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Abstrakt
Tato práce pohlíží na průvodce po památkových objektech jako na lektory zájmového
vzdělávání dospělých. Začíná ukotvením zájmového vzdělávání v kontextu andragogiky
a v životě dospělého jedince a posléze se přesouvá k problematice lektorů v oblasti
zájmového vzdělávání. Uvádí role lektorů a požadavky, které jsou na ně kladené, nastiňuje
možnosti rozvoje a profesionalizace lektorů a také shrnuje základní kompetence
a charakteristiky lektorů jak v zájmovém vzdělávání, tak ve vzdělávání dospělých obecně.
Pro bakalářskou práci je stěžejní průvodcovská činnost na památkových objektech
pojímaná jako činnost lektorů zájmového vzdělávání dospělých. Prostřednictvím výsledků
dotazníkového šetření práce předkládá tři pohledy na charakteristiky průvodců, objasňuje
současný stav jejich vzdělávání a mapuje čí postoje průvodců a jejich nadřízených
k případnému dalšímu vzdělávání v rámci průvodcovské práce.

Klíčová slova
zájmové vzdělávání dospělých, lektor, nároky na práci lektora, vzdělávání
lektorů v zájmovém vzdělávání dospělých, průvodce po historických památkách
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Abstract

This bachelor thesis approaches guides at historical monuments as the lecturers
of leisure adult education. It begins with characterizing leisure education in the
context of andragogy and in the life of an adult, then shifts to the issue of
lecturers in the leisure adult education. The thesis indicates lecturer’s roles and
requirements posed on them, outlines opportunities for their progress and
professionalization, and summarize basic competencies and characteristics of
lecturers in the leisure education and adult education in general as well. For this
thesis is fundamental the guide activities at historical monuments (from the
leisure adult educator’s position). Through the outcomes of questionnaire
survey, it shows the guide’s characteristics from three viewpoints, it clarifies
the contemporary situation of the guide’s education and attitudes of guides and
their supervisors to possible further education in terms of the guide’s job.

Key words
leisure adult education, lecturer, demands on the job of the lecturer, education
of lecturers in Leisure adult education, guides at the historical monuments
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0 ÚVOD
Na prahu 3. tisíciletí je pojem volný čas skloňován ve všech pádech – v souvislostech
s efektivním využíváním volného času, s jeho nedostatkem, společností volného času,
koncepcí work-life balance (slaďování doby strávené v práci a mimo ní), time
managementem, či problematikou volnočasových aktivit dětí a mládeže. Umět nakládat se
svým volným časem efektivně, využívat a rozvíjet svůj potenciál nejen v pracovním
prostředí (k čemuž často ani nemusí docházet), ale i v rámci zájmových aktivit, může mít
značný vliv na kvalitu života a psychickou pohodu jedince. Jednou z možností trávení
volného času je účast na nějakém kurzu či aktivitě v rámci zájmového vzdělávání. Součástí
organizovaného vzdělávání je i působení lektora, který může výrazně (kladně i záporně)
ovlivnit atmosféru celého kurzu/akce. Je tedy potřeba, aby disponoval určitými
kompetencemi. Návštěvy památek nejsou sice vždy vnímány jako vzdělávací aktivita,
ale vzhledem k jednorázovosti jsou poměrně dostupným způsobem, jak nabýt nové
poznatky. V této oblasti však závisí na kvalitě průvodce jako lektora opravdu výrazně,
neboť (na rozdíl od některých jiných zájmových aktivit) on sám určuje průběh celé
prohlídky a často se jedná o jeho monolog směrem k návštěvníkům.
Problematiku lektorů v oblasti zájmového vzdělávání dospělých jsem si zvolila zejména
proto, že jí dosud nebyla věnována větší pozornost (což vychází z postavení zájmového
vzdělávání dospělých v celém sektoru vzdělávání dospělých) a částečně z ní vychází
i práce průvodců po památkách, se kterou mám vlastní zkušenosti. Tato práce směřuje
skrze vymezení požadavků kladených na lektory v zájmovém vzdělávání dospělých
(s využitím literatury z oborů andragogiky, sociologie, případně pedagogiky) k nástinu
aspektů práce průvodců jako vzdělavatelů dospělých. Cílem je vymezit nejdůležitější
charakteristiky průvodců a v rámci vlastního empirického šetření zjistit, které z nich jsou
vnímané jako žádoucí jak samotnými průvodci a jejich nadřízenými, tak návštěvníky
těchto památek. Dílčími cíli jsou dále zjištění současného stavu jejich vzdělávání na
českých památkách a zjištění postojů průvodců a jejich nadřízených k dalšímu vzdělávání
v rámci průvodcovské práce.
V první kapitole této práce vycházím ze zařazení zájmového vzdělávání dospělých
do kontextu andragogiky, jeho propojení s volným časem, životním stylem a kvalitou
života. Objasňuji charakteristiky zájmového vzdělávání dospělých; formy, metody
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a způsoby, ve kterých může probíhat, a následně i jeho jednotlivé oblasti. Konkrétně se
zaměřím na oblasti související s památkovými objekty. Druhá kapitola se zabývá lektory –
a to od obecného chápání a postavení lektora ve vzdělávání dospělých, přes role lektorů
v zájmovém vzdělávání dospělých a požadavky na ně kladené, po rozvoj a profesionalizaci
lektorů. Ve třetí kapitole aplikuji problematiku lektorů v zájmovém vzdělávání dospělých
na průvodce po památkových objektech. Stěžejní poznatky vychází z kvantitativního
šetření realizovaného metodou dotazníků u třech skupin respondentů – průvodců, jejich
nadřízených a návštěvníků památek). V poslední kapitole na základě těchto zjištění a teoretických východisek práce nastíním možnosti dalšího vzdělávání průvodců.
Oblasti zájmového vzdělávání dospělých v České republice se nejpodrobněji a nejrozsáhleji věnuje Šerák ve své publikaci Zájmové vzdělávání dospělých (2009), dále
Knotová (2008). Na Slovensku jsou to autoři Krystoň (2011), Chomová (2010, 2011),
Čornaničová (2011). Výhradně tematice lektorů v zájmovém vzdělávání se však nevěnuje
žádná česká či slovenská publikace a ze zahraničních jsem také žádnou nenalezla.
Většinou je těmto lektorům věnována část pozornosti výše uvedených autorů.
K činnosti průvodců se vztahuje minimum pramenů. Jedná se ale pouze o práci průvodců
v cestovním ruchu, kterou se zabývá např. Seifertová a kol. (2013) nebo Orieška (2007).
Tuto oblast rozebírá taktéž jedna bakalářská práce obhájená na katedře andragogiky
a personálního řízení FF UK v roce 2008 (Trnková, 2008). Průvodci po památkách jsou
specifickou skupinou, a v odborné literatuře z oblasti andragogiky zmiňováni nejsou,
ani žádný výzkum průvodců po památkách není dostupný. Zde jsem tedy vycházela
z obecnějších poznatků o lektorech a lektorech v zájmovém vzdělávání dospělých,
příspěvku Jaromíra Kubů (2008) a vlastní praxe a následně je doplnila výsledky
provedeného kvantitativního šetření.
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1 ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU ANDRAGOGIKY

Andragogika je u nás stále teprve rozvíjejícím se vědním a studijním oborem, pojímaným
z různých úhlů pohledu a vycházející z různých koncepcí. Výrazným zdrojem této
nejednotnosti je kromě krátké tradice také multidisciplinarita andragogiky. Dokladem toho
je i zaměření jednotlivých studijních oborů na českých vysokých školách – viz propojení
s personalistikou na katedře andragogiky a personálního řízení na Univerzitě Karlově, či
sociologií na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Jednu z mnoha definic andragogiky předkládá Palán. Mimo jiné
v ní zmiňuje roztříštěnost názorů na obsah andragogiky jako vědy (Palán, 2002, s. 16–17):
„Andragogika je Věda o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé
respektující všestranně zvláštnosti dospělé populace a zabývající se její personalizací,
socializací a enkulturací. V oblasti výchovy a vzdělávání se zabývá zvláštnostmi působení
pedagogických zákonitostí na dospělou populaci, definuje osobnost dospělého ve
výchovném a vzdělávacím procesu, definuje systém výchovy a vzdělávání dospělé
populace, jakož i zvláštnosti ve vztahu k ostatním pedagogickým a společenským vědám.
Na obsah pojmu i obsah andragogiky jako vědecké disciplíny, nejsou dosud názory
sjednoceny. A. bývá většinou chápána jako synonymum pojmu vzdělávání dospělých,
event. jako věda o vzdělávání dospělých ...”.
Pro celou oblast andragogiky je tedy stěžejní dospělý jedinec v rámci systému vzdělávání
a specifika dospělé populace. Proto by bylo dobré na úvod zmínit alespoň základní
předpoklady andragogiky. Malcolm Knowles (1973, s. 45–49) zkoumal, s čím vchází
dospělí jedinci – na rozdíl od dětí a mládeže – do vzdělávacího procesu a vypozoroval
následující: (1) Změny v sebe-konceptu, tedy posun od naprosté závislosti k sebeřízení.
Ve chvíli, kdy je jedinec schopný sám sebe řídit, tehdy se stává pro andragogiku dospělým.
S tím souvisí i potřeba být jako dospělý vnímán svým okolím. To bezezbytku platí
i ve vzdělávání. Pokud se k němu bude lektor chovat jako k dítěti, vyvolá nejspíše jen
nechuť. (2) Role zkušenosti – s věkem přibývají nové zkušenosti, které ovlivňují jeho
další potřebu učit se a stanou se zdrojem nových podnětů. Jsou také tím, co jedince vytváří
a formuje, čím se může definovat. V těchto intencích je nutné volit i metody vzdělávání –
týmové projekty, simulace, případové studie apod. (3) Připravenost k učení je
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ovlivňována aktuálními potřebami rozvoje/změny sociálních rolí. Jedná se tedy o potřeby,
pro jedince relevantní. (4) Orientace učení zaměřená na konkrétní problém se liší
od orientace na předměty ve vzdělávání dětí. Později (Jarvis, 1987, s. 9), přidal ještě pátý
předpoklad: (5) Interní motivy k učení jsou pro dospělé významnější než externí.
V Palánově definici je zmíněn pojem vzdělávání dospělých. Ten označuje vzdělávací
aktivity, které nějak mění či doplňují dosavadní vzdělání dospělých, kteří „… záměrně
a intencionálně rozvíjejí své znalosti a dovednosti, hodnotové postoje, zájmy a jiné osobní
a sociální kvality potřebné pro plnohodnotnou práci a plnění životních a společenských
rolí.“ (Palán, 2002, s. 237). Systém vzdělávání dospělých je složen ze školského
(formálního) vzdělávání dospělých, dalšího vzdělávání a vzdělávání seniorů (tamtéž).
Vzdělávání dospělých v tomto pojetí je tedy členěno na vzdělávání/učení formální,
neformální a informální. Zájmové vzdělávání dospělých (dále jen ZVD), které je hlavní
oblastí zájmu v této práci, spadá pod kategorii neformálního, případně i informálního učení
(které je však velmi specifické a tato práce se mu nebude věnovat). Pro účely této práce je
důležitá kategorie „neformálního vzdělávání”, tedy oblast vzdělávacích aktivit odehrávajících se vně (formálního) školského systému, většinou pořádané nějakou organizací.
Mezi některé znaky neformálního vzdělávání (Fordham, in Clarijs, 2008, s. 32–33) patří
větší individualizace obsahu, který je zejména prakticky zaměřený (nikoliv akademicky),
spojitost s konkrétním prostředím/komunitou, demokratické vedení, spíše krátkodobý
a specifický účel/smysl, flexibilita, zaměřenost na účastníka, ovlivňování programu
samotnými účastníky. Výstupem může být obdoba certifikátu, která ale není důvodem,
proč se jedinec vzdělávání zúčastnil a není všeobecně uznávaná.
V oblasti neformálního vzdělávání existuje velký výběr témat a institucí poskytujících
další vzdělávání. Zároveň i na straně nabídky je větší prostor pro realizaci vlastních kurzů
a vzdělávacích akcí (než v rámci formálního vzdělávání). Sem patří i působení médií
(Šerák, 2009, s. 16), uveďme například tematické rozhlasové a televizní pořady z oblastí
přírodních věd, umění, či dějin.
Zatímco vzdělávání dospělých zahrnuje všechny možnosti vzdělávání dospělého jedince –
včetně jeho návratu do formálního školského systému (dodělání si maturity apod.), další
vzdělávání je užším pojmem, který zahrnuje další profesní, zájmové a občanské
11

vzdělávání dospělých jedinců, odehrávající se až „… po absolvování určitého školského
vzdělávacího stupně.“ (Palán, 2002, s. 36), nezahrnuje tedy formální vzdělávání a je
podmnožinou vzdělávání dospělých.
V rámci systému vzdělávání dospělých se ZVD řadí k dalšímu vzdělávání dospělých, spolu
s občanským a dalším profesním, viz Obrázek 1:

Obrázek 1 – Systém vzdělávání dospělých (podle Šerák, 2009, s. 20, upravila K.B.)
Zájmové vzdělávání je pojímáno jako „Souhrn výchovně vzdělávacích, poznávacích,
rekreačních a dalších systematických i jednorázových aktivit a činností dospělých. Směřuje
k účelnému naplnění volného času a umožňuje lidem získat vědomosti a dovednosti mimo
školní vzdělávání.“ (Průcha, 2012, s. 280). Podrobněji se ZVD věnuje kapitola 1.2.
Celá oblast vzdělávání byla ve svých počátcích zaměřena zejména na vzdělávání zájmové
a občanské. ZVD vychází z principu schólé/educatio (původně znamenající vzdělávání
„pro volný čas”, vyrovnávání tlaku každodennosti), víceméně aktivní formu odpočinku,
odlehčení od pracovních a dalších povinností. Oproti tomu je v současné době z oblasti
dalšího vzdělávání dospělých nejrozšířenější další profesní vzdělávání (rozšiřování
prohlubování, změna kvalifikace apod.), které převládá nad ostatními, ale nemusí s nimi
být přímo v rozporu, naopak se mohou vzájemně doplňovat (Šerák, 2009, s. 22–23).
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1.1 VOLNÝ ČAS, ŽIVOTNÍ STYL, KVALITA ŽIVOTA
Zájmové vzdělávání dospělých je v rámci života dospělého jedince úzce provázáno
s pojmy volný čas, životní styl a kvalita života. Volný čas je multidisciplinární fenomén,
který vytváří (a ohraničuje) prostor pro aktivity ZVD, životní styl má vliv na obsah a míru
využití volného času. Rozsah a náplň volného času a podoba životního stylu ovlivňuje
kvalita života je ovlivněna.
1.1.1 Volný čas

Definice pojmu volný čas jsou nejednotné, každá vědní disciplína jej pojímá z odlišných
hledisek. Stal se předmětem zájmu sociologie, filozofie, axiologie – učení o hodnotách,
jejich povaze, funkci a místě ve společnosti (Linhart, 1996, s. 121), estetiky, antropologie,
etiky, psychologie, kulturologie, medicíny, ekonomie (viz rostoucí komercionalizace,
průmysl volného času) a v neposlední řadě pedagogiky a andragogiky (Krystoň, 2011,
s. 15–23).
Prostor pro účast na aktivitách ZVD se otevírá v rámci volného času – ten je tedy
podmínkou pro existenci ZVD. Obecně je možné rozdělit čas dospělého člověka na tyto
kategorie: (a) zajišťování prostředků k živobytí – zaměstnání/povolání/výkon placené
práce; (b) doba spojená nepřímo s výkonem práce – dojíždění, domácí přípravy apod.
(může být strávená i volnočasovými aktivitami, např. čtením, poslechem hudby); (c)
uspokojování fyziologických potřeb – spánek, jídlo, hygiena, atd.; (d) polovolný čas,
nepracovní povinnosti – péče o děti, dům, zahradu; (e) volný, osobní čas – ten může každý
vyplnit aktivitami podle svých preferencí, momentálních potřeb (Parker in Stebbins, 1992,
s. 20–22). Duffková označuje tyto oblasti jako čas (a) pracovní a mimopracovní, (b, c)
vázaný, (d) polovolný, (e) volný (Duffková, 2008, s. 143–145). Šerák nazývá jednotlivé
oblasti jako čas pracovní, vázaný/polovolný, volný (Šerák, 2009, s. 28).
Toto rozdělení je samozřejmě umělým konceptem, jednotlivé oblasti ve skutečnosti
nebývají tak striktně rozdělené; pro někoho příjemná, odpočinková činnost může být pro
jiného nutným zlem – např. práce na zahrádce, vaření. Také zájmového vzdělávání není tak
jednoznačné. Učení se jazykům, počítačovým dovednostem, rukodělným činnostem
a dalším, pramenící z vlastního zájmu, může být v současné i budoucí kariéře velkým
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přínosem. Ať už jde o rozšíření znalostí a dovedností, získání kontaktů, rozvoj kreativního
myšlení, odpočinek od pracovní zátěže, nebo v extrémním případě i o změnu zaměstnání
(profesní orientace). Např. kuchař, který je zároveň tesařem-amatér může složit zkoušku
v rámci systému Národní soustavy kvalifikací (viz 2.2) a následně se svou zálibou živit.
Ale ve většině případů patří zájmové vzdělávání do sféry volného času.
Francouzský sociolog J. Dumazedier (in Krystoň, 2011, s. 32) vymezuje tyto základní
funkce volného času: odpočinek, zábava, rozvoj člověka. Vážanský (in Šerák, 2009,
s. 29–30) zabíhá do větší hloubky a kategorizuje funkce volného času: rekreace,
kompenzace, edukace, kontemplace, komunikace, integrace, enkulturace, participace.
Stejné funkce, vyjma integrace, uvádí i Opaschowski (in Krystoň, 2011, s. 32–33).
Sociolog Kaplan (in Stebbins, 1992, s. 5), definuje sedm základních parametrů volného
času: (1) vytváří protiváhu k práci v ekonomickém smyslu – finančnímu zajištění života;
(2) nastoluje příjemná očekávání (a zanechává hezké vzpomínky); (3) v jeho rámci je
potřeba zastávat pouze minimum nedobrovolných povinností spjatých se sociálními
rolemi; (4) patří k němu pocit svobody; (5) umožňuje pocítit sepětí s kulturními
hodnotami; (6) obsahuje celou škály prožitků od útržkovitých a bezvýznamných až po
významné a důležité; (7) často zahrnuje prvky hry.
ZVD probíhá ve volném čase a je financováno z vlastních zdrojů. Tyto dvě okolnosti
bohužel odrazují mnoho dospělých od participace na různých kurzech a dalších
vzdělávacích aktivitách. Podle brněnského průzkumu Zájmové vzdělávání-2006 (Knotová,
2008) patří mezi hlavní důvody, proč se respondenti neúčastní ZVD, mnoho práce,
nedostatek financí, volného času a informací o nabídce vzdělávacích aktivit, případně
hodně koníčků (Knotová, 2008, s. 183). Jak je patrno, volný čas je ambivalentní fenomén –
může jak umožňovat, tak omezovat/znemožňovat účast na ZVD.
Duffková upozorňuje, že od 60. let 20. století je možné pozorovat „boom volného času“,
který vyústil až k definování „společnosti volného času“ a vzniku různých teorií takové
společnosti (Duffková, 2008, s. 153). V souvislosti s tímto „boomem volného času“ je však
vhodné zmínit i specifické, v současnosti rozšířené odvětví výdělečného businessu,
průmysl volného času. Nám, pasivním příjemcům, je předávána masa „kulturních”
a jiných vjemů. Lidé jsou tlačeni do uniformních proudů, škatulek (masová kultura někdy
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může hraničit až s manipulací). Na druhé straně ale můžeme nalézt i určitá pozitiva
průmyslu volného času – zprostředkování vyšší kultury skrze masmédia, či demokratizace
společnosti (Šerák, 2009, s. 42–43). Naopak aktivní zapojení se do nejrůznějších
volnočasových aktivit/činností a smysluplné využívání volného času nabízí možnost nejen
k seberealizaci člověka, ale například i k podpoře prevence sociálně-patologických jevů
(Krystoň, 2011, 30–31). Již výše zmíněné funkce volného času však samy předestírají
pestrou škálu možného dopadu na život jedince.
1.1.2 Životní styl

Životní styl se do ZVD promítá jako jeden z faktorů určujících postoj a motivaci lidí ke
vzdělávání, participaci na životě komunity/společnosti, orientaci na povolání a samozřejmě
i trávení volného času (tedy zda ho využijeme k pouhé zábavě nebo i ke vzdělávacím
aktivitám). Termín „životní styl” označuje podle Andragogického slovníku „… typický
způsob myšlení a jednání, charakteristické struktury norem, hodnot a postojů u jednotlivce
nebo celé sociální skupiny ...” (Průcha, 2012, s. 286–287). Zahrnuje několik významných
složek, a to v rámci odpovědí na otázky: co (zvyklosti, činnosti, vztahy), kdo (jedinec,
skupina, společnost), kdy (v rámci jedince a historie), kde (prostor, prostředí), s kým
(kontakt, mezilidské vztahy), podle čeho (kultura, normy, morálka), za kolik (životní
úroveň) a za čím/kam se chce člověk dostat (Duffková, 2008, s. 55–64).
1.1.3 Kvalita života

Množství volného času, způsob jeho naplnění a celkový životní styl ovlivňují kvalitu
života, pro jedince důležitý rozměr existence. Duffková uvádí všeobecně rozšířené pojetí:
„[Kvalita života je] komplexní integrální charakteristika postavení člověka ve společnosti
s aspekty

sociálně-ekonomickými,

politickými,

kulturními

a

ekologickými.“

(Duffková, 2008, s. 100). Ovlivňují ji životní podmínky, sociální a kulturní zázemí,
pracovní prostředí, způsob trávení volného času a v neposlední řadě také zdraví.
Zdraví bylo roku 1946 definováno Světovou zdravotnickou organizací jako „… stav, kdy
je člověku naprosto dobře, a to jak fyzicky, tak psychicky i sociálně. Není to jen
nepřítomnost nemoci a neduživosti.“ (in Křivohlavý, 2009, s. 37).
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ZVD má potenciál kladně ovlivňovat kvalitu života a zdraví, zejména prostřednictvím
působení na psychiku jedince – např. odpočinkové a tvořivé aktivity mohou kompenzovat
rutinní práci. Sportovní aktivity nejen rozvíjí pohybové ústrojí a fyzickou zdatnost
(neopomenutelný je pozitivní vliv na zdravotní stav), ale mohou také povzbudit psychiku.
U skupinových aktivit a kolektivních sportů se přidává faktor zapojení se do kolektivu,
kontakt s nejrůznějšími lidmi s podobnými zájmy. Významná je učební aktivita a ideálně
rozvoj a podpora celoživotního učení se (viz např. Knotová, 2008, s. 170).

