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ZDROJE

ZÁVĚRYÚVOD VÝSTUPY

METODY

Výzkum náleží do oblasti muzejní pedagogiky,
jež zkoumá specifický způsob poznávání skrze
sbírkové předměty paměťových institucí. Činit
kroky k otvírání českých muzeí veřejnosti
a k pozitivnímu využívání potenciálu muzeálií
při vzdělávání a výchově mladé generace
znamená hluboce se zamýšlet nad způsoby
uchopení jejich významů, snažit se porozumět
edukačním procesům a zvyšovat jejich kvalitu.
Klíčovým výzkumným cílem bylo studium
didaktického obsahu edukace realizovaného
v Muzeu Komenského v Přerově,
které sídlí v prostorách zámku
(viz obr. 1).

Obr. 1

Za předloženou kvalitativní studií lze najít
snahu o rozvoj edukačních procesů, včetně
pokusu o cizelování odborného jazyka muzejní
pedagogiky. Odhalování oborů lidské kultury,
které se didakticky transformují do edukace
v souvislosti s posuzováním kvality způsobů
zprostředkovávání vzdělávacího obsahu
vzešlého ze sbírek, vedlo k uvažování nad
specifickým charakterem profesních kvalit
učitelů. Uplatněný reflektivní koncept, s nímž
operoval již Schön (2003), úzce korespondoval
s přijetím výzvy Šobáňové (2012a) o potřebě
empirických šetření v muzejní pedagogice.

V daném případě jde o prezentaci akčního
výzkumu v kvalitativním designu, který byl
podložený metodikou 3A v pojetí Korthagena
(2011). V jádru badatelského postupu ležela
konceptová analýza (Slavík, Dytrtová, Fulková,
2010, s. 224). Hloubkový rozbor vzdělávacího
procesu vyústil do vzniku konceptových
diagramů (viz např. obr. 2 – 5), jež podaly
detailní výpověď o strukturaci obsahu
v muzejní edukaci.

Obr. 2 – 5

Předložený výzkum, který ležel v jádru obsahu
stejnojmenné dizertační práce, vyústil do
vzniku klíčové kapitoly, nazvané Otevřená
klenotnice poznávání . Tato dává nahlédnout
do praxí ověřených způsobů účinného
zprostředkování obsahů sbírkových fondů MKP
a jejich bohatství. Jde o text analyzující
edukační realitu přerovského muzea, který lze
považovat za samostatný materiál s vysokou
výpovědní hodnotou o konkrétních podobách
předávání muzejních obsahů.

Kromě souboru vhodných cest k ovlivňování
znalosti žáka a způsobů jejich využití mířily
dílčí výstupy výzkumného šetření k posuzování
vlivu muzejních faktorů, které se výjimečným
způsobem podílejí na kvalitě učení v muzeu.
Autorka výzkumu, který probíhal pod hlavičkou
Katedry výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci,
potvrdila názory Šobáňové (2012b), že kvalitu
zprostředkování vzdělávacích obsahů v muzeu
velmi významně ovlivňuje jak bezprostřední
přítomnost muzeálie/í, tak specificky upravené
prostory muzejních expozic a výstav.
V uvedených faktorech je možné spatřovat
srdcové eso, s nímž lze úspěšně hrát při
naplňování cílů muzea i školy.

Konečné výstupy tříletého empirického
výzkumného šetření (z let 2010 – 2013) podaly
výpověď o pozitivním vlivu vzdělávacího
potenciálu muzejních obsahů na poznávání
žáků na příkladech edukačních situací, které
byly vyhodnoceny jako podnětné (viz obr. 16).
Předvedený průnik teorie do postupů
reflektivního praktika může inspirovat
pedagogy napříč obory k úpravám vlastního
profesního jednání a otevřít diskusi o rozvoji
konstruktivistického učení v českých muzeích.

