
Ačkoliv primární rolí muzeí byla, je
a vždy bude sbírkotvorná činnost,
začínají tyto instituce hrát důleži-

tou roli ve vzdělávání a smysluplném trá-
vení volného času široké veřejnosti. Stále
častěji je proto v rámci příprav nových vý-
stav a expozic kladen větší důraz na ko-
munikaci mezi muzeem a jeho návštěv-
níky.1 Z pohledu návštěvníků se muzea
mění v místa nabízející zážitek, relaxaci
a v neposlední řadě přístup k novým, za-
jímavým informacím. 

Škola hrou

Je známo, že učení se hrou2 je mnohem
účinnější než pouhé memorování. Dnešní
výstavnictví podporuje aktivní zapojení
návštěvníka za využití aktivizujících metod
a zážitkové pedagogiky. Interaktivní prvky
(mechanické i virtuální) se pomalu stávají
běžnou součástí výstav. A sám návštěvník
se spontánně rozhoduje, zda a do jaké míry
se pomocí těchto aktivit zapojí do jejího pří-
běhu. 

I přes zapojení množství různorodých ak-
tivit většina výstav není a ani nemůže být
v plném rozsahu koncipována zároveň
pro dospělého i dětského návštěvníka.
Tyto cílové skupiny jsou zcela odlišné
svými znalostmi, zkušenostmi, schop-
nostmi, pohledem na svět, ale také způso-
bem komunikace, který ze strany muzea
vyžadují.3

Vzhledem k tomu, že děti tvoří v muzeích
stále početnější skupinu návštěvníků, re-
agují na to tyto paměťové instituce růz-
nými způsoby – např. specificky uprave-
nými odpočinkovými zónami, dětskými
koutky nebo přímo jim určenými dět-
skými muzei.4

Dětská muzea

Zpočátku se interpretace sbírek evrop-
ských muzeí zaměřovala především na
dospělé návštěvníky, na rozdíl od severo-
amerického muzejnictví, kde byly vzdělá-
vací cíle součástí muzejních aktivit již od
18. století. Pravděpodobně proto bylo
první dětské muzeum zaměřené na po-
učení a zábavu dětských návštěvníků ote-
vřeno v roce 1899 v New Yorku.5 Postu-
pem času vznikají podobné projekty po
celém světě. 

Dětská muzea se vymykají tradičnímu po-
jetí muzejního prostoru jakožto místa s vy-
stavovanými exponáty, kterých se ná -
vštěvníci nesmí dotýkat. Architektonicky
i graficky jsou prostory dětského muzea
naopak koncipované pro časté využití me-
tody „hands on“6 a vybízejí návštěvníky
svou atraktivností a originálním pojetím
k vlastnímu zkoumání a učení se všemi
smysly.7

Jedná se o specifické prostory, které ná -
vštěvníkům nabízí možnost kontaktu
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s vystavenými objekty, jejich kopiemi
nebo faksimilemi na základě vlastního
rozhodnutí a zájmu o aktivitu. Návštěv-
níci jsou přímo vybízeni se exponátů do-
týkat a pracovat s nimi, což rozvíjí dět-
skou kreativitu a podporuje učení.8

Muzeum je definováno jako „stálá nevýdě-
lečná instituce ve službách společnosti a jejího
rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, ucho-
vává, zkoumá, zprostředkovává a vystavuje
hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za 
účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení“.9
I přestože náplň dětského muzea tvoří
z větší části interaktivní prvky, mají význam-
nou roli samotné vystavované exponáty,10 je-
jichž hodnota ani podmínky vystavení se 
nikterak neliší od exponátů v klasických mu-
zejních výstavách či expozicích. Dětský ná -
vštěvník se zde nevzdělává jen v rámci té-
matu expozice, ale získává také povědomí
o sbírkotvorné činnosti muzea a jejím vý-

znamu v zachování přírodního a kulturního
dědictví.

Stroj času

V Národním muzeu jsou interaktivní
prvky běžnou součástí výstav a expozic již
řadu let.11 Přestože jsou interaktivní prvky
často považovány za dětskou linku vý-
stavy, jsou oblíbené a přínosné nejen pro
děti, ale ve velké míře také pro dospělé
návštěvníky.12

V rámci budování nových expozic je
v Nové budově Národního muzea pláno-
váno otevření dětského muzea, specific-
kého prostoru určeného především dětem,
potažmo rodinám. Vznikne zde interak-
tivní prostor, kde si budou moci děti svo-
bodně hrát, poznávat a objevovat; krea-
tivní místo, které kombinací metody
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„hands on“ a klasické interakce návštěv-
níka s autentickým sbírkovým předmě-
tem ho inspiruje k dalšímu bádání a spon-
tánnímu učení.