1.2 ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Oblast zájmového vzdělávání se nejdříve zaměřovala na dospělé, poté se postupně
přeorientovala na volný čas dětí, a v současnosti se pomalu vrací zpět zájem o obě tyto
skupiny. V první polovině 19. století se začala výrazněji oddělovat místa bydliště,
pracoviště a místa trávení volného času, a to zejména v dělnické vrstvě. Podle Pávkové et
al. (2002, s. 21–22) byly původní organizované volnočasové aktivity (včetně jejich
institucionálního zakotvení) určené primárně pro dospělé. Jednalo se zejména
o tělovýchovné a sportovní činnosti odehrávající se na hřištích a v tělocvičnách
konkrétních spolků. Z nich nejvýraznějším se u nás stal Sokol, založený roku 1862 (jehož
katolickým protějškem se stala jednota Orel). Neomezovaly se však jen na sport,
zahrnovaly a stále zahrnují i kulturní a další aktivity. Až jejich sekundární rolí bylo
naplňovat volný čas dětí a mládeže. Teprve poté, na přelomu 19. a 20. století se hledáček
obrátil i na děti a mládež a začaly fungovat i spolky a sdružení určené pouze jim. Jednalo
se o hnutí YMCA a YWCA, skauting a další, rychle se rozvíjející aktivity a zařízení
určených pro tuto skupinu. Na ně se také v dalším vývoji organizovaných forem trávení
volného času zaměřovala většina pozornosti. 1 Od roku 1989 u nás docházelo k rozvoji
nejrůznějších organizací poskytujících ZVD. V současnosti je velká část aktivit ZVD
provozována soukromým sektorem. Jejich rozvoj je však brzděn poměrně častou akcentací
finanční stránky vzdělávání a různou kvalitou (Šerák, 2009, s. 93).

1

Tato ukázka slouží ke znázornění počátečního vývoje organizačního zabezpečení zájmového vzdělávání.
Vzhledem k rozsahu a zaměření této práce se zabývat obdobím mezi válkami a dobou socialismu u nás
nebudu. Tomuto tématu se dále věnuje např. Šerák (2009, s. 84–91), anebo v oblasti pedagogiky volného
času Pávková (2002, s. 22–28).
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1.2.1 Charakteristiky zájmového vzdělávání dospělých

Jak již bylo zmíněno (a schematicky znázorněno v Obrázku 1), ZVD je součástí dalšího
vzdělávání dospělých. Palán uvádí ve svém výkladovém slovníku pouze heslo zájmové
vzdělávání, které: „Vytváří širší předpoklady pro kultivaci osobnosti na základě jejích
zájmů, uspokojuje vzdělávací potřeby v souladu s osobním zaměřením. Dotváří osobnost
a její hodnotovou orientaci a umožňuje seberealizaci ve volném čase. V souladu
s rozmanitostí lidských zájmů je i obsahová orientace zájmového vzdělávání velmi široká.“
(Palán, 2002, s. 242). Tato definice je plně platná pro celý život jedince 2. Specificky
k zájmovému vzdělávání dospělých můžeme doplnit, že probíhá mimo organizovanou
výuku a jedná se o aktivity/činnosti jednorázové či systematické, vedoucí k nabytí nových
(případně prohloubení nebo rozšíření stávajících) vědomostí a dovedností (Bílá kniha, in
Šerák, 2009, s. 50).
V návaznosti na předchozí kapitolu uveďme, že podle několika autorů (Bullock, Luken,
Searle), jde v ZVD zejména o zlepšení kvality života jednotlivců, budování a prohloubení
jejich nezávislosti, rozšíření kompetencí, rozvoj sebekontroly a navození psychické
pohody (Šerák, 2009, s. 46, zvýraznila K.B.).
Mezi typické znaky ZVD tedy patří: zájem, volný čas, dobrovolnost, neformálnost,
svoboda výběru, místní příslušnost, uspokojení potřeb, pestrost obsahu, neutilitárnost,
otevřenost (systému pro různé vrstvy obyvatelstva), vlastní aktivita, vnitřní motivace.
Stěžejními znaky jsou dobrovolnost a neformálnost – odlišují ZVD od ostatních oblastí
vzdělávání (Šerák, 2009, s. 52–54).
ZVD plní několik funkcí, které se odvíjejí od konkrétní oblasti aktivit. Patří mezi ně funkce
všeobecně vzdělávací, kvalifikační, aktualizační a inovační, sociálně adaptační, sociálně
integrační a kontrolní, popularizační, světonázorová, propagandistická, ekonomická,
konzervační,

kompenzační,

relaxační,

regenerační,

profylaktická,

seberealizační,

komunikační či afiliační, expresivní. (Šerák, 2009, s. 55).

2

Krystoň (2011, s. 72) podotýká, že pojem „zájmové vzdělávání“ je používán spíše v andragogice než
v pedagogice. Také dodává, že pro označení „zájmové vzdělávání dospělých“, používané v české a slovenské
terminologii, neexistuje v zemích Evropské unie synonymum (Krystoň, 2011, s. 87).
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ZVD se, jak již bylo zmíněno výše, odehrává v rámci neformálního vzdělávání
a informálního učení. Informální učení není organizované, systematické a institucionálně
koordinované, ani strukturované (nejsou stanoveny cíle vzdělávání, metodická a didaktická
podpora). Může být intencionální i incidentní (Knotová, 2008, s. 173). V rámci
neformálního vzdělávání je tomu poněkud jinak: je intencionální, otevřené, nepovinné,
vedené „lektorem“ (pro zjednodušení budu používat pojem lektor, i když často jsou
vedoucí kroužků a kurzů pouze lektoři-amatéři), určitým způsobem strukturované a nevede
k obdržení obecně platného certifikátu (Knotová, 2008, s. 173). V rámci zájmového
vzdělávání (a učení) se tedy můžeme setkat s řadou více čí méně organizovaných,
strukturovaných a řízených vzdělávacích aktivit, od pravidelného setkávání přes
jednorázové aktivity až po nezáměrné učení se z vlastní zkušenosti, popř. zkušenosti
někoho jiného.
Typy zájmového vzdělávání bývají děleny různě, aktualizovanou typologii uvádí Šerák
(Šerák, 2009, s. 137–138). Zvýraznila jsem oblasti týkající se oblasti zájmu této práce, tedy
zájmového vzdělávání v rámci působení památkových objektů: kulturní a estetická
výchova (součástí jsou návštěvy muzeí a galerií); pohybová a sportovní výchova;
cestování a turistika; zdravotní výchova; vědeckotechnické vzdělávání; jazykové
vzdělávání; náboženská a duchovní výchova. Turistiku můžeme dále rozdělit na pěší,
kulturně-poznávací, sportovní, rekreační, zdravotní (Šerák, 2009, s. 159).
Z výzkumu Vzdělávání dospělých v české republice (ČSÚ, 2013, s. 39, 74) vyplývá, že
v populaci osob ve věku 18 až 69 let (údaje získané od 10 190 respondentů), se v průběhu
12 měsíčního období zúčastnilo nějaké aktivity neformálního vzdělávání 32,1 %
respondentů. Ovšem do mimopracovního neformálního vzdělávání (do kterého patří také
ZVD) se zapojilo pouze 8,8 % respondentů. Z toho nejčastěji se jednalo o výuku cizích
jazyků (64,8 %). Vzhledem k takto nízké účasti je podle Knotové (2008, s. 186) potřeba
lidi při jejich rozhodování o účasti na zájmovém vzdělávání (které by s takovouto
podporou mohlo zlepšovat kvalitu života účastníků kurzů) podpořit. A to konkrétně
(1) rozvinutím infrastruktury (podporou stávajících a nově vznikajících institucí,
vytvořením dostatku vzdělávacích příležitostí, poskytnutím přístupu k informačním
zdrojům); (2) vytvořením systému pobídek motivujících ke vzdělávání (např. granty, úlevy
z daní, odpuštění poplatků za vzdělávání); (3) vytvořením koncepce a systému dalšího
vzdělávání neopomíjející využívání volného času.
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1.2.2 Způsoby, formy a metody zájmového vzdělávání dospělých

Zájmové vzdělávání dospělých je „… nejpestřejší a nejširší oblast výchovy a vzdělávání
dospělých.” (Šerák, 2009, s. 51). Je to logické, neboť zájmových aktivit existuje
téměř nepřeberné množství – viz část Palánovy (1.2.2) definice, podle níž je obsah ZVD
stejně tak pestrý, jako jsou pestré lidské zájmy (Palán, 2002, s. 242). Tato kapitola je
krátkým exkurzem do způsobů, forem a metod v rámci ZVD, které také bezpochyby tuto
pestrost vykazují.

ZPŮSOBY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
ZVD může probíhat následujícími způsoby (Šerák, 2009, s. 51): samostudium, sebeřízené
učení; ve specializované formální/neformální organizaci; v nespecializované organizaci (či
za její pomoci), která umožňuje a podporuje i určitou formu vzdělávání; anebo kombinací
těchto způsobů. A to konkrétně individuálně/skupinově, a organizovaně/neorganizovaně.

FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Z didaktických forem, klasicky dělených na prezenční, distanční (často s využitím
multimediálních technologií) a kombinované, se v zájmovém vzdělávání využívá – vcelku
logicky, vzhledem k obsahu vzdělávacích aktivit – nejčastěji forma prezenční (semináře,
přednášky). Šerák také upozorňuje na významnou formu – sebeřízené učení – které je
základní představou, východiskem zájmového vzdělávání (Šerák, 2009, s. 77–78).
Krystoň uvádí dělení na formy kontaktní (analogicky s prezenční formou, základem je
přímá interakce – např. různé kurzy, kroužky, tréninkové skupiny, Univerzity 3. věku,
pravidelná diskusní fóra, duchovní cvičení religiózního charakteru apod.), bezkontaktní
(jde víceméně o samostudium, např. studium literatury, návštěvy výstav a veletrhů, sem
bychom mohli zařadit i návštěvu některých muzeí a památek – ovšem pouze těch, které si
návštěvníci procházejí sami, bez průvodce, nanejvýš s tištěným doprovodným textem nebo
tam, kde jsou instalovány informační tabule) a kombinované – podobné distančnímu
vzdělávání (Krystoň, 2011, s. 114).
Mezi konkrétní (organizované) formy patří např. vzdělávací kurz, zájmový kroužek, klub,
seminář, sympozium, či ucelené vzdělávací programy (Čornaničová, 2011, s. 26–27).
Z výše zmíněných forem bývá se zájmovým vzděláváním nejčastěji asociován „kroužek”,
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neboli „… dobrovolné a amatérské sdružení jedinců se stejnou zájmovou orientací ...,
[tedy] flexibilní spojení odborného studia s praktickým uplatněním získaných vědomostí.”
(Šerák, 2009, s. 78). V některých si účastníci více méně předávají vlastní zkušenosti,
názory, rady, vedou tedy kroužek svépomocí. Ale většinou je potřebná určitá záštita,
vedení, usměrňování, praktické ukázky a pomoc atd. A to kupříkladu v kroužcích
naučných (jazykových, přírodovědných), uměleckých (hra na nástroj, zpěv, divadlo),
technických (modelářských, elektrotechnických), či sportovních (rozdělení podle Fábryho,
in Šerák, 2009, s. 78).

METODY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Vzhledem k různorodosti vzdělávacích aktivit a obsahů zájmového vzdělávání je
nejčastější volba kombinace více metod. Obvykle to jsou přednášky, besedy, semináře,
workshopy, výchovné koncerty, animace, problémové a projektové metody, či exkurze
a turistické výlety. Poměrně specifická je hra a z ní vyrůstající koncept zážitkové
pedagogiky, v Čechách rozšířený zejména Prázdninovou školou Lipnice. Existuje však
mnoho dalších kvalitních organizací nabízejících podobné aktivity, např. Instruktoři Brno,
či specifické Hnutí Brontosaurus. Froněk (in Šerák, 2009, s. 75) uvádí herní metody
využitelné ve vzdělávání dospělých – ty s primárně vzdělávacím potenciálem jsou:
simulace, alterace, charakterizace (tzv. LARP – z anglického Live Action Role Play).
Specifickou podobou vzdělávání, která byla zpopularizována v poslední době a jistě stojí
za zmínku i v rámci ZVD, je tzv. edutainment. Kombinace dvou anglických termínů
education a entertainment vyjadřuje spojení vzdělávání se zábavou. Tento princip,
založený na učení se mimo jiné prostřednictvím her, je znám již od dob prosazování
antického ideálu kalokagathia. Ovšem pojem edutainment je širší, než jen učení
se/vzdělávání hrou. Jedná se spíše o zábavné činnosti, jejichž prostřednictvím jsou
rozvíjeny znalosti a dovednosti, popř. ovlivňovány postoje a hodnoty (Krystoň, 2011,
s. 115). Na trhu existují různá média a technologie, např. interaktivní encyklopedie,
multimediální přehledy apod., a to pro domácí účely, školy, ale i muzea. Nezanedbatelná
část těchto prostředků je však pouze prostá výdělečná činnost. Je tedy nutné uvážlivě
vybírat kvalitní produkty (Průcha, 2012, s. 87–88).
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1.2.3 Oblasti zájmového vzdělávání dospělých související s památkovými objekty

Beneš (2008, s. 44) řadí mezi funkce vzdělávání mimo jiné přenos (tedy tradování
a rozvoj) kultury3 a právě v této oblasti má zájmové vzdělávání poměrně výrazné pole
působnosti. Článek v přenosu kultury mohou bezpochyby tvořit i historické památky.
Právě v oblasti kultury má ZVD široké pole působnosti: prostřednictvím návštěvy muzeí,
památek, galerií, koncertních a divadelních představení nebo četbu literatury vnímáme
a přijímáme kulturní vzorce a zázemí. Sami na rozvoji a předávání můžeme participovat
vlastní tvorbou – např. rukodělnými činnostmi, literární a divadelní tvorbou, ale i prostým
doporučením určitých děl svým blízkým, vypravováním, či sdílením vlastních kulturních
zážitků. Na druhé straně mohou participovat někteří jedinci sami jako lektoři (kvalita jejich
působení může být však diskutabilní) – příkladem může být činnost průvodců na
památkách. Nyní se blíže zaměřím na uvedené dělení typů ZVD z kapitoly 1.2.1 – na
kulturní a estetickou výchovu a kulturně-poznávací turistiku.

KULTURNÍ A ESTETICKÁ VÝCHOVA
Památky
Podle zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči4 jsou za kulturní památky považované:
nemovité a movité věci (případně jejich soubory), či samostatné stavby „… které jsou
významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od
nejstarších

dob

do

současnosti,

jako

projevy

tvůrčích

schopností

a

práce

člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické,
umělecké, vědecké a technické; [případně které] mají přímý vztah k významným
osobnostem a historickým událostem.“ (§ 2).
NPÚ poskytuje v rámci kulturních památek průvodcovské a další odborné služby.
Zajišťuje využívání památkových objektů ke kulturním a výchovným účelům. Cílem snahy
NPÚ je vybudovat (či posílit) kladný vztah široké veřejnosti k památkám a nabízet
nejrůznější kulturní služby (Informace…, 2014).

3
4

Dále funkce kvalifikační, selekční, alokační, integrační.
§ 2 zákona 20/1987 Sb.
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Pro tuto práci jsou stěžejní nemovité památky, mezi něž řadíme např. hrady, zámky,
zříceniny, kláštery, kostely, rotundy, hrobky, soubory staveb lidové architektury
(skanzeny), památkové areály, zemědělské usedlosti/statky, technické památky. Právě
na/v těchto objektech mohou být provázeny skupiny návštěvníků. V roce 2013
navštívilo 101 památek ve správě Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ5)
4 251 179 návštěvníků (Návštěvnost…, 2014, s. 1).

Téhož roku bylo za vstupné

přístupných celkem 288 památkových objektů v celé České republice a jejich návštěvnost
dosáhla necelých deseti milionů (NIPOS, 2014, s. 16).
Tabulka 1 – Návštěvnost památek v ČR (Návštěvnost…, 2014, s. 16; NIPOS, 2014,
s. 16)
Rok 2013

Památky NPÚ

Počet objektů
Počet návštěvníků (zaokrouhleno)

Všechny památky se vstupným

101

288

4 251 200

9 884 000

Tyto statistické údaje o přístupných památkách bohužel nerozlišují, na kolika z nich je
poskytována prohlídka s výkladem průvodce. Taktéž kvalita průvodcovských služeb není
nijak zjišťována.
Statistické šetření znalosti českých památek (Statistické…, 2012) ukázalo, že památky
navštěvuje 67 % Čechů, častěji se jedná o ženy. Konkrétně 39 % dotazovaných navštívilo
za rok 2011 nejméně jednu památku. K návštěvě lákají nejvíce (62 %) prohlídky
s výkladem průvodce, potom jsou navštěvovány kulturní akce (18 %) a dále různé
netradiční prohlídky (8 %). Na dotaz, s čím jsou návštěvníci nejvíce spokojeni, uvedlo 14
% respondentů kvalitu průvodců (pro srovnání – častěji byl zmíněn celkový dojem, stav
a udržovanost památek a zejména možnost odpočinku v exteriérech). Z těchto údajů je tedy
patrné, že kvalita průvodcových služeb je pro návštěvníky určitě jedním z důležitých
faktorů spokojenosti.
Památky odráží určitou dobu, etapu vývoje a dokumentuje technické, myšlenkové
a společenské aspekty své doby (Blažíček, 1962, s. 151). S tím koresponduje i tvrzení
Solaře (Šerák, 2009, s. 148), podle kterého se kulturní památky mohou stát
„… významnými

prostředky vytváření

a

udržování

kontinuity národa. [A to]

5

Soupis všech současných zpřístupněných památek spravovaných Národním památkovým ústavem lze najít
na jeho webových stránkách (Zpřístupněné…, 2014).
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prostřednictvím expozic, výstav, speciálních akcí, vydávaných publikací apod.” Podobně
se vyjadřuje německý památkář Kiesow (in Drobný, 2014), podle kterého je rolí
památkové péče udržovat kontinuitu lidského tvoření a snahy od minulosti přes současnost
až do budoucnosti, což je blízké i vzdělávání.
Podle Slavka (2009, s. 27) „[V rámci památkové péče představuje kulturní dědictví]
nenahraditelný zdroj informací o životě a činnosti lidí a historickém vývoji věd, umění,
řemesel, materiálů a technologií.“ Kromě samotné stavby a architektury většinou
návštěvníkům prohlídky památek představují i (více či méně) zařízené interiéry, různá
umělecká díla (obrazy, fresky, vitráže, tapisérie, sochy, užité umění atd.). V rámci
návštěvy památek se tak spojují s kulturními i estetické aspekty výchovy/vzdělávání.
Autentický zážitek při návštěvách památek „… umožňuje neopakovatelnou míru
porozumění.“ (Drobný, 2014), a má tak vzdělávací potenciál. Kromě nových poznatků
(o historii, umění, řemeslech atd.) je zde tedy také prostor pro rozvoj vlastní fantazie (který
může umocnit průvodce disponujícími dobrými vypravěčskými schopnostmi).
Zájmové vzdělávání probíhá na památkách zejména jako přednáška s názornými
ukázkami. Nejčastějšími tématy jsou: historie, stavební vývoj, umění, ruční práce, vaření
a stolování, souboje, bitvy a války, odívání atd. Někdy bývají prohlídky doplněné o ukázku
sokolnictví, soubojů, hudební produkci či výjevy z každodenního života. Výhodou může
být široký záběr témat, názornost, netradiční a zejména jednorázovost akce, která navíc
většinou nepřesahuje dobu jedné či dvou hodin.

