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ÚVOD 

Pre mnohých ľudí predstavujú múzeá a galérie obľúbené 

miesto kvalitného trávenia voľného času. Hans Wolfgang 

Hoffmann v roku 2016 uvádza: „Múzeá sa stali jednoznačne 

najatraktívnejšími spomedzi všetkých kultúrnych inštitúcií. 

Počet ich návštevníkov vo veľkej miere prevyšuje návštevnosť 

iných zariadení, ako koncertných sál alebo divadiel, čo tento 

fakt len zvýrazňuje.“ [1] Na Slovensku, žiaľ, nebadáme 

rozmach múzeí v takej vysokej miere, ako v okolitých krajinách. 

Celosvetovo rastúci záujem o návštevu múzea potvrdzuje aj 

Mária Orišková, ktorá zároveň sumarizuje základné atribúty 

múzea, pričom tvrdí, že „na západ od našich hraníc už 

pomerne dlho zažívajú múzeá obrovský rozkvet, ktorý 

nebývalým spôsobom znovu potvrdzuje túto zvláštnu inštitúciu 

zrodenú koncom 18. a začiatkom 19. storočia ako miesto 

poznávania, estetických zážitkov, zábavy či kultúrnej turistiky 

20. a 21. storočia“. [2] Čitateľ sa ďalej dozvedá, že situácia na 

Slovensku sa v mnohých ohľadoch od týchto krajín odlišuje. 

Múzeá sú nedocenenými inštitúciami a veľakrát sa stáva, že 

pre nepriaznivé priestorové či finančné okolnosti dokonca 

zanikajú, prípadne návštevníci z rôznych dôvodov strácajú o ne 

záujem a ich návštevnosť klesá. Príkladom zatvorenia múzea 

z dôvodu finančných a personálnych problémov je obľúbené 

Detské múzeum SNM [3], v ktorom sa deti zapájali do diania, 

mohli sa dotýkať exponátov a hravou formou vzdelávať. Toto 

múzeum ponúkalo interaktívny priestor, oboznamujúci deti 

s vedou, tvorivé dielne, herňu s viaczmyslovými prvkami, 

detské kino a cukráreň. Bolo dokonca členom medzinárodnej 

profesionálnej asociácie detských múzeí, The Hands On 

Europe Association of Children’s Museums. [4] 

Zlepšenie podmienok na prevádzkovanie múzeí by pomohlo 

nielen pravidelným múzejným frekventantom, ale aj 

návštevníkom okolitej urbanistickej štruktúry a verejného 

priestoru. Múzeá majú totiž celosvetovo významný potenciál 

prilákať ľudí, a tým oživiť a zdokonaliť okolité prostredie. Ako 

v tejto súvislosti píše Alexander Schleicher, múzeá sú dokonca 

schopné participovať na „novom rozvoji miesta a akcelerácii 

turistického ruchu a ekonomiky“, zároveň však dodáva, že tento 

fenomén, pomenovaný podľa slávneho Guggenheimovho 

múzea „Bilbao efekt“ prináša aj „negatíva v podobe globalizácie 

a čiastočnej straty vlastnej lokálnej identity“. [5] Na druhej 

strane existujú múzeá komorného charakteru, ktoré majú 

lokálny význam a nekatalyzujú medzinárodnú návštevnosť vo 

svojom okolí. Dokážu však podnietiť záujem obyvateľov daného 
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regiónu o kultúru a vedu vo svojej lokalite bez nutnosti cestovať 

ďaleko. Pravidelná obmena expozícií pritom dokáže ponúkať 

vždy nový zážitok, a tým zaručovať dlhodobú atraktívnosť 

múzeí aj dnes. 

DETSKÉ MÚZEUM 

Múzeum pre deti je novodobá typologická podkategória, ktorá 

sa vytvorila koncom 19. storočia v USA. Historicky sa vznik 

detských múzeí datuje od roka 1899, keď bolo v Brooklyne 

založené prvé detské múzeum na svete. [6] Na porovnanie, 

priority tradičných múzeí sa sústreďujú najmä na uchovávanie 

a ochranu zbierok a s nimi súvisiace šírenie vzdelanosti 

s odkazom aj na históriu. [7] Múzeá pre deti však zväčša 

nedisponujú stálymi zbierkami a často sa nezameriavajú ani na 

skúmanie, reštaurovanie alebo dokumentovanie exponátov. 

Preto odborníci polemizujú, či možno detské múzeum vôbec 

označovať za múzeum, aj keď nespĺňa spomínané kritériá. 

Hugh A. D. Spencer [8] napríklad vo svojom príspevku 

nezaraďuje medzi múzeá inštitúcie, ktoré nevlastnia zbierky, 

ako detské múzeá, vedecké centrá alebo planetáriá. 