Zaměřit celou expozici plně na dětského
návštěvníka je nový, v Národním muzeu
dosud nerealizovaný model. Z toho dů-
vodu se autorský tým složený především
z muzejních pedagogů inspiroval úspěš-
nými zahraničními projekty dětských
muzeí a vlastními bohatými zkušenost-
mi v práci s touto cílovou skupinou. A to
mimo jiné z projektu tzv. Retroherny, in-
teraktivního prostoru, který byl součástí
dlouhodobé výstavy Retro.15 Na téměř
300 m² byly návštěvníkům představeny
možnosti trávení volného času v předre-
voluční době, a to jak pomocí vystave-
ných exponátů ve vitrínách, tak přede-
vším bohatou nabídkou interaktivních
prvků. Návštěvníkům byly hravou for-
mou představeny tehdejší běžné volno-
časové aktivity, jako např. kutilství nebo
domácí ruční práce, a jejich význam pro
společnost.16 Protože byla výstava ná -
vštěvnicky velmi úspěšná17, získal autor-
ský tým množství zkušeností a podnětů,
které budou přínosem při budování stálé
expozice dětského muzea.

Cílem expozice dětského muzea je ná -
vštěvníkům přiblížit hravou formou hod-
noty přírodního a kulturního dědictví če-
ských zemí v návaznosti na unikátní expo-
náty umístěné v nových expozicích Histo-
rické budovy.

Představení sbírek Národního muzea ce-
listvě v rámci jedné expozice bylo vzhle-
dem k jejich objemnosti pro autorský tým
oříškem. Vzniklo několik námětů, z nichž
byl po zralé úvaze vybrán příběh horli-
vého vědce.

Návštěvníci v úvodu vstupují do vě-
decké laboratoře inspirované steampun-
kem a světem Julese Verna. Vědec, jemuž
laboratoř patřila, byl fascinován historií
a cestováním v čase, díky němuž by
mohl zažít život v dobách, ze kterých po-
cházejí exponáty v muzeích, která tak
rád navštěvuje. Nakonec se mu opravdu
podařilo sestavit funkční stroj času. To se
však stalo před desítkami let a teď je jeho
laboratoř opuštěná a stroj času zapome-
nutý. Mezi množstvím zajímavých, uži-
tečných i obskurních vynálezů, expo-
nátů, knih a pokusů návštěvníci objeví
funkční stroj času. Ten je přenese do vy-
braných momentů české historie. Po ná-
vratu do současnosti se návštěvníci ocit-
nou v prostoru, kde se budou moci hlou-
běji seznámit s jednotlivými obdobími,
která navštívili na své cestě časem.
Každý se tak stane prostřednictvím časo-
stroje dobrodruhem, který jde ve vědco-
vých šlépějích.

Podstatou celé expozice je autentičnost
prostoru. Dětský návštěvník se ocitne
přímo ve vyprávěném příběhu, respektive
ve věrohodných kulisách odpovídajících
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modelové situaci. Vitríny s exponáty i in-
teraktivní prvky vkusně doplní atmosfé-
ru příběhu. Závěrečná část bude cíleně
v kontrastu ke zbytku expozice jednodu-
chá, ale pestrá, co se týče barev, tvarů i od-
lišného uspořádání prostoru, což vzbudí
pozornost a zájem pro další bádání.

Záměrem je vytvořit expozici plnou mož-
ností objevování, koncipovanou pro dět-
ské oči trochu tajemně a kouzelně. Za-
jímavosti, aktivity i některé exponáty
budou umístěny skrytě. Při každé další
návštěvě tak návštěvníci objeví nový
podnět, drobnost, díky které nikdy ne-
bude následující návštěva stejná jako ta
předchozí.

Tvorbou expozice dětského muzea vstu-
puje Národní muzeum do nové etapy pří-
stupu k návštěvníkům, jejich zájmům
a potřebám. Jedná se o unikátní projekt cí-
lený na dětského návštěvníka, kde se po-
znávání snoubí se zábavou. Kde se mu-
zeum stává místem plným zábavy, kam je
radost se vracet.
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