Muzea a galerie
Činnost muzeí (a galerií) má mnoho společného s návštěvami. Zejména, pokud jsou muzea
zaměřena na historii, dějiny kultury či umění (rozdělení podle Waidhauser, in Šerák, 2009,
s. 143). Drobný (2014) poukazuje na provázanost muzejního vzdělávání s památkovou
péčí, neboť vychází z podobných hodnot a principů a sledují podobné cíle – uchovávat
a předávat dále kulturní dědictví. Tyto dva sektory se mohou navzájem doplňovat
a metodicky obohacovat. Velmi úzce provázané jsou i s archivnictvím a knihovnictvím.
Muzea a galerie však pouze zprostředkovávají díla jiných, zatímco památkové objekty jsou
samy o sobě „dílo“ určité historické a kulturní hodnoty. Muzejní a galerijní vzdělávání se
v poslední době poměrně výrazně rozvíjí. Role vzdělavatelů se zde mění v role mediátorů
a animátorů. Stále častěji je kladen důraz na aktivizaci návštěvníků a vytvoření prostředí
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vhodného k edukaci (Šerák, 2009, s. 144).

CESTOVÁNÍ A TURISTIKA
Návštěva památek se může stát i součástí/cílem turismu. Turistiku je možné rozdělit podle
jejího cíle – tedy na turistiku pěší, sportovní, rekreační, zdravotní, či kulturně-poznávací
(Šerák, 2009, s. 159). Právě zejména v rámci posledního zmíněného druhu turistiky může
být cílem navštívit nějakou památku, historické město apod.
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2 SPECIFIKA LEKTORSKÉ PRÁCE V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ
DOSPĚLÝCH
Vzdělavatelé dospělých jsou odborníci zajišťující a vedoucí vzdělávací proces. Vykonávají
různé činnosti a zastávají různé role (Průcha, 2012, s. 278) – viz 2.2.1. Často bývají
nazýváni „lektoři“, tedy obecně vzdělavatelé řídící výukový proces v dalším vzdělávání.
Lektoři zajišťují metodickou, didaktickou přípravu, vybírají potřebnou techniku a pomůcky, realizují samotnou vzdělávací akci, provádí evaluaci (Průcha, 2002, s. 110). Jak už
jsem zde jednou uvedla, pro zjednodušení používám označení vzdělavatel anebo lektor.

2.1 TYPOLOGIE VZDĚLAVATELŮ A VYUČOVACÍ STYL
Abychom mohli poukázat na specifičnost lektorské práce v ZVD, začněme obecně
u typologie vzdělavatelů a jejich vyučovacích stylů. Oba tyto aspekty mohou mít značný
vliv na průběh, atmosféru a výstupy vzdělávání. Každý typ vzdělavatele bude
pravděpodobně preferovat trochu jiný vyučovací styl.
2.1.1 Typologie vzdělavatelů
Osobnost vzdělavatele je velmi důležitá při všech (záměrných) vzdělávacích aktivitách.
Existují ovšem různé typy vzdělavatelů – některé typologie předkládá Hartl6
Caselmannovo rozdělení tří typů učitelů podle přístupu k výchově/vzdělávání.
Systematický typ racionálně postupuje krok za krokem, vysvětluje nepochopené, aby
většina posluchačů porozuměla a nezůstaly nevyjasněné otázky. Typ umělecký bývá
intuitivní, podává nepříliš systematický, ale plastický výklad. Typ praktický je skvělý
organizátor, snaží složitější látku názorně předvádět, využívá nejrůznější pomůcky
a skupinové učení (Hartl, 1999, s. 188–189). Všechny tři typy najdou své uplatnění
i v ZVD. Např. systematický a praktický nejspíše v oblastech jazykového a vědeckotechnického vzdělávání, umělecký typ už podle názvu kategorie v aktivitách uměleckého
směru – kulturní a estetické výchově. Nelze to však takto zjednodušovat, každý typ může
vnést jiný pohled a přínos do kterékoliv oblasti.
6

Hartl používá pojem učitel, ale tato typologie je využitelná samozřejmě na všechny vzdělavatele.
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2.1.2 Vyučovací styly

Vyučovací styly vzdělavatelů bývají klasifikovány podle různých kritérií. Jedním z nich je,
na kterou součást vzdělávacího procesu se vyučování zaměřuje: na disciplínu, vzdělavatele
anebo vzdělávajícího se. Pokud se zaměřuje učební styl na daný předmět/oblast jako
studijní disciplínu, pak se řídí nějakým sylabem/rozvrhem/učebnicí, má jasnou strukturu,
kterou není možno výrazně měnit podle aktuálních potřeb. Když je orientován na
vzdělavatele, ten se stává autoritou – vybírá co, jak a kdy se bude učit; student má za úkol
pouze pasivně přijímat a naučit se, co mu bylo určeno. Třetí možností je zaměření na
účastníka, který je brán za hlavního aktéra vzdělávacího procesu. Vzdělavatel by měl
pomáhat při jeho „kognitivním a intelektuálním růstu“ a adekvátně tomu přizpůsobit
obsah, vyučovací formu a metody (Sharma, 2009, s. 94).
K. Lewin, R. Lipitt a R. K. White na základě experimentu zjišťovali chování žáků základní
školy v rámci tří modelových situací (Čáp, in Hartl, 1999, s. 190–191). Následně zjistili, že
při autokratickém stylu řízení závisí výkon na přítomnosti učitele, jím udělovaných
sankcích (pozitivních i negativních) a zároveň tento styl vede k agresivitě žáků a konfliktním situacím. Liberální styl (s minimem řízení) vedl k nejnižšímu výkonu a osobnost
žáků nebyla téměř ovlivněna. Nejpřínosnějším se ukázal být demokratický styl, v jehož
rámci panovaly dobré vztahy, kooperace a snaha. Volba vyučovacího stylu však vždy
závisí na několika faktorech (Sharma, 2009, s. 97, upravila K.B.): složení skupiny; potřeby
a zázemí účastníků; učební styly účastníků; rozsah a rozložení časové dotace; vybavení
a didaktická, finanční a další podpora vzdělávací akce; vyučovací metody, které
vzdělavatel ovládá atd. Stejně tak v ZVD (kde je typická heterogenita skupiny účastníků –
zejména z hlediska věku, zkušeností a vzdělání) je potřeba reagovat na současnou situaci
a dokázat vzdělávací akci vhodně přizpůsobit aktuálním podmínkám. Účastníci by se sami
měli podílet na chodu vzdělávání a mít prostor se dohodnout i na stylu vedení.

2.2 LEKTOR V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

V této oblasti dalšího vzdělávání pracují velmi často nadšenci („lektoři-amatéři”),
bez odpovídajícího andragogického či pedagogického formálního či neformálního
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vzdělání. Většinou se jedná o lektory, kteří mají dostačující odborné kompetence, ale chybí
jim lektorské kompetence. Lektor patří do kategorie volných živností7, nejsou na něj tedy
kladeny žádné speciální nároky. Alespoň částečně tento nedostatek vyrovnává Národní
soustava kvalifikací (viz 2.2.3).
2.2.1 Role lektora v zájmovém vzdělávání dospělých

Vzhledem k již zmiňované šíři a roztříštěnosti nejen celé andragogiky, ale i jejích
podoblastí, včetně ZVD, je používaná terminologie také velmi různorodá. Týká se to
zejména oblasti chápání, pojetí a označení rolí vzdělavatelů dospělých – ať už v rámci
historického vývoje, či z pohledu jednotlivých teoretiků. Částečně tuto problematiku
nastiňuje následující kapitola, spolu s konkretizací rolí vzdělavatelů ZVD.
V rámci současného vývoje požadavků na role zastávané vzdělavateli dospělých se role
lektora mění z klasické pozice informátora spíše k facilitátorovi (kouč, animátor,
poradce, moderátor, mediátor apod.) či kritickému animátorovi, rozvíjejícímu kritické
myšlení účastníků (Dvořáková, Langer, 2012, s. 6). Tak tomu je v celém dalším
vzdělávání, tudíž i v ZVD.
Šerák (2009, s. 124–125) uvádí, že v ideálním případě se pracovník ZVD „… má
vyznačovat velkou flexibilitou, projevující se ve schopnosti vystupovat v nejrůznějších
profesních rolích, které se většinou překrývají”. Tyto konkrétní role rozdělují autoři různě.
Jako příklad zmiňuje (a upravuje) Šerák Vážanského klasifikaci na role diagnostika,
organizátora, manažera, lektora, podněcovatele, poradce, či hodnotitele.
Trochu jiný pohled vychází ze zúžení možných rolí pracovníků ZVD na role související
konkrétněji se vzděláváním. Zatímco vzdělavatel dospělých je obecně, v nejširším smyslu
andragog – vzdělavatel, manažer, organizátor (či také teoretik anebo absolvent oboru
andragogika), přímo se samotným vzdělávacím procesem souvisí o něco specifičtější role.
Instruktor a trenér se zaměřují na praktický nácvik postupů či dovedností, nejznámější je
toto označení ve sportu. Odlišný úkol má moderátor (organizuje a vede skupinová setkání,
aktivizuje účastníky), facilitátor (usnadňuje, motivuje, pomáhá při učení a dalších
7

Lektorská činnost je uvedena v příloze č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, bod 72:
„Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti”.
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aktivitách), konzultant (poradce), či animátor (který „oduševňuje”, pozitivně motivuje,
předkládá a ukazuje možnosti jak trávit kvalitně volný čas). Případně může vzdělavatel
zastávat i roli tutora, jde-li o distanční vzdělávání, které je ovšem v zájmovém vzdělávání
méně častou formou (Šerák, 2009, s. 125, upravila K.B.).
Ještě o něco specifičtější je slovenské pojetí zájmového vzdělávání. To se poněkud liší od
českého a vymezuje se nejčastěji v rozmezí kulturně-osvětové činnosti, jako její
podmnožina (Kupcová, 2011, s. 74), či jako téma kulturní andragogiky (Čornaničová,
2011, s. 21). Přesto v něm můžeme najít mnoho paralel a průniků s českým pojetím. Toto
pojetí ZVD je poměrně blízké i pro další část této bakalářské práce, tedy pro poskytování
průvodcovských služeb na historických památkách. Role kulturně-osvětových pracovníků
jsou tedy podle Chomové (2010, s. 110–111) zejména následující:
Manažer, který se zabývá koncepcí, strategií, plánováním, rozhodováním, motivováním,
hodnocením,

řízením,

reprezentací,

optimalizací,

aktivizací,

zprostředkováváním,

kontrolováním, atd. Měl by být schopný vyhledávat, zpracovávat a adekvátně využívat
informace; s čímž souvisí i řešení případných problémů a nacházení možných způsobů
jejich řešení; formovat vizi, mise, strategii a koncepci rozvoje dané organizace, pro kterou
pracuje; vést, organizovat a facilitovat týmovou práci; rozhodovat atd. Další rolí je lektor,
jenž zajišťuje samotný vzdělávací proces. V rámci androdidaktiky musí být schopný
logicky a systematicky třídit vědomosti, odlišovat učivo (obsah kurzu) na základní
a doplňující, prakticky aplikovat nabyté vědomosti, řídit a organizovat učební proces tak,
aby ve vymezeném čase předal srozumitelně a pochopitelně učivo účastníkům. Měl by
účinně uplatňovat principy jako např. cílovost, odbornost, přiměřenost, názornost,
tvořivost, pozitivní motivaci nebo systémovost. U role animátora je důležité zejména
charisma, schopnost přesvědčit, vyprovokovat ostatní k zapojení se, k dialogu a další
konkrétní schopnosti, vědomosti a dovednosti (podle oblasti, ve které působí). V rámci své
činnosti nepředává pouze učební obsahy, ale snaží se zapojit účastníky do společné
činnosti, nadchnout je pro společné projekty, zapojit své okolí/komunitu do společenského
a kulturního dění a „lavinovitě” probudit jejich vlastní iniciativu a aktivitu. Touto rolí je
podle Palána (2002, s. 20) obecně myšleno: „… „oduševňování“, nikdy nekončící
humanizace člověka …“.
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2.2.2 Požadavky kladené na lektora v zájmovém vzdělávání dospělých

Proč je vlastně práce lektora tak důležitá? Můžeme zcela laicky argumentovat, že do ZVD
patří mnoho aktivit, které je možné provozovat svépomocí, doma u stolu, v dílně či na
zahradě, případně studovat příslušnou literaturu/tematicky zaměřené časopisy, využívat
internetové stránky (které jsou zaplaveny nejrůznějšími návody, radami, popisy, obrázky,
či nepřeberným množstvím videí), řídit se radami z televizních pořadů/rozhlasu, či využít
nejrůznější multimediální možnosti. Samozřejmě lze pořádat setkání s přáteli, zaměřená na
určitou tvořivou činnost, podnikat výlety „za poznáním“, navštěvovat výstavy apod. Navíc
Šerák vyzdvihuje i významné postavení sebeřízeného učení v ZVD (viz 1.2.2). Přes
všechny uvedené možnosti využívání volného času k neorganizovaným, individuálním
aktivitám, má v této sféře lektor svoje místo8.
Na rozdíl od pouhého přijímání informací a rad z literatury/televize, může kvalitní lektor
poskytnout zpětnou vazbu, motivovat jedince, zodpovídat různé dotazy, uzpůsobit kurz
schopnostem jedince/skupiny či konkrétním potřebám, radit, pomáhat, předvádět,
aktivizovat (Palán, 2002, s. 110). V minulé podkapitole bylo zmíněno několik různých rolí,
které může lektor zastávat. K tomu, aby však byl přínos z aktivit vedených lektorem pro
účastníky ZVD co největší, je potřeba, aby splňoval několik základních požadavků.
Ačkoliv se Hartl (1999, s. 185–209) zabývá prací „učitele dospělých“ ve vzdělávání
obecně, základní myšlenky rozhodně patří i k práci lektorů ZVD. Neoddiskutovatelný je
dle něj požadavek na odbornost a praxi lektora v daném oboru, vyváženost jeho teoretické
a praktické

průpravy

a

zároveň

vzdělání

andragogické/pedagogické

a

ideálně

i psychologické. Kromě toho ale musí umět předat učivo přístupně, jasně a srozumitelně,
vzbuzovat zájem o daný předmět, probouzet samostatné učení a iniciativu účastníků. Měl
by se orientovat v psychologii dospělého účastníka a při vzdělávání přihlížet k jeho úrovni
průpravy, rozvoje a znalostí. Na základě toho musí umět vhodně předkládat a přizpůsobovat učivo. Měl by dokázat poskytnout metodickou pomoc; analyzovat, jak účastníci
naplňují cíle výuky, řeší problémy; poskytovat určité zkušenosti (skrze celistvý přístup
nějakému problému/úkolu – naplánovat, zkusit si, provést), a tak podporovat rozvoj
8

Kvalita se samozřejmě může diametrálně odlišovat, neboť v této sféře neexistuje její jednotící a hodnotící
prvek (Šerák, 2009, s. 93). Pro mnoho lidí tak bývá důležitým informačním zdrojem o jednotlivých lektorech
(či organizacích) doporučení a reference od známých a přátel.
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tvořivého myšlení. Dále je vyzdvihována důležitost interakce a vzájemného respektu
a partnerství lektora a účastníků. Předpokladem dobrého lektora je bytostný zájem o druhé,
projevující se schopností a snahou porozumět jim, objevit příčiny jejich chování
a vystupování, empatie, respektování celé osobnosti učícího se. Velkou váhu přisuzuje
Hartl dobrým vztahům, které mohou značně ovlivnit výsledek vzdělávání. Vztahy
v prostředí dalšího vzdělávání by mělo být příjemné skupinové klima, měly by zde panovat
vzájemné sympatie, autorita, respekt, úcta, případně až přátelství mezi lektorem
a účastníky, i mezi účastníky navzájem (Hartl, 1999, s. 198).
Výše zmíněné požadavky jsou všeobecně platné v celém segmentu vzdělávání dospělých
(tedy i ve všech jeho podoblasti). Šerák se orientuje na profesní požadavky kladené na
pracovníky konkrétně v ZVD a řadí k nim komunikační, didaktické (každá didaktická
forma a následně metoda mají svá specifika, na která musí být lektor připraven – při
využití jiné formy/metody by měl pracovat poněkud jiným způsobem, nachází se v jiné
situaci) a odborné kompetence, zkušenosti s administrativními, organizačními a finančními
činnostmi a také flexibilitu, neboť zastává různé role, volně se proměňující a překrývající –
viz 2.1.1 (Šerák, 2009, s. 124).
Karen Lawson (2011, s. 5–22) předkládá ve své publikaci Trainer‘s Handbook of
Leadership

přehled vůdcovských charakteristik a kompetencí 9. Přestože to jsou

„vůdcovské“ charakteristiky, neznamená to, že např. pro roli facilitátora nebo animátora
nejsou důležité (např. proto, že zastávat pouze jedinou roli v ZVD nedostačuje).

Na

základě vymezení rolí lektorů v ZVD v minulé podkapitole jsem z této publikace vybrala
charakteristiky a kompetence, které by měli lektoři v ZVD mít a pro přehlednost je
rozdělila do 4 kategorií, přičemž některé nejsou jednoznačně zařaditelné a mohly by patřit
do více kategorií:
Mezi osobnostní charakteristiky můžeme zařadit zodpovědnost, adaptabilitu, flexibilitu,
umění vyvážit (a oddělit) osobní a profesní sféru, sebedůvěru, kritické myšlení, nadšení
a vášeň pro danou práci, humor, charisma, kreativitu, etické chování, spravedlivost
a čestnost (minimalizaci případných předsudků a předpojatosti), zaměřenost a soustředění
na to, co je důležité, houževnatost, odolnost, možnost díky svému jednání apod. být za
9

Kompetence jsou v této práci chápané jako „… komplex určitých znalostí, dovedností, postojů“.
(Dvořáková, Langer, 2012, s. 5).
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dobrý vzor, sebekritičnost a vědomí svých slabých a silných stránek, vnímavost.
Z komunikačních kompetencí je to naslouchání, zpětná vazba (její podávání i přijímání),
kladení podnětných otázek, předkládání jasných a srozumitelných očekávání. Sociální
kompetence zahrnují empatii, motivování účastníků, pozorování okolního světa a lidí,
budování vztahů, tzv. „networking” – tedy získávání a upevňování kontaktů, pozitivní
ovlivňování, vytvoření bezpečného prostředí (např. pro komunikaci v rámci vzdělávacího
prostředí), schopnost rozpoznat a řešit konflikty. Z didaktických kompetencí sem
můžeme zahrnout stanovování cílů (podle poučky SMART – cíle mají být specifické,
měřitelné, dosažitelné, realistické, v čase ohraničené), případně řízení výkonu.
Několika respondentům bylo v rámci ankety časopisu Andragogika (Anketa, 1998, s. 13)
položeno pět otázek vztahujících se k lektorům. Jednou z nich byly Vlastnosti ideálního
lektora. Ačkoliv se všichni oslovení shodli, že takový lektor neexistuje, určili několik
zásadních vlastností, z nichž alespoň některými by lektoři měli disponovat (a disponují).
Mezi ně řadili tázaní následující (upravila a rozdělila K.B.):
Po stránce odborné – je kompetentní v oboru a má přehled v dané problematice; je to
kreativní autor výstižných studijních materiálů; zná podstatu tématu, dovede ji
srozumitelně převyprávět; má zkušenosti z praxe. Metodické a didaktické dovednosti
zahrnovaly následující – umí iniciovat a podporovat zájem uchazečů, rozvrhnout si látku,
rozproudit diskusi; dokáže přednášené propojit s praxí; zachází adekvátně s přestávkami
a jejich délkou; přiměřeně látku opakuje/shrnuje; odhadne správné tempo výkladu; dokáže
oddělit okrajové a doprovodné věci; je adekvátně osobní – na začátku kurzu se představí,
něco o sobě krátce řekne. Komunikace – naváže kontakt s posluchači, dokonale ovládá
jazyk přednášení. Osobnost – ovládá zásady společenského chování, působí příjemně,
před vystoupením má trochu trému (není to pro něj rutina), má pořádek v termínech, má
chuť inovovat, učit se, je spolehlivý, přizpůsobivý, přiměřeně skromný, loajální až věrný,
kreativní, ochotný pracovat v týmu, je dobrým psychologem, ale také obchodníkem.
Uvedeno bylo také, že by měl být profesionál, a to odborně i lektorsky (případně Albert
Einstein, J. A. Komenský a Gary Cooper v jedné osobě).
Na rozdíl od výše zmíněných vůdcovských charakteristik a kompetencí se v této anketě
objevilo mnohem více metodických a didaktických dovedností, které jsou pro lektorskou
činnost významné (a které tak často chybějí lektorům-amatérům).
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V rámci další ankety, pořádané Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. (umístěné
na jejích webových stránkách), na téma „Jak se stát profesionálním lektorem?“, byly
zjišťovány požadované

OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI LEKTORŮ

(Langer, 2012, s. 2). Ankety

se zúčastnilo 77 respondentů, kteří měli možnost vybrat libovolný počet z pěti nabízených
možností a dále přidat své vlastní. Jednoduše shrnuto:
Tabulka 2 – Požadované osobnostní vlastnosti profesionálního lektora (Langer, 2012, s. 2)
Počet odpovědí Požadované osobnostní vlastnosti profesionálního lektora
82 % Komunikativnost
kolem 40 % Vztah k lidem, empatie, kreativita, schopnost improvizace, trpělivost
31 % Autorita
25 % a méně Odolnost vůči stresu, emoční inteligence
18 % a méně

Flexibilita, týmovost, asertivita, vyrovnanost a nadšení, autenticita

Od obecných kompetencí všech lektorů (které však platí i pro ZVD) se přesuneme
konkrétně k lektorům ZVD. Můžeme vycházet ze
OSVĚTOVÝCH PRACOVNÍKŮ.