Obr. 16

Řada předložených didaktických kazuistik
ukazuje na reálné způsoby spolupráce mezi
institucemi a odráží současný edukační obrat
přerovské muzea, který je aktuálně ovlivněn
průběhem a výsledky uvedeného kvalitativního
výzkumu (viz obr. 17 – 19).

Obr. 17 – 19

Prezentované příklady restrukturalizací
muzejně-edukačního zpřítomňování dobových
významů sbírkových předmětů na švu mezi
historickým a fikčním viděním světa byly
hodnoceny jako vstřícné k praktikování příběhů
inspirovaných historickou událostí. Na citlivý
přístup k výběru vhodných artefaktů, včetně
obsahů vyprávění o zkušenosti lidí v minulosti
a k jejich účinné implementaci do žákovského
myšlení nahlížíme jako na pedagogické umění,
což umožňuje zkoumanou problematiku řešit
jak v oborovém, tak ve společenském kontextu.
Obsah vědeckého pojednání se tak vrací
k původnímu záměru autorky ověřit praxi
kontinuity kulturní a vzdělávací role muzea,
včetně její kvality.

Prezentovaný výzkum je zároveň ukázkou
dobré spolupráce muzea a školy. Z analýz
klíčových edukačních úloh vyplynulo zjištění,
které vypovídá jak o zvyšování znalosti žáků,
tak o realizaci vzdělávacích obsahů školního
kurikula na kompetenční úrovni. Interpretace
závěrů didaktických kazuistik přinesla i výčet
klíčových kompetencí žáků, které byly při
muzejní edukaci rozvíjeny. K jejich posilování
přispělo předávání učiva z průřezových témat,
nejvíce z oblasti Výchovy ke vztahu ke
kulturně-historickému dědictví.

ODKAZ na úplné znění dizertační práce:
http://theses.cz/id/sosc1u/DP-Tomeskova.pdf

Pozn.: Foto  – fotoarchív MKP (J. Hanáková), grafy, tabulky 
a diagramy – autorka DP a posteru (K. Tomešková).
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Při výzkumu, jsme se přidrželi koncepce
rozvíjejících hospitací (Janík, Slavík, Najvar,
2011), jež se staly oporou systematického
pozorování. Využití metod, jakými jsou
pozorování, interview, dotazník a metoda
verbálních výpovědí poskytlo širokou škálu dat
pro případovou studii . Výzkum se postupně
obrátil k jednání v praxi – k akci s cílem
dosáhnout vyšší efektivnosti muzejní edukace.
Její inovační charakter obecně vyhověl
představám o podpoře procesu nové kultury
vyučování a učení. Reflektivní zaměření
detailního zkoumání v muzejněpedagogické praxi
mělo ambice vést k pozitivním efektům –
změnám k lepšímu.

Je známo, že problémy
procesu vzdělávání
souvisejí s otázkami
vazby mezi jeho
obsahem a cíli (viz obr. 6).
Tento fakt ovlivňuje                                         Obr. 6

i didaktický přístup, který usiluje o posun jakékoliv 
činnosti žáka k zobecnění. 

Ke komunikaci
v muzejně- edukačních
situacích dochází
uchopením učiva
na úrovni sdělitelných

Obr. 7 obsahových jednotek –
pojmů a konceptů, které náleží k jednotlivým
oborovým kontextům (viz obr. 7).

Obr. 8 – 13

Vydělení klíčových edukačních situací (viz např.
obr. 8 – 13) z řady deseti animací pro školy
posloužilo potřebám detailního popisu i didaktické
analýzy, která umožnila zvažování efektivity
procesu a dala vzniknout návrhům nových řešení.

Obr. 14 a 15

Z reflexe realizací alteranativních změn bylo
usuzováno na kvalitu vzdělávání v muzeu
a byl hodnocen vliv edukačního potenciálu
muzeálií na rozvoj poznávacích procesů dětí, což
obecně souvisí s plněním cílů (viz obr. 14 a 15).
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