnímání obrazů a prožitek umění v současné společnosti,55 Ladislava

Kesnera. Přestože se kniha zabývá muzei výtvarného umění, jsou postřehy o
způsobu vním ání a překážkách, které návštěvníkovi brání pochopit význam a
smysl vystaveného díla, podnětné i pro práci v m uzeích historických. „Vidění je
proces, během nějž mozek hledá co nejlepší výklad zrakové inform ace.“56 Proto je
nutné vystavené exponáty doplňovat podněty, které návštěvníkovi umožní
pochopit jejich smysl. N ávštěvník k pochopení přirozeně inklinuje, často však
nem á v muzeu dostatek informací. Způsob nahlížení na sbírky očim a návštěvníka
(laika) u nás není příliš běžný, proto Kesner čerpá ze zkušeností muzeí ve
Spojených státech amerických.

52 M uzea ve Spojených státech se snaží prosadit vzdělávání jako svou hlavní funkci, a to
vzdělávání nejen intelektuální, ale i emocionální. Chtějí se stát přirozeným centrem celoživotního
vzdělávání, místem, kde se ve svém volném čase setkávají lidé z různých sociálních nebo
etnických skupin, seznamují se s kulturním bohatstvím zem ě, které dokládá rozmanitost jejích
kultur. V iz E xcellen c a n d equity. E du cation a n d the P u blick D im en sio n o f M useum , Washington.
1992; Finn, D., H o w to v isit a m useum , N e w York 1985; M useum f o r the N ew M illennium . A
sym posiu m f o r th e M useum C om m u n ity sept. 5 - 7,1996, Washington 1996. Další viz BM O,
Brabcová, A. (ed): Veřejné muzeum, s. 39.
53 A cta m u sea lia su plem en ta, sb o rn ík p řísp ěvk ů z kon feren ce M uzeum a šk o la a zk u šen o sti
p ro g ra m u B rá n a m u zea o tevřen á 4. - 5. b řezn a 2 0 0 3 , Zlín 2003
54 Projekty R egionálního muzea a galerie v Jičíně, Muzea B oskovická, Západočeské galerie v
Plzni, M uzea jih ov ých od n í Moravy ve Zlíně a Muzea Prostějovská.
55 Kesner. L., M useum u m ěn í v d ig itá ln í době. V ním ání o b ra zů a p ro ž ite k u m ění v so u ča sn é
sp o lečn o sti, Praha 2 00 0
56 Kesner, L., Praha 2 0 0 0 , s. 136.
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2

Pedagogické teorie a metody užívané v m uzejních programech

V

této kapitole jsou uvedeny pedagogické teorie, které v současné době

nejvíce ovlivňují vzdělávací programy v muzeích. Jako první je

uvedena

m aterialistická teorie, která se sice dnes již přímo neuplatňuje, ale uvažování řady
m uzejníků i učitelů dodnes nepřímo ovlivňuje, neboť v ní byli vychováni. Po roce
1989 k nám začala pronikat řada jiných57 pedagogických teorií. Ty se dnes
projevují nejen v praxi alternativních škol, ale i v nové koncepci školství,
v Rám covém vzdělávacím programu. Z knihy Y. Bertranda, Soudobé teorie
f

r 58

vzdělávání,

vybírám

jen

kognitivně

psychologickou,

sociokognitivní

a

personalistickou59. Tyto teorie jsou založeny na výzkum ech psychologů a
sociologů zam ěřených na způsoby lidského poznávání a učení.60 Teorie doplňuji
příklady z projektu Brána muzea otevřená, který z jejich m yšlenek vycházel. A
popisuji, jak se projevují v programech pro Benátky.

2.1

V ědecký m aterialism us

Před rokem 1989 se v našem školství uplatňovala teorie vědeckého
m aterialismu projevující se v transmisi systému historických věd do systému
didaktického.61 Obsahem vyučování dějepisu však byly jen výsledky (pojmy,
fakta, data, definice),62 nikoli postupy badatelské činnosti. A tak, pokud se
v didaktice dějepisu63 mluvilo o podpoře sam ostatného myšlení žáků, byla míněna
spíše schopnost samostatně reprodukovat látku učiva. Při řešení problém ů byla
míněna schopnost žáka samostatně dojít ke stejnému výsledku jako učitel či
57 Záměrně nepoužívám označení „nových“ neboť tyto teorie nejsou zas tak nové. Většina z nich
se formuje od padesátých let a jejich kořeny spadají do první pol. 2 0 .stol. Některé z nich k nám
pronikaly už před rokem 1989, i když ne v plné míře, neboť vžd y byly přizpůsobeny
materialistické teorii.
58 Bertrand, Y., S o u d o b é te o rie vzd ělá vá n í, Praha 1998
59 Bertand se v knize pokouší popsat a utřídit pedagogické teorie do systému (v praxi se však
m ohou prolínat).
60 V iz Bertrand, Y., 1998 u každé z teorií uvádí jm éna a jejich díla, z kterých vychází.
61 Beneš, Z., Kleó ve školních škamnách a na stupínku in Č C H , Praha 2 0 0 3 , č. 1, s.l - 26. Čapek,
V., 1985, díl I., s. 124.
62 Srovnej s tzv „ztotožnění slova s jeh o sm yslem 14 a „vyjm enování prvků jako důkazu pochopení41
viz Štech, S., B M O Brabcová, A.(ed.), s. 69.
63 Čapek, V., Praha 1985.
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vědec, tedy postupovat podle algoritm ů bez vlastní invence. Samostatná práce se
správně kom binovaným i daty (postavenou expozicí) vždy vedla ke stejnému
závěru. Příčinou jev u byl třídní boj, výsledkem tohoto boje byla socialistická
společnost.64 Pokud dospěli žáci k jiném u výsledku, postupovali pravděpodobně
špatně, neboť jin ý výsledek nebyl možný. Přestože se tato teorie na vědu odvolává
(i didaktika je v ní pojím aná jako věda), je takový přístup k práci v rozporu
s vědeckým i postupy, kdy výsledek, ač předpokládaný, je vždy nejistý. V žácích
pak vzbuzuje představu o neomylnosti vědy a učitelů, kteří ji reprodukují.
Vyvolává jejich následnou neochotu a neschopnost utvářet si vlastní názor. Ani
takto vychovávaní dospělí od žáků vlastní iniciativu neočekávají nebo ji neumějí
povzbudit.

2.2

K ognitivně psychologická teorie

Po

roce

1989

se

u

nás

začaly

aplikovat

poznatky

kognitivně

psychologické teorie 65 Ta vychází z konstruktivistické psychologie, založené na
práci se systémem představ {prekonceptů), který si každý člověk buduje
(konstruuje) tak, aby mu co nejlépe vysvětloval svět. Dále na filozofii o d m ítn u tí„Člověk obohatí své poznání tím, že odmítne své staré výklady skutečnosti".66
Každý, tedy i dítě, m á určité prekoncepty o světě a o tom, jak a proč funguje.
Škola

proto

nem á

předávat

hotové

poznatky,

které

v systému

dětských

prekonceptů m ohou nabýt nesprávných význam ů. M ěla by pracovat nejprve
s dětským i představam i a pak děti vést k novém u konceptu. V tomto pojetí
znam ená učení aktivní výstavbu poznatku. Ta se vždy odehrává v činnosti a za
pom oci někoho zkušenějšího (učitele).67 Učitel se má snažit dětské prekoncepty
narušovat, opravovat, zpřesňovat a stavět na nich pak nové poznání (uplatňovat
tzv. didaktický kruh).68 V případě školy či m uzea může být činností reálná

64 Čapek, V., Praha 1985, I. díl, s. 69 - 70 (teoreticky) a II. díl, s. 183 n (prakticky).
65 Bertrand, Y., Praha 1998. s. 65 - 116.
66 T amtéž, s. 65.
67 Štech, S., B M O , Brabcová, A.(ed.) s. 66 - 85.
68 Tamtéž, D id a k tic k ý kruh, s. 75
1)
2)
3)
4)

analýza základní pojm ové struktury učiva
analýza dětských mentálních representací a prekonceptů
identifikace epistem ologických překážek
definování specifických cílů vyučovací jednotky
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manipulace s předm ěty nebo mentální manipulace se symboly, pojm y a teoriemi,
ale i snaha pochopit vztahy mezi nim i.69
Žáci mají zcela jistě o většině historických epoch svou představu
vytvořenou na základě filmů, televize, počítačových her, literatury, výletů po
hradech a zám cích aj. Příležitostí, jak tuto představu zhm otnit a konfrontovat se
skutečností jso u například

projekty živé historie. Živá historie je zážitková

metoda učení, kdy účastníci vstupují na autentickém místě do historie, a to
pom ocí hraní rolí, použití dobových kostýmů a nástrojů. Takovým způsobem
ožívala historie v projektu Regionálního muzea a galerie v Jičíně Terra felix Terra desolata.

70

r

V rámci projektu vznikla dramatizace Ukradený obrázek aneb

Život a spory studentů v jezuitské koleji v 17. století, kterou sehráli studenti
Lepařova gymnázia. M ateriály ke zpracování scénáře si studenti sehnali v Archivu
Pam átníku národního písem nictví ve Starých Hradech. Dramatizaci realizovali
přímo v jedné učebně bývalé jezuitské koleje v Jičíně. Pro účely představení ji
vybavili i dobovým i kulisami. Během takového projektu jsou jistě narušovány
prekoncepty o jezuitském školství nejen u studentů a pravděpodobně učitelů, ale i
u diváků představení.
Z konstruktivistické psychologie vychází i m etoda Čtením a psaním ke
kritickém u myšlení (dále jen kritické myšlení)71 založená na tzv. tří fázovém cyklu
učení. Jednotlivé cykly jsou: evokace, fáze, kdy si žáci vyjádří slovy, co sami
vědí, co si myslí o daném tématu, co jim je nejasné, a formulují otázky, na které
chtějí najít odpověď. Další fází je uvědom ění si významu, v níž je výchozí koncept
konfrontován s novými informacemi a souvislostm i (s objekty v muzeu) a tak se
stává zdrojem nového poznatku (starý koncept nabývá nového významu).
Poslední fází je reflexe, v níž žáci přehodnotí své chápání problému, uvědomí si,
co nového se naučili a co se z předchozího konceptu ne/potvrdilo.72

5)
6)

vytváření vhodných vyučovacích situací
hodnocení

V případě muzejních programů nemusí být jednotlivé kroky v yslo ven é, ale učitel (muzejník)
by š i j e měl uvědom ovat a reflektovat je. V programech pro Benátky body 1) - 4) probíhají
v úvodní části, muzejník na ně musí velm i rychle reagovat a přizpůsobit jim následující
činnosti. Učitel, který zná své žáky, by mu v těchto fázích a ve fázi 6) měl být citlivě
nápomocen.
6<) Vytváření a v ýzn am konceptů a pojmů také viz Thagard, P., Ú v o d d o k o g n itivn í věd y, Praha
2 0 0 0 , s. 764.
70 V iz BM O. Brabcová, A. (ed.) s. 323 - 327.
71 Tamtéž, s. 382.
72 V iz http://www.kritickemysleni.cz/kdojsme_detaiIy.php
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M etoda, kdy kritické m yšlení je aplikováno na předměty (muzejní sbírky), se
nazývá objektové učení. V současnosti je využívána v Uměleckoprůmyslovém
muzeu v Praze v pracovních listech k výstavám, které návštěvníka vybízejí
k zam yšlení nad určitým exponátem. Třeba nad židlí - z čeho a jak je vyrobena,
k čemu se dá používat, jakou má hodnotu, jakou m á historii židle ve výstavě a
židle doma.
V

program ech pro Benátky by měl být tento kritický přístup využit

prakticky vždy, když jsou žáci konfrontováni s m uzejním i exponáty. Žáci by se
měli učit vést pomyslný dialog s předměty, klást jim i sobě otázky a hledat na ně
odpovědi.

2.3

Sociokognitivní teorie

Sociokognitivní teorie staví na učení se napodobováním. N a rozdíl od
behaviorism u se tato teorie nesoustředí jen na učení se napodobováním chování
jedinců, ale i na napodobování modelů myšlení. Hlavním zdrojem učení je v této
teorii interakce s druhými. Ve škole (v muzeu) žák nové informace a dovednosti
získává od učitele (muzejníka) nebo od svých spolužáků. Povaha a kvalita nových
poznatků tedy závisí na sociokulturním prostředí, ve kterém se učení odehrává.
N a typu města, čtvrti, kde se škola nalézá. Na kvalitě vzdělání učitelů a na
sociálním původu žáků.
Z tohoto pojetí vychází metoda kooperativního učení,74 kdy vyučování
probíhá ve skupinách. Kooperace žáky nejen organizuje do skupin, ale je i
metodou získávání informací a dovedností. Každý člen do skupiny přináší určité
poznatky a dovednosti, kterým učí ostatní. Při kooperaci záleží na činnosti všech
členů skupiny. Každý je odpovědný za výsledek. Každý výsledek zná a ví, jak se
k němu došlo.
Příkladem spolupráce, kdy úkoly jsou sice rozděleny, ale konečný
výsledek

závisí

dokumentace.

na

Jako

spolupráci
projekt

všech

M achcít

zúčastněných,
haŠekem,

jsou

projekty

organizovaný

typu

Muzeem

73 Hlavsová, M., Židle, Praha 20 05 k výstavě S kan din ávský d esig n : víc n ež m ýtus, konané od 9.
října 2 0 0 4 - 2. ledna 2 00 5 v UpM.
74 V iz Kasíková, H„ K o o p e ra tiv n í škola, Praha 1997.
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Boskovická.75 Studenti gymnázia v něm dokumentovali náhrobky židovského
hřbitova v Boskovicích.

Jednotlivé úkoly: přepis nápisů, fotodokumentace,

hledání a zpracování historických pramenů, sepisování textů, vedly k vytvoření
společného díla - internetové stránky.
Na kooperaci je založena i spolupráce mezi žáky během muzejních
programů pro Benátky (zvláště v programu Hrad).

Bertrand k sociokognitivní teorii zařazuje i Vygotského teorii zóny
nejbližšího vývoje.76 Tato zóna je vymezena: na spodní hranici úrovní současného
vývoje (tím, co je už žák schopnostem řešit samostatně), na horní hranici úrovní
m ožného vývoje (tím, co je žák schopen řešit s pomocí někoho). Protože učení
posunuje vývoj jedince, neměly by děti řešit jen problémy, které přísluší jejich
vývojovém u stupni, ale i problém y složitější. Záleží na podobě zóny každého
dítěte, o kolik složitější mohou být. Dosažení vyššího stupně vývoje (osvojení si
nových kom petencí) se odehrává za pomoci někoho zkušenějšího, koho může dítě
napodobovat a kdo ho naučí strategie řešení problémů. Nové kompetence si musí
žáci osvojit například při projektech využívající orální historie, kdy se učí nejen
sbírat a zpracovávat materiál novým způsobem, kom unikovat s lidmi a řídit
rozhovor. Dospělí (učitel, muzejník) jim mohou pomoci, aby se naučili sbírat a
zpracovávat materiál, dokázali se lépe vyjadřovat a přiměřeně chovat při kontaktu
s respondenty.
N áročnost program ů pro Benátky proto nevychází z předpokladů, co žáci
již mají být schopni zvládnout, ale z toho, co by mohli být schopni. To znamená,
že je nutné vždy styl vedení programu přizpůsobovat konkrétním žákům. Uvážit,
v jaké míře je třeba jim pomoci při vyhledávání informací a při jejich zpracování.
Citlivě je pobízet a vést během činností, které pro ně mohou být nové. Mladším
dětem je však potřeba více poradit, věnovat se jim . Starší je možné nechat
pracovat sam ostatně (ale může to být i naopak, záleží z jakého typu školy přijdou
a jak s nimi pracuje jejich učitel).

75 B M O , Brabcová, A. (ed.), s. 301.
76 Bertrand, Y, Praha 1998, s. 132. Vygotskij, L.S., P sych o lo g ie m y šle n í a řeč, Praha 20 0 4, s. 101.
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2.4

Personalistická teorie

Ve všech typech učení zmíněných v této kapitole je využíváno tzv.
r

r

r

problém ových situací.

77

v

•

Žáci během nich hledají řešení problému, překonávají

obtíže, učí se kom unikovat s druhými, řešit konflikty. Tak získávají nejen nové
poznatky, ale i zkušenost se sebou samými. Odhalují své silné i slabé stránky a učí
se odhadnout své možnosti. Překonávání překážek kladených dítěti (člověku)
vlastní myslí nebo situací vede k zrání osobnosti. Osobností se zabývá koncepce
personalistická. V jejím pojetí není samostatná, zdravě sebevědom á a odpovědná
bytost jen souhrnem znalostí a dovedností, ale výsledkem práce s efektivitou, s
citovou stránkou člověka a jeho duševním životem. Člověk se musí učit zdravému
sebehodnocení a přijímání sebe samého. Pracovat se svou vůlí. Rozvíjet svou
tvořivost. Učí se ale i respektovat druhé, jejich osobnost a názory.
Typické

personalistické

programy

založené

na

afektivitě

jsou

artefiletické dílny v Západočeské galerii v Plzni. V program u Hagar a lsm ail na
poušti se účastníci pokouší číst emoce postav z obrazu vypjaté biblické scény, kdy
matce ve vyhnanství umírá syn. Následně sami vytvářejí živý obraz. V závěru
reflektují své em oce, které v nich zaujatá pozice vyvolala. Tato aktivita má
návštěvníkům pomoci pochopit umělecké dílo a zároveň se stává silným osobním
zážitkem.
K rozvoji osobnosti se dají využít i dějiny a jejich příběhy. Ať jsou to
dějiny politiky a válečných konfliktů nebo dějiny každodennosti či kultury, vždy
se týkají způsobu života, řešením problém ů a projevů tvořivosti lidí. Proto jsou
tém ata benáteckých programů založená na životních

osudech konkrétních

historických osobností. N ejsou však tolik osobní, jak byl uvedený příklad.

Tolik k pedagogickým teoriím, které ovlivňují současné vzdělávací
koncepce škol, muzeí a programů pro Benátky.

77 Skalková, J., Praha 20 0 0 , s. 142. Čáp, J., P sych o lo g ie ve šk o ln í p ra x i, Praha 1997, s. 2 2 1.
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3

M uzejní aktivity, které ovlivnily koncepci vzdělávacích programů pro
M uzeum v Benátkách nad Jizerou

Koncepci

a

podobu

programů

pro

Benátky

ovlivnily

vedle

pedagogických teorií i konkrétní aktivity muzeí. S řadou zajím avých aktivit jsem
se setkala v literatuře, v neformálních rozhovorech s jejich tvůrci nebo jako
návštěvnice muzea. Některé z nich jsem uvedla již v předcházející kapitole jako
příklady, jak lze uplatnit pedagogické teorie a metody v muzeích. V této kapitole
představuji ty z nich, které velkou měrou ovlivnily podobu muzejních programů
v Benátkách nad Jizerou.

3.1

R egionální muzeum a galerie Jičín
Na

Jičínském

muzeum je

zajímavý

způsob

práce

se

školami

i

s individuálním i návštěvníky. M uzeum se nestaví do pozice vševědoucí instituce,
ale je místem, kde se návštěvníci učí hrou. Je partnerem, který poskytuje
příležitost k poznávání a k vlastní tvorbě. Dává návštěvníkům svou důvěru a
nebojí se od nich přijím at inspiraci.78 To se projevilo v projektu Cestička do
školy,

79

'

•

který muzeum realizovalo v roce 2003 ve spolupráci se školami v regionu.

Tém atem projektu byly prom ěny krajiny, je ž měli žáci zachytit pomocí mapování
cestiček do jejich školy v proměnách času. M uzeum tedy připustilo, že neví. V
průběhu projektu však poskytovalo informace a konzultace, stalo se tedy zázemím
pro poznávání. V ýsledky projektu pak byly prezentovány na školách, na společné
konferenci a na společné výstavě. Tento příklad ukazuje, co to znamená, hovořímli o muzeu jako o partneru pro školy a návštěvníky. V závěru program u byli
obohaceni o inform ace i zkušenosti všichni jeho účastníci.80

78 Ze stejného důvodu m ě zaujaly i projekty Muzea B osk ovick á viz B M O Brabcová, A. (ed.) s.
298.
79 Gotlieb, J.; Jakubcová, R. C estičk a d o šk o ly (m eto d ick á p říru čk a ), Jičín 20 04 . Příspěvek R.
Jakubcové na konferenci M uzeum a šk o la - N eb o jte se m uzea! Zlín, 8. - 9. března 2005.
80 Obohacení práce muzea přinesl i projekt Terra fe lix , zmíněný v předchozí kapitole, který
inspiroval muzeum k využití dramatiky pro práci s návštěvníky. V iz Pospíšilová, A. A., Gotltieb,
J., Thálie - naše zapomenutá múza in AM S, Zlín 2 0 0 3 , s. 24 n.
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Ve vztahu k individuálním návštěvníkům je tento přístup patrný v
tištěných průvodcích muzeem, zvláště v Průvodci pro uspěchaného návštěvníka.
Jejich jazyk je velmi vtipný, ne jen striktně poučný, a oslovuje čtenáře přímo.
M alá ukázka: „Kolem roku 400 našeho letopočtu přišli Slované. Začali se živit
pom ěrně rozvinutým zemědělstvím, osídlili nížiny a p o vodí řek. Později začali
vytvářet p rvn í státní zřízení. Do úplnosti chybí: p rá vě dnes js te p řišel Vy! A
uzavíráte v tuto chvíli dlouhou řadu těch, kteří vstoupili do jičín ské kotliny. Pokud
chcete také něco zanechat, náramek, náušnici nebo sponu do kravaty, muzeum má
připravené darovací sm louvy.“81 Z celkového přístupu je patrná hravost,82 jako
přirozená lidská, ne jen dětská, vlastnost. Nejvíce se projevuje v muzejní herně,
kde si mohou hrát děti i dospělí. Touto hravostí jsem se nechala inspirovat
v m uzejní hře H istorie, nezlob mě!

3.2

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Projekty Středočeského muzea v Roztokách u Prahy jsou otevřené všem

typům návštěvníků. Mezi komunitními projekty bych zm ínila Sejdeme se na
nádvoří, program určený pro celé rodiny83 a především projekt Život věcí.84, jehož
součástí byly tvůrčí dílny vedené konzervátory muzea. „Naším záměrem bylo
přispět ktom u , aby si děti vážili věcí a lidské práce (...) Přes počáteční obavy se
děti účinně zapojily do práce. Některé do m uzea docházely i ve volném čase.íí&5
M uzeum, přesněji odborní pracovníci muzea, se v něm otevřeli dětem, které by se
jen m álokdo odvážil pustit do expozice, tím spíše do restaurátorských dílen.
,

v

o/:

Jednalo se o deti převážně romského původu ze Zvláštní školy v Roztokách,
které mají problém y s učením a chováním. Tím nechci tvrdit, že děti ze zvláštních
škol mají u nás do m uzeí vstup zakázán, ale uhlídat je není snadné, což vím
z vlastní zkušenosti. Žáci těchto škol mají často vážné kázeňské problém y a i
pokud jsou hodní, jsou hyperaktivní, pohybují se velmi rychle a na vše sahají.

81 P rů vo d ce p r o u sp ěch a n éh o n á vštěvn ík a , Jičín, 2 00 2, s. 3.
82 O význam u hry pro učení viz Čáp, J., Praha 1997, s. 230.
83 V iz B M O , Brabcová, A. (ed.) s. 515.
84 Tamtéž, s. 436.
85 Tamtéž, s. 438.
86 Takto zn evýh od n ěným dětem se věnují i jiná muzea např. Muzeum romské kultury v Brně nebo
Okresní vlastivědné muzeum Vsetín viz Jabůrková, H. M úzy inspirující k tvořivosti pracovníky i
návštěvníky muzea, in AMS, Zlín 2 0 0 3 , s 59 - 61.
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Ú spěch tohoto projektu dokládá, že není problém pracovat s Romy i v instituci
jako

je

muzeum

a

tím

vyvrací

v naší

společnosti

běžné

předsudky

o

nevzdělavatelnosti Romů. Romové tvoří nezanedbatelné procento i v benáteckých
základních školách.

3.3

N árodní galerie v Praze
Pro svou technickou nenáročnost mi byly inspirací programy Národní

galerie, M oje p rvn í návštěva N G - Aukce87 a Jak poznám e baroko,88 které jsem
m ěla m ožnost navštívit.
Jsou to programy, ve kterých je vždy skloubena teorie s prací dětí
s exponáty.
Během Aukce se žáci dozvědí, co je to galerie, jak funguje, k čemu
sloužila budova Veletržního paláce dříve, než se stala výstavním prostorem.
V samostatné činnosti pak zkoumají jedno z vystavených děl, zjišťují jeho autora,
název, téma, velikost, materiál. V následné aukci mají za úkol dílo popsat tak
přitažlivě, aby bylo co nejdráže prodáno.
Program Ja k poznáte baroko objasní žákům pojem baroko, seznámí je
s vyjadřovacím i prostředky barokního umění. Žáci se dozvědí o význam ných
osobnostech

barokního

umění,

Kupeckém .