SPECIFIK

PRÁCE

KULTURNĚ-

Přestože kulturně-osvětový pracovník nemusí být vždy nutně

lektor a existují určité terminologické odlišnosti, je slovenské pojetí ZVD velmi podobné
českému (částečně díky paralelnímu vývoji v minulém století, či tomu, že se myšlenky
a přístupy českých a slovenských autorů vzájemně prolínají a doplňují). Důležitou, a historicky významnou oblastí slovenského ZVD je oblast kulturně-osvětová, která v sobě
kromě oblasti kultury a osvěty zahrnuje např. i aktivizační výchovně-vzdělávací a akční
osvětu či kulturně-sociální a charitativní činnost. Ačkoliv se tedy specifika práce
kulturně-osvětových pracovníků (Chomová, 2010, s. 112) netýkají lektorů ve všech
sférách ZVD, u mnoha z nich (zejména však právě v kulturních institucích a také na
památkových objektech) jsou typická alespoň některá vybraná specifika: rozmanitost
činností – měl by dokázat vypracovat projekt vzdělávací akce, být schopným
moderátorem, být ochotný spolupracovat s různými odborníky, nalézt sponzory, vést
agendu, komunikovat s veřejností atd.; nutnost vykonávat několik různých činností
současně v jednom dni (a zastávat několik rolí naráz); značné nároky na tvořivost;
k dosažení efektivního vzdělávacího procesu je nezbytná i vysoká výkonnost; pozitivní
zážitky a zkušenosti – z tvořivého pracovního prostředí, vydařených akcí, spokojených
účastníků, týmové práce při tvorbě nových projektů atd.; vliv na účastníky aktivit.
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V následující tabulce jsou srovnávány

KOMPETENCE LEKTORŮ

ve vzdělávání dospělých

a v ZVD. Položky levého sloupce jsem převzala z několika příspěvků do časopisu
Andragogika (Dvořáková, Langer, 2012, s. 5–6; Prusáková, 2012, s. 7–8). Následně jsem
se pokusila aplikovat je i na ZVD a porovnat. V ideálním případě by se měly všechny
položky v levé části tabulky promítnout i do pravé, ale přistupujme k ZVD jako stále ještě
poloprofesionální sféře. Vzhledem k charakteru ZVD by se u lektora však mělo objevit
určité rozšíření – zejména v oblasti osobnostních charakteristik – zde jsem vycházela
zejména z příspěvku S. Chomové (2010, s. 107–113) a ze základních charakteristik ZVD
(Šerák, 2009, s. 52), profesních požadavků kladených na lektory (Šerák, 2009, s. 124):
Tabulka 3 – Srovnání kompetencí lektorů (Dvořáková, Langer, 2012, s. 5–6; Prusáková,
2012, s. 7–8; Chomová 2010, s. 107–113; Šerák, 2009, s. 52, 124)
VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH OBECNĚ

V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

ODBORNÉ
 vědomosti/dovednosti/zkušenosti
z prezentovaného oboru

 vědomosti/dovednosti/zkušenosti
z dané oblasti ZVD

 schopnost uplatnit tyto vědomosti atd.
v praxi, inovovat a rozvíjet je
 schopnost orientace i v příbuzných oborech,
tedy široké všeobecné vzdělání a kulturní

 schopnost uplatnit tyto vědomosti atd. v praxi,
inovovat a rozvíjet je
 přehled i o dalších (podobných) oblastech
volnočasových aktivit

rozhled
METODICKÉ, DIDAKTICKÉ, ANDRAGOGICKÉ
 aktivní znalost problematiky vzdělávání
dospělých, dalšího vzdělávání, strategií
vzdělávání, didaktických principů
 schopnost realizovat všechny kroky
vzdělávací akce (stanovení cílů, obsahu,
zdrojů, metod, hodnocení apod.)
 práce s učebními pomůckami a didaktickou
technikou

 znalost problematiky vzdělávání dospělých
a jejich specifika
 schopnost logicky vystavět program
jednotlivých setkání/kurzů dle základních
didaktických principů
 koordinace, umění vést
 práce s učebními pomůckami a didaktickou
technikou
 partnerský vztah s účastníky

RÉTORICKÉ A KOMUNIKAČNÍ
 verbální a neverbální komunikace

 verbální a neverbální komunikace

 poskytování a přijímání zpětné vazby

 poskytování a přijímání zpětné vazby
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 aktivní naslouchání

 aktivní naslouchání
OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY
 kreativita, tvořivost, flexibilita, improvizace

 smysl pro odpovědnost
 smysl pro spravedlnost
 tvořivost, flexibilita
 pozitivní myšlení
 duševní vyrovnanost
 schopnost zvládat zátěžové situace

 hravost, radost ze hry
 pozitivní myšlení
 duševní vyrovnanost
 schopnost zvládat problémové situace
 schopnost zastávat více rolí najednou
(andragog, kamarád, učební partner)
 sociální a emoční inteligence (empatie,
vědomí osobního prostoru, navození příjemné
a bezpečné atmosféry atd.)

V obou případech, tedy jak u lektora dalšího vzdělávání obecně, tak u lektora zájmového
vzdělávání dospělých, je také jedním ze základních požadavků, aby zvládali základní
organizační úkony (administrativní, právní, technické, propagace apod.), jejichž rozsah
závisí na organizačním zajištění kurzu. Lišit se bude případ lektora „na volné noze“ a toho,
který pracuje v rámci velké organizace. Tehdy většina takových činností nemusí být
realizována. Svoji roli také může hrát fyzický vzhled lektora a jeho upravenost.
Co se týče zejména etické stránky (především body 1, 3, 6, 10) lektorské profese, můžeme
zde uvést „desatero kvalitního lektora“, které bylo publikováno Asociací institucí
vzdělávání dospělých ČR, o. s. (Pracovní skupina AIVD ČR, 2012, s. 3). Tento etický
kodex (viz Příloha A) zahrnuje základní pravidla, která by měla být lektory dodržována,
a to v zájmu účastníků jejich kurzů, organizace i jich samotných.

2.3 ROZVOJ A PROFESIONALIZACE LEKTORŮ
2.3.1 Rozvoj lektorů
Již několikrát v této práci byl zmíněn fakt nedostatečné přípravy lektorů ZVD, jejich
minimální kompetence v oblasti metod a didaktiky a žádná či pouze základní představa
o vzdělávání dospělých. Požadavky na kvalitního lektora jsou však nemalé. K tomu, aby
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disponoval všemi žádoucími kompetencemi (viz Tabulka 3), se musí neustále rozvíjet.
Tým složený z členů AIVD vypracoval program (na základě výzkumu – viz Tabulka 2)
vzdělávacího kurzu pro lektory s těmito moduly: komunikace a prezentace lektora, práce
lektora se skupinou, metodika lektorské práce, interaktivita v lektorské práci, příprava
lektora na výuku, moderní trendy ve vzdělávání dospělých, hodnocení účinnosti
vzdělávání, tvorba studijních materiálů (Langer, 2012, s. 2).
Dvořáková a Langer (2012, s. 6–7) se touto tematikou zabývají více do hloubky a uvádí
možnosti rozvoje v jednotlivých oblastech lektorské práce. Odborné kompetence mohou
být zdokonalovány formálním vzděláváním v daném oboru, aktivitami v rámci
neformálního vzdělávání, sebevzděláváním, kontaktem s ostatními odborníky, kontaktem
s praxí (sledováním novinek v oboru) či lektorovou vlastní publikační činností. Metodické
kompetence je možné rozvíjet v rámci formálního andragogického vzdělávání,
sebevzděláváním, účastí na vzdělávacích akcích, vlastní lektorskou praxí (společně se
supervizí a hospitací). Velmi podnětná může být zpětná vazba od kolegů a účastníků
kurzů, ve kterých daný lektor působí. V rámci komunikačních kompetencí je velkou
pomocí supervize, hospitace, poskytnutí zpětné vazby od účastníků, systematický rozvoj
jednotlivých komunikačních dovedností, videozáznam lektorova projevu s následným
rozborem apod. Nejobtížnější je rozvoj (případně změna některé ze složek) samotné
osobnosti. Zde přichází v úvahu koučování, konzultace, supervize či psychosociální
výcvik.
Podobné možnosti rozvoje lektorů (jako základ pro nastavení rozvojového plánu)
zdůrazňuje i Kopecká (2012, s. 14). Prvním krokem je podle ní výběr motivovaného
lektora, neboť u něj je možné postupně přejít k samotnému rozvoji (a nemuset jej nejdříve
motivovat). Možností rozvoje uvádí několik – hospitaci se zpětnou vazbou, rozvojovou
zpětnou vazbu, videotrénink (buď při hospitaci anebo při tréninku), vzájemné náslechy10,
networking – setkávání interních lektorů a jejich sdílení poznatků, zkušeností, či rad. Dále
může být dohodnut rozvojový plán lektora. Tyto možnosti uvádím pro jejich uplatnitelnost
při rozvoji průvodců, neboť v rámci vystupování a práce se skupinou návštěvníků jsou
velmi přínosné a téměř nenahraditelné jinými metodami.

10

Náslechy jsou méně formální než hospitace (Palán, 2002, s. 131).
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2.3.2 Profesionalizace práce lektorů

Tato podkapitola se věnuje možným cestám rozvoje lektorské práce, směřujícím
k dosažení profesionální úrovně lektorů. Proto je nejdříve nezbytné definovat rozdíly mezi
„amatérskými“ a profesionálními lektory.
Zatímco v některých oblastech lidské činnosti je nezbytné neustále prověřovat kvalifikaci
a schopnosti, provádět průběžné testování pracovníků atd. (např. v lékařství při obsluze
technických zařízení, u řidičů veřejné dopravy), ZVD je oblastí, ve které se pravděpodobně
pohybuje nejvíce lektorů-amatérů, kteří postrádají oporu didaktických a metodologických
kompetencí. U amatérských lektorů však může být nadšení a zápal pro věc větší než
u profesionálních. Velkým rozdílem je zejména závislost na finančním ohodnocení –
pokud dostávají amatéři za svou činnost zaplaceno, není to hlavním zdrojem jejich příjmů
(Stebbins, 1992, s. 5).
Amatér nemá danou činnost jako hlavní zdroj příjmů, je pro něho koníčkem. Naopak pro
profesionála je výkon této činnosti zásadním peněžním ziskem a polem pracovním. Podle
Velkého sociologického slovníku je hlavním dělícím prvkem sociální pohled, nikoliv etika,
kvalita, či výkonnost. „S obojím jsou spojeny svébytné a často nezaměnitelné typy výsad a
zisků, jejichž důsledkem je někdy zřetelná segregace a separace.“ (Linhart, 1996, s. 52).
Ačkoliv od roku 1989 dochází ke změnám a opětovnému rozvoji (bez ideologického
nánosu několika předchozích desetiletí) oblasti vzdělávání dospělých, a to i, o něco
pozvolněji, sektoru zájmového vzdělávání, stále nedosahuje ZVD zasloužené (a potřebné)
úrovně. Nemluvě o množství kurzů nejrozmanitější kvality. Krokem kupředu z hlediska
profesionalizace lektorů je Národní soustava kvalifikací, jež postupně doplňuje rozsah
nabízených kvalifikací, kterých mohou zájemci dosáhnout složením konkrétní zkoušky.
V současnosti prozatím nabízí profesní kvalifikace, týkající se vzdělávání dospělých,
respektive zájmového vzdělávání, pouze ve dvou oborech (Plán tvorby…, 2014):
1) Pedagogika, učitelství a sociální péče obsahuje zatím jedinou profesní kvalifikaci, a to
„Lektor dalšího vzdělávání”. Je zařazena v nejvyšší, 7. úrovni. Všechny její dílčí odborné
způsobilosti dosahují také nejvyšší úrovně. Jedná se např. o: sestavení obsahu a struktury
vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, včetně z nich
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vyplývajících kompetencí; rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře včetně
volby didaktických pomůcek a metod výuky; zjišťování úrovně vstupních kompetencí
a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu; prezentace vzdělávacího obsahu
s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím
didaktických pomůcek; hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených
vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.
2) Tělesná kultura, tělovýchova a sport zahrnuje kvalifikace instruktora aerobiku,
bodystylingu, indoor cyclingu, kondiční chůze, pilates, plavání, powerjógy.
Mezi nové profesní kvalifikace (související s oblastí zájmu této práce) plánované na
rok 2014 patří: Kastelán, Muzejní pedagog, Aktivizační pracovník pro dospělé a seniory,
Cvičitel vodní turistiky a raftingu, Instruktor funkčního tréninku, Instruktor kondičního
tréninku pro dospělé, Instruktor základních pohybových aktivit dospělých.
Beneš (2008, s. 96–97) se zabývá možnými cestami profesionalizace lektorů. Jednou
z nich je absolvování andragogického studijního programu. Dále si mohou odborní lektoři
(kteří se dostali ke vzdělávání dospělých víceméně náhodou), doplňovat nesystematicky
a náhodně potřebné kvalifikace (didaktika, metodika, psychologie). Třetím případem jsou
pracovníci z příbuzného oboru (psychologie, pedagogika), doplňující si případné další
potřebné kvalifikace. A uvádí i možnost, kdy se absolventi jiného oboru zúčastní
doplňujícího studia.
Vážanský předkládá tematiku pedagogů volného času (ovšem zahrnuje do pedagogiky
volného času jak děti a mládež, tak dospělé jedince a seniory, tudíž mezi „pedagogy”
volného času v jeho pojetí můžeme zahrnout lektory ZVD), a přispívá i do diskuse o jejich
profesionalizaci. K charakteristickým znakům profesionalizace, které jsou však v oblasti
zájmového vzdělávání někdy problematické, patří (Vážanský, 2001, s. 118–119): profesní
výkon – často velmi kolísavá frekvence nabídek práce, vysoká fluktuace apod., profesní
nezávislost – málo možností dalšího rozvoje, omezená samostatnost (chybí koncepce pro
příležitostné vzdělavatele), profesní vážnost – sféra volnočasových aktivit je z hlediska
lektorského zajištění poměrně mladá, společností teprve začíná být pomalu uznávaná,
výchova k povolání a profesní kvalifikace – vzhledem k ohromnému záběru aktivit je
příprava velmi různorodá, charakteristika povolání – chybí jasná struktura potřebného
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vzdělání, adekvátních zkoušek a fundamentálních znaků, organizace povolání –
standardy, normy, možnost ověřování kvality apod.
Vážanského publikace je 13 let stará a s trochou optimismu můžeme říct, že se situace
pomalu vylepšuje. Ukázkou je Národní soustava kvalifikací či možnost studovat např.
studijní směr Aktivity v přírodě na Katedře sportů v přírodě Fakulty tělesné výchovy
a sportu UK, Katedře rekreologie (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého), či
Teologické fakultě Jihočeské univerzity (oblasti zážitková pedagogiky, pedagogiky
volného času).
Dvořáková a Langer (2012, s. 5) poznamenávají, že: „Lektor je také součástí turbulentního
světa změn a nemá-li zaostat, i on musí nejen sledovat trendy, ale především se stát jejich
součástí.” Podle nich je tedy nezbytné, aby lektoři průběžně rozvíjeli své kompetence,
rozšiřovali své obzory v daném odvětví i v rámci příbuzných oborů. Neznamená to však
jen víceméně pasivně přejímat podněty zvenku, ale také sám inovovat, tvořit. Mezi
současné trendy profesionalizace andragogické práce zařazují mimo jiné: orientaci na
klienta; zvyšování interaktivity vzdělávacích aktivit a průběžnou inovaci; zapojování
a průnik s poradenstvím; či rozšiřování základny andragogů a zkvalitňování jejich práce
a zejména návrat k přímé komunikaci mezi lektory a účastníky jako hlavnímu těžišti
vzdělávání dospělých. Různé formy e-learningu a užívání nejrůznějších technologií jako
primárního prostředníka předávání informací ustupuje. Dokladem toho je např. růst
nabídky rozvojových a vzdělávacích programů, určených lektorům v rámci vzdělávacích
institucí i firem, anebo vytváření tzv. lektorských akademií.
Na lektory ZVD (a tedy i průvodce po památkách) se také vztahuje nutnost přizpůsobit
kurz (prohlídku) aktuálnímu složení skupiny, orientovat se v současných trendech,
doplňovat a rozvíjet své vědomosti. Interaktivita je v zájmovém vzdělávání již z jeho
podstaty zahrnuta (při provázení je vhodné alespoň občas zapojit návštěvníky, obnovit
jejich pozornost apod.).
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3 PRÁCE PRŮVODCŮ JAKO LEKTORŮ ZÁJMOVÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Vzhledem k absenci odborné literatury zabývající se prací průvodců částečně reflektuji
vlastní praxi a částečně vycházím ze sborníku z konference Hrady, zámky, quo vadis?
Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární
soubor činností z roku 2009. Část tohoto sborníku se zabývá právě průvodcovskou
službou, avšak předkládá zejména požadavky směřované k zajištění průvodců na
památkách v rámci Národního památkového ústavu. NPÚ vydává směrnice k zajišťování
průvodcovské činnosti pro jednotlivá územní odborná pracoviště. Na památkách v jeho
správě probíhají také kontroly průvodcovské činnosti. Ty alespoň částečně zkoumají
úroveň nabízených služeb. Trochu jiná situace je v soukromém sektoru. Zde jsou pravidla
nastavována vedením konkrétního objektu a obecně platné standardy zabezpečení
průvodcovské služby chybí. Všeobecným faktem bohužel zůstává, že pokud si památka
„nevydělá sama na sebe”, státní dotace (v případě státních objektů) pokryjí jenom základní
náklady. Po zaplacení údržby a technického provozu zbývá minimum prostředků na
průvodcovské služby. Vzhledem k těmto finančním podmínkám a také průběhu turistické
sezóny, která kulminuje zejména v létě, se na pozice průvodců většinou hlásí studenti.
Stálých průvodců se vyskytuje jenom malé procento. A přitom právě kvalita průvodcovské
služby může být jedním z hlavních přínosů pro zpřístupněné památky. Pevně stanovené
měřítko kvality průvodců po památkách neexistuje, záleží vždy na vedení objektu, jak
kvalitu zajistí11.
Tato situace mě vedla ke hlubšímu zkoumání současného stavu vzdělávání průvodců, které
je jedním z faktorů ovlivňujících kvalitu jejich práce. Také mě zajímalo, zda by průvodci
uvítali nějaké další, organizované, vzdělávání. Hlavním cílem však bylo nahlédnout na
současné postavení průvodců z pohledu ZVD. Zajímaly mě zejména nejdůležitější
charakteristiky průvodců jako lektorů ZVD z pohledu samotných průvodců, jejich
nadřízených a návštěvníků.
11

Jediným podobným zaměstnáním je volná živnost: Provozování cestovní agentury a průvodcovská
činnost v oblasti cestovního ruchu. Podle zákona 455/1991 Sb. je součástí obsahu této živnosti poskytování
výkladu „… o kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické a
podobně), životním prostředí (geologické, přírodní, klimatické a podobně), jednotlivých lokalitách
(historických, průmyslových, městských centrech a podobně), místech (muzea, kostely a podobně) a
oblastech (turistických, regionech, krajích a podobně).“ (Obsahové…, 2014).
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Z vlastní zkušenosti nejen návštěvníka památek, ale zejména průvodce (poslední čtyři roky
vždy část léta provázím na hradě) mohu doložit, že návštěvníci památkových objektů tvoří
výrazně heterogenní skupinu – z hlediska věku, vzdělání, pohnutek k návštěvě daného
objektu, zájmu o historii/památky, dalších zájmů a osobnostních charakteristik. Každá
prohlídka je odlišná a časově omezená na několik desítek minut až hodin. Za den průvodce
běžně provede kolem 4–7 prohlídek (záleží na velikosti památky, počtu a délce okruhů,
otevírací době, návštěvnosti, části sezony apod.). Pokud mají průvodci podat kvalitní,
odborný, zajímavý a přínosný výklad, navíc reflektující složení skupiny a její naladění, pak
jsou na ně kladeny poměrně vysoké nároky, které je možné naplnit zejména
prostřednictvím odpovídajícího vzdělávání.
Přesné statistiky počtu všech průvodců po památkách v České republice nejsou dostupné,
alespoň pro představu můžeme uvést čísla získaná z přehledu NPÚ. V roce 2008 se jednalo
o 1249 průvodců (na hlavní pracovní poměr, dohody o pracovní činnosti/provedení práce).
Přitom průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců na plně zaměstnané za rok 2008
činil 1981 zaměstnanců (Národní…, 2009, s. 65). V roce 2012 byl průměrný stav
pracovníků NPÚ přepočten na konečných 1978 plných úvazků (Národní…, 2013, s. 55),
bohužel data o počtu průvodců zveřejněná nejsou. Podle počtu zaměstnanců ale rozdíly
pravděpodobně nebudou výrazné. Stejně tak doposud NPÚ nezveřejnil výroční zprávu za
minulý rok. Počty stavů zaměstnanců a průvodců v soukromých objektech samozřejmě
zahrnuty nejsou.

