
Tvorba a hodnocení 
výstav a expozic
Domažlice, Kulturní centrum – Pivovar
15.–17. června 2022

Komise muzejních historiků AMG, ve spolupráci s Ústavem pro interpretaci místního  
dědictví ČR a spolkem Chodsko žije!, pořádá ve dnech 15. až 17. června 2022  
odborný seminář na téma „Tvorba a hodnocení výstav a expozic“.

Cílem semináře je promyslet a prodiskutovat nejčastější a nejdůležitější výstup muzeí 
směrem k veřejnosti – výstavy a expozice. V jednotlivých blocích se budeme věnovat 
principům tvorby výstav, které naplňují poslání muzea a svou formou jsou přístupné laické 
veřejnosti. Praktická část semináře bude zaměřena na zásady, díky nimž mají návštěvníci 
šanci zábavnou a poutavou formou pochopit jedinečnost místa a identifikovat se s ním.  
V neposlední řadě se budeme věnovat rovněž hodnocení výstav, a to jak očima odborníků, 
tak i běžných návštěvníků.

Zváni jsou nejen muzejní historici ale i další pracovníci muzeí  
a galerií, studenti i všichni zájemci o problematiku muzejní  
a galerijní prezentace.

   ztratil 
jsem hlavu,   
  madam!



Program
DEN 1. / středa 15. června 2022

Blok 1: Jak děláme výstavy 13:00–14:00
Interpretace jako možná cesta
13:00–13:10 Kristýna Pinkrová, Zdeněk Duda (Komise muzejních historiků AMG):  

Zahájení, úvod
13:10–13:30  Michal Medek (Ústav pro interpretaci místního dědictví ČR):  

Poznatky a  příklady z Velké Británie
13:30–14:00  Lenka Kopřivová (Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR):  

Jak vznikala výstava o Moravských Chorvatech v Jevišovce

Blok 2: Jak děláme výstavy 14:30–16:00
Současná muzejní praxe v ČR
14:30–14:50  Tomáš Chvátal (Muzeum Semily): „Jak děláme výstavy v kraji zapadlých 

vlastenců, aneb historie v semilském muzeu“
15:00–15:20  Petr Brůha (Národní muzeum): Expozice „Dějiny“
15:20–15:40  Kuba Doležel (Muzeum města Ústí nad Labem): Výstava „Flaška“
15:40–16:00  Edita Ježková (Muzeum Říčany): Expozice „Příběh říčanského hradu“
 

Blok 3: Hodnotíme výstavy 16:30–18:30
Kritéria pro hodnocení výstav
Prezentace recenzní tabulky (hodnocení 2 výstav na základě tabulky)
16:30–17:00  Michal Medek: Kritéria pro hodnocení výstav (inspirace z Velké Británie)
17:00–18:30  Kristýna Pinkrová, Ladislav Ptáček: Jak psát recenze (stručný průvodce)

Večerní program 20:00–21:30
Plenární zasedání 
Komise muzejních historiků AMG
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DEN 2. / čtvrtek 16. června 2022

Blok 4: Aktivita – Děláme výstavu srozumitelnější 9:00–12:00
Skupinová aktivita v expozici, návrh úpravy části expozice v Muzeu Jindřicha Jindřicha  
– logická návaznost, hierarchizace, jasné poselství

Blok 5: Aktivita – Hodnotíme výstavu 13:00–15:30
Prohlídka expozice „Pozor, hranice! Achtung, Grenze!“ s recenzní tabulkou, následně  
společná reflexe a diskuse účastníků s autory expozice
 

Blok 6: Ozvěny z Německa 17:00–18:30
17:00–17:30  Annette Kraus (KT Flossenbürg): Výstava „Dneska ctí Tě za svatého,  

zítra budeš sviňák“
17:30–18:00  Václav Vrbík: Příběh Archeoparku Bärnau
18:00–18:30  Anna Kolářová: Studium Public history v Regensburgu
 

Muzejní kino 20:00 (Loutkový sál kina Čakan v Domažlicích)
Promítání filmu na přání (s muzejní či historickou tematikou; bude upřesněno).
Pleasantville: Městečko zázraků / V Bruggách / Underground / Baader Meinhof Komplex

DEN 3. / pátek 17. června 2022

Blok 7: Inspirace u sousedů 8:45–12:00
10:00–12:00  Gelebtes Museum Mähring: hodnocení expozice s recenzní tabulkou, 

společná reflexe a diskuse, přednáška o vzniku expozice a muzea

Blok 8: Inspirace u sousedů 13:00–14:30
13:00–15:00  Archeopark Bärnau: prohlídka archeoparku s průvodcem

14:30 Závěr
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Organizační pokyny
Seminář se koná ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., a za finanční 
podpory Ministerstva kultury, Ústavu pro interpretaci místního dědictví ČR a Chodsko žije!, 
spolku pro kulturu a rozvoj.
Přihlašovací formulář prosím vyplňte zde:
Počet účastníků je omezen.
Účastnický poplatek ve výši 300 Kč (dva dny semináře)/ 400 Kč (včetně pátečního výjezdu  
do Německa) uhraďte do 10. června 2022 na účet č. 2600614574/2010.  
Prosím uveďte Vaše jméno do poznámky pro příjemce. Fakturu vám zašleme na vyžádání.

Ubytování
Přednášejícím bude zajištěno. Ostatní účastníci si řeší individuálně, přehled tipů v příloze.

Kontakt: Mgr. Kristýna Pinkrová (Komise muzejních historiků AMG)
email: kristyna.pinkr@gmail.com
 

Tipy na zajímavá místa v okolí
Vzhledem k tomu, že Domažlice a Chodsko jsou „skutečně daleko“, nabízíme pár tipů  
pro ty z vás, kteří byste si chtěli zdejší pobyt prodloužit.
Muzeum Chodska v Domažlicích
Muzeum příhraničí Kdyně
Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem
Poutní muzeum v Neukirchen beim Heiligen Blut
Muzeum Drachenstich ve Furth im Waldu
Katakomby Klatovy
Muzeum v Klatovech
KT Flossenbürg
Museumsquartier Tirschenreuth
Jízdárna ve Světcích
Zaniklá obec Grafenried
Zámek a muzeum v Tachově

4

https://docs.google.com/forms/d/1U27QwNIyj9dxH7ENhvDLnL-eCgEmCHFpur5UB1mVq8Y/edit
https://www.muzeum-chodska.com/
https://www.kdynsko.cz/turistika/muzeum-prihranici/muzeum-prihranici/
https://www.dumprirody.cz/dum-prirody-ceskeho-lesa/
http://museen.de/wallfahrtsmuseum-neukirchen.html
https://www.museum.de/museen/drachenhohle-furth-im-wald
http://www.katakomby.cz/
https://muzeum.klatovynet.cz/muzeumkt/
https://muzeum.klatovynet.cz/muzeumkt/
https://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/cs/
https://www.stadt-tirschenreuth.de/kultur-tourismus/museumsquartier/
https://www.stadt-tirschenreuth.de/kultur-tourismus/museumsquartier/
https://www.jizdarna-svetce.cz/
https://www.svazekdomazlicko.cz/projekty/grafenried-lucina/
http://www.tachovskyzamek.cz/
http://muzeum.tachov.cz/