Práce s exponátem

přem ýšlejí,

o čem

o

sochaři

Braunovi,

Brokoffovi

a

malíři

pak spočívá v tom, že děti nejprve samy

vypovídá portrét umělce.

M ají např.

za úkol vyčíst

z autoportrétu charakteristiky malíře a jeho životní osudy. Jaký byl muž na
portrétu a jak žil ve skutečnosti, sdělí dětem nakonec lektor. A ony mohou
konfrontovat své výpovědi se skutečností. Oba program y zahrnují vždy několik
aktivit, ale vystačí si minimem pomůcek (tužka, papír, podložka). Ani mé
program y nejsou finančně náročné, neboť jsm e si vědom a toho, že prostředky ve
školách i m uzeích jsou omezené.

87 Veletržní palác, U m ění 19., 20. a 21. století.
88 Klášter sv. Jiří, U m ěn í manýrismu a baroka v Čechách.
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3.4

Pracovní listy a průvodce
V

některých m uzeích je možné se setkat s tištěnými samoobslužnými

m ateriály k expozicím , s průvodci a s pracovními listy. I já jsem zvažovala, zda
tento typ sam oobslužného programu mám využít. Proto jsem prostudovala řadu
OA

pracovních listů a průvodců.

Jaký je nebo by měl být rozdíl mezi pracovním

listem a průvodcem ?
Otázku obsahu a formy pracovních listů u nás řeší na teoretické i
praktické úrovni snad jen M. a N. Křístkovi v seminářích Škola a muzeum p o d
jed n o u střechou (NG) a v příspěvku sborníku Učím s radostí

,9 0

Pracovní list by

podle nich měl splňovat AEIOU neboli být atraktivní, ekonom ický, investigativní,
organizující a učící. Tyto charakteristiky v sobě zahrnují požadavky na grafickou
úpravu, úspornost, použitelnost a smysluplnost pracovního

listu, na jeho

schopnost vzbudit v řešitelích pocit odpovědnosti, poskytnout jim podněty a
prostor pro reflexi vlastního čtení. Pokud tyto podm ínky list splňuje, pak by jeho
vyplňování mělo přinést řešiteli autentický zážitek z návštěvy muzea.
Co je tištěný průvodce vysvětluje J. Beneš. Průvodce je podle něj „(...)
pom ůckou k individuální prohlídce expozic (...) tiskovina, která má návštěvníka
uvést do problem atiky a orientovat je j na řešení problémů, je ž jso u výstavou
doloženy a vysvětleny. “9I Jeho text má být stručný, přehledný, doplněný obrázky a
nákresy. Vzhledem k tomu, že je těžké soustředit se na výstavu a zároveň pročítat
průvodce, slouží takové tiskoviny spíše jako suvenýr, s čímž by se při jejich
vytváření mělo počítat.92

Pracovním i listy v praxi najdeme jak naprosto jednoduché, okopírované
listy, které si řešitelé sami vyplní a vyzdobí ( Učňovský glejt ke Hře na Hrad),9i
tak několikastránkové barevné publikace, tedy ne listy, ale sešity (Středověké
B enátky94 nebo Hanin kufřík).95 Přičemž všechny jm enované listy opravdu dokáží
navodit potřebnou učící situaci.

89 Jsou uvedeny v seznamu literatury.
90 Křístkovi, M.a N., Pracovní listy in U čím s r a d o s tí, Praha 2 0 0 3 , s. 173 - 181.
91 V iz Beneš, J„ Praha 1981, s. 87.
92 Tamtéž, s. 87. Tento postřeh potvrzuje i má vlastní zkušenost. N ik d y se mi nepodařilo
soustředit se na obojí. Lze pročítat brožuru, ale již ne sledovat exp ozici, a naopak prohlížet
exp ozici, ale ne číst průvodce.
93 E xpozice Příběh Pražského hradu, Starý palác Pražského hradu.
94 Karbanová, A., S třd o v ě k é B en átky p r o d ě ti 9 - 1 1 let a 12 - 15 let, Mladá B oleslav 2003.
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H ru na H rad si velmi chválil pan učitel Širůček z Veselé školy, který ji s
dětmi absolvoval již několikrát,96 protože koncepce program u dovoluje projít
expozici sedmkrát, a zároveň pokaždé jinak. Ke všem prohlídkám stačí ten samý
list, jen s jiným razítkem.
1

Středověké Benátky umožňují důkladně si prohlédnout celou expozici.

Úkoly návštěvníka upozorní na zajímavé vystavené exponáty a texty, např. na text
zakládací listiny kláštera v Benátkách, s jehož pomocí mají děti vypočítat, kolik
grošů získávali bratři cyriaci ze vsi Sedlec. Groš pak mají najít v expozici, zjistit
z jakého je m ateriálu a vytvořit si do listu jeho frotáž.
Pracovní sešit Hanin kufřík je velmi působivý svým námětem. Děti si do
něj zaznam enávají příběhy židovských dětí, které vyčtou z dokumentů a předmětů
v Židovském muzeu.

I

mezi průvodci je velký rozdíl v rozsahu, obsahu i formě. Průvodce

může být šestnáctistránkové leporelo97 i sedm desátistránková knížka.98 Obsahovat
vysvětlující

texty

doplněné

praktickými

aktivitam i

v expozici

(Jičín),

faktografické poučení pomocí různých úkolů a otázek (Sláva barokní Čechie)
nebo seznám ení s historickou osobností formou její fiktivní korespondence.99
M ůže to být černobíle tištěný sešit i barevná publikace.100
Zajím avý je rozdíl v přístupu průvodce k návštěvníkovi, který je patrný
z jejich úvodu. A z něj vyplývajícím u pojetí vzdělávání návštěvníka.
H ravý rodinný průvodce z Jičína začíná slovy „Umíte skákat panáka? To
j e dobře. Prohlídka vlastivědné expozice, to budou veliké skoky ze staletí do
staletí. N a začátku musíte udělat skok největší! Skok přes tisíce roků, do doby, kdy
Jičínskem procházeli m am uti a za nimi tlupy lidí.“ (s. 1)

95 H anin kufřík, p r a c o v n í se š it k d íln ě v zd ělá va cíh o cen tra Ž id o vsk éh o m u zea v P ra ze, Praha 2004.
96 Osobní sdělení učitele L. Širůčka, V eselá škola, (první stupeň ZŠ), Soukenická 10, Praha 1.
97 D ějin y a p ř ír o d a Jičín ska, p rů v o d c e p r o celo u rodin u , Jičín 2 0 0 2 s. 1 a P rů vo d ce p ro
u spěch an éh o n ávštěvn íka, Jičín 20 0 2 , s. 1.
98 Bartošová, i., S lá va b a ro k n í Č echie, h isto rick ý p rů v o d c e p r o m lá d e ž ve věku 1 1 - 1 5 let, Praha
2 0 0 1 , s. Stolárová, L., S lá v a b a ro k n í Čechie, h isto rick ý p rů v o d c e p r o m lá d ež ve věku 1 6 - 1 9 let,
Praha 2 00 1.
99 C h ovančíková, I., T G. M asaryk, p rů v o d c e e x p o zic í M a sa ryk o va m u zea p r o lid i o d 11 le t,
Hodonín 1999.
100 A rje, tvů j p rů v o d c e Ž idovským m ěstem . Praha 2003.
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V tipný Průvodce pro uspěchaného návštěvníka: „Máte v rukou průvodce
muzea, který šetří váš čas. Máte v rukou průvodce, který šetří vaše peníze. (Tím
ale není myšleno, že byste měli m inout pokladnu.)“ (s. 1)
Průvodce Slávou barokní Čechie plný otázek z historie mládež ve věku
11 - 15 let oslovuje: „Víte ja k bojovali skuteční mušketýři? Viděli jste už někdy
opravdový p o kla d ze zlata a drahokamů? Slyšeli js te už, p ro č se naší kávě říká
vídeňská nebo turecká? Zajím á vás, ja k se pralo, když nebyly pračky? P okud jste
odpověděli alespoň jed n o u ano, p a k js te na správném místě! Dovolte, abychom
vás přivítali na výstavě Sláva barokní Čechie a trochu vám j i představili. “ (s. 3)
M ládež 1 6 - 1 9 letou vítá na výstavě takto: „ Vážení a m ilí návštěvníci,
vítám vás v expozicích výstavy Sláva barokní Čechie. Je tu shrom ážděno více než
je d en a p ů l tisíce památek, takže se nevešly do je d in é expozice. Proto byla výstava
rozdělena na čtyři části, které najdete na čtyřech místech v Praze. “ (s. 3)
Ú vodní dopis v hodonínském průvodci zní: „M ilý čtenáři, osobnost
Tomáše G arriguea M asaryka znáš možná ze školní lavice a snad js i o ní něco
slyšel i v rozhlase a televizi. Nemyslíme si však, že by jm én o T. G. M asaryk mělo
patřit pouze tam. Rozhodli jsm e se proto představit ti je j během prohlídky
expozice M asarykova muzea v Hodoníně poněkud netradičně. Připravili jsm e pro
tebe soubor dopisů, které však M asaryk nikdy nečetl ani nenapsal. “
M alý Arje návštěvníky vítá slovy: „A hoj jsem Arje, uvidím se s tebou na
každé stránce s úkolem ", je h o

uvítání předchází text autorů:

“Vítáme tě

v pražském Židovském muzeu. Dnes se dozvíš spoustu nových a zajím avých věcí o
židovské historii, tradicích a náboženství. Tento sešit Ti pom ůže zapamatovat si
některé zajímavosti. Stačí, když si pozorně přečteš text a splníš úkol na každé
dvoustraně. A by Ti to šlo snadněji, dostaneš svého osobního průvodce, který Ti
bude pom áhat. Je to m alý lvíček a jm enuje se Arje - to znam ená hebrejsky lev. “

Z těchto dvou typů sam oobslužných program ů jsem se rozhodla pro
pracovní list. Práci s ním jsem využila v program u Jandever. Zvolila jsem typ
graficky jednoduchého pracovního listu s deseti otázkami. Přestože otázky jsou
zam ěřené na znalosti historie a na pozorování exponátů, snažila jsem se v úvodu
listu i v otázkách o neformální a hravý styl.
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Na všech těchto aktivitách a průvodcích zm íněných v této kapitole je
vidět, že prezentovat historii a pracovat s návštěvníkem v expozici se dá opravdu
mnoha způsoby, což je velmi inspirativní. Z rozhovorů s učiteli jsem vyrozuměla,
že pro učitele jso u nejcennější takové programy, listy a průvodce, které mohou
využít ve škole i s žáky, kteří expozici nenavštívili. Pro žáky zas takové, které je
co nejvíce aktivizují při prohlídce, obsahují podnětné úkoly a zároveň jsou
zajímavým zážitkem. Při vytváření programů jsem se proto snažila, aby byly
přínosem pro obě skupiny.
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4

M uzeum v Benátkách nad Jizerou

V

této kapitole jsou popsány současné expozice M uzea v Benátkách nad

Jizerou, ze kterých vycházejí vzdělávací program y v praktické části práce.101
Protože pro úvodní program Inventární kniha, jsou důležité okolnosti vzniku
tohoto m uzea (30. léta 20. století), věnuji jim pozornost v úvodu kapitoly. Vývoj
mezi lety 1938 až 2000 nastiňuji pak už jen krátce pro dokreslení představy o
charakteru tohoto malého m u z e a .102

4.1

H istorie muzea

M yšlenka uchovat materiál, který vypovídá o hospodářství, kulturním i
společenském životě lidí v Benáteckém kraji v průběhu dějin, vznikla někdy ve
dvacátých letech 20. století M ěstská kulturní komise vydala 8. listopadu 1926
provolání k občanům , v němž je

žádala o darování, zapůjčení či prodej

starožitností, z kterých by bylo zřízeno muzeum. V nově postaveném okresním
domě byly pro tento účel vyhrazeny dvě místnosti. Žádný materiál však nebyl
shromážděn. Roku 1927 se úkolu ujal Okresní osvětový sbor. Jeho apely na
občany ale opět vyšly naprázdno. Uběhlo několik let a rezervované místnosti
v okresním dom ě měly být poskytnuty někom u jiném u, což vzbudilo novou vlnu
snažení. Tentokrát se úkolu ujala Občanská beseda, roku 1933 svolala ustavující
schůzi, na které zvolila deset členů přípravného výboru. Výsledkem bylo několik
peněžitých příspěvků v celkové výši 3500 korun a stůl ze zám eckého inventáře.
N a další schůzi v roce 1934 byl počet členů výboru snížen na pět a zvoleni
byli lidé s větším zápalem pro věc zřízení muzea. Předsedou se stal ing. František
H rdlička a správcem sbírek ing. Jindřich Soukal.103 V ýbor vypracoval stanovy a

101 Jejich prostorové rozvržení viz. mapka muzea v přílohách.
102 D o roku 1953 čerpám z Vik, J., B enátky n a d Jizerou , p rů v o d c e p o h isto rii a p a m á tn o stech
m ěsta a oklí, Benátky nad Jizerou 1953, s. 76 - 80. Beneš, L.,et. al., P rů vo d c e h isto rií m ěsta
B enátek, Benátky nad Jizerou 1999, s. 30, 32. A z pozůstalosti J. Antoše, kart 17, Okr. A Mladá
Boleslav. O Ú M B (1 9 1 6 - 3 6) kart 635, Okr. A Mladá Boleslav. Po roce 1953 z Beneš, L., et al.,
c. d., s. 36.
103 J. Soukal (1 8 9 5 Hroby u D uchcova - 8. 5. 1945 Terezín) od roku 1930 žil v Benátkách, byl
aktivním členem několika místních spolků, psal články (regionální historie) do místních časopisů
(M lad ob oleslavsk é listy, Jizeran, N áš kraj, Benátky). Od roku 1934 správcem sbírek benáteckého
muzea o je h o ž vznik se velm i zasloužil muzeum pak nějaký čas neslo jeh o jm éno. Povoláním byl
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vydal nové provolání. Ze strany občanů se však nedostavila žádná odezva. Ing.
Soukal proto raději osobně obcházel lidi, procházel s nimi půdy a oni mu ochotně
to „staré haraburdí" dávali. Dárce a jejich dary pravidelně zveřejňoval v časopise
N áš kraj.m Tento postup podnítil i ostatní občany, náhle chtěl každý něco dát. V
množství nashrom ážděného materiálu se prý našly i velmi cenné předměty.
10. března 1935 byla svolána ustavující valná hrom ada m uzejního spolku
nazvaného M uzeum Novobenátecka v Nových Benátkách. Spolek vstoupil do
Svazu československých muzeí. Rychle rostl počet jeho členů i peněžních a
materiálních darů. Ony dvě místnosti v okresním domě za nějaký čas nestačily,
proto obec muzeu přislíbila, že mu po dostavění nové školní budovy poskytne
druhé patro zám ku, kde v té době byly umístěny provizorní učebny dívčí
měšťanské školy.
Instalace sbírek zatím zdárně pokračovala a spolek mohl již uvažovat o
zpřístupnění m uzea veřejnosti. Příležitost se naskytla při oslavách výročí bitvy u
Zborova 20. června 1937, které pořádala v Benátkách Jednota legionářů.

Během druhé světové války aktivity muzea ochably, mimo jiné i proto,
že se někteří členové spolku aktivně účastnili protinacistického oboje. Mezi
odbojáři byl i Jindřich Soukal, kterého roku 1944 zatklo gestapo. Deset měsíců
byl vyšetřován, pak převezen do Terezína, kde 8. května 1945 zemřel. Po jeho
zatčení se zbylí činovníci muzea starali především o uschování nejcennějších
kusů.
Po válce se činnost muzea opět obnovila v celé šíři. Novou správkyní
sbírek se stala choť Jindřicha Soukala, M arie Soukalová. Na pam átku jejího
m anžela a jeho zásluh o vznik muzea, bylo nazváno Soukalovo muzeum
Benátecka.

M ezi dary m uzeu bylo i několik pravěkých předm ětů, z kterých bylo Dr.
Ratajem z ČSAV vytvořeno archeologické oddělení. Pro nedostatek místa v

geometr. V iz B en eš, L. et. a l . , Benátky nad Jizerou 1999, s. 49 a Vik, J., Benátky nad Jizerou
1953, s. 150.
104 N á š kraj, časopis vydávaný ve třicátých letech v místní tiskárně Splídka, později ho nahradil
časopis B en átky vydávaný K. Kischem -Trojanem v letech (1 9 3 7 - 41). V iz V iz Beneš, L. et. a l . ,
Benátky nad Jizerou 1999, s. 30.
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okresním dom ě bylo umístěno v prvním patře bývalého soudu (čp. 21) a otevřeno
roku 1951. V tom to roce muzejní spolek předal správu muzea městu.
Do slibovaného druhého patra zámku se muzeum mohlo přestěhovat
teprve roku 1955. Záhy byly otevřeny síně bratří Bendů, Bedřicha Smetany a
Tychona Brahe.
Od roku 1965 do roku 1977 vydávalo muzeum časopis Labores musei in
Benátky nad Jizerou. Jeho příspěvky se týkaly fauny a flóry Benátecka i historie
m ěsta.105 Redaktorem časopisu byl ředitel muzea, Čeněk Podaný.
V roce 1981 přešlo muzeum pod správu Okresního m uzea v Mladé
Boleslavi.
Velká vichřice v roce 1986 poškodila střechu zámku tak, že zatékalo do
sbírek a muzeum muselo být zavřeno. Po opravě střechy se přistoupilo i
k rekonstrukci expozic muzea. To bylo veřejnosti otevřeno až roku 1993. První
byla

zpřístupněna

následujících

letech

síň

bratří

postupně

Bendů,
vznikly

Bedřicha

Smetany

a

obrazárna.

expozice

rodáků,

přírody

V

Benátek,

astroarcheologie a pánů z Dražic.
Roku 1996 byla otevřena výstava k 450. výročí narození Tychona Brahe,
která je dodnes v muzeu přístupná. (Tycho Brahe na benáteckém zámku pobýval
v roce 1600.)

4.2

Dnešní podoba m uzea106

V první m ístnosti (vstupní hale) jsou představeni význační rodáci
m ěsta107 a historie muzea.
K oncepce m uzea dále sleduje tok řeky Jizery. Břehy řeky jsou útočištěm
m noha živočišných druhů i rostlin. V první expozici jso u proto představeny

105 V roce 1977 měl 64 předplatitelů a vym ěňován byl s šedesáti pěti ústavy z toho šedesát čtyři
bylo v zahraničí, nejen na ve východním bloku. Bohužel v tomto roce bylo vydávání časopisu
zastaveno. Některé články v něm uvedené se nezamlouvaly Městskému výboru KSČ. V iz L a b o res
m u zeí in B en átky n a d J izero u XIII, Benátky nad Jizerou 1977, č. I . s. 3.
'“ Současná podoba muzea také viz http://www.benatky.cz/m uzeum/
107 Arnošt V aněček (1 90 0 ), Zdeněk Kalista (1 9 0 0 - 1982), Karel N o v á k (1 8 6 7 -1 9 4 1 ), Ludvík
Šnajdr (1 8 3 9 - 1943.), Antonín Jaroslav Vrťátko (1815 - 1892.), V áclav Jaromír Picek (18 12 —
1869), V ěn c esla v Ráb (1 8 0 4 - 1897), J o se f Polák (1 84 4 - 1899), J o s e f Kořenský (1 8 4 7 - 1938).
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M ladoboleslavský, Polabský a Benátecký bioregion,108 a jejich přírodní rezervace
Traviny, Stará Jizera, Slepec.
Dále se tok řeky stává symbolem toku času. První etapou dějin lidstva je
pravěk. Život prvních lidí na Benátecku ukazuje expozice astroarcheologie.
A stronom ie se díky pobytu Tychona Brahe v benáteckém zámku stala jeho
neodm yslitelnou součástí, její motiv se tedy objevuje i v archeologii. Je zde
vysvětleno několik astroarcheologických pojm ů (gnomón, azimut, magnetická
deklinace, Stonehenge, Samain). Expozice se snaží objasnit hlubší smysl stylu
pohřbívání a stavění svatyň našich předků, které byly orientovány podle pohybu
slunce a hvězd. Vedle kamenných, bronzových a železných nástrojů tu jsou i
rekonstrukce

několika hrobů.109 Vážné téma odlehčují

interaktivní prvky.

Praprapředek (figurína), které může návštěvník potřást rukou a stavebnice hrobu.
Další zastávkou na cestě časem je 14. století. Doba pánů zD ražic,
majitelů nedalekého hradu Dražíce a zakladatelů města Nové Benátky (mezi 1340
- 1349) a kláštera cyriaků (1349). Tématy expozice jsou život a vliv biskupa Jana
IV. z Dražic a církevní život ve 14. století. Dražický hrad, gotická architektura
regionu a rytířská kultura. Vedle klasických výstavních prostředků (exponáty,
popisky) se tu uplatňují instalace umožňující návštěvníkům s tématy pracovat.
Jsou jim i badatelský slovník, stavebnice Dražického hradu, gotický oltář a jeho
prvky, biskup a jeho oblečení, brnění rytíře, hra na archeology.110
N a přelom u 16. a 17. století byl v Benátkách hostem císaře Rudolfa II.
výše zm íněný Tycho Brahe. Hvězdář bydlel a pracoval ve druhém patře zámku,
kde je nyní muzeum. Připomínán je výstavou čítající dvacet pět panelů111
seznam ujících návštěvníky sje h o životem, poznatky a přístroji. Jeden z nich,
zkonstruovaný podle Brahových plánů, si m ohou návštěvníci vyzkoušet. Díky
svým přesným m ěřením mohl Tycho Brahe určit poledník (50° 18' 39” severní
šířky a 14° 5 1 ' 39” východní délky), na kterém leží Benátky. Je vyznačen
kovovým drátem v podlaze v místnosti, kde Tycho snad prováděl svá měření.

108 N ajdem e zde přes sto druhů rostlin a živočichů, vycpaných nebo vyfocených.
109 Rondel nalezený v Krpech u Kropáčovy Vrutice, hrob z doby bronzové z Brodců, náčelnická
m ohyla z Žerčic, kostry nalezené v Chotčtovč.
110 E xp ozice vznikla v rámci projektu Brána muzea otevřená, autorka A. Karbanová, Muzeum
M ladoboleslavska. Popis e x p o zic e viz též K oncepce muzeí Středočeského kraje 2004.
111 Jejich názvy jsou: Evropa, Vláda šlechty, Mladý student, N o s, N o v á hvězda, Supernova,
Věhlas, Kometa, Výstavba na Hvenu, V elký globus, V elk ý kruh, V elk é pravítko, Otočný kvadrant,
Armilární sféra, Odjezd, Praha - císař, Praha astronomická - Kepler - Hájek - Burgi - Habermel.
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V

dalších třech místnostech je um ístěna výstava Hrajeme si na Kelty

seznam ující návštěvníky s archeologickými nálezy v regionu. Specialitou výstavy
je keltské obydlí, ve kterém je možné tkát na stavu, mlít m ouku nebo si lehnout do
keltské postele.
Po krátké odbočce do pravěku, se opět vstupuje do toku času (do 17.
století) až v obrazárně - chodbě severního barokního křídla zám ku.112
Z ní se vchází do síně bratří Bendů. Bendovi žili na počátku 18. století ve
Starých Benátkách, síň představuje život a dílo členů této hudebnické rodiny.113
Tři léta strávil na Benáteckém zámku, ve službách hraběte ThunH ohensteina m ladý Bedřich Smetana, kterému je věnována poslední expozice.114

M uzeum pořádá řadu krátkodobých výstav, některé z nich se týkají
historie regionu. Jako například velká výstava Jan z Werthu v roce 1997. Z
posledních pak 100 let vojenského prostoru M ilovice M ladá (2004) nebo Bon
Repos - zám ek neznám ý (2005).

Školám muzeum v Benátkách nad Jizerou nabízí komentované prohlídky.
Pro základní školy program o středověku v expozici Páni z Dražic v podobě
pracovních listů Středověké Benátky pro děti od 9 - 11 a od 12 - 15 let nebo práci
v centrech aktivit expozice: Konference páni z Dražic. Tento program je vhodný i
pro střední školy.

