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Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem 

setkávání, poznávání, místem inspirace, soustředění opravdu pro každého 

člověka.  

 

 

 

 

• Umíme návštěvníkům se znevýhodněním zajistit v našich institucích 

nezbytnou podporu, motivaci, aktivizaci a kvalitní péči? 

• Vzděláváme pracovníky muzeí a galerií, jak vhodně přistupovat k 

návštěvníkům se specifickými potřebami? 

• Snažíme se v rámci možností našich institucí porozumět odlišnostem 

návštěvníků se specifickými potřebami a jsme ochotni je respektovat?  

• Chápeme potřeby návštěvníků s postižením poznávat, učit se, prožívat, 

vnímat, setkávat se a relaxovat? 



Od roku 2011 vytváříme:  

1. tematicky zaměřené edukační pilotní projekty s dětmi, mládeží i dospělými se 

zdravotním postižením s cílem:   

-hledání a ověřování metod muzejně pedagogické práce 

-prezentace metod edukační práce tvorbou a rozšiřováním databáze příkladů dobré praxe na webu  

www.mcmp.cz pro inspiraci muzejním pedagogům, studentům a učitelům 

2. metodické texty a doporučení, teoretické příspěvky (semináře, kolokvia)  

-zájem o potřeby návštěvníků ve smyslu fyzické a smyslové dostupnosti, charakteristika návštěvníků se 

specifickými potřebami 

3. metodické workshopy s využitím edukačních metod při práci s návštěvníky se    

specifickými potřebami 

-    metodická praktická i teoretická podpora muzejních pedagogů, lektorů a dalších muzejních profesí  

4. lekce kurzu Základy muzejní pedagogiky zaměřené na práci se 

znevýhodněnými skupinami návštěvníků 

-    teorie, znalosti jednotlivých skupin návštěvníků se specifickými potřebami 

http://www.mcmp/


Muzejně pedagogická práce s návštěvníky s kombinovaným a mentálním 

postižením: 

 

1. Pilotní projekty: 

 

„Na bále“(2010-2011); „Bavte se s loutkami“(2011); 

„Zážitková keramická dílna“ (2011-2012); 

„Tajemství rituálů australských domorodců“ (2012);  

„Baobab pro Afriku“ (2013); 

„Výprava z lesními savci“(2014); 

„S Kryštofem Kolumbem do Ameriky“(2015). 

 

Výstupy projektů vkládáme  

do Příkladů dobré praxe  



2. Metodické texty a výstupy: 

 

Mertová Soňa. Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu – metodický 

materiál. Brno. 2015 

 
„Lidé s mentálním postižením jako návštěvníci muzea – výsledky výzkumného šetření 

Metodického centra muzejní pedagogiky MZM v Brně v roce 2012“;  Soňa Mertová, 

Hodonín , 19. – 20. 6. 2013 

 

„Metody vhodné pro muzejněpedagogickou práci s návštěvníky s mentálním 

postižením“; seminář „Muzea a návštěvníci se speciálními potřebami“; Pavla 

Vykoupilová, NM Praha, České muzeum hudby, 1. 10. 2013 

 

Pilotní projekt: „Expedice k australským domorodcům“ - doprovodné programy 

Metodického centra muzejní pedagogiky Moravského zemského muzea k výstavě 

„Umění australských domorodců“ pro děti a mládež s postižením; Pavla Vykoupilová, 

Mezinárodní sympozium „Zpřístupnění muzejních sbírek nedospělým a 

handicapovaným“, Znojmo 6. – 7. 5. 2013 

 

„Projekty s mentálně handicapovanými dětmi, mládeží a dospělými v Moravském 

zemském muzeu“; Mgr. Pavla Vykoupilová, VII. celorepublikové kolokvium „Muzea pro 

všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích ČR“, Brno 3. - 4. 11. 2011 



Muzejněpedagogická práce s neslyšícími návštěvníky 

1. Pilotní projekty 

Muzejní noci pro neslyšící:  

- 18. 5. 2013 „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo.“ 

- 17. 5. 2014 „Svět tajemných Baltů“ 

- 16. 5. 2015 „Fauna Moravy“ 

 

- komentované prohlídky v českém znakovém jazyce, 

- vznikají za spolupráce lektora se sluchovým postižením s muzejním 

pedagogem, garantem zprostředkování obsahu výstavy a textů (S. 

Mertová),  

- videopozvánka v českém znakovém jazyce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/12512355
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2. Metodické texty a výstupy 

Koutská Mariana. Neslyšící návštěvník v muzeu a galerii – metodický materiál. 