3.1 SOUČASNÝ STAV VZDĚLÁVÁNÍ PRŮVODCŮ
Výběr a vzdělávání průvodců závisí do jisté míry na možnostech a aktivitě správy každé
památky. Zatímco NPÚ vydává již zmíněné směrnice a provádí určitou kontrolu
průvodcovské činnosti, na soukromých památkách jsou pravidla stanovována jejich
vedením.
Kubů (2009, s. 44) předkládá základní požadavky na vzdělávání a kontrolu práce
průvodců. Za zásadní krok při zaměstnávání průvodce považuje však již jeho výběr.
Přijímací řízení může být několikastupňové a zahrnovat test odborných znalostí, zjištění
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úrovně ovládání cizího jazyka, osobní rozhovor, chování v modelové situaci. Je však
víceméně na vedení každého objektu, do jaké hloubky bude zkoumat kompetence
a charakteristiky uchazečů o tuto pozici. Posléze je potřeba nové průvodce proškolit –
kromě BOZP, požární ochrany a bezpečnosti památkového objektu je nutné objasnit náplň
práce a popis pracovní činnosti. Obvykle dále probíhá seznámení s chodem objektu,
metodikou průvodcovské činnosti, žádoucím vystupováním, sylabem (tj. průvodcovským
textem k jednotlivým prohlídkovým okruhům), problematikou jak se zachovat při
nečekaných situacích apod. Někdy může být součástí školení instruktážní video, diskuse,
nácvik modelových situací apod. Měla by proběhnout komentovaná prohlídka objektu
s nadřízeným pracovníkem s příslušnými organizačními pokyny – požadavky/rady, kde má
při výkladu průvodce stát, na které předměty dávat pozor, kde je možné zanechat
návštěvníky v případě nutnosti (nevolnost, porušování návštěvnického řádu) vyvést někoho
ven atd. Následuje kontrola plnění průvodcovských povinností a kvalita jeho působení.
Zde by měla proběhnout supervize ze strany služebně staršího kolegy/nadřízeného.
V rámci

dalšího

rozvoje

průvodců

existuje

několik

možností,

již

zmíněných

v kapitole 2.3.1 – využít lze zejména sebevzdělávání, supervize, hospitace, náslechy,
zpětná vazba, videotrénink.

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU
NPÚ zajišťuje další odborné vzdělávání pracovníků buď ve formě tematických seminářů
a konferencí (např. zmíněné Quo vadis?), nebo následujících kurzů (Vzdělávací…, 2014):
Jednoroční kurz pro pracovníky památkové péče s vysokoškolským vzděláním je
koncipován pro absolventy VŠ, začínající terénní památkáře

NPÚ.

Obsahuje

specializované činnosti – stavebně historické průzkumy, vývoj památkové péče, právní
předpisy, metodologii památkové péče, technologii údržby a restaurování nemovitých
památek i uměleckých děl. V tomto kurzu se však pouze okrajově objevují dvě
podtémata související s činností průvodců:
•

Průvodcovská služba. Průvodcovský text a jeho tvorba a interpretace.

•

Základy psychologie, mezilidské komunikace, zvládání konfliktních situací.

Dvouletý rekvalifikační kurz památkové péče, pořádaný pravidelně od roku 1981, je
určen krom pracovníků územních odborných pracovišť NPÚ také zaměstnancům ve státní
správě – na odborech kultury a památkové péče v pověřených obcích, magistrátech
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a krajských úřadech; kastelánům, průvodcům, správcům depozitářů, pracovníkům muzeí
a galerií, restaurátorům; pracovníkům stavebních firem zabývajících se restaurováním
památek; dokonce i pracovníkům policie a celní správy; a v neposlední řadě i dobrovolníkům z neziskových organizací pečujících o kulturní dědictví. Doposud jej
absolvovalo 570 zájemců. Na rozdíl od jednoletého je toto studium zaměřeno komplexněji,
pokrývá více oblastí (pochopitelně i vzhledem k rozsahu výuky).
Učební plán (Informace…, 2013) tvoří 15 tematických bloků, z nichž se jeden věnuje
prezentaci zpřístupněných památek a průvodcovské službě. Tento blok tvoří pět podtémat,
včetně dvou pro tuto práci stěžejních: (a) Cestovní ruch a kulturní památky. Průvodcovská
služba na hradech a zámcích. Průvodcovský text a jeho interpretace. Problematika
návštěvnosti na hradech a zámcích. Diferencovaný přístup k návštěvníkům. Vystupování na
veřejnosti. (b) Nové trendy v prezentaci zpřístupněných památek. Do roku 2013 byl
zařazen místo nových trendů blok: „Teoretické zásady mluveného projevu. Spisovné a nespisovné formy jazyka. Výstavba mluvených projevů. Kultivovanost mluvených projevů.
Rétorika.”, který mohl být nejen pro práci průvodců velmi přínosný, avšak tento kurz
(v rozsahu 400 hodin) pro ně není primárně určený.
Z více než 500 závěrečných prací tohoto dvouletého rekvalifikačního kurzu za léta 1981–
2006 se pouze 16 věnovalo práci a působení průvodců, popř. materiálů, určených k výkladu na prohlídkových okruzích. Obecně se tyto práce dají rozdělit do několika skupin:
•

průvodcovský text (sylabus), jeho diferenciace (např. pro dětské prohlídky).

•

prezentace objektu a průvodcovská činnost/průvodcovské služby.

•

práce týkající se výhradně práce a vzdělávání průvodců:
•

průvodce a jeho působení v památkovém objektu,

•

výchova a vzdělávání pracovníků památkové péče v Severočeském kraji,

•

koncepce a organizace průvodcovské služby v NKP Karlštejn (Seznam…,
1981–2006, s. 1–2).

Skutečnost, že tak málo prací je věnováno konkrétně průvodcům, můžeme interpretovat
poměrně jednoduše – tento kurz pojímá problematiku památek velmi obšírně. Vzhledem
k rozložení jednotlivých tematických celků je logické, že se náměty závěrečných prací
rozprostřou do většiny probíraných oblastí.
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V posledních letech se rozrůstá i počet vzdělávacích akcí pořádaných na jednotlivých
památkách určených právě průvodcům. V únoru letošního roku proběhl odborný seminář
pro zájemce ze správ památkových objektů – Edukace na památkových objektech ve
správě NPÚ. Seminář se zabýval především dosavadním vývojem projektu „Vzdělávací
role NPÚ: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České
republiky“12 a sdílením zkušenosti s probíhajícími či již ukončenými edukačními
programy. Většina tohoto projektu je sice zaměřená na základní a střední školy, ale
částečně se věnuje i rodinám s dětmi a dospělé populaci. Nicméně je tento záměr
ukazatelem pozitivního vývoje ve využívání památek ke vzdělávacím aktivitám
(Památky…, 2014).

3.2

NÁROKY NA PRÁCI PRŮVODCŮ

Průvodci by měli podávat srozumitelný, odborný a kvalitní historický výklad, doplněný
informacemi o zachovávání a ochraně daného objektu, který bude odpovídat složení
skupiny návštěvníků a významu památky (Kubů, 2012, s. 43). To je bezpochyby základem
průvodcovské činnosti, ale charakteristik vyznačujících kvalitního průvodce je mnohem
více.
Na základě požadavků kladených na lektory v ZVD (viz 2.2.2) jsem sestavila přehled
základních charakteristik průvodců (Tabulka 4). Následně tento přehled tvoří také
výběrovou baterii pro zkoumání (viz následující kapitola), které charakteristiky jsou
u průvodců nejdůležitější a návštěvníky nejvíce vnímané jako klíčové. Šetření na ně
pohlíží i ze strany průvodců. Zjišťuje, které z uvedených charakteristik sami průvodci
ovládají nejlépe, se kterými nemají obvykle problémy a které jsou problematické. Také je
zkoumá z pohledu nadřízených průvodců.

12

Projekt (probíhající v letech 2012–2015) je financovaný Ministerstvem kultury ČR z programu Aplikovaný
výzkum a vývoj národní a kulturní identity (http://www.pamatkynasbavi.cz/o-projektu).
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Tabulka 4 – Základní charakteristiky průvodců
ODBORNOST
Odborné znalosti průvodce (obsah výkladu)
Souvislosti, zasazení do kontextu
Širší rozhled (umí zodpovědět i dotazy mimo samotný výklad)
Relevantnost informací
KOMUNIKACE
Plynulost a živost výkladu
Intonace
Rychlost řeči
Slovní zásoba
Udržování kontaktu s návštěvníky (oční kontakt)
Odpovídající neverbální komunikace (mimika, gestikulace)
METODIKA/DIDAKTIKA
Srozumitelnost obsahu
Smysluplná návaznost obsahu
Zapojení návštěvníků/udržení pozornosti (otázky apod.)
Přizpůsobení výkladu složení skupiny (děti, senioři, odborníci)
Rozvržení času při jednotlivých zastaveních
OSOBNOST
Charisma
Autorita
Kultivovanost (zevnějšku i mluvy)
Reakce na mimořádné (nečekané) situace, schopnost improvizace
Trpělivost
Smysl pro humor
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4 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ PRŮVODCŮ
NA ČESKÝCH PAMÁTKÁCH
4.1 CÍLE ŠETŘENÍ
Problematika činnosti průvodců po památkách a jejich vzdělávání zkoumána doposud
nebyla,13 proto jsem vycházela z příspěvku věnovaného činnosti průvodců (Kubů, 2009,
s. 42–45), dále požadavků kladených obecně na lektory ZVD. Tyto poznatky jsem doplnila
o vlastní zkušenosti s činností průvodce.
Na tuto problematiku jsem se zaměřila ze tří různých perspektiv – z pohledu návštěvníků
(ve věku 18 a více let), samotných průvodců a jejich nadřízených. Zajímaly mě
nejdůležitější charakteristiky průvodců jako lektorů a jejich vzdělávání. Které
z charakteristik (odborné, metodické/didaktické, komunikační, osobnostní) jsou důležité
z pohledu jejich nadřízených? Které jsou návštěvníky nejvíce vnímány? Ve kterých
charakteristikách pociťují průvodci největší nedostatky a naopak ve kterých jsou si
nejjistější? Každý památkový objekt pořádá vzdělávání průvodců v jiném rozsahu –
z hlediska pokrytých témat i časové dotace. Zkoumala jsem, jak toto vzdělávání probíhá na
soukromých i státních památkách, a zda by průvodci ocenili další vzdělávání pořádané na
jejich objektu. Pokud ano, jaká témata by měla být zahrnuta a jakou formou/s využitím
jakých metod by vzdělávání mělo probíhat? Pokud ne, proč ne? Jak se k dalšímu
vzdělávání průvodců staví jejich nadřízení?
Cíle tohoto šetření jsou deskriptivní, směřují ke specifikaci nejdůležitějších charakteristik
průvodců jako lektorů ZVD, k popsání současného stavu vzdělávání průvodců a zájem
o další vzdělávání z pohledu průvodců, jejich nadřízených a návštěvníků.
Ke sběru dat tohoto šetření jsem využila dotazníky, obsahující otázky uzavřené (výběr
z nabízených odpovědí), polouzavřené (obsahující možnost výběru z nabízených odpovědí
i možnost samostatného vyjádření respondenta) i otevřené (možnost vlastního vyjádření
respondenta). Vytvořila jsem 3 varianty dotazníků – A) pro průvodce, B) pro nadřízené
průvodců, C) pro návštěvníky. Jejich vzory jsou součástí příloh této práce.

13

Opět je možné zmínit pouze sektor cestovního ruchu, např. – „Analýza kvality služeb pro sektor
průvodců“ zadaná Ministerstvem pro místní rozvoj.
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Ke každému dotazníku se váže několik cílů (C). Posledním cílem je srovnat výstupy
z dotazníků A, B a C. Ke každému cíli je přiřazena hypotéza (H) a čísla otázek v daném
dotazníku, které ji ověřují.
Dotazník A. Průvodci
1) C1A: Zjistit, co motivovalo průvodce k provázení a jaká měli očekávání.
H1A: Nejčastějším motivem je vlastní zájem a očekáváním získání zkušeností (otázka 5
s možností zaškrtnout více odpovědí a 6 – otevřená otázka).
C1B: Zjistit, zda se splnila očekávání průvodců od průvodcovské činnosti.
H1B: Minimálně polovině respondentů se očekávání od průvodcovské činnosti splnila
(otázka 7).
2) C2A: Zjistit, jak hodnotí průvodci charakteristiky důležité pro průvodcovskou činnost
sami u sebe.
H2A: Většina průvodců pociťuje největší nedostatky v oblasti metodiky/didaktiky
(otázka 8).
C2B: Zjistit, zda se liší volba důležitých charakteristik u stálých a sezonních průvodců.
H2B: Stálí průvodci častěji volí možnost „cítím se v tom jistě“ než sezonní (otázky 2 a 8).
3) C3A: Zjistit, jak probíhá školení/vzdělávání průvodců.
H3A: Naprostá většina respondentů absolvovala v minulosti zároveň samostudium
a jednorázové školení vážící se k jejich průvodcovské činnosti (otázka 9).
C3B: Probíhá vzdělávání průvodců na státních a soukromých objektech odlišnými
formami/metodami?
H3B: Průvodci pracující na státních objektech volili častěji než průvodci pracující na
objektech soukromých možnost odpovědi „jednorázové školení“ (otázky 3 a 10).
4) C4A: Zjistit, zda by průvodci ocenili organizované vzdělávání přímo v rámci práce
průvodce (ano/spíše ano).
H4A: Alespoň polovina průvodců by ocenila organizované vzdělávání v rámci práce
průvodce (otázka 10).
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C4B: Zjistit, zda se liší preference organizovaného vzdělávání podle toho, jestli průvodce
již dříve provázel na jiné památce či nikoliv.
H4B: Průvodci, kteří již dříve provázeli na jiné památce, preferují organizované vzdělávání
méně než ti, kteří jinde neprovázeli (otázky 10 a 13).
C4C: Zjistit, jaká témata a jaké metody vzdělávání by průvodci ocenili.
H4C: Nejvíce průvodců by ocenilo modelový nácvik toho, jak se zachovat v mimořádných
situacích (otevřená otázka 12).
C4D: Zjistit, jaké jsou důvody nechuti respondentů k účasti na organizovaném
vzděláván.
H4D:

Většina respondentů, kteří by neocenili organizované vzdělávání, preferuje

samostudium (otevřená otázka 13).
Dotazník B. Nadřízení průvodců
1) C1: Zjistit, které charakteristiky jsou z pohledu nadřízených pro činnost průvodce
nejdůležitější (které by případně měly být předmětem vzdělávání).
H1: Většina nadřízených označuje jako nejdůležitější odborné znalosti průvodců
(otázka 6).
2) C2: Zjistit, jak probíhá vzdělávání (příprava) průvodců na dotazovaných památkách.
H: Na většině objektů probíhá pouze jednorázové školení (otázka 7).
3) C3A: Zjistit, zda plánují na jednotlivých objektech rozšiřovat nabídku vzdělávacích
aktivit pro své průvodce.
H3A: Na většině objektů rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit pro průvodce neplánují
(otázka 8).
C3B: Zjistit, jaká témata by případně měla být probírána a jaké metody vzdělávání
použity.
H3B: Nejčastěji by na památkách chtěli probrat práci se skupinou návštěvníků s využitím
diskuse a nácviku (otevřená otázka 9).
C3C: Zjistit, proč na památkových objektech neplánují rozšířit nabídku vzdělávání.
H3C: Nejčastěji na památkách neplánují rozšířit nabídku vzdělávání z finančních důvodů
(otevřená otázka 10).
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Dotazník C. Návštěvníci
1) C1: Zjistit, kterých charakteristik průvodců si návštěvníci památek nejvíce všímají.
H1: Většina návštěvníků si u průvodců všímá charakteristik v oblasti komunikace (otázka
2).
2)C2A: Zjistit, jaké jsou hlavní důvody, proč dospělí jedinci navštěvují památky.
H2A: Nejvíce dospělých jedinců navštěvuje památky kvůli poznání něčeho nového
(vzdělávací aspekt – otázka 3).
C2B: Zjistit, zda se důvody k návštěvě památek liší podle věku.
H2B: Důvody k návštěvě památek se podle věku téměř neliší (otázky 3 a 4).
C2C: Zjistit, zda se důvody k návštěvě památek liší podle dosaženého vzdělání.
H2C: Důvody k návštěvě památek se podle dosaženého vzdělání výrazně liší (otázky 3 a 5).
Srovnání výsledků odpovědí respondentů jednotlivých dotazníků
1) C1: Srovnat vnímání charakteristik průvodců z jednotlivých úhlů pohledu.
H1: Pohled na jednotlivé charakteristiky průvodců se ze 3 zkoumaných pohledů (průvodci,
jejich nadřízení, návštěvníci) liší (otázky A:8, B:6, C:2).
2) C2A: Srovnat postoje průvodců a jejich nadřízených k (rozšíření) organizovaného
vzdělávání.
H2A: Zatímco většina průvodců by ocenila organizované vzdělávání v rámci jejich práce,
naprostá většina nadřízených neplánuje rozšířit stávající vzdělávání (otázky A:10, B:8).
C2B: Zjistit, zda se liší preference obsahů a metod vzdělávání u průvodců a jejich
nadřízených.
H2B: Preference obsahů a metod vzdělávání se u průvodců a jejich nadřízených téměř
neliší (otázky A:11, B:9).