" 2Jsou zde umístěny renesanční a barokní truhly. Obrazy: R u d o lf II., Kateřina de Stradě, dva
portréty Jana z Werthu a jeh o epitaf, W.H.Raitz von Frentz - zeť Wertha, Irmgard - dcera Wertha,
reliéf sv. Martina z kostela v Dražících, Alžběta Stuartovna, Karel VI., erb Benátek.
113 Panely: Kořeny rodu, Mládí bratrů Bendů, František - další život a tvorba, Jiří Antonín - Gotha
1750 - 74, Jiří Antonín - melodramy a singspily. Ostatní tvorba Jiřího Antonína, Rod Bendů
v minulosti a současnosti, Plakáty z představení - noty, N o v o d o b á uvádění děl Františka a Jiřího
Antonína. Je zde také umístěno několik kusů dobového nábytku.
114 Panely: R odokmen - příjezd do Prahy, U Thunů, Smetana žákem Proksche, Smetana opouští
Thuny, Po roce 1848 - hudební ústav. Také zde je několik kusů nábytku, obraz hraběte Thuna na
koni a portréty hraběte a A lžběty Thunové.
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PR A K TICK Á ČÁST

4.3

Koncepce programů

„Ale k tomu, abychom žili nějakou historií, není popravdě třeba, aby
člověk byl naplněn jm ény, daty a údaji. H lavní věcí je , abyste se dovedli ponořit
v tajem ný proud, který šum í p o d povrchem vašeho kraje, abyste dovedli z jeh o
temna vynést zase na povrch zašlé stíny, které byly kdysi živoucím i těly a stvářely
osudy vzezření jeho, dovedli je vidět (třebas beze jm éna), dovedli s nimi hovořit,
dovedli jim porozum ět. “ (Z. K alista)115

Citát je z knihy Zdeňka Kalisty Po proudu života /, z části, kde historik
vypráví o svém dětství v Benátkách nad Jizerou. V yvádět z tem na zašlé stíny lidí,
kteří tvořili dějiny Benátek. Poskytovat dětem příležitost s nimi rozmlouvat a učit
se jim rozumět. Rozum ět dějinám místa, kde žijí, i dějinám sebe samých, o to se
právě pokouší následující programy. Koncepce program ů proto vychází nejen ze
specifik dějepisu a muzea, ale reflektuje i rozdílné schopnosti člověka vnímat
svět, klade důraz na prožitek a zkušenost, jako nástroje učení, rozvíjí různé druhy
inteligence a schopnost imaginace žáků. K tomu, že by programy měly obsahovat
tyto složky, jsem dospěla na základě studia literatury, rozhovorů a vlastní
zkušenosti (viz teoretická část). Koncepce odráží nejen současné teorie vzdělávání
ve školách a m uzeích, ale i mé vlastní přesvědčení o smyslu výuky dějepisu
vůbec. Smyslem dějepisu je pro mne vytváření historického vědom í žáků a rozvoj
jejich osobnosti pomocí dialogu mezi nimi a minulostí.

Citáty uvádějící jednotlivé složky koncepce prezentují dětský přístup
k muzeu. Pochází z knížky M ůůůůůzeum dětských múz (úvahy a kresby dětí na
téma muzeum), která vznikla na Základní škole J.A. Komenského v Lounech a
v níž tři sta padesát školáků odpovídalo na otázky: Co se ti vybaví, když se řekne
muzeum ? Jak si představuješ muzeum tvých snů?116

115 Kalista, Z., P o p ro u d u živ o ta , Praha 1997, s. 26.
116 M ůůůůůzeum d ětsk ých m ú z, Louny 1997, záložka knihy.
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4.4

Specifika dějepisu

„ P ořád bádám po tom, ja k jsm e ve skutečnosti vznikli. Jestli z opice,
nebo z Evy a A dam a...Stejně my lidé jsm e měli zajím avou historii, velmi
zajím avou h isto rii.1,117

Ač se na první pohled může zdát, že se dějepis zabývá věcmi minulými,
již neexistujícím i, které se současníka netýkají, není tomu tak. Dějiny jedinečným
způsobem přibližují přítomnost, význam slov, společenských jevů, místo kde
člověk žije, lidi se kterými se setkává. Znalost dějin vzbuzuje pocit zakořeněnosti,
pocit něčeho

pevného

v životě člověka a to

především

v obdobích, kdy

budoucnost je nejistá. N em usí to být jen v období dějinných zlomů, ale i zlomů
jeho osobní historie. Znalost mu umožňuje hodnotit přítom nost a předjímat
budoucnost.
Proto mezi specifické cíle školního dějepisu podle Osnov pro základní
školy i mezi očekávané kom petence118 v Rám covém vzdělávacím programu
patří:119 získání přehledu o regionálních, národních i světových dějinách a
představy

o

životě

lidí

(společenských

skupin

i

konkrétních

osobností)

v jednotlivých epochách. Orientace v historickém čase a prostoru. Porozumění
různým kulturám a jejich přínosu, respekt a úcta vůči nim. Znalost osobností a
historických pam átek regionu, státu i světa. Schopnost samostatně získávat
inform ace, znát prameny. Chápat a respektovat rozdílnost interpretací historie a
tak být odolný vůči manipulaci. Být schopen kom unikovat o historických
tématech, charakterizovat je a zaujímat k nim vlastní stanovisko. Hledat kořeny
současných jev ů v minulosti. Rozvíjet historické vědom í, pocit identity, osobní
sounáležitosti s kulturními hodnotami. Být aktivním a odpovědným tvůrcem
dějin.

117 Tamtéž, s. 23
118 „ K líč o v é k o m p eten ce js o u souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti; v R ám covém vzd ělá va cím
p ro g ra m u p r o zá k la d n í v zd ě lá v á n í jso u klíčové kompetence vy m e z e n y na úrovni, které mají
dosáhnout všichni žáci na konci základního vzdělávání; v etapě základního vzdělávání jsou za
klíčové považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence
komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní"
RVP, Praha 2 0 0 5 , s. 113
119 V iz O sn a vy ZŠ, Praha 200 3. R á m co vý v zd ě lá v a c í p r o g r a m , verze z června 2 0 0 2 konfrontovaná
s verzí RVP, Praha 2005

36

Prostředky,

120

•
které dějepis může pro přiblížení dějin použít, jsou:

textové pom ůcky explikativní (učebnice, populárně vědecká literatura), literární
(historické čítanky, dobová literatura, historické romány), dokumentární. Názorné
pom ůcky symbolické: mapy, kartografy, diagramy, grafy, časové přímky. Tyto
pom ůcky jsou ve školách běžně dostupné. Historické prameny písemné, hmotné,
obrazové i tradované ústně. Umělecká díla, na kterých se žáci m ohou učit číst
formální prvky, námět, vrstvy smyslu díla, jeho ideu. Jsou zas k dispozici
v muzeu.
D ějiny a jejich příběhy přitahují snad každého, každého však jiným
způsobem. A ť je to studium historie. Hledání kořenů vlastní rodiny. Sběratelství.
Záliba v historických románech nebo filmech, turistika. Nebo zbraň v rukou
politiků či právníků. Proto i obsah program ů je inspirován neobyčejnými příběhy
lidí žijících v Benátkách plnými dobrodružství a rom antiky, tragiky, humoru i
poučení.121

4.5

Specifika muzea

„ K dyž jse m byl poprvé v muzeu, tak jsem nem ohl krásou ani promluvit.
V muzeu ve mne rostla touha vrátit čas a být českým hrdinou - vlastně by stačilo,
kdybych byl pouhým rolníkem v době husitských válek a držel v ruce cep, který za
500 let bude viset na stěně muzea. " ,22
„M ěstské muzeum je spíše pro cizince a turisty než pro zvídavé lidi, kteří
se chtějí dozvědět další a další věci... “123
M uzeum je pam ětí lidí a míst. Je „trojrozm ěrnou historiografií.41124 V
m uzeu dostávají pojm y tvar (např. hřivna, kterou je dnes těžko jinde vidět), osoby
podobu ( Tycho Brahe, jehož portrét bývá v učebnicích, ale životopis ne), označení
smysl (v době kam enné, bronzové se používaly opravdu nástroje převážně
z těchto m ateriálů), tvrzení význam (středověká společnost se dělila na tři stavy,
v Benátkách se tato skutečnost projevuje na rodu pánů z Dražic a životě jejich
190

V y u čo v a c í prostředky podle Čapek, V., D idaktika d ěje p isu , Praha 1985, II. díl, s. 177 - 200
121 T ak ovým příběhem j e např. cesta rodiny Bendů k pruskému dvoru.
122 M áůůůůzeum d ětsk ých m úz, Louny 1997, s. 28.
123 Tamtéž, s. 25.
124 Kesner, L., Praha 2 0 0 0 , s. 42 - 44.

37

poddaných). Specifikem sbírek benáteckého m uzea je presentace regionální
historie, málo zpracované v literatuře a to de facto přímo na místě, kde se
odehrála. M uzeum totiž sídlí na zámku, se kterým jso u spojeny vlastně všechny
osobnosti a události benáteckých dějin.125 Muzeum tedy nabízí něco, co výuka
dějepisu požaduje, ale co není kvůli nedostatku informací lehké naplnit. Navíc se
muzeum nalézá blízko obou benáteckých škol, tedy účast na programech
neznam ená velkou časovou zátěž a snadno se zařadí do výuky.
Významné osobnosti Benátek jsou spojeny nejen s historií benáteckého
regionu, ale i s českými, převážně kulturními dějinami vůbec. Jsou to například
poslední pražský biskup Jan IV. z Dražic (biskupem od 1301 - 1343), astronom
Tycho Brahe (1546 - 1601), generál Jan z Werthu (1591 - 1652), houslista
František (1709 - 1786) a komponista Jiří Antonín (1722 - 1795) Bendovi,
hudební skladatel Bedřich Smetana (1824 - 1884), archeolog Ludvík Šnajdr (1839
- 1943) zakladatel m uzea Jindřich Soukal (1895 - 1945) či historik Zdeněk Kalista
(1900 - 1982). Život a dílo všech těchto osobností nem usí být jen cenným
doplňkem , může být hlavním tématem výuky dějepisu.126 Právě na těchto
konkrétních postavách si žáci mohou lépe uvědom it v dějepisu často příliš obecně
form ulovaná tvrzení.
N apříklad na stavební činnosti biskupa Jana IV. z Dražic, který si
z dlouholetého pobytu v Avignonu přivezl stavebníky a s nimi i francouzskou
gotiku127, si lze vytvořit představu, co znam ená a jak vypadalo pronikání gotiky
do českých zemí. A doložit na konkrétních činech. Biskup založil klášter
v Roudnici nad Labem, kde nechal postavit i kam enný most. Jeho stavebníci se
podíleli i na přestavbě hradu v D ražících.128 Co se týká politických dějin Českého
království, je Jan IV. zajímavý jako biskup, který nastoupil na stolec za
Přem yslovců a um írá za Lucemburků
Jeho synovec, také Jan, představitel šlechty, se věnoval správě rodových
statků, založil m ěsto Nové B enátky129 a v něm klášter cyriaků.130 V muzeu jsou

125 N a místě zámku stál klášter, který založili páni z Dražic, přímo na zámku žil Tycho Brahe, Jan
z Werthu, na housle tu hrával František Benda, učil Bedřich Smetana.
126 V iz RVP, 2 0 0 2 , bod 6.5.1. O ček á va n é kom peten ce na kon ci 3. o b d o b í, žák zná významné
památky a osobnosti regionu.
127 T zv dražická huť viz D ějin y česk éh o výtva rn éh o um ění, Praha 1984, s. 339.
128 Tento hrad je tématem programu s příznačným názvem H rad.
129 Z aložení muselo být potvrzeno markrabětem Karlem - regionální dějiny se pojí s obecnými.
130 T émata zakládání měst ve středověku a mnišské řády jsou také v osnovách viz O sn o vy ZŠ,
Praha 20 0 3 , s. 181.
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vystaveny faksim ile zakládacích listin. On sám pobýval na hradu v Dražících. Jak
vypadal život na hradě a v podhradí, je popsáno (nakresleno) v badatelském
slovníku a doloženo nálezy. Takto se během jedné návštěvy muzea děti mohou
seznám it s celou středověkou společností a setkat se s obecnými dějinami
v novém kontextu.
Učební látkou renesance - astronom ové na dvoře císaře Rudolfa II., je
možné žákům ukázat na jedné z nej význam nějších osobností, které císař ke svému
dvoru pozval, na Tychonovi B rahe.13, V muzeu se žáci m ohou dozvědět, kdo byli
astronom ové, čím se zabývali. M ohou vidět přístroje, které používali. Dočíst se,
jaké měli renesanční učenci představy o vesm íru a jak k nim dospěli. Kdo byl
Tycho Brahe, jak vypadala jeho observatoř na ostrově Hvenu a čím byla zajímavá.
Proč se Tycho dostal na dvůr Rudolfa II. Texty i nákresy ve výstavě však pro děti
nem usí být příliš přitažlivé a tedy ani sdělné. Proto je vhodné využít připravený
muzejní program, aby děti byly schopné a ochotné ony zajímavé informace najít.
Se stavebním slohem renesance se mohou žáci seznám it na západním křídle
zámku, zdobeném sgrafity.
Jan z W erthu,132 generál císařského vojska, původně prostý chlapec
z Bůttgen v Porúří, velmi dobře přibližuje období Třicetileté války. W erth se
účastnil několika význam ných bitev například na Bílé hoře v císařských službách
nebo u Lutzenu, kde bojoval ve službách M axm iliána Bavorského. Kontrast jeho
bohatství a strmé kariéry ve vojsku se zdevastovanými Benátkami, které získal od
císaře za své služby, ukazuje dvojí tvář války.133 W erthův příběh mohou žáci
porovnat s osudy A lbrechta z Valdštejna.
Na

příbězích

členů rodiny

B endů134 lze

ukázat řadu

kulturních,

společenských i politických jevů 18. století.135 Barokní divadlo a hudbu na
šlechtických sídlech (od domácího divadla benáteckých pánů z Klenové až po
orchestr pruského krále Fridricha II.). Rekatolizaci a jezuitské školství, kterým
prošli František i Jiří Antonín, ale i protestantism us, ke kterému se po emigraci
přihlásili. N a Františkově útěku a emigraci celé rodiny do Pruska je možné
přiblížit vztah

poddaných

a pánů v Čechách

i situaci v novém

131 Tychonu Brahe je věnován program Ž ivo to p is velk éh o h vězdáře.
132 V iz program J a n d ever.
133 Podobný osud měl i generál Špork, vlastník sousedního panství.
134 V iz program R odin n é album .
135 O sn o vy ZŠ, Praha 2 0 0 3 , s. 183 - 184.
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pruském

království.

Tyto skutečnosti jsou v m uzeu doloženy nebo alespoň nastíněny

prostřednictvím dokum entů a obrázků.
Podobně lze využít osobnost Bedřicha Smetany,

1'Xl

učitele hudby u Thun-

H ohensteinů, pro přiblížení společnosti 19. století.
Význam a poslání m uzeí138 přibližuje osobnost Jindřicha Soukala, který
se zasloužil o založení m uzea139 v Benátkách nad Jizerou.
Na osobnosti archeologa Ludvíka Šnajdra je možné představit obor
archeologie,140 jeho začátky u nás. Porovnat, jaký je rozdíl mezi prací archeologa
am atéra v 19. století a profesionála dnes. H istorika Zdeňka Kalistu lze využít pro
téma: proč a jak poznávám e minulost - úkol historické vědy, práce historika. Jeho
životní příběh žáky seznamuje i s minulostí celkem nedávnou. M ohou se v něm
přenést do doby komunistické diktatury a uvědom it si, že historik se nemůže
vyhnout konfrontaci s aktuální společenskou a politickou situací. A hodně záleží
na jeho charakteru, zda obstojí. Tyto dvě poslední postavy benáteckých dějin
v program ech nevyužívám. Domnívám se totiž, že by m ohly být námětem na
dlouhodobější projekt muzea a škol. K jeho přípravě a realizaci je však třeba
nejprve navázat kvalitní spolupráci mezi institucemi.
Všechny tyto osobnosti jsou pro české dějiny význam né, seznámení s
jejich dílem a životem proto není pro žáky zbytečnou zátěží, ale rozšířením
všeobecného rozhledu. Navíc tím, že v muzeu jsou představeny pomocí hmotných
a obrazových pram enů, přestávají být pouhými pojm y a stávají se pro žáky
reálnějším i postavam i dějin, které se díky nim stávají pochopitelnější.

136 Sám Fridrich II. Žádal o povolení, aby rodina mohla vycestovat. Potřeboval ke svém u dvoru jak
schopné hudebníky, tak tkalce.
137 V iz program D o pam átn íku .
138 O sn o vy ZŠ, Praha 2 0 0 3 , s. 178, RVP, 2002, bod 6.5.1.
139 V iz program In ven tá rn í kniha..
140 O sn o vy ZŠ, Praha 2 0 0 3 , s. 179, rozšiřující učivo.
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4.6

Schopnost vním at svět

„Jak jis tě víte, muzeum j e „klidné" ...Ale co já ? ...N ejraději bych viděl
ony věci v akci (...) podle m ě vyzkoušet si všechny věci na sobě a v reálu by bylo
skvělé, poučné, zábavné... “ 4
Pro práci s dčtmi v muzeu je důležité vědět, jak vlastně ony svět a
muzeum vním ají. Vnímání dětí je velmi bezprostřední, věci je zaujmou nebo ne a
do nezajím avých se většinou nesnaží proniknout. Zaberou-li se však do jejich
zkoum ání, dají do toho veškerou svou energii a nadšení.
Do puberty takto objevují svět reálných předm ětů pomocí konkrétních
m yšlenkových operací. Pomalu začínají uvažovat, jaký by svět mohl být, zvažují
různé možnosti. Jejich myšlení je systematické, dokáží kom binovat a integrovat
informace. Učí se být i kritičtí. Na první program, Inventární knihu, přicházejí děti
právě na konci tohoto vývojového stádia.
Další program y pak absolvují v průběhu puberty, kdy kritičnost a potřeba
polem izovat je jejich silnou i slabou stránkou. Silnou proto, že pubescent není
ochoten přijím at učivo, které pro něj nemá smysl a zdá se samoúčelné. Chce nad
ním přemýšlet, chce se aktivně účastnit řešení problém ů, ne jen pasivně přijímat
informace. Začíná se u něj projevovat potřeba seberealizace. Hledá vlastní identitu
a své místo ve světě. Situace, které nemůže ovlivnit, a nejasné informace v něm
proto vzbuzují neklid. V tom tkví slabá stránka pubescenta, je velmi labilní,
sebestředný a díky tom u i zranitelný. V oblasti myšlenkových operací je
pubescent ve fázi formálních operací, začíná být již schopen zobecňovat, pronikat
do světa sym bolů a anticipovat budoucnost. 142
V

muzeu, kde jsou s určitým záměrem vystaveny hmotné doklady

historie, mají příležitost objevovat svět mladší i starší děti. M ladší mohou
zkoum at sbírkové předměty, poslouchat a vym ýšlet příběhy lidí, kterým patřily.
Starší pak m ohou objevovat smysl předm ětů a zám ěr tvůrce expozice, mohou
hodnotit příběhy lidí, přem ýšlet nad nimi, diskutovat, klást si otázky: Co a proč se

141 M ůůůůůzeum d ětsk ých múz, Louny 1997, s. 24.
142 O becné viz Gardner, H„ D im en ze m yšlení, Praha 1999, konkrétní dovednosti v iz Vágnerová,
M., V ývojová p s y c h o lo g ie , Praha 2 0 0 0 , s. 216.
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dělo? Jaký to m á význam dnes pro m ne?143 Odpovědi na ně hledají sami. Učitel a
m uzejník jen dávají pozor, aby je opravdu našli.144

„ Do m uzea vždy chodím s tátou, protože když bych šla s mámou, tak
z toho nic nemám. Ta muzeum proběhne, a nestačím si nic prohlédnout. Zato,
když jd u s tátou, tak na něj čekám vždycky snad sto let. Ale tátovi to nevadí, on má
klidnou povahu. “N5
V

program ech s dětmi pracují ale dospělí, proto je důležité uvědom it si,

jak vním ají m uzeum oni. Dospělí, na rozdíl od dětí, jsou schopni v muzeu vnímat
hodnotu i nezajím avých věcí. Soudě z jejich snahy se u většiny exponátů zastavit.
Snad považují za slušnost, zastavit se u vitríny, podívat se a odejít.146 Snad mají
upřím nou snahu pochopit, proč v m uzeu jso u vystavené právě tyto předměty.
N eznam ená to však, že jejich snaha je veliká, ani to, že má úspěch. Bez patřičných
podnětů a zkušeností nemají ani oni šanci proniknout k jejich podstatě.147 To je
třeba si uvědom it, když m uzejník očekává od dětí i učitelů pochopení, čím je daný
exponát zajímavý. M uzejník exponát zná a ví, jak se na něj dívat, co je ne něm
zajím avé, ale laik n ikoli.148

Zám ěrem program ů je proto naučit děti klást si v muzeu otázky a hledat
na ně odpovědi. Hledat nejen v muzeu, ale v sobě samém. Umět dávat viděné do
kontextu znalostí a zkušeností, které si do muzea přináší (ze školy, ze života,
z jiných muzeí). Tuto schopnost vidět mohou použít i v jiných situacích, nejen
jako děti, ale i později jako dospělí.

143 Kladení otázek, vedení diskuse, metody objevování viz Petty, G. M o d e rn í vyu čo vá n í, Praha
1996, s. 152 - 173 a 2 2 7 - 235.
144 V iz program J a n d ever.
145 M ůůůůůzeum d ětsk ých múz, Louny 1997, s. 19.
146 Zde čerpám především z vlastního pozorování návštěvníků ve Středočeském muzeu
v Roztokách u Prahy, kde působím jako průvodkyně - lektorka.
147 Srovnej Kesner, L., Praha 2 00 0, s. 61 - 68, 135.
148 V iz zkušenost s ex p ozicí v programu R odinné albu m v kapitole Zkušenosti.
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4.7

Inteligence a Im aginace

„Při zhlédnutí středověkých vykopávek si představuji život v opevněném
městě, nezničenou přírodu a čistý vzduch. Vždy si představuji přednosti i strasti
tehdejšího života - práci na polích, tržiště, bitvy na koních... “ 49

Způsob vním ání i vytváření představ je ovlivněn inteligencí jedince.
Inteligencí nikoli ve smyslu čísla IQ, ale schopností řešit problémy. Každý se
k problém u jak vidět a chápat svět staví jinak. Jsou lidé, kteří potřebují o viděném
diskutovat nebo shrom ažďovat dostatek informací. Pro jiné je důležité zasadit věc
do určitého systému, hledat příčiny a důsledky - kde se tu vzala, proč. Jsou lidé,
které nezajím ají žádné logické souvislosti, ale hledají ve své paměti něco
podobného nebo vym ýšlejí metafory, které by jim viděné přiblížily. Někteří
odpovědi na otázky hledají zásadně sami, jin í je bez pomoci druhých nenaleznou.
Proto se dnes v psychologii rozlišují tyto druhy inteligence: verbální (neboli
jazyková, zahrnuje schopnost získat informace a pam atovat si je), logickom atem atická, prostorová (spadá sem např. schopnost vytvářet hypotézy nebo
m etafory), hudební inteligence, tčlcsnč-kinestetická, interpersonální (schopnost
vytvářet vztahy s druhými), intrapersonální (např. schopnost

učit se sám,

pracovat sám se sebou). 150 Každý člověk má tyto inteligence v různém poměru,
nikdo není jednostranným typem. Ve školní výuce dějepisu, která je založená na
prostředcích vyhovujících verbální inteligenci,151 ostatní nejsou zohledněny.
M uzejní program y proto vytvářejí žákům prostor pro uplatnění více inteligencí.
Pracuje se v nich nejen s texty, ale i s předměty, prostorem , představivostí a
dovedností spolupracovat.152

149 M ůůůůůzeum d ětsk ých múz, Louny 1997, s. 40.
150 Gardner, H., Praha 1999. Fontana, D., P sych o lo g ie ve šk o ln í p r a x i, Praha 1997, s. 132-142.
Mareš, J., S ty ly učení, žáků a studentů, Praha 1998, s. 73.
151 T akovým i prostředky jso u výklad, texty učebnic, historické čítanky a verbální reprodukování
naučeného.
152 Např. program C h vá la odpadkům .
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4.8

D ůležitost zážitku a zkušenosti

„Zážitky z m uzea nemám žádné, protože se tam nikdy nic nestalo. “!53

V

m uzeu se nemusí dít něco ve smyslu akce nebo show, to podstatné

dění se odehrává v návštěvnících samotných. Je to zážitek objevování. Programy
pro Benátky chtějí učit vním at žáky takovéto nenápadné dění. Vnímat, že
vstoupili do expozice, která pro ně v počátku nebyla příliš zajímavá, možná
prezentovala pro ně neosobní a příliš poučné téma, a odešli s tím, že pochopili
(alespoň částečně) určitou problem atiku, získali vztah k určité osobnosti.
„ Toto muzeum se liší od všech ostatních tím, že tu chybí cedulky
„nedotýkat se. “ P okud byste se tu ničeho nedotýkali, tak js te sem vůbec nemuseli
chodit. M uzeum je p ln é různých předm ětů, s kterými si tu můžete hrát. Pomocí
nich vám tu snadno a ja s n ě vysvětlí například základní fyzikální zákony. (...) Celé
muzeum bylo p ln é dětí i dospělých. Nikdo se tu nenudil a ani nezlobil.1,154

Zážitek je vním ání skutečnosti a jejího smyslu, kdy člověk propojuje
všechny složky své psychiky emotivní, racionální i složku jednání. 55 Je-li učení
pro žáka i zážitkem , nové poznatky pro něj nejsou jen rozšiřováním vědomostí
(uplatněním racionální složky psychiky), ale dovede je i užívat (jedná) a vnímá
jejich význam (zapojí em otivní složku). Pokud se učení stane zážitkem, žák si
inform ace déle pam atuje. Proto jsou v program ech vždy předkládané v rámci
nějaké činnosti. Obsahem programů je vždy příběh, který m ohou žáci prožívat a
díky tom u mohou téma lépe pochopit.
To, co se žáci během programu dozvídají, co se učí, co prožívají, je
potřeba na závěr reflektovat, mluvit o tom s žáky, aby si uvědomili, jakým
způsobem se změnil jejich pohled na problém. Zážitek by se měl stát zkušeností,
tedy narušit a znovu uspořádat systém vnímání světa, a tím ovlivnit osobnost
dítěte.156 O vlivnit nikoli ve smyslu manipulace, ale umožnění vývoje osobnosti.
„ V pojm u zkušenost je obsažena forma, ja k o u si každé individuum s sebou nese

153 M ůůůůůzeum d ětsk ých m ú z , Louny 1997, s. 39.
154 Tamtéž, s. 46 - 47.
155 Hudlička, P., P ro žív á n i - zk u šen o st -živ o tn í s v ě t a n eb O c e stě d o s v ě ta na zkušenou, Praha
2 0 0 3 , s. 71.
156 Tamtéž, s. 80.
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svou vlastní historii, která s ním neustále vstupuje v interakci. Zkušenost je takto
neustálým dialogem mezi námi a naší minulostí, ovšem dialogem směřujícím do
budoucna. “

1 ^7

•

V programech je tento dialog se sebou samým rozšířen na dialog s

historii místa, ve kterém žák žije. S dějinami, které tvoří i součást jeho vlastní
historie. Většina program ů se týká života osobností, které žily na zámku nebo do
něj docházely. Dnes je na zámku muzeum. Tito lidé žili ve stejném a přeci jiném
městě, jako žijí žáci. Programy žákům kladou otázky typu: Jací ti lidé byli? Jaké
bylo město? Jací jsm e my a naše město? Proč? Tím, že se žáci snaží odpovědět,
vedou dialog s historií i se sebou samými. Není to však jen vnitřní, ale i vnější
dialog mezi žáky navzájem a mezi žáky a učitelem nebo muzejníkem. Schopnost a
ochota m luvit s žáky je v programech velmi důležitá. Právě v těchto rozhovorech
se žákům samotným ukazuje, co vědí, co si myslí, jaké mají představy o historii.
Jak se jejich vním ání změnilo a proč.