Brno. 2013 

„Výprava za lesní zvěří“ 

Komentovaná prohlídka s aktivizujícími hrami pro neslyšící rodiny s dětmi,  

30. 5. 2015 



Muzejněpedagogická práce se sociálně znevýhodněnými návštěvníky:  

1. Pilotní projekty 

„Zapomenutá expedice za australskými domorodci“ (2012/2013) 

„Tajemství australských domorodců“. (2013)  

Pro seniory byla připravena putovní výstava „Zapomenutá expedice za 

australskými domorodci“ a beseda s promítáním. (2012/2013) 

 



Pro mentálně, smyslově a sociálně postižené byl připraven edukační 

program „Tajemství australských domorodců“. (2013)  

 „Tajemství rituálů australských domorodců“, 

 „Výprava za domorodými obyvateli Austrálie“,  

„Expedice za Burlungem“, azylový domov pro matky s dětmi v tísni 

„Den s Austrálci aneb Dětský den v Pavilonu Anthropos“. 



 

  
„Muzejněpedagogické projekty MCMP MZM pro návštěvníky se sociálním 

znevýhodněním. Vyhodnocení pilotních projektů pro seniory a osoby se 

sociálním znevýhodněním, mentálním, smyslovým postižením.“ 

Muzea a sociálně znevýhodnění; Hodoníně, 19. - 20. 6. 2013, PhDr. Eva 

Jelínková, Mgr. Pavla Vykoupilová, http://www.mcmp.cz/o-nas/texty-mcmp/2/ 

 

2. Metodické texty a výstupy: 

http://www.mcmp.cz/o-nas/texty-mcmp/2/
http://www.mcmp.cz/o-nas/texty-mcmp/2/
http://www.mcmp.cz/o-nas/texty-mcmp/2/
http://www.mcmp.cz/o-nas/texty-mcmp/2/
http://www.mcmp.cz/o-nas/texty-mcmp/2/
http://www.mcmp.cz/o-nas/texty-mcmp/2/


1.Pilotní projekty 

Muzejně pedagogická práce se seniory 

„Den seniorů v Moravském zemském muzeu“ 2012, 2013, 2014, 2015;  

celodenní program složený z komentovaných prohlídek, přednášek a besed  

k aktuálním výstavám MZM 

 

„Muzeum pro starší a pokročilé“, cyklus moderovaných prohlídek, zájmových 

programů a setkání pro seniory, 2011, PhDr. Eva Jelínková 

 



kolokvium MUZEUM PRO SENIORY – SENIOŘI PRO MUZEUM aneb 

SENIOŘI JAKO NÁVŠTĚVNÍCI, PAMĚTNÍCI A DOBROVOLNÍCI, 26. 11. 2012 

v Moravském zemském muzeu v Brně; při příležitosti Evropského roku 

aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity . 

„Muzea pro starší a pokročilé? Několik poznatků z průzkumu problematiky“, 

SEMINÁŘ SENIOŘI V MUZEU MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ,  

14. – 15. 6. 2011  

2. Metodické texty a výstupy: 

„Jak pomáhají senioři Moravskému zemskému muzeu?“, konference 

Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí, Soběslav, 17. 9. 2012  

 

  



3. metodické workshopy využití metod vhodných pro práci s 

návštěvníky se specifickými potřebami 

 

„NE SLYŠET, ALE VIDĚT“, 11. 5. 2015 workshop: využití didaktické metody 

pozorování při muzejní edukaci, Mgr. Iva Frýzová 

 

„MUZEJNÍ DIVADLO“, 15. – 16. 4. 2013 workshop využití metod dramatické 

výchovy v muzeu a galerii, Mgr. Veronika Rodová, Ph.D., MgA. et MgA. Alena 

Anna Kyselo 

 

„DRAMATICKÁ VÝCHOVA V MUZEU A GALERII“, 29. 10. 2012, Mgr. 

Veronika Rodová, Ph.D. 

 



4.  

Kurz Základy muzejní pedagogiky  

Lekce kurzu zaměřené na práci se znevýhodněnými skupinami 

návštěvníků:  

„Vzdělávání dospělých a seniorů v muzeu“(od roku 2012);  

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 

„Návštěvníci se speciálními potřebami“(od roku 2012);  

Mgr. Lucie Jagošová, DiS. 

„Psychologické aspekty muzejní edukace“(od roku 2014) 

Mgr. Lucie Jagošová, DiS.  



Studijní materiály kurzu Základy muzejní pedagogiky dostupné na webu  



Děkuji za pozornost.  