4.2 METODOLOGIE ŠETŘENÍ
Provedené dotazníkové šetření má charakter kvantitativního, aplikovaného, empirického,
terénního výzkumu. Je zaměřené zejména orientačně a deskriptivně (popis některých jevů,
např. důvodů k návštěvě památek). Z hlediska rozsahu je šetření spíše extenzivní (zabývá
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se více otázkami do menší hloubky). Z hlediska věnovaného času se jedná o šetření
krátkodobé. Získaná data byla zpracovávána metodou matematicko-statistickou.
Respondenty šetření byly tři cílové skupiny – průvodci, jejich nadřízení a návštěvníci
památek. Základní soubor není možné přesně určit – nejsou dostupná data
(288 přístupných památek za vstupné může znamenat, že památek s prohlídkou
živého průvodce je méně než 288 – a tudíž je méně i nadřízených), a že průvodců bude
více než 1249 (roku 2008 jich pouze v NPÚ pracovalo 1249). Statistiky počtů návštěvníků
neevidují, kolik jedinců navštívilo více památek (a jsou tedy započítáni jako více
návštěvníků), a kolik z nich je dospělých. Tato situace ztěžuje výběr reprezentativního
vzorku, což ale ani nebylo úmyslem tohoto šetření. Pokusila jsem se pouze udělat obrázek
pro ilustraci problematiky průvodců jako lektorů ZVD. Využila jsem ve všech třech
případech výběr nabalováním (snowball). Výsledky jsou tudíž reprezentativní pouze
pro daný výběrový vzorek – tedy 174 návštěvníků, 73 průvodců a 16 památek
(nadřízených) a nelze je generalizovat na celý výběrový soubor. Ke zpracování dat jsem
využila nástroje aplikací MS Excel a MS Word.

4.3 REALIZACE ŠETŘENÍ
Šetření probíhalo v následujících krocích: Nejdříve jsem stanovila výzkumný problém
a cíle, poté hypotézy. Následovalo sestavení dotazníků a jejich distribuce (pomocí aplikace
Google Documents). Dotazníky pro průvodce jsem zaslala svým kolegům a průvodcům,
které znám, s prosbou o další šíření. Dotazníky určené nadřízeným jsem zaslala vedení
hradu Švihova a odtud byly rozeslány na další objekty. Dotazníky pro návštěvníky byly
poslány mým známým a rodičům, opět s prosbou o šíření (tak bylo pokryto více věkových
kategorií, ačkoliv některé jsou zastoupeny zcela minimálně). Sběr dat probíhal 3 týdny.
Celkem bylo vyplněno 73 dotazníků průvodci, 16 jejich nadřízenými a 178 návštěvníky.
Krom 4 dotazníků od návštěvníků (respondenti nedosáhli věkové hranice osmnácti let,
tudíž byli z dalšího zpracovávání vynecháni) byly všechny řádně vyplněny a data dále
zpracována. Toto šetření probíhalo zcela anonymně, s využitím následujících třídících
otázek – položky 1, 2, 3, 4, 13, 14 v dotazníku A; 1–5 v dotazníku B; 1, 4, 5 v dotazníku C.
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4.4 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
4.4.1 Dotazník A. Průvodci
Výběrový vzorek čítá 73 respondentů. Na soukromé památce provází/provázelo
(z bývalých průvodců) 17 respondentů (23 %), na státní 56 (77 %).

bývalí
současní

2
19

stálí

sezonní

8
44

Graf 1 – Struktura respondentů – průvodců
1) Zjistit, co motivovalo průvodce k provázení a jaká měli očekávání.
V otázce zjišťující motivaci průvodců bylo možné zaškrtnout více odpovědí – celkem bylo
uvedeno 114 motivů (v tomto případě jsou výsledky v % přepočtené na 73 respondentů).
Nejčastějším motivem k práci opravdu je (podle první části hypotézy H1 A) vlastní zájem.
66 respondentů, tedy 90 % ho uvedlo jako jednu z možností. Druhým nejčastějším
motivem je s 22 odpověďmi (30 %) praxe v rámci školy. 11 průvodců (15 %) uvedlo jako
podnět k provázení kamarády. Pětkrát (necelých 7 %) se motivem stal rodinný vzor
a inzerát. V možnost „Ostatní“ se objevil dvakrát přivýdělek, jednou pořízení si technické
památky, snaha „nebýt introvert“ a nová zkušenost.
Otázka zkoumající očekávání respondentů byla otevřená, s možností uvést více odpovědí.
Celkem bylo uvedeno 97 očekávání, 15 respondentů neodpovědělo. Odpovědi jsem
roztřídila do několika kategorií a seřadila dle četnosti odpovědí: 22 průvodců očekávalo
zajímavou práci na zajímavém místě se zajímavými spolupracovníky, 21 nové znalosti
a zkušenosti (druhá část hypotézy H1A nepotvrzena), 20 procvičení komunikace a vystupování před lidmi, 19 práci s lidmi a možnost jim předávat informace, 3 osobní rozvoj
(v jiných než v oblasti komunikace a získání vědomostí – zlepšení organizačních
schopností, vlastní rozvoj osobnosti, podpora sebevědomí), 3 zábavu, taktéž 3 zážitky
a 2 praxi v oboru, který studují, přičemž to nebyl prvotní motiv k provázení.
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Zjistit, zda se splnila očekávání průvodců od průvodcovské činnosti.
Všem respondentům, kteří zodpověděli otázku týkající se jejich očekávání, se jejich
očekávání splnila. Některým „vrchovatě“ či dokonce „více než splnilo“ (8), jiným „ano“
(44) a ostatním (6) alespoň částečně. Záporně nikdo neodpověděl (tím tedy byla potvrzena
platnost hypotézy H1B).
2) Zjistit, jak hodnotí průvodci charakteristiky důležité pro průvodcovskou činnost sami
u sebe.
Charakteristiky jsou seřazené podle míry vnímané problematičnosti. Pokud se odpovědi
shodovaly, je níže umístěna charakteristika s větším počtem odpovědí „Nemám s tím obvykle
problémy“ (tedy ta, u které si je více průvodců jistých). Černě vyznačená pole jsou

nejproblematičtější charakteristiky. Hypotéza H2A se tak potvrdila, neboť většina průvodců
opravdu pociťuje největší nedostatky v oblasti metodiky/didaktiky (v poslední třetině takto
seřazených charakteristik se objevují metodické/didaktické charakteristiky třikrát).
Celkový souhrn odpovědí průvodců u jednotlivých charakteristik je součástí Přílohy E,
Tabulka 12: Vnímání jednotlivých charakteristik samotnými průvodci.
Tabulka 5 – Problematické charakteristiky průvodců

CHARAKTERISTIKY
1. Intonace
2. Odpovídající neverbální komunikace
3. Srozumitelnost obsahu
4. Kultivovanost (zevnějšku i mluvy)
5. Odborné znalosti (obsah výkladu)
6. Smysl pro humor
7. Charisma
8. Smysluplná návaznost obsahu
9. Slovní zásoba
10. Relevantnost informací
11. Souvislosti, zasazení údajů do kontextu
12. Trpělivost
13. Udržování kontaktu s návštěvníky
14. Plynulost a živost výkladu
15. Širší rozhled (umí zodpovědět i dotazy mimo
samotný výklad)

Nemám s tím
Nejsilnější
obvykle
stránky
problémy
Absolutní četnost (relativní četnost v %)
41 (56,2)
0
32 (43,8)
0
34 (46,6)
39 (53,4)
1 (1,4)
24 (32,9)
48 (65,8)
1 (1,4)
27 (37,0)
45 (61,6)
1 (1,4)
32 (43,8)
40 (54,8)
1 (1,4)
32 (43,8)
40 (54,8)
1 (1,4)
42 (57,5)
30 (41,1)
2 (2,7)
19 (26,0)
52 (71,2)
2 (2,7)
27 (37,0)
44 (60,3)
2 (2,7)
39 (53,4)
32 (43,8)

Určité
problémy

3 (4,1)
3 (4,1)
4 (5,5)
5 (6,8)

33 (45,2)
39 (53,4)
18 (24,6)
20 (27,4)

37 (50,7)
31 (42,5)
51 (69,9)
48 (65,8)

5 (6,8)

32 (43,8)

36 (49,3)
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16. Reakce na mimořádné situace, improvizace
17. Autorita

5 (6,8)
6 (8,2)

42 (57,5)
33 (45,2)

26 (35,6)
34 (46,6)

18. Rozvržení času při jednotlivých zastaveních

6 (8,2)

38 (52,1)

29 (39,7)

8 (11,0)

36 (49,3)

29 (39,7)

9 (12,3)
13 (17,8)

34 (46,6)
33 (45,2)

30 (41,1)
27 (37,0)

19. Zapojení návštěvníků/udržení pozornosti
20. Rychlost řeči
21. Přizpůsobení výkladu složení skupiny

Zjistit, zda se liší volba důležitých charakteristik u stálých a sezonních průvodců.
Vzhledem k počtu respondentů z řad stálých průvodců se zdá, že výsledky není možné
vzájemně poměřovat (63 sezonních versus 10 stálých průvodců), ale ve skutečné praxi je
podobné rozložení běžné. To dokazuje i znázornění zaměstnaných stálých a sezonních
průvodců na dotazovaných památkách – viz Příloha E, Graf 6: Počty průvodců
na zkoumaných památkách. Odpovědi jsou však procentuálně relativně podobné, výrazné
rozdíly se neobjevují. Avšak pouze u 9 charakteristik zvolili stálí průvodci možnost „cítím
se v tom jistě“ častěji než průvodci sezonní, hypotéza H2 B se tedy nepotvrdila, jak je patrné
v Příloze E, Tabulka 13: Srovnání vnímání vlastních charakteristik podle typu památky
(státní/soukromá).
3) Zjistit, jak probíhá školení/vzdělávání průvodců.
Podle odpovědí nejvíce průvodců absolvovalo náslechy zkušených průvodců. 58 průvodců
(téměř 80 %) prošlo jednorázový školením a ten samý počet samostudiem Dohromady
však jen 46 dotazovaných (63 %) uvedlo zároveň jednorázové školení a samostudium
(hypotéza H3A tak neplatí, neboť to je pouze nadpoloviční většina). Tři respondenti prošli
pouze samostudiem, konkrétně průvodci: stálý na státním hradě, sezonní na státní výstavě
historických nálezů a sezonní na soukromé technické památce. Čtyři průvodci absolvovali
pouze náslechy a samostudium – dva z nich pracují jako sezonní průvodci na soukromém
zámku, jeden je sezonním průvodcem na státním zámku a jeden sezonním na státním
hradě.
Tabulka 6 – Školení/vzdělávání, kterým respondenti prošli
ŠKOLENÍ/VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÝM PRŮVODCI PROŠLI

Náslechy zkušených průvodců
Jednorázové školení (základy průvodcovské práce, BOZP, prohlídka
objektu s nadřízeným pracovníkem)
Samostudium

Absolutní
hodnoty

V%
(73 = 100 %)

60

82,2

58

79,5

58

79,5
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Kurz mimo průvodcovskou praxi, využitelný do této praxe (rétorika,
dějiny každodennosti apod.)
Supervize
Studium VŠ (zaměřená na historii a hmotné památky, historie,
pedagogika českého jazyka a dějepisu, památková péče)
Školení/kurz pořádané mimo NPÚ, ale s ohledem na průvodcovskou
činnost
Dvouletý rekvalifikační kurz památkové péče
Jednoletý kurz pro pracovníky památkové péče

17

23,3

15

20,5

6

8,2

3

4,0

1
1

1,4
1,4

Probíhá vzdělávání průvodců na státních a soukromých objektech odlišnými
formami/metodami?
Porovnání vzdělávání probíhajícího na soukromých a státních památkách nabízí následující
tabulka. Srovnatelné je absolvování náslechů, samostudia a studia VŠ. Všechny ostatní
uvedené formy/metody vzdělávání absolvovalo o něco více průvodců ze státních památek
než ze soukromých (včetně jednorázového školení, u kterého byl dokonce rozdíl
nejpatrnější – téměř 20 %, hypotéza H3B je tak potvrzena).
Tabulka 7 – Srovnání absolvovaného vzdělávání, kterým respondenti prošli
Památky
Vzdělávání
Náslechy
Jednorázové školení
Samostudium
Supervize
Kurz mimo průvodcovskou praxi, využitelný do této praxe
Studium VŠ
Školení/kurz pořádané mimo NPÚ, ale s ohledem na průvodcovskou činnost
Dvouletý rekvalifikační kurz památkové péče
Jednoletý kurz pro pracovníky památkové péče

Státní
v%

82,1
83,9
78,6
23,2
27,8
7,1
5,4
1,8
1,8

Soukromé
v%

82,4
64,7
82,4
11,8
11,8
11,8
0,0
0,0
0,0

4) Zjistit, zda by průvodci ocenili organizované vzdělávání přímo v rámci práce průvodce
(ano/spíše ano).
Dohromady by 30 průvodců (41 %) určitě ocenilo rozšířené vzdělávání, spíše ocenilo 27
(37 %). Spíše by další organizované vzdělávání neocenilo 15 průvodců (21 %) a určitě ne
pouze 1 průvodce (necelá 2 %). Kladně se k případnému rozšíření organizovaného
vzdělávání vyslovilo 57 průvodců (78 %) a záporně 16 (22 %). Hypotéza H4A je tedy
potvrzena.

53

Zjistit, zda se liší preference organizovaného vzdělávání podle toho, jestli průvodce již
dříve provázel na jiné památce či nikoliv.
Podle dřívějších zkušeností s provázením na jiných památkách je pro rozšíření vzdělávání
více průvodců, kteří dříve jinde neprovázeli (konkrétně 40, tedy 87 %), zatímco z těch kteří
už dříve provázeli na jiném objektu je pro pouze 18, tedy 66,6 %, čímž je hypotéza H4 B
potvrzena (viz Příloha E, Tabulka 16: Zájem o rozšíření vzdělávání podle zkušeností).
Procentuálně tento rozdíl není tak výrazný, ale naznačuje tendenci, že ti průvodci, kteří už
dříve někde provázeli, nasbírali o něco více zkušeností a praxe. Celkově je však patrná
chuť či potřeba dále se v oblasti průvodcovské práce vzdělávat. Podle typu památky
(Příloha E, Tabulka 14 – Zájem o rozšíření vzdělávání podle typu památky) je více
průvodců pro rozšíření organizovaného vzdělávání v soukromém (82,3 %) než ve státním
(76,8 %) sektoru, tudíž hypotéza je vyvrácena. Co se týče zkušeností průvodců, zatímco
u bývalých by byl zájem a nezájem o rozšíření vzdělávání v rámci průvodcovské činnosti
poměrně vyrovnaný, současní průvodci se více rozcházejí ve svých preferencích – ti, kteří
už dříve provázeli na jiné památce (a dá se předpokládat, že jsou zkušenější), stojí o toto
vzdělávání mně než ti, kteří provázeli doposud pouze na jedné památce (Příloha E,
Tabulka 16: Případný zájem o rozšíření vzdělávání podle zkušeností).
Zjistit, jaká témata a jaké metody vzdělávání by průvodci ocenili.
Preferovaná témata (oproti současnosti rozšířeného) organizovaného vzdělávání jsou
následující: historie obecně/historie konkrétní památky, vývoj, dějiny každodennosti (22);
komunikace, rétorika (20); krizové situace a první pomoc (12); práce se skupinou (6); další
(9) – etika, pravomoci průvodců, didaktika, muzejní činnost, běžné situace, ukázky
průvodcovské práce na jiném objektu, představení objektu, personálu a plánovaných akcí
na danou sezónu, etymologie a topografie. Mezi metodami tohoto vzdělávání se nejčastěji
objevila přednáška (18), poté praxe (14), modelové situace (13), nácvik (10), exkurze (8),
přednáška s nácvikem/ukázkou (7), workshop (3) a také instruktážní video (2). Hypotéza
H4C tak byly vyvrácena.
Zjistit jaké jsou důvody nechuti respondentů k účasti na organizovaném vzdělávání.
Čtyři respondenti neodpověděli, někteří uvedli více důvodů. Čtyři respondenti preferují
samostudium (tj. pouhých 25 %, což vyvrací hypotézu H4D). Podle tří respondentů je
každý průvodce originál a vyhovuje mu jiný přístup (ke vzdělávání i samotné
průvodcovské činnosti). Třikrát bylo uvedeno, že se většina dovedností vytříbí praxí (např.
54

s využitím zpětné vazby od nadřízených/kolegů). Dvakrát byla zmíněna specifičnost každé
památky, a vzdělávání by tedy mělo být uzpůsobené podmínkám a potřebám dané
památky. Podle dvou respondentů by měl mít každý průvodce přehled a základní znalosti
už před nástupem. Dále byl zmíněn dostatek současných kurzů, časová vytíženost,
chybějící motivace (vzhledem k finančnímu ohodnocení) a názor, že stačí stávající
náslechy (případně diskuse se služebně staršími průvodci) a samostudium.
4.4.2 Dotazník B. Nadřízení

Z celkového počtu 16 respondentů působí na státní památce 14 dotazovaných nadřízených
(88 %) a na soukromé 2 nadřízení (12 %). Dotazník vyplnilo devět kastelánů, tři vedoucí
průvodců, dva ředitelé, jeden zástupce kastelána a jedna stálá průvodkyně. Jejich působiště
znázorňuje Příloha E, Graf 5: Působiště dotazovaných nadřízených. Počty průvodců na
jednotlivých památkách a jejich rozložení (stálí versus sezonní) jsou součástí Přílohy E,
Graf 6: Počty průvodců na zkoumaných památkách
1) Zjistit, které charakteristiky jsou z pohledu nadřízených pro činnost průvodce
nejdůležitější (které by případně měly být předmětem vzdělávání).
Důležitost průvodcovských charakteristik podle nadřízených znázorňuje následující
tabulka. Sedm nejdůležitějších charakteristik je vyznačeno šedou barvou. Jako
nejdůležitější však shodně označilo všech 16 dotazovaných nadřízených plynulost a živost
výkladu (z charakteristik v oblasti komunikace) a dvě charakteristiky z oblasti
metodiky/didaktiky – srozumitelnost a smysluplná návaznost obsahu prohlídky. Hypotéza,
H1A se tak nepotvrdila, neboť odborné znalosti průvodců jsou až na osmém místě.