„ Vždyť j e to urážející, když člověk neví, ja k žili předkové. Je to, ja k o by
se ta část života úplně vymazala z naší mysli. “,58

157 Tamtéž, s. 77.
158 M ůůůůůzeum d ětsk ých múz, Praha 1997, s. 35.
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5

Program y pro M uzeum v Benátkách nad Jizerou

V

této kapitole představuji osm programů pro výuku dějepisu v muzeu

v Benátkách nad Jizerou, pobočce Okresního m uzea M ladá Boleslav. Programy
jso u určeny pro druhý stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií. M ohou být
však i vhodným doplňkem učiva čtyřletých gymnázií a středních škol.
Po seznám ení s názvem, tématem a průběhem jednotlivých programů
následuje vždy jejich strukturovaný popis (text v rámečku). Pro představu, co se
za jednotlivým i body struktury programů skrývá, zařazuji na úvod jejich přehled a
vysvětlení.
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5.1

Struktura programu

název - vyjadřuje téma programu. Pro žáky by měl být co nepřitažlivější.
cíl - konkrétní a jasně formulovaný (kdo - sloveso - co),
klíčové pojm y, jm éna, data - pojmy z oboru historie, historických věd, které by
si žáci měli osvojit, s kterými program pracuje,
dovednosti - kterým se žáci učí, např. práce s historickým materiálem, učební
nebo kom unikační dovednosti,
exponáty - autentický materiál využívaný v programu (přibližuje téma programu,
pojmy).
cílová skupina - komu je program určen.
m otivace - čím m á muzejník/učitel žáky m otivovat k činnosti. M otivovat může
slovem , atm osférou (záměrně vytvořenou), lákavým cílem, odměnou,
m ožností seberealizace,
činnost - metoda, úkoly, otázky, instrukce pro žáky, pro muzejníka/učitele.
Předpokládaný výsledek činnosti,
organizační form a - kdo s kým a jakým způsobem v programu pracuje,
místo - určení expozice, část muzea, kde má program probíhat,
čas - přibližný odhad délky trvání celého program u případně časové rozvržení
jednotlivých aktivit.
pom ůcky - co je potřeba předem zajistit.
hodnocení - otázky pro reflexi programu. Nakolik se povedlo splnit cíl. Obsahem
hodnocení může být správnost, tvořivost, nové poznatky, pochopení
problém u. Žáci se hodnotí průběžně i na závěr programu. Způsoby

hodnocení jsou slovní (ústní, může být i písemné) nebo odměnou. Kdo
hodnotí je m uzejník, učitel i žáci sami (ve dvojicích, ve skupinách,
společně).

Závěrečné

zhodnocení

celého

program u

pak

provádí

m uzejník, případně učitel,
m ezipředm ětové vztahy - v jakých dalších vyučovacích předmětech lze program
využít.
literatura k tém atu - literatura, z které program čerpá, doporučená literatura pro
učitele.
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5.2

Inventární kniha

Inventární k n íh a je úvodním programem celého cyklu, ve kterém se žáci
seznám í s prostředím a posláním muzea. Je vhodný pro výkladové hodiny úvod
do dějepisu (šestý ročník Vzdělávací program Základní škola - dále jen VP ZŠ).
Rozvíjí kom petence všestranně a účinně komunikovat a projevovat se jako
svobodná a zodpovědná bytost (Rámcový vzdělávací program pro základní
školství - dále jen RVP).

Ve vstupní hale je vystaven list z první inventární knihy benáteckého
m uzea a vedle je um ístěn dopis Josefa K ořenského.159 Hledání těchto předmětů,
které Josef Kořenský muzeu v dopise daroval a jsou vystaveny v expozici, má
funkci rozehřívací hry (uvolňuje žáky v neznámém prostředí) a zároveň je
upoutává k tém atu programu.
V hlavní části programu se žáci stávají zakládajícím i členy muzejního
spolku. M ají za úkol určit zaměření nově vznikajícího muzea, způsob získávání
sbírek a prostředků na ně. Zamyslet se, co všechno a kdo je potřeba pro zajištění
jeho fungování.
V závěrečné části jsou seznámeni s historií M uzea v Benátkách nad
Jizerou.
V šechny

skutečnosti

jsou

v programu

předloženy

jako

podnět

k zam yšlení, jak a proč vznikají muzea a jaký je jejich účel. Žáci se seznamují
s touto institucí a odhalují její funkce prostřednictvím imaginace konfrontované
s fakty. Získávají k ní také osobnější vztah, což je význam né pro průběh dalších
návštěv. Ú spěšnost následujících programů, závisí totiž na dvou faktorech: na
pocitu bezpečí, který je navozen znalostí prostředí a vlídným přijetím žáků, a na
přesvědčení o užitečnosti návštěvy v této instituci.

159 J. Kořenský (1 8 4 7 - 1938) byl cestovatel pocházející z nedalekého Sušna. V iz Vik, J., Benátky
nad Jizerou 1953, s. 145. Napsal několik knih např. V zpom ínky na d o m o v a cizinu, Praha, 19291
nebo K protinožcům, Praha (rok neuveden).
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cíl - žáci se seznámí s institucí muzea, konkrétně s muzeem v Benátkách nad
Jizerou. Jak muzeum vzniklo, jak funguje, jaký je jeho význam,
klíčové pojm y - muzeum, akvizice, sbírky, inventární kniha, depozitář, kurátor
sbírek, exponát, expozice, výstava,
dovednosti - využívat indukci v myšlení, diskutovat.
exponáty - list první inventární knihy muzea, dopis Josefa Kořenského, japonský
klobouk proti dešti, japonský klobouk proti slunci, indiánská čapka,
cílová skupina - žáci šestých ročníků ZŠ, prima víceletých gymnázií,
m otivace - A) úkolem: najít předměty z inventární knihy a dopisu J. Kořenského
v expozici.
B) C ) atm osférou navozenou podobným textem: „Je 22. března 1936.
Vítám vás na valné hromadě spolku M uzeum N ovobenátecka v Nových
Benátkách. Na programu máme: akvizice (tedy nově získané věci do
sbírky m uzea)“
D) příběhem vzniku skutečného muzea,
činnost - A) hledání předm ětů z inventární knihy a dopisu.
B) diskuse - moderátor valné hromady (muzejník, učitel) klade otázky:
Jak sehnat exponáty? Od koho, kde, za co? Jaké věci sbírat, čím se
muzeum m á zabývat? Na jakou oblast se bude zam ěřovat (region, obor)?
Jak získané věci evidovat? Co je důležité o nich napsat, když každý kdo
přijde po nás se v nich musí vyznat? Co dělat, budeme-li na pochybách
zd aje/n en í předmět hodnotný, k čemu sloužil? Kam všechny ty věci dát?
Kdo se o ně postará?
C) práce ve skupinách: žáci vytvoří týmy odborníků, kteří jsou v jejich
m uzeu potřeba (historici, restaurátoři, knihovníci, průvodci, uklízečky...)
a vym yslí pro svůj tým náplň práce.

Své závěry přednesou ostatním

členům spolku.
D) žáci jsou seznámeni s historií muzea v Benátkách nad Jizerou,
závěr: m oderátor program u shrne důležité body jednání, případně je doplní tak,
aby byl účastníkům objasněn význam muzea a jeho funkce,
organizační form a - A) individuální práce B) společná diskuse - frontální
uspořádání C) skupinová práce D) výklad - frontální uspořádání.
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místo - muzeum - A) vstupní hala, B - D) m uzejní herna (součást výstavy
Hrajem e si na Kelty),
čas - A) 10 min, B - C) 30 - 40 min D) 15 min.
pom ůcky - pro bod C) papír, tužky.
hodnocení - nakolik žáci postihli hlavní funkce muzea? Dokáží sami formulovat
definici muzea? Jak se změnil jejich postoj k této instituci?
m ezipředm ětové vztahy - výtvarná výchova, význam a funkce galerií,
literatura k tém atu - dějiny bcnáteckého muzea: Beneš, L„ et al., Průvodce
historií m ěsta Benátek nad Jizerou, Benátky nad Jizerou 1999. Vik, J.,
Benátky nad Jizerou, průvodce p o historii, Benátky nad Jizerou 1953.
muzea obecně: Havel, J., Kovařík, J., Kovařík, M., Svět ve škatulce,
Praha, 1986. Beneš, J„ Základy muzeologie, Opava 1997. Pracovní list:
Jinochová, V., Ja k se dělá výstava, Praha 2003.
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5.3

Historie, nezlob mě!

Historie, nezlob mě! je společenská hra, jejím ž hracím plánem je
muzeum a hráči jsou návštěvníci. Tato hra není vzdělávacím programem, proto
zde neuvádím její didaktickou strukturu.
Hru je

dobré

zařadit jako

rozehřívací aktivitu

před

kterýmkoliv

programem. V případě Inventární knihy je lepší zařadit ji na závěr, jako netradiční
prohlídku instituce, se kterou se žáci právě seznámili. Pro rychlejší průběh hry
doporučuji vytvořit dvojice až trojice hráčů, které budou muzeem procházet spolu.
Ú koly v této hře upoutávají návštěvníka/žáka k jednotlivým exponátům a
zajím avostem , učí ho dívat se na sbírky netradičně, přem ýšlet nad nimi.
N eform álním jazykem chtějí navodit hravou a uvolněnou atmosféru, proto také
nejsou systematické. Protože nemají primárně vzdělávací charakter, neexistuje na
některé otázky jednoznačná odpověď.
K vytvoření hry mne inspirovalo RM G v Jičíně.

Pravidla hry
Historie, nezlob mě! je parafrází hry „Člověče, nezlob se!“ Cestou do
dom ečku (domu - ven z muzea) se hráči nevyhazují ze hry navzájem, ale jsou
vyhazováni úkoly v expozici muzea.
Cílem hry je najít úkol, který hráče propustí domů (což znam ená projít
muzeum od expozice archeologie po síň Bedřicha Smetany).
Hráčů může být libovolný počet. Každý hráč potřebuje jednu hrací
kostku.
Start: je na prahu expozice přírody. Aby hráč mohl projít touto první
místností, musí hodit šestku.
Cesta: co místnost, to políčko. V každé m ístnosti hází hráč kostkou.
Číslo, které m u padne, je číslem určitého úkolu um ístěného v expozici (v každé je
pět úkolů). Úkol hráč najde, splní a hází dál. Padne-li mu stejný úkol víckrát, plní
ho jen jednou a hází, dokud nepadne číslo nového úkolu nebo šestka. Na další
políčko (do další m ístnosti) postupuje, pokud mu to dovolí úkol nebo hodí-li
šestku.
Úkoly: vždy jeden úkol hráče posílá zpět (do jin é expozice nebo zpět na
start). Jeden úkol ho posílá do další místnosti. Ostatní úkoly hráče upozorňují na
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nějakou

zajím avost v expozici

nebo

ho

vyzývají

k

činnosti.

V místnosti

s benáteekým poledníkem musí hráč hodit šestku (umístěn je tu jen jeden
komentář). Úkolem je tedy především přečíst text, splněním pak třeba i pouhé
pozastavení se nad otázkou.
Cíl: v poslední místnosti se hráč musí dostat k úkolu, který mu oznámí
konec hry. Hodí-li šestku, musí zpět na chodbu, z té pokračuje opět do síně
Bendů.

Plánek m uzea se zakreslením umístění úkolů viz přílohy.

Úkoly v jednotlivých expozicích:
Kurzívou j e uvedeno um ístění úkolu a správné odpovědi na otázky - tyto
texty hráči ve hře nemají.

5.3.1

Expozice arcli eologie

(umístěn u portrétu J.N . Woldřicha)
Když už jste v Benátkách a zajímáte se o archeologii, měli byste se
seznám it s mým benáteekým kolegou. (Byl archeolog amatér, ale velmi schopný.
Poznal, které střepy jsou ze slovanských nádob, a které jsou dozajista starší).
Vraťte se na start, tam najdete jeho jm éno a portrét.
(odpověď: Ludvík Šnajdr)

(umístěn u fo tografie hrobu v Chotětově)
Stojíte tváří v tvář lidem z nedaleké vesnice Chotětov. Zemřeli před
tém ěř čtyřm i tisíci lety, a přesto máte možná něco společného: věk (25, 45, 55
let?), zlom enou ruku (kde jste k zlomenině přišli vy, kde asi on?), bolí vás někdy
zuby - je také h o lív aly ...
Tak jděte a podejte si ruce (s tím dřevěným , který stojí za vámi).

(umístěn u panelu pravěká a středověká astronomie)
Dávné kalendáře a svatyně jsou velice zajím avé, že? Kdepak ty Krpy
leží? (Podívejte se na mapu) Proč tu jsou vyznačeny Dražice, Benátky, Zdětín,
Chotětov? Ve vitríně vlevo se podívejte, jak vypadají dnešní svatyně.
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(umístěn u nálezu bronzového pokladu)
Znáte podobenství o hřivnách? M luví se v něm zhruba o tom, jak se pán
hněvá na svého služebníka, že hřivnu, kterou mu svěřil, zakopal do země, místo
aby s ní dobře hospodařil a její počet rozmnožil. N edaleko Luštěnic jich někdo
kdysi zakopal rovných... kolik?
(23)

(umístěn u stély z m ohyly v Žerčicích)
Jste ve správný čas na správném místě. Paprsek slunce dopadá do jam ky
v kameni. Je svátek Samain, začátek keltského roku (podzim ní rovnodennost).
Radostně vykročte do nového roku, do nové epochy (do další místnosti).

5.3.2

Expozice pán i z Dražíc

(umístěn u fragm entů ostění kláštera cyríaků v Benátkách)
Ve 14. století tu místo zám ku stál klášter. Co z něho zbylo? Tyto dva
kam eny a kostel N arození Panny Marie. Kde přesně klášter stál, se neví, napravo,
nalevo od kostela, přímo na místě zámku?
Vraťte se do expozice archeologie, najděte letecký pohled na tento kostel
a zámek. N adhled je při takových úvahách důležitý.
(Pokud nevíte, co to je klášter a jak vypadá, podívejte se do badatelského
slovníku v této místnosti.)

(umístěn u repliky středověkého brnění)
K olikrát jste slyšeli v dějepise, že ve středověku probíhal boj mezi
duchovní a světskou mocí. Jedna vládla perem, druhá mečem. Že vládnout tím i
tím je těžké, si můžete zkusit sami. Navlečte si rukavici a uchopte meč. Tak takto
vládne rytíř mečem. Zkuste si něco napsat u pultíku perem.

(umístěn u druhého ozubeného kola)
Zajisté znáte úsloví „zasloužit si ostruhy.“ Konečně máte příležitost
dozvědět se, co to znamená.

53

Pokud najdete v této místnosti ještě jednu ostruhu, zasloužíte si postup postupujete do další místnosti.
(ostruha j e v třetím ozubeném kole)

(umístěn u badatelského slovníku)
Ve středověku (ostatně jako i dnes) jste mohli v Benátkách potkat lidi
velice učené, byl tu klášter, v něm žili mniši a četli moudré knihy. Byli tu páni
z Dražic, učení to muži.
Čím že se vyznačuje člověk učený? Třeba tím, že zná význam slov. Malý
test: víte co je krab, nos, loď , žeb ro l Říkáte si, to ví přece každé malé dítě!
Opravdu? Podívejte se raději do badatelského slovníku.
(Krab j e zdobný prvek v gotické architektuře umísťovaný na hrany štítů,
oblouků. N os j e do prostoru vybíhající konec dvou stýkajících se křivek. L oď je
část kostela, kde se shrom ažďují věřící. Žebro j e architektonický detail se
specifickou p rofilací usazený v klenbě ja k o nosný prvek.)

(umístěn u rodokmenu pánů z Dražic)
Ve středověku někteří šlechtici sloužili králi mečem, jiní sloužili církvi
perem. Když tak koukáte na rodokmen pánů z Dražic. Kolik jich asi vládlo
mečem a kolik perem?
(šest kanovníků, šest laiků)

5.3.3

Tycho Brahe

(umístěn na vstupních dveřích místnosti)
Ocitli jste se v pracovně hvězdáře Tychona Brahe. Nastěhoval se do
tohoto zám ku v létě 1599. Zámek měl tenkrát jen jedno křídlo, ve slohu zvaném
renesance, m oderně zdobené sgrafity (obrazce vyškrabávané omítce). Jděte se
podívat, jak sgrafita vypadají. Ne, nemusíte až ven, stačí se vrátit na chodbu
m uzea ke vstupu.
(Po shlédnutí sgrafit pokračujte opět v této místnosti.)

(umístěn u jižn íh o okna)
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Praha byla za Tychonova pobytu opravdu centrem vědy i zábavy. M ožná
se mu někdy v Benátkách po ruchu velkom ěsta zastesklo. Stál u okna jako vy a
hleděl na nedalekou Prahu. Při dobré viditelnosti je opravdu na obzoru město
vidět. Přesvědčte se.

(umístěn u mopy Tychonových cest)
Vidím, že vás zaujalo, na kolika m ístech Tycho Brahe pobýval. Kromě
Benátek nad Jizerou jsou v jeho životě význam ná především dvě místa, město
Rostok a ostrov Hven. Proč? Vy jste ale zvědaví, takto do cíle nikdy nedorazíte!
Dobrá, odpověď najdete na panelu 4 a 9.
(v Rostoku p řišel o nos a na Hvenu m ěl svou slavnou hvězdárnu
Uranihorg)

(umístěn u panelu s vyobrazením hvězdných soustav)
Stojíte před zapeklitým problémem. Spolu s Tychonem tu za dlouhých
nocí přemýšlíte, jak vypadá naše sluneční soustava? Tycho celý život pozoroval
(bez dalekohledu!) a měřil pohyb nebeských těles. Země je středem vesmíru, to je
znám á věc. Ta se nehýbe, a kolem ní obíhají Slunce a planety. Ne, ne, Tycho byl
dobrý pozorovatel a přišel na to, že planety obíhají kolem Slunce, ne kolem Země.
Země stojí a kolem ní se točí Slunce! Koperník m á pravdu s planetami. Se
sluncem se mýlí. To by bylo moc jednoduché, Koperník si to prostě vymyslel, ale
Tycho vychází z pozorování. Nedá vám to a studujete zobrazení jejich soustav.

(umístěn u panelu s nákresy Tychnových přístrojů)
Samá teorie a nákresy, už vás to nebaví. Tak běžte do další místnosti, tam
najdete alespoň model tohoto přístroje.
(otočný kvadrant)

(umístěn u benáteckého poledníku)
Teď přesně víte, kde jste. Jste v Benátkách nad Jizerou na 50° 18' 39”
severní šířky a 14° 51' 39” východní délky. V n á ší hře na přelom u 16. a
17. století. M ůžete pokračovat. Vaše vzdělání a zkušenost vám říká, že následovat
by mělo něco z novověkých dějin. Ale pam atujte, věci nejsou vždy takové, jaké se
zdají, Zem ě není středem vesmíru a dějiny se opakují.
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5.3.4

Výstava Keltové v Pojizeří

(umístěn u rekonstrukce hrobu muže a ženy)
Keltové, to je pravěk, ne? A první expozice, to byl také pravěk, že? Ty
první kostry jsou tedy asi stejně staré jako ty to ...? Pozor, pozor, pravěk, to je
dlouhé období. Kde že jsou Keltové na časové ose? A kde ony hroby v první
expozici? Vraťte se do expozice archeologie a ujasněte si to.
(hroby v expozici archeologie pocházejí z doby bronzové, tedy druhé
tisíciletí a Keltové zde žili od roku 400 p ře d Kristem)

(umístěn u postavy keltského kováře)
Pan kovář je dnes dobře naladěn a zve vás na návštěvu. Máte jedinečnou
šanci podívat se do keltské domácnosti. Pomožte mu um lít mouku, trochu si u něj
odpočiňte, natáhněte se do postýlky a pak pokračujte na chodbu zámku.

(umístěn u vitríny s keltskými šperky)
Zeny Keltů byly opravdu parádnice, který náram ek se vám nejvíc líbí?

(umístěn u vitríny mezi okny)
Samé rozbité nádobí. Zajím á vás, jak takové střepy Keltové spravovali.
U kázku správky hravě najdete a hned vedle se můžete podívat, čím platili třeba za
novou m ísu či za její opravu.
(mince zvaná duhovka)

(umístěn u vitríny s urnami)
Pozor, každá váza není na květiny! N ajdete nějaký rozdíl mezi těmito
urnami, nádobam i na jídlo a vázami na květiny?
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5.3.5

Chodba zámku - obrazárna

(umístěn u vitríny s barokními kniham i)'60
Leží před vámi kniha barokního historika Bohuslava Balbína. Výborná
příležitost posunout se na chvíli v čase a seznám it se s historikem (benáteekým
rodákem ), který o baroku psal ve 20.století. Vraťte se na start!
(Zdeněk Kališ ta)

(umístěn u vitríny s barokními knihami)
Bible kralická, stále jeden z nejlepších překladů Bible do češtiny. Kdo by
odolal a nezačetl se?

(umístěn u portrétu Jana z Werthu v civilním obleku)
Tento blahobytný pán dostal Benátky od císaře za služby, které mu
prokázal za třicetileté války. Byl to zdatný voják, postrach všech nepřátel. Že
tom u nevěříte? N ajděte jeho portrét v mladším věku.

(umístěn u portrétu Irmgard, dcery Jana z Werthu)
Bledá dám a, s kterou máte tu čest se seznám it, je dcera nebožtíka Jana
z W ertu, majitele panství Benátky. Vypráví vám o svých problém ech s macechou,
která se už počtvrté provdala. Její poslední manžel pán ze Schůtsen má dozajista
mnoho peněz, vždyť nechal postavit novou věž. Podívejte se na ní z okna,
korouhvička je jeho znak.
(střelec).