1. Plynulost a živost výkladu
2. Srozumitelnost obsahu

16 (100)
16 (100)

0
0

nepotřebné
celkem (v %)

žádoucí, ale ne
nezbytné
celkem (v %)

Jak vnímají jednotlivé CHARAKTERISTIKY
průvodců jejich nadřízení.

velmi důležité
celkem (v %)

Tabulka 8 – Důležitost průvodcovských charakteristik podle jejich nadřízených

0
0
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3. Smysluplná návaznost obsahu
4. Slovní zásoba
5. Relevantnost informací
6. Udržování kontaktu s návštěvníky (oční kontakt)
7. Přizpůsobení výkladu složení skupiny
8. Odborné znalosti (obsah výkladu)
9. Intonace
10. Kultivovanost (zevnějšku i mluvy)
11. Reakce na mimořádné situace, schopnost improvizace
12, Trpělivost
13. Souvislosti, zasazení údajů do kontextu
14. Rychlost řeči
15. Rozvržení času při jednotlivých zastaveních
16. Širší rozhled (umí zodpovědět i dotazy mimo samotný výklad)
17. Autorita
18. Odpovídající neverbální komunikace (mimika, gestikulace)
19. Smysl pro humor
20. Zapojení návštěvníků/udržení pozornosti (otázky apod.)
21. Charisma

16 (100)
14 (87,5)
14 (87,5)
13 (81,3)
13 (81,3)
12 (75,0)
12 (75,0)
12 (75,0)

0
2 (15,5)
2 (15,5)
3 (18,8)
3 (18,8)
4 (25,0)
4 (25,0)
4 (25,0)

0
0
0
0
0
0
0
0

11 (68,8)
11 (68,8)
9 (56,3)
9 (56,3)
7 (43,8)
4 (25,0)
4 (25,0)
4 (25,0)
3 (18,8)
2 (15,5)
2 (15,5)

5 (31,3)
5 (31,3)
7 (43,8)
7 (43,8)
9 (56,3)
12 (75,0)
12 (75,0)
11 (68,8)
12 (75,0)
13 (81,3)
14 (87,5)

0
0
0
0
0
0
0
1 (6,3)
1 (6,3)
1 (6,3)
0

2) Zjistit, jak probíhá vzdělávání (příprava) průvodců na dotazovaných památkách.
Na 15 z 16 památek probíhá jednorázové školení a taktéž na 15 náslechy. Samostudium
(které by mělo být samozřejmostí) uvedlo pouze 14 respondentů. Na 10 objektech probíhá
supervize, která je vhodným nástrojem zajišťování kvality průvodců. Hypotéza H1 je tak
vyvrácena, neboť na většině památek probíhá více forem/metod vzdělávání než samotné
jednorázové školení.
Tabulka 9 – Formy/metody vzdělávání na jednotlivých objektech
Metoda vzdělávání
Jednorázové školení
Náslechy
Samostudium
Supervize
Teambuilding s ohledem na průvodcovskou činnost a specifika objektu
Metodické vedení team leaderem
Studování odborných článků

Absolutně

15
15
14
10
1
1
1

%

93,8
93,8
87,5
62,5
6,3
6,3
6,3
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3) Zjistit, zda plánují na jednotlivých objektech rozšiřovat nabídku vzdělávacích aktivit
pro své průvodce.
Na 12 památkových objektech (75 %) rozšíření současného vzdělávání neplánují (hypotéza
H3A platí) – z toho 10 je státních a 2 soukromé. Nabídku vzdělávání průvodců by naopak
rádi rozšířili pouze na 4 památkách (25 %) – a všechny z nich jsou státní.
Zjistit, jaká témata by případně měla být probírána a jaké metody vzdělávání použity.
„V rámci školení i mimo něj plánujeme zajímavé přednášky i nácviky situací. Témata jsou
shodná se školením (bezpečnost, zdravověda apod.). Pokus udělat v rámci školení
dobrovolný druhý den s výletem do okolí, aby průvodci poznali, o čem vyprávějí a na co
ukazují z oken, bohužel vyšel na prázdno…“ (státní hrad, kastelán, 25 sezonních
průvodců). „Znalosti bychom rádi doplňovali formou přednášek či workshopů.“ (státní
hrad, stálá průvodkyně, 2 stálí a 17 sezonních průvodců). „Praktické ukázky vhodného
a nevhodného za pomoci nyní zpracovávaných videí několika výkladů zkušených
průvodců. Názorné ukázky typu přístupů, úpravy výkladu v reakci na skupinu,
upravenost…“ (státní hrad, kastelán, 2 stálí a 16 sezonních průvodců). Jeden respondent
témata a metody nespecifikoval. Hypotéza H3 B tak nebyla jednoznačně potvrzena, neboť
nácviky situací na dvou ze tří objektů plánují zařadit, ale (mimořádné) situace pouze na
jednom.
Zjistit, proč na památkových objektech neplánují rozšířit nabídku vzdělávání.
Nejčastěji, avšak pouze dvakrát byl zmíněn nedostatek financí (hypotéza H3C je
potvrzena); dále průvodci neprojevují zájem; vedení objektu je přetížené administrativními
povinnostmi; pro provoz objektu to není zatím nutné; před organizovaným vzděláváním
upřednostňuje vedení osobní příklady a individuální poradenství přímo v praxi; „současná
metodická práce a celý vstupně-adaptační proces je dostačující“ a není pro rozšíření
vzdělávání prostor; absence potřebných (a finančně dostupných) odborníků; různá úroveň
sezonních průvodců (a tedy obtížně nastavitelná úroveň případného kurzu).
4.4.3 Dotazník C. Návštěvníci
Rozložení respondentů podle věku je velmi nerovnoměrné – 133 dotazovaných (76 %)
patří do rozmezí 19–29 let. Druhou nejpočetnější skupinou je ta ve věku 50–59 let
(22 respondentů, tedy 13 %). Ostatní tři věkové skupiny nepřekračují 5 % (Příloha E,
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Graf 7: Věk dotazovaných návštěvníků). Šerák (2009, s. 131) uvádí, že věková skupina
19–25 let je podle výzkumu účastníků ZVD nejvíce zastoupena. S tímto poznatkem se tedy
toto rozvrstvení přibližně shoduje, ale hlavní příčinou rozložení v tomto šetření je
pravděpodobně spíše způsob distribuce dotazníků, který nezajistil početnější zastoupení
ostatních věkových skupin.
Dotazovaní návštěvníci zavítají na prohlídku památky nejčastěji dva až pětkrát za rok
(80 respondentů, tedy 46 %), 44 respondentů jednou ročně (25 %), 37 dotazníků bylo
vyplněno občasnými návštěvníky – ti neabsolvují prohlídky s průvodcem každý rok
(21 %), a nejméně početná je skupina respondentů navštěvujících památky šest a vícekrát
za rok – těch je 13 (8 %).
1) Zjistit, kterých charakteristik průvodců si návštěvníci památek nejvíce všímají.
Sedm, návštěvníky nejvíce vnímaných, charakteristik průvodců je v tabulce vyznačeno
šedě. Pouze 2 z nich jsou v rámci komunikace (plynulost, intonace, případně kultivovanost
mluvy), tudíž není možné tvrdit, že pro návštěvníky jsou nejdůležitější charakteristiky
právě v oblasti komunikace (hypotéza H1 je vyvrácena).
Tabulka 10 – Návštěvníky nejvíce vnímané charakteristiky průvodců
Charakteristiky průvodců
1. Plynulost a živost výkladu
2. Srozumitelnost obsahu
3. Odborné znalosti průvodce (obsah výkladu)
4. Širší rozhled (umí zodpovědět i dotazy mimo samotný výklad)
5. Smysl pro humor
6. Kultivovanost (zevnějšku i mluvy)
7. Intonace
8. Udržování kontaktu s návštěvníky (oční kontakt)
9. Souvislosti, zasazení údajů do kontextu
10. Reakce na mimořádné (nečekané) situace, schopnost improvizace
11. Rychlost řeči
12. Charisma
13. Přizpůsobení výkladu složení skupiny (děti, senioři, odborníci)
14. Smysluplná návaznost obsahu
15. Zapojení návštěvníků/udržení pozornosti (otázky apod.)
16. Odpovídající neverbální komunikace (mimika, gestikulace)
17. Slovní zásoba

Absolutně
139
116
111
110
109
98
89
84
81
80
78
70
69
66
65
59
56

%
79,9
66,7
63,8
63,2
62,6
56,3
51,1
48,3
46,6
46,0
44,8
40,2
39,7
37,9
37,4
33,9
32,2
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18. Relevantnost informací
19. Trpělivost
20. Rozvržení času při jednotlivých zastaveních
21. Autorita
22. Ostatní

48
29
28
17
6

27,6
16,7
16,1
9,8
3,4

Mezi šesti „ostatními“ položkami se vyskytlo: „Zda počká, až si všichni vše prohlédnou
a teprve potom pokračuje ve výkladu; nezačíná výklad v případě, že ještě nemá celou
skupinu shromážděnou na příslušném místě.“, dále: „Hlasitost výkladu a "průraznost"
hlasu, také čekání na celou skupinu před pokračováním výkladu, stavění se ke všem
členům skupiny čelem (pokud je to možné), aby všichni dobře slyšeli, opakování dotazů,
které návštěvník "zakuňkal" před tím, než odpoví (pokud je to třeba). Zdůrazněna byla
ještě upravenost, intonace („proč skoro všichni průvodci zakončují oznamovací větu
rostoucí intonací?“) a kultivovanost mluvy spíše než zevnějšku. Tyto tři body ovšem již
byly zahrnuty v dotazníku.
2) Zjistit, jaké jsou hlavní důvody, proč dospělí jedinci navštěvují památky.
Nejčastějším důvodem návštěvy památek je poznání něčeho nového (tedy vzdělávací
aspekt a hypotéza H2A je tak potvrzena). 72 % respondentů tedy navštěvuje památky kvůli
poznání, 55 % kvůli oblibě památek a historie, pro 47 % návštěvníků to bývá součást
většího výletu, pro 30 % zábava, 15 % respondentů doprovází své děti/partnery apod.
a jeden respondent uvedl profesní důvody (bylo možné uvést více důvodů).
Zjistit, zda se důvody k návštěvě památek liší podle věku.
Poznání je důvodem k návštěvě památek pro pouhých 28,6 % respondentů ve věku 60 let
a více, na druhé straně pro ty ve věku 40–49 let celých 100 % (v této skupině však byli
pouze 4 tázaní). Návštěvníci v rozmezí 19–29 a 50–59 let vyhledávají poznání v 74 %,
respektive 73 % případů. V poslední věková skupině, od 30 do 39 let, touží po poznání
polovina respondentů. U ostatních důvodů jsou rozdíly již o něco menší, např. zábavou je
prohlídka pro nejmladší věkovou skupinu (56,2 %), ale jen pro 22,7 % 50–59letých.
O 32 % se liší obliba památek a historie jako důvod k absolvování komentované prohlídky
u návštěvníků v rozmezí 40–49 let (75 %) a těch nejstarších (42,9 %). Hypotéza H2B je
však vyvrácena). Všechny odpovědi jsou zaznamenány v Příloze E, Tabulka 18: Důvod
k návštěvě památek podle věku.
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Zjistit, zda se důvody k návštěvě památek liší podle dosaženého vzdělání.
Podle dosaženého vzdělání vyplnili dotazník 2 respondenti se ZŠ, 84 se SŠ, 7 s VOŠ
a 82 s VŠ. Toto rozložení z pohledu participace na dalším vzdělávání přibližně
koresponduje s výzkumem Šeráka (2009, s. 133), pouze počet respondentů s dosaženým
středoškolským a vysokoškolským vzděláním, jsou v mém šetření naopak, v Šerákově
výzkumu převažují o 9 % respondenti s VŠ. Následující graf znázorňuje relativní četnost
odpovědí podle vzdělání respondentů. Pokud započítáme i 2 respondenty se ZŠ, potom
hypotéza H2C platí (zejména u prohlídky jako součásti větších výletů).

Graf 2 – Důvod návštěvy památek podle dosaženého vzdělání
4.4.4 Srovnání výstupů z jednotlivých dotazníků
1) Srovnat vnímání charakteristik průvodců z jednotlivých úhlů pohledu.
Podle očekávání se vnímání jednotlivých charakteristik z pohledu průvodců, jejich
nadřízených a návštěvníků liší (hypotéza H1 potvrzena). V následující tabulce je ve
sloupcích A (průvodci), B (jejich nadřízení), C (návštěvníci) u každé charakteristiky číslo,
které značí pořadí charakteristik, jak byly srovnány v tabulkách 5, 8 a 11. Černě vyznačené
jsou charakteristiky, které jsou pro nadřízené a zároveň pro návštěvníky důležitější, než jak
si jimi jsou jistí sami průvodci, a které by měly být hlavním obsahem případného
rozšířeného vzdělávání průvodců. Jedná se zejména o plynulost a živost výkladu, u nichž
se návštěvníci a nadřízení průvodců shodují v tom, že jsou pro průvodce nejdůležitější.
Naopak největší shoda všech tří skupiny panuje u charakteristiky srozumitelnost obsahu,
dále se poměrně shodují souvislosti, zasazení do kontextu. Zajímavé rozdíly se objevují
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např. v případě širšího rozhledu, který je důležitý pro návštěvníky, ale nadřízení ho tolik
neakcentují a průvodci s ním poměrně mají problémy. Naopak smysluplná návaznost
obsahu je pro nadřízené velmi důležitou charakteristikou, průvodci ji poměrně zvládají, ale
pro návštěvníky není až tak důležitá.
Tabulka 11 – Porovnání pohledů na charakteristiky průvodců
CHARAKTERISTIKY
ODBORNOST
Odborné znalosti průvodce (obsah výkladu)
Souvislosti, zasazení do kontextu
Širší rozhled (umí zodpovědět i dotazy mimo samotný výklad)
Relevantnost informací
KOMUNIKACE
Plynulost a živost výkladu
Intonace
Rychlost řeči
Slovní zásoba
Udržování kontaktu s návštěvníky (oční kontakt)
Odpovídající neverbální komunikace (mimika, gestikulace)

A

B

C

5
11
15
10

8 3
13 9
16 4
5 18

14
1
20
9
13
2

1 1
9 7
14 11
4 17
6 8
18 16

3
8
19
21
18

2
3
20
7
15

2
14
15
13
20

7
17
4
16
12
5

21
17
10
11
12
19

12
21
6
10
19
5

METODIKA/DIDAKTIKA
Srozumitelnost obsahu
Smysluplná návaznost obsahu
Zapojení návštěvníků/udržení pozornosti (otázky apod.)
Přizpůsobení výkladu složení skupiny (děti, senioři, odborníci)
Rozvržení času při jednotlivých zastaveních
OSOBNOST
Charisma
Autorita
Kultivovanost (zevnějšku i mluvy)
Reakce na mimořádné (nečekané) situace, schopnost improvizace
Trpělivost
Smysl pro humor

2) C2A: Srovnat postoje průvodců a jejich nadřízených k (rozšíření) organizovaného
vzdělávání.
V případě průvodců je zcela zřetelný kladný postoj k rozšíření organizovaného vzdělávání
(78 % jich je pro), ale naprosto opačně se staví k rozšiřování organizovaného vzdělávání
jejich nadřízení. Na 75 % dotazovaných objektů neplánují nabízet další vzdělávací aktivity
svým průvodcům (hypotéza potvrzena). Minimálně na těchto objektech se tedy nedá
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očekávat výrazný posun kvality průvodců, pokud nebudou oni sami hledat možnosti jak se
dále rozvíjet.

Pro

Proti

78 %

75 %

22 %
Průvodci

25 %
Nadřízení

Graf 3 – Preference rozšíření vzdělávání z pohledu průvodců a nadřízených
Zjistit, zda se liší preference obsahů a metod vzdělávání u průvodců a jejich nadřízených.
K obsahu a metodám vzdělávání se vyjádřili pouze nadřízení ze tří objektů, ale vše, co
zmínili, se objevilo i u preferencí průvodců (bezpečnost práce, 1. pomoc, reakce na složení
skupiny a z metod přednášky, nácviky situací, workshopy,

praktické ukázky,

videotrénink). Avšak průvodci by ocenili mnohem širší paletu jak obsahů, tak zvolených
metod vzdělávání (což je logické zejména vzhledem k jejich počtu). Hypotéza

H2B tedy

potvrzena není, neboť se preference obsahů a metod vzdělávání se u průvodců a jejich
nadřízených liší, a to především množstvím preferovaných témat a metod.
4.4.5 Výsledky šetření
Ačkoliv na dotazovaných památkových objektech neplánují rozšiřovat vzdělávání svých
průvodců, sami průvodci by je uvítali (ovšem nelze to zobecnit – průvodci a zástupci
památek evidentně pochází z různých památkových objektů, pouze někteří nejspíš pracují
na tom stejném objektu). Ze srovnání preferencí jednotlivých průvodcovských
charakteristik ze všech tří úhlů (viz Tabulka 11) můžeme usuzovat, že se potřeba
vzdělávání vztahuje především k plynulosti a živosti výkladu, rychlosti řeči, udržování
kontaktu s návštěvníky, přizpůsobení výkladu složení skupiny a reakci na mimořádné
situace. Tyto charakteristiky je možné rozvíjet zejména následovně:
Plynulost a živost výkladu průvodce, rychlost jeho řeči a udržování kontaktu s návštěvníky
je možné rozvíjet například videotréninkem (viz 2.3.1), například v rámci prohlídky
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průvodce natočit a poté mu přehrát jeho vystoupení a rozebrat s ním jednotlivé
problematické aspekty. Také je možné podat zpětnou vazbu v rámci supervize či náslechů.
První dvě charakteristiky je též možné procvičovat různými interaktivními metodami.
Přizpůsobení výkladu složení skupiny je částečně nutné zahrnout do samostudia a vlastní
přípravy. Vhodná je také diskuse se zkušenějšími průvodci a náslechy na různých typech
prohlídky (s různými návštěvníky). K jistému zautomatizování reakcí na mimořádné
situace dochází postupem praxe. Je však nutné vědět, jak se zachovat, pokud se něco
nečekaného stane, i když k tomu doposud třeba nikdy nedošlo. Zde je opět na místě
diskuse s ostatním průvodci, rozbor situací a nácvik modelových situací. Tuto analýzu
vzdělávacích potřeb ještě doplňují poznatky získané v kapitole 4.4.1.
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5 ZÁVĚR
Zájmové vzdělávání dospělých stojí stále trochu v pozadí zájmu některých jedinců
a organizací. Má však potenciál kladně ovlivňovat kvalitu života a psychickou pohodu
dospělých jedinců. Velkou roli v organizovaném ZVD hraje lektor a míra jeho
profesionality. K profesionalizaci lektorů ZVD však pravděpodobně nedojde dříve, než
vzroste zájem dospělých o takovou formu trávení volného času. Největším specifikem
těchto lektorů se tedy jeví nadšení pro věc a procento amatérů pohybující se v ZVD (oproti
např. dalšímu profesnímu vzdělávání dospělých). Na druhou stranu může být tato situace
(lektor jako volná živnost) vnímána jako prostor pro seberealizaci bez nutnosti mít nějaký
certifikát a XY potřebných osvědčení (neplatí to v celém ZVD – např. pro sportovní
trenéry). Přesto by však měl splňovat některé základní požadavky, které jsem se pokusila
shrnout v kapitole 2.2.2.
Do sféry ZVD spadá i návštěva památek s odborným výkladem průvodce. Ta je jednou
z možností, jak se zapojit do (neformálního) vzdělávání. Jako vzdělávací aktivitu (možnost
poznání něčeho nového) ji v provedeném šetření uvedlo 72 % respondentů z řad
návštěvníků. Z pohledu vzdělávání dospělých by se prohlídka památkového objektu dala
zařadit mezi přednášku s názornými ukázkami. Avšak její velkou nevýhodou je (z pohledu
specifik a požadavků na učení se dospělých) většinová pasivita návštěvníků jako účastníků
vzdělávání. Ta ale nemusí být vždy pravidlem. Kvalitní průvodce by měl být nejen
lektorem, ale také animátorem, který dokáže návštěvníky co nejvíce zapojit do předkládané
problematiky, minimálně v rovině fantazijní, a který podnítí jejich zájem o další zájem
v oblasti historie, kulturního dědictví, památkové péče, umění apod. či alespoň návštěvě
dalších památek. Základní charakteristiky, které by měl průvodce jako lektor ZVD
splňovat, jsou součástí Tabulky 4. Tyto odborné, metodické a didaktické, komunikační
a rétorické a osobnostní charakteristiky se následně staly jedním z předmětů uvedeného
šetření.
Aby se průvodce nestal pouhým „kolovrátkem odříkávajícím nazpaměť naučený text“,
který většinu návštěvníků odradí od dalších návštěv historických památek, měl by splňovat
několik základních charakteristik. Právě plynulost a živost výkladu byla v provedeném
šetření spatřována jako nejdůležitější pro návštěvníky (zmínilo ji 80 % respondentů) i pro
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nadřízené průvodců (100 %). Druhým požadavkem se stala srozumitelnost obsahu (taktéž
pro 100 % nadřízených a 67 % návštěvníků). Návštěvníci dále uvedli oborné znalosti
(obsah výkladu) a širší znalosti průvodce (téměř shodně kolem 63 %), zatímco opět 100 %
nadřízených akcentovalo smysluplnou návaznost obsahu. Nejvíce průvodců uvedlo jako
svou silnou stránku v provázení právě smysluplnou návaznost obsahu, udržování kontaktu
s návštěvníky, srozumitelnost obsahu a plynulost a živost výkladu. Avšak návaznost
a plynulost a živost výkladu dělá zároveň i čtyřem, respektive pěti průvodců určité
problémy. Rozdílné vnímání průvodcovských charakteristik u jednotlivých průvodců může
naznačovat i různou kvalitu těchto průvodců (která je v NPÚ alespoň částečně kontrolována pracovníky z ústředních pracovišť a na některých památkách ve státním i soukromém
sektoru prostřednictvím supervizí).
Součástí šetření bylo také zjistit současnou úroveň vzdělávání průvodců na památkových
objektech.

Kolem

80 %

průvodců

absolvovalo

náslechy,

jednorázové

školení

a samostudium. Ostatní možnosti byly mnohem méně časté. Respondenti z řad
nadřízených uvedli stejné metody a navíc ještě v 10 případech ze 16 právě supervizi.
Průvodci sami by spíše ocenili rozšíření organizovaného vzdělávání (78 %), zejména
v oblastech historie, komunikace a rétoriky a krizových situacích. Nadřízení však v 75 %
neplánují další rozšiřování. Tato situace se odvíjí od nedostatku finančních prostředků,
nepotřebnosti, či personálního obsazení jednotlivých objektů apod. Podle výsledků tohoto
šetření se tedy v rámci zahrnutých 16 památek v blízké budoucnosti nedá očekávat
výraznější rozvoj vzdělávání průvodců (pouze na 4 památkách je plánovaný).
Zdá se tedy, že zvyšování kvality jak lektorů ZVD, tak průvodců po památkách leží z velké
míry na samotných lektorech/průvodcích. Ostatně, požadavky celoživotního učení se jsou
toho dokladem. Doufejme, že v rámci profesionalizace (nejen ve sféře dalšího vzdělávání
dospělých), bude rozvíjeno více projektů

jakým v současnosti je Národní soustava

kvalifikací, ale že případná profesionalizace neubere, naopak zvýší nadšení a chuť lektorů
zájmového vzdělávání k seberozvoji a rozvoji počtu zájemců o další vzdělávání.
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PŘÍLOHA A
DESATERO KVALITNÍHO LEKTORA
„1. Kvalitní lektor je vždy čestný ve vztahu k zaměstnavateli, zadavateli i účastníkům
vzdělávání (ke klientovi). Dodržuje etický kodex a další dohodnutá pravidla.
2. Je respektovanou osobností, odborníkem s komplexními a aktuálními poznatky v oboru,
ve kterém působí.
3. Dělá svou práci rád a vnímá ji jako poslání. Je vstřícný a přátelský, trpělivý a empatický.
Má autoritu, povzbuzuje a vede účastníky, je předvídavý, kreativní a schopný improvizace.
4. Neustále aktualizuje své lektorské a odborné kompetence, účastní se vzdělávacích
a rozvojových akcí, studuje odborné zdroje, popř. sám publikuje.
5. Přijímá supervizi své práce jako cestu ke kvalitě.
6. Analyzuje a respektuje potřeby klienta v rámci své odbornosti a zadání. Dosahuje cílů,
které se zavázal naplnit.
7. Dokáže provést klienta procesem přípravy, realizace a evaluace vzdělávacího procesu.
8. Zná širokou škálu metod a technik vzdělávání a využívá je s ohledem na obsah a cíle
vzdělávání i cílovou skupinu.
9. Je schopen týmové spolupráce.
10.

Šíří

a

podporuje

dobré

jméno instituce

svou

profesionalitou,

chováním

a vystupováním.“
(Pracovní skupina AIVD ČR, 2012, s. 3)
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PŘÍLOHA B
DOTAZNÍK A – PRO PRŮVODCE
PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ PRŮVODCŮ NA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTECH
Milí průvodci,
část své bakalářské práce věnuji i průvodcům po památkách (jakožto lektorům zájmového
vzdělávání). Výstupem by měly být nejdůležitější charakteristiky průvodců a přehled
současného stavu jejich vzdělávání. Prosím Vás o cca 20 minut zamyšlení se nad Vaší
průvodcovskou praxí a zkušenostmi a vyplnění tohoto anonymního dotazníku. Moc Vám
děkuji a přeji úspěšné provázení.
Karolína Bednaříková
Studentka katedry andragogiky a personálního řízení, FF UK
*Povinné pole
1. JSTE PRŮVODCE/KYNĚ: *
o
o

současný
bývalý

2. PRACUJETE JAKO PRŮVOD/KYNĚ: *
o
o

sezonní
stálý

3. PROVÁZÍTE NA PAMÁTCE: *
o
o

státní
soukromé

4. KONKRÉTNĚ: *
o
o
o
o

na hradě
na zámku
v klášteře
jiné: ……………………

5. JAKÁ BYLA VAŠE MOTIVACE K PROVÁZENÍ? *
Můžete zaškrtnout více odpovědí.
rodinný vzor
kamarádi
škola (praxe)
vlastní zájem
inzerát
jiné: ……………………

6. CO JSTE OD PROVÁZENÍ OČEKÁVALI?
……………………
7. SPLNILO SE VÁM TO?
……………………
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Mám s tím určité
problémy.

Obvykle s tím
nemám problémy.

Cítím se v tom jistě
(jsou to moje
nejsilnější stránky
v provázení)

8. JAK BYSTE „OHODNOTILI“ NÁSLEDUJÍCÍ
CHARAKTERISTIKY V RÁMCI VAŠEHO PŮSOBENÍ JAKO
PRŮVODCE? *
1. Odborné znalosti (obsah výkladu)
2. Souvislosti, zasazení údajů do kontextu
3. Širší rozhled (umí zodpovědět i dotazy mimo samotný
výklad)
4. Plynulost a živost výkladu
5. Intonace
6. Rychlost řeči
7. Slovní zásoba
8. Udržování kontaktu s návštěvníky (oční kontakt)
9. Odpovídající neverbální komunikace (mimika, gestikulace)
10. Srozumitelnost obsahu
11. Smysluplná návaznost obsahu
12. Relevantnost informací
13. Zapojení návštěvníků/udržení pozornosti (otázky apod.)
14. Přizpůsobení výkladu složení skupiny (děti, senioři,
odborníci)
15. Rozvržení času při jednotlivých zastaveních
16. Charisma
17. Autorita
18. Kultivovanost (zevnějšku i mluvy)
19. Reakce na mimořádné (nečekané) situace, schopnost
improvizace
20. Trpělivost
21. Smysl pro humor

9. JAKÝM ŠKOLENÍM ČI VZDĚLÁVÁNÍM JSTE PROŠLI? *
Můžete zaškrtnout více možností.
jednorázové školení (základy průvodcovské práce, BOZP, prohlídka objektu s
nadřízeným pracovníkem)
náslechy zkušených průvodců
supervize
jednoletý kurz pro pracovníky památkové péče
dvouletý rekvalifikační kurz památkové péče
školení/kurz pořádané mimo národní památkový ústav, ale s ohledem na
průvodcovskou činnost
kurz mimo průvodcovskou praxi, využitelný do této praxe (rétorika, dějiny
každodennosti apod.)
samostudium
jiné: ……………………
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10. OCENILI BYSTE ORGANIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍMO V RÁMCI PRÁCE PRŮVODCE (KURZY,
WORKSHOPY, EXKURZE APOD.)? *
o
o
o
o

spíše ano
ano
spíše ne
ne

11. POKUD SPÍŠE ANO/ANO, JAKÁ TÉMATA BY MĚLO OBSAHOVAT? A S VYUŽITÍM JAKÝCH
METOD BY TATO TÉMATA MĚLA BÝT PROBÍRÁNA (PŘEDNÁŠKA, NÁCVIK MODELOVÝCH
SITUACÍ, PRAKTICKÉ UKÁZKY APOD.)?
……………………
12. POKUD SPÍŠE NE/NE, PROČ NE?
……………………
13. PROVÁDĚLI JSTE DŘÍVE I NA JINÝCH PAMÁTKÁCH? NA JAKÝCH (TYP PAMÁTKY) A JAK
DLOUHO? *
ano/ne
……………………
14. KOLIK JE VÁM LET? *
……………………
15. ZDE JE PROSTOR PRO VAŠE PŘIPOMÍNKY ČI DOPLNĚNÍ (NAPŘ. CHYBĚJÍCÍ DŮLEŽITÉ
KOMPETENCE/CHARAKTERISTIKY PRŮVODCE).
……………………
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PŘÍLOHA C
DOTAZNÍK B – PRO NADŘÍZENÉ PRŮVODCŮ
PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ PRŮVODCŮ NA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTECH
Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, jehož výstup bude
součástí bakalářské práce, která se, mimo jiné, týká vzdělávání průvodců a jejich
nejdůležitějších charakteristik. Byla bych Vám vděčná za přibližně 15 minut Vašeho času
stráveného zamyšlením nad následujícími otázkami.
S poděkováním,
Karolína Bednaříková
Studentka katedry andragogiky a personálního řízení, FF UK a průvodkyně na hradě
Švihov
*Povinné pole
1. PŮSOBÍTE NA OBJEKTU: *
o
o

státním
soukromém

2. KONKRÉTNĚ: *
o
o
o
o

na hradě
na zámku
v klášteře
Jiné: ………………

3. JAKÁ JE VAŠE POZICE? *
o
o
o

kastelán
vedoucí průvodců
Jiné: ………………

4. KOLIK STÁLÝCH PRŮVODCŮ (PRŮMĚRNĚ ZA SEZÓNU) ZAMĚSTNÁVÁTE? *
………………

nepotřebné

žádoucí, ale ne
nezbytné

6. JAK DŮLEŽITÉ JSOU PRO VÁS JEDNOTLIVÉ
KOMPETENCE/CHARAKTERISTIKY PRŮVODCE? *

velmi důležité

5. A KOLIK SEZÓNNÍCH PRŮVODCŮ (PRŮMĚRNĚ ZA SEZÓNU) ZAMĚSTNÁVÁTE? *
………………

1. Odborné znalosti (obsah výkladu)
2. Souvislosti, zasazení údajů do kontextu
3. Širší rozhled (umí zodpovědět i dotazy mimo samotný výklad)
4. Plynulost a živost výkladu
5. Intonace
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6. Rychlost řeči
7. Slovní zásoba
8. Udržování kontaktu s návštěvníky (oční kontakt)
9. Odpovídající neverbální komunikace (mimika, gestikulace)
10. Srozumitelnost obsahu
11. Smysluplná návaznost obsahu
12. Relevantnost informací
13. Zapojení návštěvníků/udržení pozornosti (otázky apod.)
14. Přizpůsobení výkladu složení skupiny (děti, senioři,
odborníci)
15. Rozvržení času při jednotlivých zastaveních
16. Charisma
17. Autorita
18. Kultivovanost (zevnějšku i mluvy)
19. Reakce na mimořádné (nečekané) situace, schopnost
improvizace
20. Trpělivost
21. Smysl pro humor
7. JAK PROBÍHÁ PŘÍPRAVA PRŮVODCŮ NA VAŠEM OBJEKTU? *
Můžete zaškrtnout více odpovědí.
jednorázové školení (základy průvodcovské práce, BOZP, prohlídka objektu s
kastelánem/vedoucím průvodců apod.)
náslechy zkušených průvodců
supervize
jednoletý kurz pro pracovníky památkové péče
dvouletý rekvalifikační kurz památkové péče
školení/kurz pořádané mimo Národní památkový ústav, ale s ohledem na
průvodcovskou činnost
kurz mimo průvodcovskou praxi, využitelný do této praxe (rétorika, dějiny
každodennosti apod.)
samostudium
Jiné: ………………

8. PLÁNUJETE ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTI VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT VAŠICH PRŮVODCŮ? *
o
o

ano
ne

9. POKUD ANO, S VYUŽITÍM JAKÝCH METOD (PŘEDNÁŠKY, NÁCVIK MODELOVÝCH SITUACÍ,
PRAKTICKÉ UKÁZKY APOD.)? JAKÁ TÉMATA BY MĚLA BÝT ZAHRNUTA?
………………
10. POKUD NE, PROČ NE?
………………
11. ZDE JE PROSTOR PRO JAKÉKOLIV PŘIPOMÍNKY ČI DOPLNĚNÍ (NAPŘ. VÁM CHYBĚLA V
MOŽNOSTECH DŮLEŽITÁ VLASTNOST (APOD.) DOBRÉHO PRŮVODCE):
…………….
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PŘÍLOHA D
DOTAZNÍK C – PRO NÁVŠTĚVNÍKY

PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ PRŮVODCŮ NA PAMÁTKOVÝCH OBJEKTECH
Vážení návštěvníci českých památek,
přeji Vám pěkný den a prosím, zda byste z něj věnovali 5–10 minut na vyplnění tohoto
anonymního dotazníku. Jedná se o součást mé bakalářské práce, která se, mimo jiné,
zabývá činností průvodců na českých památkách. Pokud tedy OBČAS NĚJAKOU PAMÁTKU
S VÝKLADEM PRŮVODCE NAVŠTÍVÍTE, budu Vám za Vaše postřehy vděčná.
Děkuji Vám.
Karolína Bednaříková,
Studentka katedry andragogiky a personálního řízení, FF UK
1. KOLIKRÁT PRŮMĚRNĚ ZA ROK NAVŠTÍVÍTE PAMÁTKY S VÝKLADEM PRŮVODCE? *
o
o
o
o
o

památky nenavštěvuji
ne každý rok, ale občas nějakou navštívím
jednou
dva až pětkrát
šest a vícekrát

2. POKUD VNÍMÁTE OSOBNOST A VYSTUPOVÁNÍ PRŮVODCE, ČEHO SI VŠÍMÁTE NEJVÍCE (V
POZITIVNÍM I NEGATIVNÍM SMĚRU)? *
Můžete zaškrtnout více odpovědí, do kolonky "jiné" vypsat i více položek.
odborné znalosti průvodce (obsah výkladu)
souvislosti, zasazení údajů do kontextu
širší rozhled (umí zodpovědět i dotazy mimo samotný výklad)
plynulost a živost výkladu
intonace
rychlost řeči
slovní zásoba
udržování kontaktu s návštěvníky (oční kontakt)
odpovídající neverbální komunikace (mimika, gestikulace)
srozumitelnost obsahu
smysluplná návaznost obsahu
relevantnost informací
zapojení návštěvníků/udržení pozornosti (otázky apod.)
přizpůsobení výkladu složení skupiny (děti, senioři, odborníci)
rozvržení času při jednotlivých zastaveních
charisma
autorita
kultivovanost (zevnějšku i mluvy)
reakce na mimořádné (nečekané) situace, schopnost improvizace
trpělivost
smysl pro humor
jiné:…………..
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3. Z JAKÉHO DŮVODU NEJČASTĚJI NAVŠTĚVUJETE PAMÁTKY? *
Můžete zaškrtnout více odpovědí.
zábava
poznání něčeho nového
obliba památek a historie
bývá to součást větších výletů
jako doprovod dětí, partnera apod.
jiné: …………..

4. KOLIK VÁM JE LET? *
…………..
5. JAKÉ JE VAŠE NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ? (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ...) *
…………..
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PŘÍLOHA E
TABULKY A GRAFY SOUVISEJÍCÍ S DOTAZNÍKOVÝM ŠETŘENÍM

Jinde (7)
Zámek i hrad (6)
Hrad (34)

Zámek (26)

Graf 4 – Památkové objekty, na kterých respondenti provází (absolutní četnost)

Tabulka 12 – Vnímání jednotlivých charakteristik samotnými průvodci – seřazeno
podle nejsilnějších stránek průvodců; černě jsou vyznačeny charakteristiky, se kterými
má nejvíce průvodců určité problémy.
CHARAKTERISTIKY
1. Smysluplná návaznost obsahu
2. Udržování kontaktu s návštěvníky
3. Srozumitelnost obsahu
4. Plynulost a živost výkladu
5. Kultivovanost (zevnějšku i mluvy)
6. Slovní zásoba
7. Intonace
8. Odborné znalosti (obsah výkladu)
9. Smysl pro humor
10. Odpovídající neverbální komunikace
11. Souvislosti, zasazení údajů do kontextu
12. Širší rozhled (umí zodpovědět i dotazy mimo
samotný výklad)
13. Autorita
14. Relevantnost informací
15. Trpělivost
16. Charisma
17. Rychlost řeči

Nejsilnější
Nemám s tím
stránky
obvykle
(v %*)
problémy (v %)
52 (71,2)
19 (26,0)
51 (69,9)
18 (24,6)
48 (65,8)
24 (32,9)
48 (65,8)
20 (27,4)
45 (61,6)
27 (37,0)
44 (60,3)
27 (37,0)
41 (56,2)
32 (43,8)
40 (54,8)
32 (43,8)
40 (54,8)
32 (43,8)
39 (53,4)
34 (46,6)
37 (50,7)
33 (45,2)

Určité
problémy
(v %)
2 (2,7)
4 (5,5)
1 (1,4)
5 (6,8)
1 (1,4)
2 (2,7)
0
1 (1,4)
1 (1,4)
0
3 (4,1)

36 (49,3)

32 (43,8)

34 (46,6)
32 (43,8)
31 (42,5)
30 (41,1)
30 (41,1)

33 (45,2)
39 (53,4)
39 (53,4)
42 (57,5)
34 (46,6)

5 (6,8)
6 (8,2)
2 (2,7)
3 (4,1)
1 (1,4)
9 (12,3)

18. Rozvržení času při jednotlivých zastaveních

29 (39,7)

38 (52,1)

6 (8,2)

19. Zapojení návštěvníků/udržení pozornosti
(otázky apod.)

29 (39,7)

36 (49,3)

8 (11,0)
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20. Přizpůsobení výkladu složení skupiny (děti,
senioři, odborníci)
21. Reakce na mimořádné (nečekané) situace,
schopnost improvizace

27 (37,0)

33 (45,2)

26 (35,6)

42 (57,5)

13 (17,8)
5 (6,8)

*Relativní četnost je přepočtena na jednotlivé řádky, první číslo značí absolutní četnost
odpovědí.
Tabulka 13 – Srovnání vnímání vlastních charakteristik podle typu památky (státní/
soukromá) – šedý sloupec (100 % = 10) předkládá údaje o stálých průvodcích, bílý o
sezonních (100 % = 63).
Nemám s
Mám s tím
Nejsilnější tím obvykle
určité
CHARAKTERISTIKY
stránka
problémy
problémy
%
%
%
%
%
%
Smysluplná návaznost obsahu
70 71,4
20 27,0
10
1,6
Udržování kontaktu s návštěvníky (oční
kontakt)
80 68,3
20 25,4
0
6,3
Plynulost a živost výkladu
50 68,3
50 23,8
0
7,9
Srozumitelnost obsahu
40 69,8
60 28,6
0
1,6
Kultivovanost (zevnějšku i mluvy)
70 60,3
30 38,1
0
1,6
Slovní zásoba
50 61,9
40 36,5
0
3,2
Intonace
50 57,1
50 42,9
0
0
Odborné znalosti (obsah výkladu)
50 55,6
50 42,9
0
1,6
Smysl pro humor
60 57,1
40 44,4
0
1,6
Odpovídající neverbální komunikace
(mimika, gestikulace)
50 54,0
50 46,0
0
0
Souvislosti, zasazení údajů do kontextu
40 52,4
50 44,4
10
3,2
Širší rozhled (umí zodpovědět i dotazy
mimo samotný výklad)
60 47,6
30 46,0
0
7,9
Autorita
70 42,9
20 49,2
10
7,9
Relevantnost informací
30 46,0
70 50,8
0
3,2
Trpělivost
40 42,9
60 52,4
0
0
Charisma
50 39,7
50 58,7
0
1,6
Rychlost řeči
40 41,3
60 44,4
0 14,3
Rozvržení času při jednotlivých
zastaveních
50 38,1
50 52,4
0
9,5
Zapojení návštěvníků/udržení pozornosti
(otázky apod.)
40 39,7
50 49,2
10 11,1
Přizpůsobení výkladu složení skupiny
20 39,7
60 42,9
20 17,5
Reakce na mimořádné situace, schopnost
improvizace
40 34,9
50 58,7
10
6,3
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Tabulka 14 – Zájem o rozšíření vzdělávání podle zkušeností
Řádková četnost – absolutní (v %)
Ano
Spíše ano Spíše ne
Ne
7 (25,9)
11 (40,7)
8 (29,6)
1 (3,7)
Dříve už někde provázeli
18 (66,6)
9 (33,3)
23 (50,0)
17 (37,0)
6 (13,0)
0 (0)
Neprovázeli nikde jinde
40 (87,0)
6 (13,0)
Tabulka 15 – Zájem o rozšíření vzdělávání podle typu památky
Řádková četnost – absolutní (v %)
Památka
Ano
Spíše ano Spíše ne
Ne
20 (35,7)
23 (41,1) 12 (21,4)
1 (1,8)
Státní
43 (76,8)
13 (23,2)
10 (58,8)
4 (23,5)
3 (17,6)
0 (0)
Soukromá
14 (82,3)
3 (17,6)
Tabulka 16 – Případný zájem o rozšíření vzdělávání podle zkušeností.
Ano
Spíše ano Spíše ne Ne
%
%
%
%
Bývalí, na více památkách
19,0
19,0
14,3
0
Bývalí, na 1 památce
9,5
19,0
19,0
0
Bývalí celkem
28,6
38,1
33,3
0
Současní, na více památkách
9,6
13,5
7,7
1,9
Současní, na 1 památce
36,5
23,1
7,7
0
Současní celkem
46,2
36,6
15,4
1,9

Hrad
Zámek
Klášter
Hrad a zámek

Graf 5 – Působiště dotazovaných nadřízených
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Počet průvodců

Počty průvodců na zkoumaných památkách (A─O)
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Graf 6 – Počty průvodců na zkoumaných památkách

Počet respondentů
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Graf 7 – Věk dotazovaných návštěvníků
Tabulka 17 – Průměrná frekvence návštěv památek za rok
Průměrná frekvence návštěv památek za rok
Dva až pětkrát
Jednou
Ne každý rok, ale občas nějakou navštívím
Šest a vícekrát

Absolutně
80
44
37
13

V%
45,6
25,3
21,3
7,5

Tabulka 18 – Důvod k návštěvě památek podle věku
Věk respondentů

Důvod k návštěvě
Poznání
Zábava
Obliba památek a historie
Součást většího výletu
Doprovod

19–29
74,2
56,2

30–39
50,0
37,5

40–49
100,0
25,0

50–59
72,7
22,7

60 a více
28,6
42,9

53,0
48,5
6,8

62,5
25,0
0,0

75,0
25,0
0,0

59,1
50,0
4,5

42,9
42,9
0,0
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