(umístěn u sochy anděla na konci chodby)
Anděl strážný vás chrání ode všech zm atků 17. století, druhými dveřmi
vlevo vstupte do světa hudby.

l60Tyto knihy z d e j i ž nejsou, nový úkol jsem však zatím nevym yslela, neboť hra nebyla
instalována na stálo,ale jen p rojed en den.
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5.3.6

Síň bratří Bendů

(umístěn u druhé vitríny)
Osudy Františka Bendy na studiích, jeho lásky a cesta k houslím, to je
přece nám ět na román. Máte pravdu, již ho někdo napsal. Vraťte se na start
k portrétu A rnošta Vaněčka, tam najdete knížku i její název.
(Arnošt Vaněček: Králův houslista)

(umístěn u sedm é vitríny)
Je to možné? Opravdu, co Benda, to muzikant. N edá vám to a počítáte,
kolik jich bylo houslisty?
(šest houslistů)

(umístěn u portrétu Františka Bendy)
Tak to je František Benda, houslista na dvoře pruského krále Fridricha II.
Rádi byste viděli, jak taková královská kapela vypadá. To není problém, podívejte
se na obrázek Flétnový koncert v druhé vitríně, poznáte Františka?
(pravděpodobně druhá postava zleva)

(umístěn u p á té vitríny)
Cizí pošta se číst nemá, ale pravda, kde jinde byste se dozvěděli, co si o
vás kolegové opravdu myslí. Co si M ozart o Jiřím Antonínovi myslel ?
(dopis j e v něm čině a značně nečitelný)

(umístěn u kachlových kamen)
Je vám už m ožná trochu chladno, bohužel kam na jso u studená. M ožná
vás však zahřeje pocit, že u těchto kamen se hřál mladý Bedřich Smetana. O jeho
osudech zde na zám ku se dovíte více v další místnosti.
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5.3. 7

Síň Bedřicha Sm etany

(umístěn u kolébky)
Bedřich a Kateřina měli celkem čtyři děti. Dospělosti se však dožila jen
jedna dcera, která žila v nedalekých Jabkenicích.

(umístěn u portrétu hraběte Thuna)
Hrabě Leopold Felix, sympatický zam ěstnavatel mladého Bedřicha.
N ajdete ho na rodinné fotografii z letohrádku Bon Repos?
(m už sedící uprostřed)

(umístěn u třetí vitríny)
Jednoduchý úkol. Stojíte před portréty několika lidí, kteří byli pro
Smetanu důležití. Všichni mají jedno společné - hudbu. Pro vás nebude těžké
poznat, která osoba byla pro Bedřicha nejdůležitější.
(zde je m íněna Kateřina, ale podle vás to klidně může být někdo jin ý)

(umístěn u klavíru)
M ladé komtese Alžbětě Felicii právě skončila hodina klavíru. Škoda, že
jste ji neslyšeli, je opravdu nadějná klavíristka. U tíkejte na chodbu, třeba ji ještě
uvidíte!

(umístěn u fo tk y kostela sv. Štěpána, kde Bedřich a Kateřina dne 29.
srpna 1849 uzavřeli manželství)
Tady naše hra končí. Bedřich a Kateřina uzavřeli sňatek, tedy happyend,

jak má být. 1 když v životě Bedřicha to byl spíše začátek, ale o tom snad někdy
příště. Pro dnešek můžete jít konečně domů.
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5.4

Chvála odpadkům

O dpadky v tom to program u chválí archeologové, kteří díky nim mohou
zkoum at život lidí v minulosti. Obsah programu je rozšiřující látkou učiva pravěk
(šestý ročník VP ZS). Rozvíjí kompetence: Žít společně s ostatními lidmi, být
tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.
Projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací,
vním avost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě. Spolupracovat a
respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Osvojit si strategii učení a být
m otivován pro celoživotní učení (RVP).

Výsledkem první části programu je mapa lokalit archeologických nálezů
opatřená legendou, ve které je uveden druh, stáří a kulturní okruh, ke kterému
nález patří. Žáci při tvorbě mapy pracují s expozicí astroarcheologie, výstavou
Hrajem e si na Kelty a s literaturou. Učí se tedy pozorovat exponáty a číst texty,
hledat v nich inform ace, které následně v mapě zpracují. Když mapu sami
vytvářejí, pronikají do význam u dějepisných map, způsobu jejich tvorby a využití
při učení.
Tato činnost by žáky měla přimět zam yslet se nad tím, jak se proměňoval
způsob života lidí v pravěku, čím se liší jejich odpadky od našich a proč.
Další otázky, které by měl program klást, se týkají oboru archeologie
např. Kdo a ja k tato předměty našel? Jak zjistil, komu pařily a jak jsou staré?
V

druhé části žáci uplatňují to, co se dozvěděli o práci archeologů, stávají

se sami archeology z budoucnosti a zkoum ají odpadky naší společnosti. Ze svých
nálezů vytvoří vlastní expozici, kterou opatří popisky, v nichž vysvětlí, k čemu
lidé v 21. století jednotlivé předměty používali. Otázky, které si žáci kladou nebo
jsou jim kladeny v této části, se netýkají m inulosti, ale stylu života současné
společnosti.
Vytvoření výstavy je inspirováno pracovním listem UpM Jinochová, V.,
Jak se dělá výstava, Praha 2003.
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cíl - žáci se seznámí s archeologickými lokalitami regionu, s oborem archeologie,
naučí se rozeznávat jednotlivé období a kultury pravěku. Zamyslí se nad
spotřební společností naší současnosti,
klíčové pojmy - doba kamenná, knovízská kultura, doba bronzová, únětická
kultura, doba železná, pohřebiště (orientace hrobu, skrčenec, žárový
hrob, mohyla), nástroje, zbraně, keramika, osídlení, Germáni, Keltové,
Slované, archeolog, archeologický nález, datace,
dovednosti - vyhledávat a zpracovávat historický materiál (hmotné a písemné
prameny), práce s mapou,
exponáty - železný poklad (nalezený v ulici Č. Prause v Benátkách nad Jizerou),
hroby z Chotětova, hroby skrčenců z Brodec, kuchyňská keramika
(Slivno), pohřební šperky (Stehlíkova cihelna), hrob ženy (Benátky nad
Jizerou - zámek),
cílová skupina - šestý ročník ZŠ, prima víceletých gymnázií,
m otivace - první část: úkolem - motivační text: „Kde se tu vzaly tyto prastaré
předměty? Pocházejí z

odpadních jam

našich prapředků, z těchto

odpadků dokáží archeologové poznat kdo, jak a proč je užíval. I
v Benátkách a okolí žili v pravěku lidé, ještě dnes tu můžeme nacházet
jejich odpadky. Vy máte za úkol zjistit, kde všude již byly objeveny.“
-

druhá část - atmosférou- m otivační text: „Kde budou nalezeny naše

odpadky? A co z nich asi budoucí archeologové přečtou? Zkusme na
chvíli napodobit naše prapotom ky archeology.“ Cílem - vytvořením
vlastní výstavy,
obsah činnosti
A) Kde byly nalezeny pravěké odpadky? Žáci si vytvoří mapku, na které
zachytí všechny lokality archeologických nálezů na Benátecku a poznačí
si na ni druh nálezu, z jakého období a kultury pochází. Nálezy hledají
v expozici

a

v

literatuře.

Ze

získaných

informací

se

pokusí

charakterizovat život lidí v pravěku (jak se prom ěňoval, v čem se lišily
jejich odpadky od našich, v čem se od nás tito lidé lišili),
pom ůcky - mapa D olního Pojizeří, KČT č. 17, balicí papír, psací potřeby,
pravítko, pastelky, knihy: Beneš, L., et.al., Průvodce historií města

Benátek nad Jizerou, Benátky nad Jizerou 1999, W aldhauser J., Keltové
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na Jizeře a v Českém ráji, Praha 1996 a W aldhauser J., Košnar L.,
Archeologie Germánů v Pojizeří a v Českém ráji, Praha 1997.
čas -9 0 min.
místo - muzeum - expozice archeologie, výstava Keltové, muzejní herna.
organizační forma - práce ve skupinách - nutné rozdělit si úkoly: kdo zakresluje,
kdo a kde vyhledává informace (v expozici, v které knize), kdo
sum arizuje výsledky.
B) Kde budou nalezeny naše odpadky? Žáci mají za úkol zjistit, kde jsou dnes
na Benátecku skládky (oficiální i divoké) a zam yslet se nad tím, co
v těchto místech nejspíš najdou naši potomci za 500, 1000...let. Nakonec
si z těchto odpadků vytvoří vlastní expozici. Ke každému nálezu vyrobí
cedulku, na které bude domněnka archeologa z budoucnosti k čemu tato
věc sloužila, kdo ji užíval, rok nalezení, její stáří.
pom ůcky - cokoli, kartičky A6, psací potřeby.
čas - dlouhodobý projekt.
místo - sběr inform ací a předmětů - celé Benátky a okolí, výroba popisek ve
škole, instalace výstavy ve škole / přímo v muzeu / v prostorách MU.
organizační forma - sběr odpadu a informací - individuální práce (případně
v malých skupinách).
-

instalace - společná práce (nutné rozdělit si role: kurátor,

architekt, technici).

hodnocení - otázky pro žáky: Co jsem si uvědomil nového? Co je to archeologie?
Jak se jm enovaly pravěké kultury? Vím, kde v našem městě žili lidé
těchto kultur? Jak bys nazval naši kulturu?

m ezipředm ětové vztahy - dějepis, ekologie, zeměpis.
literatura k tém atu - konkrétně k Benátecku: W aldhauser, J., Keltové na Jizeře

a v Českém ráji, Praha 1996. Košnar, L., W aldhauser, J., Archeologie
Germánů v Pojizeří a v Českém ráji, Praha 1997. (knihy obsahují mapky,
nákresy a popisy nálezů, případně příběhy o jejich nalezení), poslední
nálezy viz rubrika Archeologické nálezy ve Středočeském vlastivědném
sborníku, Roztoky u Prahy, archeologii obecně: Sklenář, K., Sklenářová,
Z., Slabina, M ., Encyklopedie pravěku v Čechách , na Morav a ve Slezku,
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Praha 2002. W aldhauser, J., Jak se kopou keltské hroby (Laténská

pohřebiště ze 4.-3. Století v Čechách, Praha 1999. Bauerová, A. Keltové
v Čechách - Průvodce po památkách keltské kultury, Praha 1996.
Bauerová, A., Zapomenuté věky země Bójů, Plzeň 1998. Smetánka, Z.,

Archeologické etudy, Praha 2003 Svoboda, J, Dvorský, P., Archeologové
na loveckých stezkách, Praha 1994. učebnice: Neústupný, E., Lidé
v dějinách, Pravěk, pro 2.stupeň ZŠ, Praha 1995. M ichovský, V., Dějepis

I. Pravěk, Praha 1991.
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5.5

Hrad
V

expozici Páni z Dražic je stavebnice Dražického hradu, který je dnes

zříceninou. Žáci se během programu dozvědí, jak vypadal život na hradě, který
postaví v jeho původní podobě. V program uje vyložena látka středověk od 13. do
15. stol., struktura středověké společnosti a způsob života jednotlivých vrstev
(sedmý ročník, VP ZŠ). Rozvíjí kompetence: Tvořivě myslet, logicky uvažovat a
řešit problém y a Všestranně a účinně komunikovat. Osvojit si strategii učení a být
m otivován pro celoživotní učení (R V P ).

Z rozložené stavebnice si každý žák vezme jeden díl (celkem jich je 31).
Za úkol m á odhadnout, do jaké části hradu patří, a rozdělit se podle nich do
skupin. Je-li jejich díl součástí hradeb, jsou ve skupině stráže, nový palác určuje
skupinu duchovenstva, starý palác je panstvo a hospodářské budovy služebnictvo.
Z expozice zjistí o své společenské skupině co nejvíce inform ací (využít mohou
sbírkové předměty, popisky k nim a badatelský slovník). Nejzajím avější a
nejdůležitější informace sdělí ostatním při společné stavbě hradu. M otivací
k činnosti není vyhledat informace a vyprávět o lidech žijících ve 14. století, ale o
sobě jako strážci, duchovním , a své funkci na hradě. (K rozdělení do skupin hradu
mě inspirovala Hra na hrad na Pražském hradě).
I tento program má část, jež konfrontuje m inulost se současností, žáci v
ní sestavují slovník (inspirovaný badatelským slovníkem), ve kterém se pokouší
vysvětlit současné pojmy člověku ze

14. století. Sestavování slovníku je

závěrečnou zábavnou hrou, ve které si žáci mohou uvědomit, jak těžké je
definovat pojm y a rozum ět definicím, a pokusit se vyjadřovat vědecky.

cíl - žáci by měli na konci programu znát strukturu středověké společnosti.
Pochopit význam jednotlivých skupin v životě společnosti. Seznámit se
s funkcí hradu a s životem lidí na hradě,
klíčové pojm y, jm éna - středověký hrad, obranná věž, kaple, gotika, trojí lid,
rytíř, turnaj, církev, biskup, Jan IV. z Dražic, avignoské zajetí papežů
(případně Jan Lucemburský, Karel IV.), poddaný.
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dovednosti - vyhledávat a hodnotit informace obsažené v expozici, vytvářet si na
jejich základě představu a o historické skutečnosti, vyjadřovat se věcně a
přesně.
exponáty - koule do praku, kopí, meč, podkova, ostruha, kuchyňské nádoby,
kahánek, kachle, pražský groš, replika brnění, model hradu, model
gotického oltáře, postava biskupa,
cílová skupina - sedmý ročník ZŠ, sekunda víceletého gymnázia,
m otivace - cílem složit hrad a proniknout do středověké společnosti. M otivační
text: Dražická zřícenina byla kdysi krásným hradem. Pojďme se podívat,
jak vypadal a jak se v něm žilo.
činnosti a organizační forma - z rozložené stavebnice si každý žák vezme jednu
kostku (31). Za úkol má odhadnout, do jaké části hradu patří (hradba,
palác,věž), (viz model hradu). Skupinu vytvoří vždy ti, kteří mají díly
tvořící jednu část hradu, hradby, kulatá věž - strážci, starý palác -

panstvo, hospodářská budova - služebnictvo, nový palác - duchovenstvo.
K aždá skupina má zjistit co nejvíce informací o části hradu, kterou
sestavila. O společenské vrstvě, kterou tvoří. Jak tito lidé žili, co dělali,
co používali.

úkoly pro jednotlivé skupiny:
strážci - zjistit, jaké používali zbraně, proč a jak je hrad opevněn,
panstvo - zjistit jaké mělo povinnosti, jakým zábavám se věnovalo. Jaké byly
odznaky, hodnosti jejich vrstvy. Jaké peníze používalo,
služebnictvo - kde na hradě žilo. Co sloužící dělali. Jak vypadala hradní kuchyně,
co se v ní používalo (jaké nádobí, jaké potraviny). Jak žili lidé
v podhradí.
duchovenstvo - co je to církevní hierarchie. Kdo do ní patří. Jaká byla funkce
církve ve středověku. Kdo byl Jan IV. z Dražic.

úkol pro všechny: N ajít v expozici předměty vztahující se ke skupině, které
používám e

ještě

dnes,

případně,

jak

se

zm ěnily.

Co

už

dnes

nepoužívám e, čím jsm e dotyčnou věc nahradili.

stavba hradu: Dát svou kostku na správné místo a při tom ostatní seznámit
s nějakou zajím avostí, na kterou přišla jeho skupina. Vyroste tak před
žáky původní podoba hradu i středověké společnosti.

sestavit slovník pro svého člověka ze 14. století: V ybrat a vysvětlit současnou
češtinou pojm y z prostředí školy (jak se kdo ve škole nazývá a jakou má
funkci, jak se jm enují části budovy, architektonické detaily, jak probíhá
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den...)- Přečíst definici svého pojm u a ostatní hádají, co to je. (Definice a
pojm y m ohou být napsány na lístcích, úkolem je, správně lístky přiřadit.)
místo - expozice Páni z Dražic.
čas - 90 min.
pom ůcky - papíry, tužky, podložky, stavebnice a badatelský slovník (jsou
v expozici).
hodnocení - otázky pro žáky: do které společenské skupiny byste chtěli patřit,
proč? Jaké mělo bydlení na hradě ne/výhody oproti tomu, jak bydlíte vy?
Proč se některé předm ěty ne/změnily? Co pro vás při sestavování
slovníku bylo těžké, proč? Rozuměli jste definicím ostatních proč ano,
proč ne?
m ezipředm ětové vztahy - vytváření slovníku - český jazyk. Hrad a gotika výtvarná výchova.
literatura k tém atu -

z Dražic, Praha

k Janu IV. z Dražic: Hledíková, Z., Biskup Jan IV.
1992.

Hledíková, Z.,

Biskup

in Člověk českého

středověku , Šmahel, F (ed.), Praha 2002 s. 139 - 165. Vaniček, V., Velké
dějiny zem í Koruny české III., Praha 2002. Bočková, L. Velké dějiny zemí
Koruny české IV.a, Praha 2003. Kadlec, J., Přehled českých církevních
dějin, Praha 1991, s. 173 - 179. obecně o (lidech ve) středověku: Le
Goff, J., Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999 (rytíř s. 69 n,
zem ědělec s. 101 n). Seibt, F., Lesk a bída středověku, Praha 2000 (trojí
lid s. 110, rytíř s. 190). Čechura, J., České země vletech 1310 - 1378,

Lucemburkové na českém trůně I., Praha 1999. Hledíková, Z., Šlechta a
hierarchie v Cechách od druhé poloviny 13. do počátku 15. Věku in

Mediaevalia Historica Bohemia 1, Praha 1991., Durdík, T., České hrady,
Praha 1984. Lutovský, B., Lexikon genealoga, Praha 2003 (slovník
historických pojm ů), Buden, M., Encyklopedie heraldiky, Praha 2003.
Petráň, Z., Radom ěrský, P., Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a

slezské numismatiky, Praha 2001 učebnice: Hroch, M. Dějepis III..
Středověk, Praha 1991. Petráňová, L., Lidé v dějinách. Středověk. Dějepis
pro 2. stupeň ZŠ, Praha 1996.
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5.6

Životopis velkého hvězdáře
V ýstava Tycho Brahe a Benátky se skládá z dvaceti pěti panelů

rozm ístěných v jedné místnosti. V jejich změti není tak úplně jednoduché
postupně projít od prvního k dvacátému pátému panelu. Touto nesnadnou cestou
je

inspirován

Životopis.

Program

prohlubuje

látku

počátky

novověku,

charakteristika díla a odkazu význam ných osobností našich a světových dějin
(sedmý ročník VP ZŠ). Rozvíjí kompetence Tvořivě m yslet, logicky uvažovat a
řešit problémy. Spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
(RVP).

Žáci dostanou do malých skupinek část životopisu Tychona B rahe.161
Jejich úkolem je pokusit se domyslet, co v Tychonově životě předcházelo a co
následovalo. Pak svůj text i domněnky přednést ostatním a společně se pokusit
sestavit text správně za sebou. Navíc se vždy jeden ze skupiny pokusí najít v
expozici panel, který by příslušný text nejlépe ilustroval. Před těmito panely je
nakonec celý životopis přečten.
Při dotváření textu žáci nejen rozvíjí kritické m yšlení a tvořivost, ale jsou
vedeni i k zam yšlení nad tím, proč a jak a kým je historická skutečnost často
domýšlena. Zda si to může dovolit historik. Jaké by to mělo následky. Jaký je
rozdíl mezi fakty, fikcí a interpretací.
Tento program je inspirován metodou čtením a psaním ke kritickému

myšlení.

cíl - žáci se seznám í s osobností Tychona Brahe.
klíčové pojm y, jm éna - astronomie, hvězdárna, geocentrická a heliocentrická
soustava, univerzita, Království dánské v 16. století, R udolf II., císařský
dvůr, Tycho Brahe, Johanes Kepler, M ikuláš Koperník, Tadeáš Hájek
z Hájku.
dovednosti - kritické čtení textu, věcné řazení událostí v čase, srovnání domněnky
a skutečnosti.

161 T e x t j e se sta v e n p o d le Já c h y m , F., Tycho Brahe (hvězdářova cesta z D ánska do Čech), P raha,
Š olc, M ., Tycho Brahe a Benátky, M lad á B o leslav 1996. Tycho Brahe, z v láštn í číslo B en áteck éh o
z p ra v o d a je , B e n á tk y nad Jiz e ro u 1996.
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exponáty - panely výstavy Tycho Brahe a Benátky, konkrétně panely číslo: 3, 4,
7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 1 7 ,2 1 ,2 2 .
cílová skupina - žáci sedmého ročníku ZŠ, sekundy víceletých gymnázií,
m otivace - problém em - dokončit text, sestavit životopis ve správném pořadí,
činnost - A)

žáci se rozdělí do malých skupin, každá dostane část textu

životopisu Tychona Brahe a na jeho základě domyslí příběh hvězdáře (od
narození do jeho smrti). Text obsahuje řadu jm en a údajů, které žáci
nem usí znát, proto bude možná třeba se skupinkam i texty projít a
vysvětlit je. Vždy jeden ze skupiny m á za úkol najít v expozici panel,
který by jejich text nejlépe ilustroval (o tom, co ve výstavě viděl však
před ostatními pomlčí).
B) dom něnky i texty se pak společně čtou a žáci si všímají, v čem se liší
vym yšlené příběhy a v čem se shodují se skutečností. Poté se snaží dát
odstavce do správného pořadí.
C) na závěr jdou do výstavy a texty v tom to pořadí čtou před
ilustrativním i panely.
organizační form a - A) práce ve skupinách, B) a C) společná práce,
místo - skupinové a společné čtení textu v muzejní herně, závěr ve výstavě Tycho
Brahe a Benátky,
čas - 60 min.
pom ůcky - jednotlivé části textu životopisu, tužky, papír.
hodnocení - otázky pro žáky: Kdyby se vás někdo zeptal, jaká význam ná
osobnost v Benátkách žila, dokázali byste mu vyprávět o Tychonovi a
vysvětlit, proč byl slavný? Kde se narodil, čím se zabýval - jakou teorii
fungování vesm íru vymyslel, kde měl svou hvězdárnu, jak se dostal do
Prahy, s kým se tu setkal,
m ezipředm ětové vztahy - fyzika, zeměpis.
literatura k tém atu - Jáchym, F., Tycho Brahe (hvězdářova cesta z Dánska do

Čech, Praha (rok neuveden). Šolc, M., Tycho Brahe a Benátky nad
Jizerou, M ladá Boleslav 1996 (leták k výstavě). Zpravodaj Benátecka,
zvláštní číslo Tycho Brahe 1546 - 1601, Benátky nad Jizerou 1996. Rada,
J., M y a hvězdy, Praha (rok neuveden), Janáček, J., Rudolf II. a jeho

doba, Praha - Litomyšl 1997. Kybalová, L., Renesance - dějiny odívání,
Praha 1996. Beranová, M., Jídlo a p ití za Rudolfa II., Praha 1997
učebnice: Petráňová, L., Lidé v dějinách. Raný novověk. Dějepis pro 2.

stupeň ZŠ, Praha 1997.
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5 6.1

Text životopisu

V závorce je uvedeno číslo panelu, ke kterému se část textu vztahuje.
Hvězdička naznačuje doporučené rozdělení textu

(22)
K operníkova

N a úvod jedno velice důležité datum 1543, rok prvního vydání
spisu

Oběhy nebeských sfér. Koperník v něm

vyložil

svou

heliocentrickou teorii, opravdu jen teorii. Slunce, které stojí ve středu drah
nebeských těles považoval za východisko popisu vesmíru, nikterak tento fakt
nedokládá. První důkaz přinesl až Galileo roku 1609 (byl za to uvržen do klatby,
která trvala 376 let!). Pokud ovšem jako důkaz nepřijmem e Koperníkovo tvrzení:

Ve středu všech planet stojí Slunce. Kdo by v tomto překrásném chrámu postavil
tuto lampu na jin é místo... ?
To bylo tři roky před narozením Tycha. V době, kdy Země stála pevně ve
středu nem ěnného vesmíru. * Deset dní před 1546. výročím narození Krista se
v dalekém D ánsku v městečku Skone na statku Knudstrup narodil Ottovi a Beatě
malý Tygo. Byl prvním z jedenácti dětí, měl celkem pět bratrů a pět sester.
Když mu bylo sedm let, poslali ho rodiče na zámek ke strýčkovi
Jórgenovi. Strýc s tetou neměli žádné děti, a tak se o Tychona (latinská podoba
Tyga) starali opravdu svědomitě. Bystrému chlapci dopřáli nejlepší domácí
učitele.
(3)

Když mu bylo čtrnáct let poslali ho do Kodaně na universitu, kde

studoval filosofii. Rodiče si přáli, aby se stal právníkem, proto ve studiích
pokračoval v Lipsku. * Ale Tycho celé noci pozoroval oblohu a na přednáškách
spal. Právní knihy ho příliš nezajímaly, raději se věnoval matematice.
Divíte se, když se na obloze děly tak zajímavé věci ? Roku 1560 nastalo
totiž částečné zatm ění Slunce.
V devatenácti letech mu bylo jasné, že právníkem rozhodně být nechce, a
šel proti vůli rodičů studovat m atematiku a astronom ii. Během čtyř let se zapsal
na universitu v Rostoku, W ittenbergu, Lavingen a Basileji. V Lavingen přednášel
Cyprián Lvovický ze Lvovic, který Tychona hodně ovlivnil a naučil.
(4)

O tom, že náš student celé noci přeci jen nepozoroval oblohu, *

svědčí jeho nos. Při jedné slavnosti u jistého profesora se nepohodl Tycho
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s kolegou M anderupem . Hádka (trvala ještě čtrnáct dní) vyvrcholila soubojem, ve
kterém Tycho přišel o nos (pár dní po dvacátých narozeninách!).
Do rodného Dánska se vrací roku

1570 k nem ocném u otci. Jako

astronom už má jisté renomé, rodina mu jeho zběhnutí ze studia práv odpustila a
jeden ze strýců mu dokonce nechal postavit hvězdárnu.
Záhy si však všechny zase znepřátelil. To když pro ostudu celé rodiny *
začal žít se selskou dcerkou Kristýnou, on, urozený pán! Společnost ani úřady
tehdy takové nerovné manželství neuznávaly. Tycho na konvence nikdy moc
nedal a žil s K ristýnou šťastně až do smrti, o čem ž svědčí to, že spolu měli šest
dětí. Jm enovaly se: M agdaléna, Žofie, Alžběta, Tycho, Cecílie, Georg.
(7) Jako již věhlasný hvězdář byl Tycho Brahe jm enován Frederikem II.
královským astronom em. Roku 1576 mu tento dánský král dal ostrov Hven
v léno. A tím místo a prostředky na vybudování hvězdárny.
(9)

M oderní a dokonale vybavené observatoře nazval Uraniborg a

Stjerneborg (což znam ená Hrad Uránie - múzy astronom ie a Hvězdný hrad). Co
bychom tam tenkrát našli?
(10-13)

* Věže s otvíracími střechami, dílnu pro výrobu měřicích

přístrojů, knihovnu a pracovny pro m atematické výpočty, vlastní papírnu,
knihtiskárnu a u nich velký mlýn i alchym istickou laboratoř, v 16. století
nepostradatelnou. Celý komplex navrhl architekt Johanes van Stenwinchelt, na
realizaci stavby se podílel Tychonův strýc Steel Bilde (ten, který mu kdysi
daroval hvězdárnu), výzdobu zhotovil malíř Tobiáš Gemperlein a o krásné
zahrady kolem se starala jeho sestra Žofie.
V šechno to zařízení neužíval Tycho sám, měl zde řadu spolupracovníků,
kvalitních astronom ů, kteří byli převážně m ladších než on. Tycho jim přednášel,
učil je pozorovací a výpočetní metody a řídil jejich práci. Dalo by se říct, že na
H venu vznikla vědecká škola, která byla stále ve spojení s evropskými astronomy.
Co

že

to

na Hvenu

pozorovali?

Sledovali

(bez

dalekohledu)

a

zaznamenávali pom ocí přístrojů polohy nebeských těles. A z těchto záznamů pak
* vypočítávali jich pohyb. N a základě pozorování a po prostudování Koperníkova
spisu O pohybu nebeských sfér , došel Tycho k vlastní koncepci vesmíru: v centru
je nehybná Zem ě (o tom, že se otáčí kolem své osy či kolem Slunce nenašel
důkazy v žádném svém pozorování). Kolem Země obíhá M ěsíc a Slunce. V tom,
že kolem Slunce obíhají planety, souhlasil s Koperníkem.*
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Po smrti krále Frederika II., svého dobrodince se nad Tychonem začaly
stahovat mraky. Královská kancelář mu zazlívala, že neplní své povinnosti. Léta
sporů skončila odmítnutím kancléře vyplácet Brahovi penzi stanovenou králem.
Tycho se urazil a roku 1597 odešel z Hvenu. K am? To ještě nevěděl.
(21)

Chvíli žil v Lubecku, Rostoku, W andsberku, u Jessenia ve

W ittenberku, v M agdeburgu.
(16)

A ž v červnu 1599 přišel na popud Tadeáše Hájka * do Prahy. Byli

to staří znám í, poprvé se setkali roku 1575 při korunovaci Rudolfa II. v Řezně.
Tadeáš Hájek byl astronom, botanik, osobní lékař Rudolfa II. a především
schopný diplomat. Císař R udolf II. slavného hvězdáře na svém dvoře rád přijal a
pro vybudování nové observatoře mu poskytl svůj zámek v Nových Benátkách.
Tam se Tycho přestěhoval s celou rodinou ještě téhož léta 1599. *
Hejtm an K ašpar z M ilštejna však nechápal, proč a jak by se měl zámek
přestavovat, vždyť to představuje další zbytečné výdaje! Tak se mezi oběm a muži
zrodil nekončící spor.
(17)

3. února roku 1600 přijel na návštěvu k Tychonovi Johanes Kepler.

O 25 let mladší astronom , který sice neměl dobrý zrak, ale zato bystrý rozum a
m atematické schopnosti. Keplera zajímaly Tychonovy záznamy, dělal mu proto
pomocníka. Ale s arogantním Tychonem se opravdu nedalo spolupracovat. Po
třech m ěsících Kepler odjel.*
(17)

Císař chtěl mít Tychona v Praze. V létě 1600 se tedy rodina opět

stěhovala. V Praze bydlela v domě přítele Curtia na Pohořelci a svá pozorování
Tycho prováděl v letohrádku Belvedér.
Tycho opět zve Keplera, ten se vrátil v srpnu 1601. Jejich spolupráce
však netrvala dlouho. N a hostině u Petra Voka propukla u Tychona urémie, 24.
října 1601 Tycho Brahe zemřel. 4. listopadu se konal v Týnském chrámě slavný
pohřeb.*
(replika náhrobku T.B.)

Jaký vlastně byl velký hvězdář? Tycho byl

postavy dosti vysoké a jevil náchylnost k tloustnutí. Měl ryšavé vlasy. Přísný
výraz jeho obličeje um ocňovaly mroží kníry. A nos? N a jeho místo si lepil zlatý
plíšek přetřený líčidlem. Povahy byl poněkud nesnesitelné, arogantní, pyšný a
velikášský chlap. Však si s ním jeho spolupracovníci zkusili své. Jeho chování
nebylo právě taktní, tak si za svůj život nadělal řadu nepřátel. A to i v kruzích
vysokých.
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5.7

Jandever aneb Od přízraku k realitě.

N a cestě od zámeckého strašidla Jandevera ke generálu Janu z W erthu se
děti zam ýšlí nad tím, kolik je ve víře ve strašidla fantazie a kolik pravdy.
V program u je opakována látka třicetileté války (sedm ý ročník, VP ZŠ).
Rozvíjena kom petence Osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní
učení (RVP).

Úkolem žáků je odhalit, kdo je Jandever (strašidlo na benáteckém
zám ku) a proč zde straší. K tomu jim pomáhá pracovní list, který zkouší jejich
znalosti o třicetileté válce a zároveň je seznam uje s osobností Jana z Werthu.
Specifikem tohoto program uje, že opakování látky přináší žákům nové poznatky,
a tak dává smysl pam ětním u učení. Odhalování historické reality a hledání příčin,
proč se generál stal pro lidi v Benátkách i ve Francii strašákem, nabádá žáky
k zam yšlení nad existencí „nebezpečných41 lidí v současné společnosti (teroristé,
diktátoři). N ad jejich skutečným životem a m ediálním obrazem.

cíl - žáci si zopakují látku třicetiletá válka, přesvědčí se, že znalosti historie a
hledání historické pravdy je nejen zajímavé a užitečné ale i zábavné,
klíěové pojm y, jm éna - třicetiletá válka, bitva na Bílé hoře, Obnovené zřízení
zem ské, důsledky třicetileté války, baroko, katolická liga, protestantská
unie, vestfálský mír, Gustav II. Adolf, A lbrecht z Valdštejna, Ludvík
XIII., kardinál Richelieu.
dovednosti

-

vytváření

vlastních

úsudků,

kom binování

induktivního

a

deduktivního myšlení, generalizace,
exponáty - dva portréty Jan z Werthu, jeho epitaf.
cílová skupina - žáci sedmých a osmých ročníků ZŠ, sekunda a tercie víceletých
gymnázií.
m otivace - úkolem a cílem je pátrání po strašidlu a jeho zneškodnění,
činnost - práce s pracovním listem, žáci odpovídají na otázky nebo doplňují text.
H ledání hrobu Jandevera.
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organizační form a - individuální práce.
místo- m uzeum , obrazárna, nádvoří zámku, zám ecký kostel.
čas - 40 min.
pom ůcky - pracovní listy, tužky, podložky, klíče od kostela (vlastní je MÚ).
hodnocení - správnost vyplnění pracovního listu, správné určení jm éna Jandevera
a m ísta jeho hrobu, zdůvodnění, proč straší v Benátkách a ve Francii nakolik je přesvědčivé, vysvětlující. Na závěr otázky typu: znáte jiné
strašidlo, které bylo kdysi reálnou postavou? Proč straší? Kdo ze
současníků (ze známých osobností naší či světové politiky) by se mohl
stát strašidlem ? Nebo se již strašákem stal?
m ezipředm ětové vztahy - výtvarná výchova (baroko), občanská výchova
(strašidla v současné době),
literatura k tématu - Jan z Wrthu: Podaný, Č., Jan z W erthu in Labores musei

in Benátky nad Jizerou VIII., 1972. Jan z Werthu 1591 - 1652, Benátky
nad Jizerou 1997 (brožura k výstavě). Beneš, L., et. al., Průvodce historií

města Benátek nad Jizerou, Benátky nad Jizerou 1999. obecně období
třicetileté války: Englund, P. Nepokojná léta, Praha 2000. Kalista, Z.,

Valdštejn, Praha 2002. Vlnas, V., Sláva barokní Čechie - stati o umění,
kultuře a společnosti 17. a 18. stol., Praha 2001. Janáček, J., Valdštejn a
jeho doba, Praha 1978. Tichá, Z., Kroniky válečných dob , Praha (rok
neuveden). Lněničková, J., Dějiny v obrazech - České země v době

baroka,

Praha

1994.

M ikulec,

J.,

Poddanská otázka v barokních

Čechách, Praha 1993. Bayer, J.V., Třicetiletá válka ve městě Benátky
nad Jizerou, in Boleslavan IV., M ladá Boleslav 1929/30, s.309-313.
Novotný, Č., M ěsto Benátky nad Jizerou v 17. a 18. století in Boleslavan

X., M ladá Boleslav, 1935/36 učebnice: Petráňová, L., Lidé v dějinách.
Raný novověk. Dějepis pro 2. stupeň ZŠ, Praha 1997

162 P ro to že h ro b k a n en í p řístu p n á, záv ě r p ro g ra m u se při re a liz ac i o d e h rá l v k o stele, kde js o u
n á h ro b k y d a lších m a jite lů zám k u .
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Pracovní listy k opakování látky třicetiletá válka

Varianta: Ano, věřím na strašidla

Tak jako každý správný hrad a zám ek, má i benátecký zámek své
strašidlo, Jandevera. Je to strašidlo s dlouholetou a širokou působností. Straší 350
let nejen v Benátkách, ale i ve Francii.
Patříte-li mezi lidi, kteří na strašidla věří, jste na správném místě.
Strašidla opravdu existují. Proč existují, se dozvíte, když odpovíte na několik
otázek. Snad vám toto odhalení pomůže se jich nebát.
Vaším úkolem je vypátrat naše strašidlo a zneškodnit jej. K vypátrání
vám stačí dobrá pozorovací schopnost a důvtip. K zneškodnění potřebujete mít
dobré znalosti historie.
Tak s chutí do toho!
•

V m uzeu máme dva portréty tohoto strašidla. Pokud odhalíte jeho

pravé jm éno, hravě najdete i jeho podobiznu (pamatujte na to, že JANDEVER tu
straší 350 let).
•

Pozorně si ho prohlédněte. Jak na vás působí, co byste o něm řekli?

Jaký byl člověk, co ne/měl rád, jakou spojitost m á s Benátkami?
•

Proč že tu straší? Odpovíte-li správně na následující otázky, hravě

najdete příčinu.

1) Benátky dostal Jandever od císaře, rok před koncem velmi dlouhé války. Tedy v r o c e .....? (17. století)

2) Za co v té době mohl císař takové dárky dávat?

- Jaké bylo

Jandeverovo povolání? (rada: najděte Jandeverův epitaf a pozorně si ho

prohlédněte.)

3) Do Cech se poprvé podíval roku 1620 s císařským vojskem, když
bojoval v b itv ě ........ (to mu bylo 29 let).

4) Jandever byl sice cizinec, ale přesto se nem usel bát, že na úřadech po
něm budou vyžadovat, aby mluvil česky. Proč? N ějakých dvacet let
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v Čechách platil zákon, který mu tuto jistotu dával. Zákon se jm enoval
................................ . byl vydán roku .... Jandever tedy mluvil jazykem

5) Pro Benátky byla doba, kdy sem On přišel, velm i zlá (poznámka: ještě

roku 1670 stálo v Benátkách 40 domů, ale vedle toho 17 spálenišť, první
nové domy se začaly stavět až kolem roku 1700!). Víte proč v Čechách
bylo po válce tolik prázdných domů? Jaké asi měly po tak dlouhé válce
obyvatelé problémy? Uveďte několik důvodů.

6) Zpět k Jandeverovi, ten měl asi jiné problém y než benátečtí měšťané.
Postavil si nové křídlo zámku. Pozorně se podívejte na zámek, která část
to asi je? V jakém slohu je postavena? (To budete muset jít na nádvoří.)

7) M alá pikantnost. Jandever byl třikrát ženatý. Poslední ženu si bral,
když m u bylo 57 let a jí bylo sotva dvacet. A tak zlý jazykové tvrdí, že
Zuzana svému nem ocnému choti, po čtyřech letech manželství, do hrobu
trochu pomohla. V jakém roce Jandever zem řel? (Zuzana se pak ještě

několikrát vdala, je jí poslední manžel dal postavit zámeckou věž.
Korouhvička na špičce je jeho znak.)

8) Teď je pro vás snadné spočítat, jak dlouho v Benátkách žil... A proč
zde straší?

9) Zbývá jen najít jeho hrob. (Rada: směrem kjeh o hrobu ukazuje křídlo

zámku, které nechal postavit.) Už víte v jakém objektu hrob je?
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Varianta: Ne, nevěřím na strašidla

Tak jako každý správný hrad a zám ek, má i benátecký zámek své
strašidlo. Je to strašidlo s dlouholetou a širokou působností. Straší 350 let nejen
v Benátkách, ale i ve Francii.
M ožná si říkáte, že jsm e moderní lidé, my na strašidla nevěříme. V tom
případě jste to právě vy, kteří nás Jandevera m ohou zbavit. Jak? Stačí vám dobrá
pozorovací

schopnost

a

důvtip.

K zneškodnění

potřebujete

mít

dobré

znalost historie.
Tak s chutí do toho!
•

V m uzeu máme dva portréty tohoto strašidla. Pokud odhalíte jeho

pravé jm éno (pam atujte na to, že JANDEVER tu straší 350 let), hravě najdete i
jeho podobiznu.
•

Pozorně si ho prohlédněte. Jak na vás působí, co byste o něm řekli?

Jaký byl člověk, co ne/měl rád, jakou spojitost má s Benátkami?
•

Proč že tu straší? Odpovíte-li správně na následující otázky, hravě

najdete příčinu.

1) Najděte Jandeverův erb. Pozorně si ho prohlédněte. Dokážete z něj
vyčíst, jaké bylo Jandeverovo povolání?

2) Své povolání si nezvolil jen tak. Narodil se roku 1591 a zemřel 1652,
v té době v Evropě proti sobě stáli

katolíci a protestanti. Jejich

nesm iřitelnost vedla k .........?

3) Pro m nohé to byla příležitost proslavit se. Vzpomeňte si na jm éno
slavného českého vojevůdce z té d o b y :.......................... ?

4) Svádět s ním bitvy nebyla legrace, jednom u králi se takové setkání
stalo osudným. Víte kterému? Trochu vám poradím : bylo to roku 1632 u
Lutzenu. Král se jm en o v al.......................

5) Roku 1648 byl uzavřen tzv.............. mír. Bylo to v kraji, kde se
Jandever narodil, ve městech M unster a Osnabriick .
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6) Najděte portrét Angličanky. Stojíte před ženou českého krále ..........
který se v Čechách moc „neohřál.“ Říká se mu proto zimní král.
S Jandeverem se nejspíše minul, když královský pár utíkal z Prahy roku
1620. Jandever byl v té době zrovna “služebně” na Bílé hoře.

7) N ějak se nám to zamotává. Samí cizinci. N apište, které země se
účastnily oné války - kdo proti komu?

8) (Na jednom z Jandeverových portrétů je výjev z bitvy, najděte ho.)
M ožná je to výjev z roku 1635, kdy Jandever málem zajal francouzského
krále a jeho prvního ministra (kardinála). Jak se jm enovali?

9) N apadá vás, proč straší ve Francii? Proč?

10) Zbývá jen najít jeho hrob. (Rada: celá ta dlouhá válka byla vedena

z jakých důvodů?) A když Jandever patřil na stranu ..., pohřben bude
tedy nejspíše v ...
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O dpovědi
Ano, věřím na strašidla

třicetileté války, 1647

1)

2 ) voják, generál
na Bílé hoře

3)

4 ) Obnovené zřízení zemské , německy

mnoho mrtvých - padli ve válce, zemřeli na nemoc, hlady. Málo

5)

pracovních sil na polích i řemeslných dílnách.
6)

barokní

1)

1652

8)

5 let

9)

v zámeckém kostele

Ne, nevěřím na strašidla
1) voják, generál
2) třicetileté válce

3) Albrecht z Valdštejna
4) Gustav II. A dolf
5)

Vestfálský mír

6) Fridricha Falckého
7) protestantská unie proti katolické lize - Dánsko, Švédsko, Francie a
některé německé země (Sasko) proti Habsburským zemím (Rakousko,
Cechy) plus některé německé země (Bavorsko)
8) Ludvík XIII. a kardinál Richelieu
9) Jan z Werthu, jako generál, byl postrachem pro francouzské vojáky i
civilisty.
10)

v zámeckém kostele
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5.8

R odinné album

V

síni bratří Bendů jsou portréty členů rodiny. O čem vypráví toto

rodinné album ? Program prohlubuje látku dějiny od druhé poloviny 17. do konce
18.

století, charakteristika díla a odkazu význam ných osobností našich a

světových dějin (osmý ročník, VP ZŠ). Rozvíjí kompetence tvořivě myslet,
logicky uvažovat a řešit problémy (RVP).

Žáci si ve skupinách během programu za pomoci expozice a publikace

Bendové a Benátky nad Jizerou, 1986 připraví příběh o jednom členu rodiny
Bendů, který budou vyprávět při společném

listováním

rodinným

albem.

A tm osféra rodinného vyprávění příběhů má žákům přiblížit lidský rozměr
slavných postav historie a pomoci pochopit příčiny historických jevů např.:
význam hudby na šlechtických sídlech - divadlo a orchestr, ve kterých František
Benda hrál na benáteckém zámku u pánů z Klenové nebo na dvoře Fridricha II.
Vztah poddaný a pán při jednání Františka o jeho budoucím povolání i při
vykoupení se z poddanství. Emigrace celé rodiny do Pruska.

cíl - žáci se seznám í s hudebnickou rodinou Bendů, s osudy jejich členů, s jejich
význam em ve světě hudby a s životem lidí v 18. stol. Žáci se naučí
vyhledávat informace v expozici,
klíčové pojm y, jm éna - barokní hudba, melodram, zám ecké divadlo, jezuitské
školství, Pruské království, poddanství, emigrace, válka o dědictví
rakouské, František Benda, Jiří Antonín Benda, Fridrich II., Marie
Terezie.
dovednosti - vyhledávání informací, práce s textem a hmotnými prameny,
exponáty - vitríny:
1)

Rodiče a děti - jejich jm éna, data narození a úmrtí, místo.

2)

František a Jiří Antonín - životopis, obrázky: Klem entinum knihovna,
nám ěstí v Jičíně. Synopse hry jezuitského gym názia v Jičíně. Rozkaz z
25. prosince 1742 Fridricha II. k emigraci rodiny vydaný ve Znojmě.
Zám ek u Berlína, kde František hrál. Podpis hraběnky z Klenové.
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Berlínská opera. Fotografie hudebního salónku a reprodukce obrazu
Flétnový koncert, 1755 - jsou na něm nam alováni Bendové.
3)

František - obrázky: jeho první a druhá žena (sestry), jeho dům. Zpráva
o jeho smrti v pražských novinách.

4)

Jiří Antonín - obrázky: Gotha, dům, partitury, mapa cesty po Itálii.

5)

Melodram a singspiel, obrázky: zpěvačka Brandesová, divadlo, scéna
z W alder. M ozartův dopis otci o J. A. Úvodní strana Walder, der

Dorfjahrenmarktz, Ariadna aufNaxos, Mede a.
6)

Ostatní tvorba J. A. - partitury.

7)

Rod Bendů - děti Františka (s portréty), děti Jiřího Antonína (portréty
chybí), data, hudební činnost, jin á povolání (úředníci, vojáci), erb Bendů
(od 1825).

8)

Současnost - obaly desek, noty, hudebníci Hans, Christian, Sebastian,
Francois Bendovi (fotky).

cílová skupina - žáci osmých tříd ZŠ a tercie víceletých gymnázií.
m otivace - atm osférou a úkolem. „Najdeme tu portréty členů rodu Bendů od 18.
století do dnes. Kým byli, čím se proslavili? M ísto některých jsou
prázdná místa. Pokusme s e je doplnit. Pokusme se vyprávět jejich příběh,
jako bychom listovali v rodinném albu a vzpom ínali na staré časy.“
činnosti - děti si představí, že listují ve starém albu rodiny Bendů. Každá skupina
si vym yslí příběh k obrázku ze života jednoho člena rodiny.
A) skupiny si najdou informace o životě svého Bendy. Sepíší o něm
krátký příběh (stačí v bodech). Využijí k tom u předměty, obrázky a texty
v expozici, vlastní fantazii. Skupiny: Jan Jiří a Dorota, František, Jiří
Antonín, některý z potomků Františka, Jiřího Antonína, současníci.
B) následuje prezentace jednotlivých skupin. Ukáží na portrét (prázdné
m ísto) člena rodiny a vypráví jeho příběh.
C) na konci muzejník shrne důležité inform ace o rodině Bendů. Uvede na
správnou m íru případná chybná tvrzení žáků. N e ve smyslu pokárání,
spíše ukáže, jak snadné je vym yslet si něco na místo, kde chybí
informace.
pom ůcky - tužky, papír, brožura Bendové a Benátky nad Jizerou, Osvětová
beseda, Benátky nad Jizerou 1986.
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čas - jednotlivé činnosti 15 - 20 - 10 min.
místo - síň bratří Bendů.
organizační forma - A) skupinová práce, B) a C) společně v kruhu,
hodnocení - otázky pro žáky: Víte čím byla význam ná rodina Bendů? Čím se její
členové proslavili? Dokázali byste o Bendech vyprávět svým kamarádům
nebo turistům , kteří navštíví Benátky? Co vás na příběhu nejvíce zaujalo?
Který z členů rodiny je vám nej sympatičtější a proč?
m ezipředm ětové vztahy - dějepis, český jazyk, hudební výchova,
literatura k tém atu - Bendovi: Bendové a Benátky nad Jizerou , Benátky nad
Jizerou, 1986. Hůlek, J., Medailon Jiřího Antonína Bendy k 200. výročí

úmrtí 1722 - 1795, Benátky nad Jizerou, 1995. Borovička, F., Hudební
život na Benátecku in Labores musei in Benátky nad Jizerou X., Benátky
nad Jizerou 1974, s.1-17. Helfrt, V., Jiří Antonín Benda, Brno 1929.
Pilková, Z. Dramatická tvorba Jiřího Antonína Bendy Praha 1960.
Vaněček, A., Králův houslista, Praha 1977. Benda, F., Vlastní životopis,
Praha (rok neuveden) doba obecně: Čornejová, I., Tovaryšstvo Ježíšovo,
Praha 2002 (J.A. Benda studoval na koleji v Jičíně - str. 61). Bělina, P.,
Kaše, J., Kučera, J.P., Velké dějiny zemí Koruny české X. (1740 - 1792),
Praha 2001. Lněničková, J., Dějiny v obrazech - České země v době

osvícenství, Praha 1995. učebnice: Hlavačka, M., Lidé v dějinách.
Novověk 1. (doba vrcholného absolutismu), dějepis pro 2. stupeň ZŠ,
Praha 1995.
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5.9

Do pam átníku

„Byly však rozkošné tyto skladbičky - jednou mi dokonce napsal jednu
z nich do mého památníku ,“ napsala o Bedřichu Smetanovi jeho žačka Alžběta
K ounicová (Thun- H ohensteinová).163 Program spadá do systematizace poznatků
od počátku novověku do 70. let 19. století, význam né osobnosti politického,
vědeckého a um ěleckého života (osmý ročník, VP ZŠ). Podporuje kompetence
projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací,
vním avost a citové vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě (RVP).

V

tom to program u se žáci přenesou na Benátecký zámek a do společnosti

první poloviny devatenáctého století. Pokusí se na chvíli vžít do role člověka té
doby, který se setkal s mladým skladatelem Bedřichem Smetanou a jeho hudbou.
Žáci často význam né osobnosti vním ají jako důležité proto, že se o nich učí,
nikoli pro jejich přínos společnosti. Díky tomu, že se tyto osobnosti a jejich dílo
dostanou do učebnic, stanou se pro děti nepřitažlivé. Spojení životního příběhu
mladého skladatele, který zdaleka ještě nebyl slavný, a poslechu jeho hudby, chce
ukázat na skutečný význam Bedřicha Smetany v devatenáctém století i dnes.

cíl - žáci se seznámí s osobností a dílem Bedřicha Smetany, se společností
poloviny 19. stol., životním stylem šlechty, s hudbou, se způsobem
oblékání.
klíčové pojmy, jm éna - romantismus, společnost v 19. století, šlechta, domácí
učitel, Bedřich Smetana, národní obrození,
dovednosti - tvořivě využít znalosti historie a historické synchronie.
exponáty - portrét Alžběty Felicie Thun-H ohensteinové, fotografie příslušníků
rodu Thun-H ohensteinů, věnování svatební skladby pro kom tesu Alžbětu,
vějíř, klavír.
cílová skupina - žáci osmých tříd ZŠ a tercií víceletých gymnázií,
m otivace - atm osférou, m otivační text: „Než se Bedřich Smetana stal slavným
skladatelem, byl učitelem hudby zde na zám ku u Thun-Hohensteinů

163 B artoš, F., Sm etana ve vzpomínkách a dopisech , P rah a 1948, s. 15 n.
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(portrét pána a jeho dcery).Učil všech pět dětí pana hraběte, hrával si
s nimi v parku a doprovázel je na nedaleký zámeček Bon Repos

(fotografie - rodina před zámečkem). Alžběta Felicie, byla nejpilnější
žačkou, ráda poslouchala Bedřichova vyprávění o hudbě i jeho vlastní
skladby. N ěkteré z nich jí dokonce napsal do památníku. Když se
vdávala, složil pro ni Bedřich Smetana skladbu Svatební scény, a protože
měl velmi rád lidový tanec polku, použil polkové motivy i v této skladbě.
M y si teď poslechneme jeho slavné polky.“ (Případně je možné přečíst
dopis A. F. Kounicové viz přílohy),
činnosti - A) poslech Smetanových polek, prohlídka obrázků dobové módy.
pom ůcky - nahrávky B. Smetana: Luisina polka, Jiřinková, Vidění plesu, CD
Jiříkovský P. Studio M atouš 1997, přehrávač, knihy: Kybalová L., Od

empíru

k druhému

rokoku, Praha

2004,

K ybalová

L.,

Obrazová

encyklopedie módy, Praha 1973.
čas - 4 5 min.
místo - m uzeum , síň B. Smetany,
organizační form a - žáci sedí v kruhu na zemi.
B) m uzejník/učitel žáky stručně seznámí s životopisem a dílem Bedřicha
Smetany.
čas - 10 min.
místo - síň Bedřicha Smetany.
organizační forma - žáci sedí v kruhu na zemi.
C) chlapci si vymyslí jm éno dívky a té v roli hudebního skladatele z 19.
století napíší dopis, ve kterém jí věnují jednu ze svých skladeb. Děvčata
se také přenesou do 19. století a napíší dopis své přítelkyni, ve kterém jí
popíší, jak se setkali s mladým hudebním skladatelem XY a jak je zaujala
jeho hudba. Pokud žáci již probírali národní obrození, mohou do dopisu
zakom ponovat i narážku na aktuální kulturní a politikou situaci.
N ásleduje společné předčítání dopisů.
pom ůcky - tužka, papír, podložka.
čas - 1 0 - 2 0 min.
místo - m uzeum , síň B. Smetany.
organizační form a - žáci se individuálně rozmístí po síni, při společné četbě sedí
v kruhu.
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hodnocení - otázky pro žáky: Co si představíte pod pojmem romantismus? Kdo
byl Bedřich Smetana? Jaký vztah má k Benátkám? Jaké hudební sklady
psal? Která skladba se vám nejvíce líbila? Proč? Při jakých příležitostech
se jeho skladby hrály? Čím se liší způsob oblékání v 19. stol a dnes?
Pokud se v dopisech objeví i dobové narážky - hodnotí se jejich faktická
správnost, nepřesnosti se uvedou na správnou míru a vysvětlí.
m ezipředm ětové vztahy - dějepis, český jazyk, hudební výchova, výtvarná
výchova. Na program lze navázat návštěvou M uzea Bedřicha Smetany
v Praze,

N ovotného

lávka

1

a

Pam átníku

Bedřicha

Smetany

v Jabkenicích.
literatura k tématu - B. Smetana: Borovička, F., Hudební život na Benátecku
II. část 1751 - 1851

in: Labores musei in Benátky nad Jizerou X. ,

Benátky nad Jizerou 1974,

č. 1, s. 1- 17. Bartoš, F., Smetana ve

vzpomínkách a dopisech , Praha 1948. H olzknecht, V. Bedřich Smetana,
Praha, 1984. Mahler, Z., Nekamenujme proroky,

kapitoly ze života

Bedřicha Smetany, Praha 1998. doba obecně: Hanzal, J., Od baroka
k romantismu,

Praha

1987.

Lněničková,

J.,

České

země

v době

předbřeznové (1792 - 1848), Praha 1999. učebnice: Hlavačka, M., Lidé
v dějinách. Novověk 1. (doba vrcholného absolutismu), dějepis pro 2.

Stupeň ZŠ, Praha 1995. Hlavačka, M., Lidé v dějinách. Novověk II. (doba
konstituční), dějepis pro 2. stupeň ZŠ, Praha 1995. Čapek, V., Novověk
III. (1848- 1871), Praha 1991.
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6

Zkušenosti

Z program ů připravených pro benátecké muzeum jsem realizovala čtyři -

Jandever a Rodinné albam s žáky osmé třídy ZŠ Pražská, Benátky nad Jizerou II.
Hry Historie, nezlob mě! se účastnili běžní návštěvníci muzea a Životopis velkého

hvězdáře jsem

zkoušela se skupinou

dospělých

lidí mimo

muzeum.

Ve

Středočeském m uzeu v Roztokách u Prahy jsem jako lektorka vedla sedm typů
program ů, některé z nich opakovaně. Protože ale nejsou tématem této práce,
nebudu je zde rozebírat, zmíním jen několik postřehů z praxe s nimi. Tato kapitola
tedy shrnuje mé vlastní zkušenosti z realizace m uzejních programů. Mezi ně patří
setkání s překážkam i, které mohou bránit uplatnění koncepce programů, například
neochotou účastníků formulovat své názory, postoje a pocity. Zkušenosti s volbou
tématu program u a jaký má vliv na motivaci žáků. Ověření výhod vzájemného
učení v muzeu. D ůležitost spolupráce s učiteli před programem i během něj.

Pro práci s dětmi v muzeu jsou důležité zkušenosti s dospělými, na nich
se velmi dobře ukazují překážky, které musí muzejník i učitel překonávat sami
v sobě, ve vztahu k partnerské instituci a někdy i vůči žákům.
N apříklad během hry Historie, nezlob mě! se někteří návštěvníci nemohli
vyrovnat s nepřím ou formou vzdělávání. Byly jim kladeny otázky, ale nezkoušely
jejich znalosti. N a některé otázky dokonce nebyla jednoznačná odpověď.
Návštěvníci měli proto dojem, že se nic nového nedozvěděli, že si jen hráli.
V m uzeu si představovali hru více poučnou. O bjevily se ale i opačné reakce, kdy
byli návštěvníci úkoly nadšeni, sami začali expozice více zkoum at a zajím at se o
muzeum. N etušili, že prohlídka muzea může být tak zábavná. Oba typy
návštěvníků přicházely s představou muzea jako seriózní instituce, kde se
pohybujem e potichu z jedné poučné expozice do druhé. M ožnost hrát si
v takovém prostředí je překvapila. Oba typy návštěvníků hra bavila, jen s tím
rozdílem, že pro jedny bylo těžké svou původní představu muzea přehodnotit,
zatímco pro druhé ne. První tvrdili, že hra byla zábavná, ale na muzeum málo
poučná.
Tyto představy je těžké nabourávat i u sam otných muzejníků. O tom
svědčí kom entář zam ěstnankyň M uzea v Benátkách k pracovním listům Jandever.
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Přestože program byl představen jako opakování učební látky třicetiletá válka,
nevěděly m uzejnice, kde děti najdou odpovědi na otázky číslo 4., 5, 6., 7., 8. verze

Ne, nevěřím na strašidla a otázky číslo 4. verze Ano, věřím na strašidla, když
takové inform ace průvodkyně nepodává. Otázky číslo 2., 6., 7., 8. verze Ano, se
jim zas zdály zbytečné, neboť tyto naopak m á říkat průvodkyně. N ebyly schopné
pochopit, že během program u průvodce nedává škole výklad, ale doprovází a
pom áhá hledat odpovědi. O tom, že zam ěstnankyně nezajímá, jak takové
program y fungují, jsem se přesvědčila při realizaci Jandevera a Rodinného alba.
Žádná z pracovnic se nepřišla ani podívat ani se neptala, co jsm e s dětmi v muzeu
dělali.
Další problém , s kterým jsem se u dospělých setkala, byla neochota
(ostych) nahlas form ulovat své pocity, postoje, názory a prezentovat svou práci.
V říjnu 2004 proběhl v benáteckém muzeu sem inář pro učitele pod názvem

Konference Páni z Dražic na pozadí kultury a umění dané doby v Českém
království. Konference je doprovodným program em pro školy k expozici Páni
z Dražic, který si učitelé mohli sami zkusit dříve, než přijdou se svou třídou.
Semináře jsem se zúčastnila i já. Závěrečné

příspěvky skupin o jejich práci

v centrech aktivit byly poznam enány určitým ostychem. Nebyly špatné, ze
zkušenosti z jiných program ů však vím, že ty dětské bývají lepší. Dospělí se do
aktivit, které jso u jen jako, obávají plně zapojit.
Je třeba se vždy zam yslet nad rozebíráním osobních témat. Ta by se měla
řešit, jen panuje-li ve skupině atmosféra důvěry. M ůže se zdát, že v dějepisu
k takovým situacím nedojde, ale i v něm jsou témata, která m ohou mít velmi
osobní rozm ěr.164 Někdy se jím může stát hledání m ísta narození na historických
mapách. Jednoho program u k výstavě Miiller a ti druzí v SM, ve kterém měly děti
hledat m ísto, odkud pocházejí, se účastnila dvě děvčata, jejichž rodiny do Čech
em igrovaly z M oldavska. Byla na nich vidět lítost, že ony místo svého narození
na starých m apách Čech nenajdou. Výstava obsahovala naštěstí i mapy Evropy,
pokusili jsm e se tedy najít jejich místo narození na nich.

164 N a p řík la d n a ší v la stn í m in u lo stí, 20. sto letím a o b d o b ím k o m u n istic k é d ik ta tu ry se sice
n e z a b ý v á ž á d n ý z p ro g ra m ů , ale p řesn é to js o u tém ata, k te rá js o u stále ž iv á a p ro p a m ě tn ík y není
sn ad n é o ta k o v ý c h to p ro b lé m e c h h o v o řit, z v láště na ta k o v é m m além m ěstě ja k o js o u B enátky. Pak
j e tu té m a v álk y , p ro č e sk é d ěti n ijak citliv é, o to c itliv ě jší v šak p ro n ě k te ré je jic h sp o lu ž ák y em ig ran ty .
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Zatím jeden z mých nej úspěšnějších program ů byl Jandever. Žáci z něj
byli tak nadšení, že o návštěvě muzea napsali článek do místního časopisu.165
V čem tkvěl jeho úspěch? Domnívám se, že ve správně zvolené motivaci. Honit
strašidlo po zám ku připadalo vtipné a dobrodružné i žákům osmé třídy. Téma, tj.
osobnost Janu z W erthu, majitele Benátek v 17. století, žáci znali, nebyli však
detailně zpraveni o jeho osudech a vojenské kariéře. Děti bavila použitá metoda ,
díky níž si zkoušeli své znalosti, za něž nebyly znám kované, ale na jejichž základě
odhalily strašidlo. Zároveň je těšilo, že vědí o strašidlu na zámku, tuto skutečnost
ví jen málo občanů Benátek. Pro děti mělo velký motivační význam i to, že si
ověřily a ukázaly, co všechno vědí, neboť v běžném životě nemají tolik možností
uplatnit své znalosti historie. To vše proběhlo za dobré spolupráce s učitelem.
Tém a i pracovní listy jsem s ním předem konzultovala, proto byly děti na
návštěvu m uzea připraveny. Během hledání strašidla, především při kontrole
pracovního listu, mi pan učitel hodně pomohl.
Pro ilustraci uvádím jednu z dětských reakcí: „Mně se to líbilo, dokud

jsem myslel, že strašidlo opravdu existuje, ale ted' když vím, ja k to bylo..."
Přestože si dotyčný dělal trochu legraci, dokládá jeho komentář, že i velké děti si
dokáží

hrát a věřit

na strašidla.

Dokonce

nepohrdnou

malou odměnou,

Protistrašidlovým čajem, který byl jako prevence rozdáván na konci programu.

Program Rodinné album takový ohlas nesklidil, pravděpodobně proto, že
žáci čekali více zábavy, neboť věděli od spolužáků o Jandeverovi. Bendovský
program neobsahoval tak vtipnou pointu. Pro děti asi nejzajím avější část příběhu
o Bendech, útěky Františka do Drážďan (ve dvanácti letech) a do Pruska (v
sedmnácti letech), ztráta hlasu (byl nejprve zpěvákem) a jak se málem stal
perníkářem a ne houslistou atd., nebyla vlastně během program u zmíněna.
V expozici Františkův život není popisován moc dobrodružně. Jsou zde fakta
(získával hudební zkušenosti od devíti let, stal se členem polské kapely, vykoupil
se z poddanství, byl houslistou na pruském dvoře) a obrazová dokumentace.
D ram atičnost příběhu se však ztrácí. Odhalit dobrodružství byl pro žáky příliš
těžký úkol. Podnětnější by pro ně bylo např. dostat obrázek konkrétní situace ze

165 Zpravodaj Benátecka, B e n átk y nad Jize ro u 2 0 0 4 , č. 7. s. 1 l,v iz p řílo h y .
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života rodiny a pomocné věty, které by měly rozepsat v příběh (dohledat si
informace). O brázek s příběhem by si pak odnesli na památku.
Přesto se nedá říci, že by program byl neúspěšný. Děti pracovaly
s nadšením , jen závěrečné listování v albu se více podobalo referátům než
vyprávění, a to bylo pro ně nudné. Na druhou stranu to, co zjistily, je zaujalo.
Např. „Že z obyčejného tkalce se stal králův houslista. Že někteří potomci rodu

žijí je ště dnes. Že někteří žili v Brazílii. “ A co bylo nejzajím avější „Že Františkovi
rodiče byli vyslýcháni inkvizicí (boleslavským misionářem jezuitou Krčínským), a
co se s nimi stalo? Přežili to ? “ František totiž roku 1734 v Drážďanech přestoupil
k protestantům , proto museli rodiče podstoupit onen výslech. Tím vznikla
zajím avá diskuse o rekatolizaci v 18. století.

Děti bývají velm i ochotné přijm out hravou prohlídku muzea, ale vyžadují
i poučení. N em usí mít však klasickou formu, jak se ukázalo v jednom z programů
SM v Roztokách u Prahy, kdy malá skupina žáků měla (na rozdíl od ostatních) za
úkol pracovat venku v parku, nikoli v expozici. Jejich první starostí bylo, zda i oni
si budou moci výstavu prohlédnout, a báli se, že neuslyší výklad. Výstavou je
měli za úkol v závěru programu provést jejich spolužáci, a to je uklidnilo.
Ukázalo

se,

že

muzejníka/učitele.

\zá jem n é
Žák

učení je

žákovi

vyloží

přínosem
problém

jak

pro

(látku)

žáky,

tak

jazykem

pro
jem u

srozumitelným . M uzejník/ učitel má díky tomu prostor sledovat, nakolik žáci věc
pochopili a vysvětlit jen to, co je třeba.
Princip vzájem ného učení se uplatnil i při práci s Životopisem velkého

hvězdáře. Text jsem zadala sestavit účastníkům hvězdářského setkání pro laiky,
kteří o životních osudech Tycha Brahe mnoho nevěděli. Při realizaci nakonec
nešlo o kritické čtení a domýšlení příběhu, ale o poučení ostatních, jak se události
v životě astronom a seběhly ve skutečnosti. V okam žiku, kdy skupina navázala na
svůj text vym yšleným příběhem, se do vyprávění vložili a poučili ostatní o
skutečnosti ti, kteří věděli (měli to napsáno ve svém úryvku), jak má příběh
pokračovat. Já jsem se stala jen moderátorem nastalé diskuse, který doplňuje
potřebné inform ace a uvádí tvrzení skupin na správnou míru. O životě hvězdáře si
vyprávěly skupiny samy navzájem. Zdálo se, že takový styl učení všem vyhovuje.
Z těchto zkušeností pro mne vyplývá, že v program ech by nemělo jít o
předávání velkého množství informací, ale o kvalitu výběru témat, která co
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nejlépe

dětem

zprostředkují

kontakt

s minulostí

(hmotnými,

obrazovými,

písem ným i doklady). Tím nej důležitějším jsou především reakce dětí a objasňující
dialog mezi nimi a m uzejníkem/uěitelem. Pro navození potřebné atmosféry a
vtažení dětí do tém atu je důležitý i výběr metody.

Velmi důležité jsou samozřejmě zkušenosti spolupráce s učiteli a

muzejníky. Pracovnice M uzea v Benátkách nad Jizerou jsou ochotné školám
poskytnout prostor i doprovodný program. Benátečtí učitelé tvrdí, že rádi těchto
příležitostí využívají. Přesto ani jednou institucí není spolupráce označována za
dostatečnou. Z čehož vyplývá, že kvalita spolupráce se nedá hodnotit počtem
návštěv, ale je závislá na kvalitě a profesionalitě vztahů mezi institucemi či spíše
vtahů mezi konkrétním i učiteli a muzejníky.
Při přípravě a realizaci Jcmdevera a Rodinného alba se vyplatilo předem
se na obsahu program u (alespoň rámcově) dom luvit s učitelem. Seznámit ho
s konečnou verzí program u a dát mu prostor během realizace. Učitel věděl, co
s žáky probíral, kde byli na výletě apod. Mohl během hodnocení programu na
zkušenosti žáků navazovat a upozorňovat je na souvislosti. Navíc znal své žáky
jm énem , což dávalo programu osobní a příjemně komorní atmosféru. Dokázal
odhadnout jejich reakce a předcházet i rychle řešit hrozící kázeňské problémy.
Tuto

roli partnera dokáže

přijm out

řada

učitelů

přirozeně,

bez

předcházející přípravy. Jsou schopni kom unikovat se žáky i muzejníkem a stávají
se mostem mezi školou a muzeem. Jiní učitelé se ale staví do pozice konzum enta
či nezúčastněného pozorovatele, i když absolvují již několikátý program. I o jejich
třídách se dá říci, že jsou méně kom unikativní, dětem déle trvá, než naváží
s m uzejníkem vztah. Proto je dobré při přípravě myslet i na drobná zaměstnání
pro učitele. R ozhodl-li se však záměrně pro pasivitu během programu, je zbytečné
a nežádoucí ho do zapojení nutit.
Proto shledávám ideální dlouhodobou spolupráci učitele a muzejníka,
během níž navštěvuje nejen škola muzeum, ale i muzeum školu a vytváří společné
projekty.
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Závěr

Zadáním diplomové práce bylo na obecné úrovni pojednat o vztahu
m uzea a školní výuky dějepisu a vytvořit soubor výukových programů pro
M uzeum v Benátkách nad Jizerou. Zpočátku se zdálo, že literatura ani zkušenosti
s touto

problem atikou

v České

republice

neexistují,

postupně

se

však

v knihovnách a m uzeích našla řada zajímavých titulů. Ukázalo se, že problem atika
muzeí a škol byla v České republice řešena především v šedesátých letech 20.
století. Požadavky společnosti kladené na vzdělávání se v posledních letech mění
a školství musí potřeby společnosti reflektovat, diskuse o spolupráci muzeí a škol
je opět aktuální. I m uzea musí znovu přehodnocovat, co mohou v dnešní době
školám nabídnout. Obě instituce by ve svých vzdělávacích aktivitách měly
využívat současných poznatků z oblasti pedagogiky a psychologie, prom ítat je do
svých vzdělávacích koncepcí a uplatňovat je v praxi. Proto v teoretické části práce
byly uvedeny některé současné vzdělávací teorie. Právě praxe a zkušenosti z ní
dokazují, nakolik jsou teorie opravdu použitelné a pro společnost přínosné.
Zkušenosti s dobře fungujícím i programy jsou pak důležité pro přípravu dalších
aktivit.

N ěkteré

z takových

programů

byly

představeny

v souvislosti

se

vzdělávacím i teoriem i i samostatně, jako hlavní zdroj inspirace pro programy
v benáteckém muzeu. V závěru teoretické části byly představeny historie a
expozice M uzea v Benátkách nad Jizerou, z nichž programy vycházejí, a
s kterými žáci během programů pracují.
Soubor výukových programů pro M uzeum v Benátkách nad Jizerou byl
představen v praktické části práce. Pro každou z expozic muzea byl vytvořen
vlastní program, který využívá předměty a informace v ní obsažené a zároveň
koresponduje s obsahem učiva dějepisu na základních školách. Díky tomu, že se
každá z expozic zabývá jiným obdobím dějin, m ohou žáci muzeum během školní
docházky navštívit několikrát, vždy, když probírají dané dějinné období. Jedná se
konkrétně o období pravěku ( Chvála odpadkům), středověku (Hrad), raného
novověku (Životopis velkého hvězdáře, Jandever), 18. a 19. století ( Rodinné

album a Do památníku). Jeden z programů (Inventární kniha) se zabývá
problem atikou muzeí obecně. Soubor je doplněn m uzejní hrou Historie, nezlob

měl, která je doporučována jako metoda navození hravé a tvůrčí
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atmosféry

v m uzeu a která dala název celé diplomové práci. Všechny program y (kromě hry)
jsou strukturovaně popsány, tak aby m ohly sloužit jako metodický materiál pro
m uzejníky i učitele. Jejich tématem jsou převážně význam né osobnosti Benátek.
N a příběhu jejich života jsou žáci seznamováni se způsobem života lidí v daném
období a s historickými událostmi. M etody uplatňované v program ech poskytují
žákům příležitost poznávat a konfrontovat se s historickou skutečností. Tím
obohacují zkušenosti a rozvíjejí osobnost žáků. Koncepce programů je rozebrána
v úvodu praktické části práce.
Praxe ukázala, že programy splňují i další cíl, že pomáhají učiteli využít
muzeum při výuce, soudě podle kladné odezvy od učitele Frohlicha. I pro žáky
jsou tyto návštěvy nejen zábavou, ale i zdrojem poučení, které je žáky samotnými
hodnoceno jako cenné (viz článek Exkurze in Zpravodaj Benátecka 2004, č.7.
s .l l) .
Původně bylo zam ýšleno zapojit do program ů muzejní pracovníky
(průvodkyně), kteří muzeum a historii Benátek znají a m ohou tak informace
obsažené v expozici doplnit či rozšířit. Tento zám ěr se bohužel nezdařil, neboť
pracovnice m uzea nem ají dostatečné odborné znalosti ani ochotu měnit zaběhnutý
způsob prezentace sbírek. I když se tedy několik program ů již v praxi osvědčilo
( Historie, nezlob mě! Životopis velkého hvězdáře, Jandever, a Rodinné album),
předpoklad, že pom ohou k systémové spolupráci muzea a školy, se nesplnil.
Přesto tato práce může v rukou učitelů výuku dějepisu obohatit, bez ohledu na
nezájem m uzejníků.
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15.6.

PŘÍLOHY

Příloha 1
Cíle dějepisu

Tato

příloha

ukazuje

přehled

cílů

dějepisu, jak

se

proměňoval

v posledních dvaceti letech.
Jejich rozdíl tkví především ve stylu formulace cíle, od abstraktního
členění

cílů

kom petence

(Čapek)
žáků

k formulování

(RVP).

V prvním

poměrně
se

odráží

konkrétních
vědecké

požadavků
pojetí

na

didaktiky

v posledním reálné potřeby současné společnosti.
Uvádím je zde společně neboť se domnívám, že takto tvoří ucelenější
představu o m ožnostech využití

benáteckých program ů v dějepisu. Pojetí cílů

program ů m á totiž blízko jak ke kompetencím RVP (chápat, rozumět, orientovat
se), tak k dílčím cílům didaktiky (osvojit si ta a ta fakta, dovednosti).

Č apek, V., Didaktika dějepisu II, Praha 1985, s. 42 - 60
Cíle dějepisu

I.

oblast poznávací
a) základní vědomosti (fakta, term inologie, prameny, axiomatické
výroky)
b) základní schopnosti a dovednosti poznávat historický materiál
(vyhledávat prameny, řadit historická fakta - v čase/prostoru,
historická chronologie, synchronie)
c) pokročilé vědom osti historického systém u (pojmy, soudy, úsudky,
klasifikace: kategorie - kritéria - význam y, generalizování)
d) pokročilé schopnosti a dovednosti (pochopení, aplikace, analýza,
syntéza, interpretace)

II.

oblast hodnotová
a) pěstování zájmu o dějepis
b) hodnocení a oceňování historických poznatků (postoj - citový
vztah -historické vědomí)
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c) organizace

a struktura

hodnot (zařazení

do

systému

svých

životních hodnot)
d) postoj k lidem a ke světu
III.

oblast jednání - orientace v současném dění, uplatnění názorů, postojů
v konkrétních situacích

Osnovy ZŠ, Praha 2003, s. 177.

Specifické cíle dějepisu
■ aby žáci poznali, jak se postupně měnil způsob života lidí v nejrůznějších
epochách dějinného vývoje.
■ aby

se

dovedli

orientovat

v kontinuitě

národních

dějin

a

v jejich

význam ných obdobích, aby chápali smysl událostí a činů osobností, které
ovlivňovaly jejich běh a společenský vývoj.
■ aby chápali souvislosti celospolečenského dění se životem lidí vlastního
regionu i souvislosti národních a světových dějin.
■ aby

se

naučili

zařazovat

události

do

chronologické

následnosti

a

vysvětlovat jejich vzájemné vtahy (příčiny a důsledky).
■ aby měli příležitost (i s využitím poznatků ze své mimoškolní činnosti) o
těchto událostech souvisle vyprávět.
■ aby uměli výstižně charakterizovat a vysvětlovat nej důležitější historické
události a zaujím at k nim vlastní stanovisko.

Specifické m ožnosti výuky dějepisu:
formování postojů jako je úcta ke kulturním u dědictví, k duchovním a
m ateriálním výtvorům minulosti, snaha o ochranu historických a kulturních
pam átek, smysl pro etnické, náboženské a kulturní odlišnosti jiných národů,
jejich respektování (....) pochopení potřeby života v míru jako prvořadé
potřeby a jako jediné humánní možnosti řešení současných globálních
problém ů lidstva.

102

Rámcový vzdělávací program pro základní vzděláváni, VÚP Praha, verze
červen 2002

kap. 6.5.1. Cílové zam ěření oboru vzdělávací oblasti dějepis, s. 5

■ rozvíjení vlastního historického vědomí, poznávání nej význam nějších
společenských jevů, procesů, hodnot a osobností, které v minulosti
vytvářely obraz světa a jež se promítají do současnosti.
■ vním ání obrazu hlavních vývojových linií především evropské civilizace
v rovině národních, regionálních a lokálních dějin.
■ hledání kořenů soudobých společenských dějů v m inulosti a poznávání
skutečnosti, že člověk není pouze objektem historického dění, ale i jeho
aktivním a odpovědným spolutvůrcem.
■ získávání orientace v historickém čase, pochopení souvislostí dějinných
událostí a procesů.
■ poznávání historických pramenů a zprostředkovaných zdrojů poznání
(muzea, knihovny, populárně vědecká literatura apod.).
■ chápání mnohostrannosti historické interpretce a zvyšování odolnosti vůči
m yšlenkové manipulaci.
■ porozum ění

historickému

vývoji

jako

m nohovrstevnatém u,

nerovnom ěrném u, rozmanitému a souvislostm i provázeném u toku dějů.
■ chápání kulturní rozmanitosti světa jako přirozeného důsledku vývojové
nestejnorodosti, vním ání odlišnosti náboženských a civilizačních soustav
jako zdroje vým ěn hodnot a vzájemného obohacování a k rozvíjení vědomí
m ultikulturní snášenlivosti a tolerance.
■ nabývání úcty ke kulturnímu a duchovním u odkazu vlastního národa,
evropské

civilizace

i civilizací

ostatních,

respektování jedinečnosti,

neopakovatelnosti a důstojnosti lidského života.
■ utváření

pozitivního

hodnotového

zkušenost lidstva.

103

systému

opřeného

o

historickou

Očekávané kom petence oboru vzdělávací oblasti

na konci 3. Období základního vzdělávání (se) žák:
■ má základní přehled o národních dějinách a vybraných kapitolách lokálních,
regionálních, evropských a světových dějin.
■ m á představu o životě a jednání sociálních skupin i vybraných konkrétních
osob v minulosti.
■ chápe m nohostrannou rozm anitost projevů všelidské kultury a přínos národní a
evropské kultury k tomuto odkazu.
■ rozpozná osobní sounáležitost s kulturními hodnotami i přírodním prostředím a
uvědom uje si nutnost jejich ochrany.
■ zná

význam né

historické

památky

a

osobnosti

ve

svém

regionu

i

nejvýznam nější pam átky své vlasti a světa
■ uvědom uje si vlastní osobní a občanskou identitu a nutnost respektovat identitu
druhých.
■ chápe historický rozm ěr pojm ů humanita, mír, dem okracie, tolerance, nutnost
jejich

respektování

a

obrany

při

střetech

s intolerancí,

rasismem,

nacionalism em a všemi formami extremismu.
■ sam ostatně

získává

z dostupných

zdrojů

inform ace

o

historických

skutečnostech.
■ chápe m ožnost různé interpretace historických faktů a nutnost kritického
přístupu k interpretacím.
■ orientuje se v historickém čase a prostoru.
■ kom unikuje o historických tématech, prezentuje výsledky své práce na
historická témata.
■ je schopen chápat význam né události současnosti v historickém kontextu.
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Část C

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

VÚP Praha 2005

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,
utváření a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře
odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné
podmíněnosti v reálném a historickém čase
hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či
odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku
•

utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení
faktů i ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti
vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty
společenského a společenskovědního charakteru
rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických,
právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování
každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně
souvislostí mezinárodních a globálních

•

úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či
jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství
získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné
záležitosti
utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání
a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti'i osobnosti druhých lidí
utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání
stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě,
k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti

•

rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním
principům demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů
a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv

5 .5 .1 D Ě J E P I S
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
2. stupeň
ČLOVĚK V DĚJINÁCH
Očekávané výstupy
žák
^

uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků
uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje
shromažďovány
orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy
v chronologickém sledu

Učivo
význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách; historické prameny
historický čas a prostor

n .

Příloha 2
Letem m uzejním světem

Tato příloha je abecedním přehledem současných muzejních programů,
se kterými jsem se setkala. V seznamu jsou uvedeny programy (metody) a
muzea, ve kterých jsou/byly používány, tedy, kde lze čerpat další informace a
zkušenosti. Protože pro vyučování dějepisu a uplatňování mezipředmětových
vztahů pro mne byly inspirativní i programy nedějepisné, jsou zde zahrnuty i
programy výtvarné a komunitní (takové, které posilují pocit sounáležitosti se
společenstvím a místem, kde člověk žije).166

Text je graficky rozdělen takto: metoda - popis [příklad muzea, kde

je/byla používána).

animace - účastníci animace vytváří pomocí různých materiálů etudu,
experim ent (napodobují metodu tvorby um ěleckého díla, parafrázují jeho obsah),
jeho cílem je hledat a vyjadřovat principy a význam díla.167 (seminář Orbis

Pictus, katedry Výtvarné výchovy PedFUK).168
artefiletika - vnáší do reality fikci, fabulaci a pocity, jim i otvírá mysl
účastníků pro nové skutečnosti a pochopení význam ů symbolických i reálných
vztahů. Tém a činnosti, zážitku a jeho reflexe, jsou zdrojem sebepoznání.169

(Západočeská galerie v Plzni) . 170
centra aktivit171 - speciálně zařízená m ísta v expozici, kde účastníci (ve
skupinách) řeší úkoly týkající se určitého tématu (Páni z Dražic, Muzeum Benátky

n /J ) '72
dokumentace - muzeum spolupracuje na dokum entaci určitého problému
s neodbornou institucí např. školou (Cestička do školy, Regionální muzeum a

galerie Jičín).

166 K o m u n itn í p ro g ra m y v iz BM O B rab co v á, A „ ( e d . ) .
167 V iz H o ráč e k , R ., P ra h a 1998.
168 M ěla js e m m o ž n o s t v id ět n ěk o lik se m in á rn íc h p rací z to h o to se m in á ře , z a jím a v á b y la např.
p ráce M . Z e le n é , Z práva o anim aci v klášteře Na Slovanech (1998/99).
’69 V iz S lav ík , J., P ra h a 2 0 0 1 .
170 V iz BMO, .B ra b c o v á , A ., (ed), s. 208. M eto d ick é cen tru m Z G v P lzni p o řá d á ta k é se m in á ře
artefiletik y .
171 V iz v z d ě lá v a c í p ro g ra m Z a č ít spolu.
172 V lastn í z k u še n o s t ze se m in á ře 13.10. 2004.
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doprovodné programy k výstavám - koncerty, ukázky pracovních
postupů, přednášky (Jednou v roce na Vánoce -montáž perlových ozdob -

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy).'74
dramatizace - seznámení s historickou událostí, osobností pomocí
divadelních prostředků (herci mohou být jak muzejníci tak návštěvníci). (Ještě se

nebe hýbe, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy).175
experim entální archeologie - účastníci program u si sami zkouší práci
archeologa (zpracování nálezů), výrobu předm ětů pravěkým i postupy (nástroje,
keram ika, tkaní) nebo chvíli žijí jako lidé v pravěku (Villa Nova Uhřínov).176

film y - doprovodné filmy k expozici, které dokreslují sbírky (Muzeum
jihovýchodní Moravy - expozice cestovatelů Hanzelky a Zikmunda).177
kom entované prohlídky - prohlídka expozic s výkladem odborného
pracovníka, kurátora nebo lektora (na objednávku poskytuje většina muzeí).

m etodické listy - materiály připravené muzeem a určené učitelům jako
pom ůcky pro vyučování a pro práci s dětmi v m uzeu (Metodické centrum

výchovně vzdělávacích aktivit Západočeská galerie v Plzni).178
m uzejní kufřík - obsahuje různé pomůcky vztahující se k tématu
expozice a k exponátům (obrázky, skládačky, tužky a papíry, hudební nástroje,
látky, pracovní listy), s kterými účastníci pracují přím o v muzeu nebo mimo něj

(Galerie výtvarného umění v Ostravě).179
m uzejní pořady pro školy - vzdělávací program, který zahrnuje více
aktivit (výklad, test, úkoly, dramatizaci...), jim iž přibližuje návštěvníkům sbírky
muzea. Program může být určen pro školy {Aukce, Veletržní palác, NG ) nebo pro
rodiče a děti jako volnočasová aktivita (Řemeslo má zlaté dno, Klášter sv. Jiří,

NG)m
m uzejní skříně - obsahují obrázky a exponáty, které má návštěvník
správně určit (Regionální muzeum a galerie Jičín).181

173 G o ttlie b , J., Ja k u b c o v á , R ., Jičín 2 0 0 4 .
174 V la stn í z k u še n o st.
175 V iz BMO, B ra b c o v á , A ., (ed .), s. 280.
176 V iz BMO, B ra b c o v á , A ., (e d .), s. 360.
177 V lastn í z k u še n o st.
178 O so b n í sd ě le n í M . Š tý b ro v é , m e to d ič k y Z G , Plzeň.
179 V iz BMO, B ra b c o v á , A ., (e d .), s. 271 n.
180 V iz P rogram ová nabídka lektorských oddělení NG, zima. Leden - březen
zk u šen o st.
181 V lastn í z k u šen o st.
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2004,

a vlastn í

muzeum jako centrum společenství - m uzeum , kde se mohou setkávat
lidé nejen během prohlídky expozic (Muzeum romské kultury, Brno).

182

objektové učení - exponáty (objekty) jso u stavěny do různých kontextů,
samy vypráví svůj příběh (původní určení, vztah objekt - majitel, popis cesty
objektu

do

m uzea),183

a

tak

ozřejmují

svou

hodnotu

a

význam

(Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze).184
pracovní listy - informují návštěvníka o charakteru muzejních exponátů,
obsahují úkoly

a otázky

týkající

se expozice

a souvislostí s ní, zkouší

návštěvníkovi znalosti. Jsou určeny pro vyplnění před/během /po návštěvě muzea.
f

v

r

• •

Slouží často i jako suvenýr (Hra na Hrad, Příběh Pražského hradu).

185

projektové vyučování - škola, učitel připraví (ve spolupráci s muzeem)
pro žáky projekt využívající muzeum. Nebo projekt vznikne spontánně, na
základě návštěvy muzea.

průvodce - expozicem i návštěvníka provází průvodce - člověk, text nebo
předm ět (Průvodce pro uspěchaného návštěvníka nebo

Valdštejnova hůlka

Regionální muzeum a galerie Jičín).186
přednášky (pro ško\y) - přednášky odborných pracovníků (poskytuje
většina m uzeí), připravené pro určitý typ školy (pro odborné SŠ např. Okresní

muzeum M ělník).187
řetězové provázení - průvodci v daném objektu se nepohybují, stojí na
jednom místě (případně u předmětu), ke kterém u podávají výklad a vytváří tak
řetěz. N ávštěvníci se sami pohybují od jednoho článku řetězu k druhému. (Zámek

a park Vrcholový Janovice, NM ).,SS
semináře pro školy - odborný pracovník m uzea vede zájmový kroužek,
sem inář o regionu, přípravný kurz na přijímací zkoušky a studium na VŠ

(Okresní muzeum Mělník).189
semináře pro učitele (ZŠ, SŠ, VŠ) a studenty VŠ - semináře pořádané
m etodickým centrem m uzea nebo muzejním pedagogem , jejichž obsahem je
seznám ení se sbírkami muzea, využití sbírek ve výuce, příprava na muzejní
182 V iz V zdělávací aktivity M uzea romské kultury , p ro p a g a č n í m ateriál.
183 V iz BMO, B ra b c o v á , A ., (ed .) s. 380.
184 Jin o c h o v á , V ., P ra h a 2 0 0 3 d alší m u z e a viz BMO, B ra b c o v á , A ., (e d .), s. 386 n.
185 V lastn í z k u še n o st. P ra c o v n íc h lis tu je v elk á řa d a a v elice se od seb e liší.
186 V iz BMO, B ra b c o v á , A ., (e d .) s. 502 a v lastní z k u šen o st.
187 O so b n í sd ě le n í ře d ite lk y O M M ěln ík M. H av líčk o v é .
188 V iz BMO, B ra b c o v á , A ., (ed .), s. 332. B řich áč ek , P., et. al., N ebaví nás Vás nudit, Praha
189 O so b n í sd ě le n í ře d ite lk y O M M ěln ík M. H av líčk o v é.
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program pro školy nebo příprava vlastního program u (Západočeská galerie
v Plzni, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha).190

slavnosti - muzeum jako iniciátor nebo místo konání (ne)tradiční
slavnosti např. m asopustu (Středočeské muzeum Roztoky u Prahy).191

soutěže pro děti - znalostní a dovednostní (Podhorácké muzeum
Předklášteří).192
stavebnice - interaktivní část expozice, ve které si návštěvník sestavit
model reálného hradu, města (Dražický hrad, Muzeum Benátky n/J).193

učebnice regionálních dějin - doplňkové učebnice připravené odborným
pracovníkem m uzea (Prázdná místa, Okresní muzeum Mělník, 2000).

vycházky - komentované procházky po městě, památkách, přírodě
připravené odborný pracovníkem muzea (vycházka Tichým údolím, Středočeské

muzeum Roztoky u Prahy).'94
výtvarné dílny - místa v muzeu, kde si m ohou návštěvníci vytvořit vlastní
dílo inspirované expozicí (Nakresli si negativ, dílna k výstavě Taras, Středočeské

muzeum Roztoky u Prahy).'95
Živá historie - zážitková metoda, kdy účastníci vstupují do historie na
autentickém místě (na hradě, klášteře, skanzenu), kde pomocí hraní rolí, používání
dobových kostým ů, zkoušení starých pracovních postupů atd. oživují historii

(Terrafelix - terra desolata, Regionální muzeum a galerie Jičín).'96

Pro porovnání seznam typů programů používaných u nás před rokem
1989.197

exkurze

198

- m á sloužit školám k opakování učiva.

exkurze speciálních

výstav pro školy199 - na koncepci výstavy

s m uzejníkem spolupracuje učitel.
190 M etodická centra program u Brána muzea otevřená v roce 2004 in tern í m ateriál SM .
191 V iz BMO, B ra b c o v á , A ., (ed .), s. 484.
192 K o n fe re n c e Š k o la a m u z e u m ve Z lín ě 8,- 9. b ře z n a 2 0 0 5 .
193 V la stn í z k u še n o st. S ta v e b n ic e m ěsta je v O k resn ím m u zeu a g a le rii v Jičín ě.
194 In tern í m a teriá l SM .
195 V lastn í z k u še n o st.
196 V iz BMO, B ra b c o v á , A ., (ed .), s. 323.
197 T y to p ro g ra m y js e m v ětšin o u n e m ě la m o žn o st v id ě t (i k d y ž e x p o z ic e z 80. let i starší js o u
v m u zeích je š tě stále n a in sta lo v á n y např. v B ran d ý se n /L ) u v á d ím je n c h a ra k te ristik y a p řík lad y
z literatu ry , p o k u d j e o b sa h o v ala .
198 Č ap ek , V ., P ra h a 1985, s. 205.
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exkurzní vyučování200 - v muzeu se probírá nová látka.
kulturní programy201
B koncerty.
R módní

přehlídka

historického

oblečení

(Uměleckoprůmyslové muzeum Praha 1976).
*

ukázka starých řemesel (Slovácké muzeum v Uherském

Hradišti).
R přednášky a cykly přednášek,
setkání sběratelů, přátel muzea, členů klubu atd. (Národní muzeum),
přednášky, besedy202 - pořádané muzeem přím o v muzeu nebo ve škole.
publikace muzea pro školy.203
putovní výstavy204 - výstavy instalované mimo muzeum, jejichž cílem je
zpřístupnit sbírky i obyvatelům a školám na venkově.

samoobslužné programy:205
- výstavní zpracování tématu form ou expozice, výstavy - důraz je
kladen na koncepci, libreto, architekturu a doplňkové materiály k
výstavě, tak aby si návštěvník mohl sám vybrat informace.

studijní koutky - kde jsou k dispozici publikace, fotografie,
zvukové záznamy.

možnost experimentovat (Národní technické muzeum).
- tištěný průvodce expozicí.206
- komentovaná prohlídka.207
- stabilní informátory s audio výkladem či hudbou

- automaty

um ístěné v muzeu (Muzeum Bedřicha Smetany , Praha).

soutěže209 jejich obsahem by měly být především znalosti regionu.
zájmové kroužky.2'0
199 T a m té ž , s. 2 0 5 .
200 T a m té ž s. 2 0 5 .
201 B en eš, J., P ra h a 1981, s. 94 n.
202 Č ap ek , V ., P ra h a 1985, s. 205.
203 T a m té ž , s. 2 0 5 .
204 T a m té ž , s. 2 0 5 .
205 B en eš, J., P rah a 1981, s. 85
206 T a m té ž , s. 87
207 T a m té ž , s. 88 n
208 T am též , s. 90
209 Č ap ek , V ., P ra h a 1985, s. 205
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N a výčtu metod je vidět, že dnes roste snaha nechat návštěvníka, aby se
v expozici sám vyjádřil (animace, dramatizace) nebo se podílet na jejím průběhu a
oživení (řetězové provádění), zapojit se do odborné činnosti (dokumentace), ale i
dostal m ožnost navštívit muzeum nejen kvůli sbírkám, ale i jako kulturní centrum
(slavnosti). V minulosti, tj. před r. 1989, byl kladen důraz na expozici a na její
inform ativní schopnost samu o sobě. Dnes dochází k dobře patrným změnám
v pojetí expozice, jež jsou ovlivněny odklonem od transm isivního učení k učení se
kompetencím.

210 T a m té ž , s. 205
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Příloha 3
Bedřich Sm etana

V

této příloze je uveden doplňující text motivace k programu Do

památníku.

Co o Bedřichu

Sm etanovi napsala

jeho žačka Alžbčta Felicie

K ounicová, rozená z Thunu a Hohcnstcinu:

„Pam atuji se velmi dobře, jak Bedřich Smetana přišel k nám. Bylo to
v zimě 1844 - bydleli jsm e vThurnovském paláci v nové aleji na rohu Široké
ulice ve II. patře. Byl mému otci doporučen a když se představil, byl můj tec
poněkud nedůvěřiv - jeho velmi mladistvé vzezření nevzbudilo v něm pravou
důvěrou v jeho schopnosti, i předložil mu malou, ale velmi těžkou skladbu od Pia
Richtra, jen ž byl předtím naším klavírním učitelem; zahrál ji skvěle z listu. Celé
jeho chování bylo tak prosté a skromné, že se moji rodiče ihned rozhodli přijmout
ho za učitele klavíru. Nebyl to malý nárok, který byl činěn na Smetanovu
trpělivost, neboť bylo nás 5 dětí - kterým musel denně udělit 5 hodin - ke všemu
4 z nás nebyly hudebně nadány - jen já milovala hudbu a počínala si trochu
obratněji po klávesách, ale neměla jsem pražádnou píli, byla jsem líná - a místo
abych cvičila, poslouchala jsm e raději, když mi vykládal o hudbě. Všichni jsm e se
s ním brzo spřátelili. Léto strávili jsm e na Bon Repos a Smetana musil s námi
sdílet všechny naše hry, procházky atd., a to mu také bylo myslím, mnohem
příjem nější než dávat nám hodiny - třebas při nich byl vždy svědomitý a trpělivý.
Přehrával mi své malé skladby a vykládal mi své m yšlenky - vykreslil mi téměř
pochod svých m yšlenek, takže jsem tónům vždy dobře rozum ěla a bývala jim i
nadšena. Byly však také rozkošné tyto skladbičky - jednou mi dokonce napsal
jednu z nich do mého památníku, na což jsem byla velm i hrdá a kterou dodnes
pečlivě opatruji... Třebas tehdy skládal jen drobné kousky, vyprávěl mi již o
svých plánech

do budoucna. Velmi uctíval Liszta - ale také nade vše kladl

Beethovena, do jehož hudebního ducha mne uvedl a jem už jsem , dík Smetanovu
skvělém u a srozum itelném u výkladu dobře porozuměla. Dával mi velmi mnoho
hrát Chopina a zcela jsm e se vžili do tohoto hluboce melancholického hudebního
básníka. Rovněž o Bachovi a Scarlattim mi obšírně vykládal. I o M eyerbeerovi,
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jehož „Robertem “ a „H ugenotty“ jsem byla tak nadšena. Smetana byl veskrze
ušlechtilý člověk a po celé tři roky, které strávil v naší rodině, nezpronevěřil se
sám sobě. N ikdy jsem ho také nezastihla ve špatné náladě - byl vždy veselý a
vždy připraven ke každém u dětinskému kousku společníkem .“2I1

211 T a m té ž , s. 1 9 -2 0 .
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byl nám všem milým

EXKURZE
Dne 22. 6. 2004 navštívila naše
třída bcnátecký zámek. Exkurze se
tý k a la g e n e rála Jan a z W erthu
a Benátek a připravila ji pro nás sleč
na Maric Tupová. Ta nám řekla, že
na zámku už přes 350 let straší duch
Jana z Werthu, přezdívaného Jande
ver. Dostali jsm e za úkol strašidlo
najít a vypudit ho ze zámku pomocí
otázek a úkolů. Po rozdání papírů
s úkoly jsm e se rozprchli po chodbě,
I po které prý Jandever každou noc
chodí a straší. Dlouhou chodbu zdo
bí několik velkých obrazů a mezi
nimi se skrývaly dva portréty Jande
vera a epitaf. Úkoly nás postupně
zavedly až na nádvoří zámku, kde
jsm e hledali Jandeverův hrob. Když
jsm e ukončili naše pátrání, prozra
dili jsm e si správné odpovědi. Do
zvěděli jsm e se tak, že Jandever,
správně Jan z Werthu, v Benátkách
žil pět let. Když sem přijel po třiceti
leté válce, byly B enátky zpustlé
a opuštěné město. Jan z Werthu ale
Benátkám moc nepomohl, dokonce
se říká, že jeho vlastní žena mu po
mohla do hrobu. A tak jsm e se na
hrob šli podívat. Ten se nachází
v kostele N arození Panny Marie.
Slečna Ťupová nám pak ještě řekla
pár zajímavostí, rozloučila se s námi
ajak o malou pozornost nám věno
vala ovocný protistrašidlový čaj.
Tato exkurze se nám moc líbila,
protože jsm e se zajím avou a zá
bavnou formou dozvěděli spoustu
nových informací. Tímto chceme
poděkovat slečně Ťupové za krásně
připravenou prohlídku a doufáme,
že příští rok podobnou exkurzi na
zámek zase podnikneme.
Kateřina Zusková, Michaela
Nováková, Michaela Drozdová
a Renata Tichá, 8. A, ZŠ Pražská
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