V septembri 2019 na konferencii organizácie ICOM v Kjóte 

zaznela nová širokospektrálna definícia múzea, pretože aktéri 

vnímali, že múzeá sa v posledných desaťročiach transformovali 

a ich poslanie sa v mnohých smeroch rozšírilo. [9] Keďže 

samotná definícia múzea v súčasnosti podlieha revízii a s tým 

spojeným výrazným zmenám, o to ťažšie sa charakterizuje 

múzeum pre deti. Vladimír Jůva tvrdí, že detské múzeum je 

„inovatívny hybrid medzi múzeom, školou a voľnočasovou 

inštitúciou“. [10] Ďalej konštatuje: „Edukačná dimenzia múzea 

bola tradične preferovaná v teórii i v praxi severoamerických 

múzejných inštitúcií, ktoré mnohokrát – na rozdiel od 

európskych prístupov – z tejto funkcie odvodzujú bázové 

poslanie múzea.“ [11] V Európe sa teda dívame na múzeá 

mierne inou optikou a detské múzeá tu majú oveľa kratšiu 

históriu. Začiatok ich výskytu v európskom prostredí datujeme 

až do 70. rokov minulého storočia, ako súčasť aktivít tradičných 

múzeí v európskych metropolách. [12] Detské múzeum 

definuje Asociácia detských múzeí ACM [13] ako komunitnú 

inštitúciu, ktorá vytvára podmienky na vysokokvalitné a vekovo 

primerané vzdelávacie zážitky pre deti. Detské múzeum má byť 

prístupné a používateľné (z angl. user friendly), interaktívne, 

zážitkové/praktické (z angl. „hands-on“ ), atraktívne, bezpečné 

a stimulujúce miesto, vhodne navrhnuté na naplnenie 

vývinových potrieb detí. V detských múzeách nemusia mať 

vystavované exponáty historický charakter, respektíve zväčša 

sa nevystavujú originály, ale ich kópie a modely. Margie I. 

Mayfieldová uznáva, že detské múzeá nemusia byť „pravé“ 

múzeá (ak chápeme múzeum ako inštitúciu, ktorá systematicky 

zhromažďuje, triedi, odborne uchováva a ďalej vedecky 

spracúva zbierky predmetov o spoločenskom a kultúrnom 

vývoji človeka, spoločnosti a o vývoji a zmenách prírody či 

prostredia), a snaží sa zhrnúť ich ciele. Po analýze dvanástich 

detských múzeí v USA, Kanade a Taliansku určila 

najfrekventovanejšie kľúčové slová, ktoré sa v nich objavujú: 

„učenie, interaktívny/hands-on, zábava/potešenie/radosť, hra, 

kreativita/fantázia, objavovanie, deti/rodina/medzigeneračné, 

multikultúrne“. [14] Tieto slová teda tvoria mozaiku dôležitých 

charakteristík súčasných detských múzeí. Schleicher podotýka, 

že „stav súčasného múzea najvýstižnejšie charakterizuje práve 

názorová pluralita, rovnako ako je to v prípade súčasnej 

architektúry vo všeobecnosti“. [15] Rozmanitosť teoretických 

pohľadov je rovnako prítomná a vítaná aj pri názoroch na 

detské múzeá. Umožňuje tak vznik rôznorodých ideí a riešení 

tejto zaujímavej inštitúcie.  

TEORETICKÁ BÁZA VÝSTAV PRE DETI 

Teoretické dielo psychológa Jeana Piageta, ktorý sa zaoberal 

vývinovými štádiami v živote človeka, i práce ďalších 

vývinových psychológov a pedagógov, ako Leva S. Vygotského 

a Friedricha W. A. Fröbela nasvedčujú tomu, že deti sa 

vzdelávajú inak ako dospelí. Piaget rozoznáva viacero 

vývinových štádií u ľudí a zisťuje, že učenie najmä u detí 

nastáva ako výsledok priameho skúmania prostredia. Tvrdí, že 

medzi vnímaním dospelých a detí mladších ako 11 až 12 rokov 

je enormný rozdiel. [16] Zatiaľ čo dospelí sú schopní abstraktne 

myslieť a učiť sa aj na základe pasívneho pozorovania, deti v 

nižšom veku myslia konkrétne a dokážu sa učiť skôr priamym 

zapojením. Piaget zdôrazňuje snahy „aktívnej školy, ktorá 

rozvíja gnostickú alebo reflektívnu inteligenciu a praktickú, 

senzomotorickú inteligenciu. ...  Na dostatočne vysokej úrovni 

mentálneho vývinu sa prax javí ako aplikácia teórie“. [17] Deti 

sa najviac naučia, keď sa podporuje ich vlastné aktívne 

objavovanie a vedú sa k tomu, aby porozumeli javom 

a princípom do hĺbky a nie bezmyšlienkovito informácie 

akceptovali. Túto filozofiu zastávajú detské múzeá, ktorých 

rozmach podporuje práve Piagetova teória učenia.  

Interaktívne výstavy by mali zároveň saturovať všetky tri oblasti 

učenia definované v taxonómii Benjamina Blooma. Renáta 

Tóthová uvádza: „Bloom navrhuje klasifikáciu procesu učenia 

žiaka do troch oblastí (domén): kognitívnej (rozumovej), 

afektívnej (citovej) a psychomotorickej.“ [18] Kognitívne učenie 

zahŕňa vedomosti a porozumenie, afektívna oblasť učenia 

vplýva na postoje, hodnoty, záľuby a motiváciu 

a psychomotorický vývin predstavuje fyzické zručnosti, jemnú 

motoriku a koordináciu. Vo výskume, ktorý viedol J. 

Stephenson v Science Museum v Londýne, pozorovaním 

a opakovanými dotazníkmi zistil u návštevníkov po zhliadnutí 

expozície kladné pocity a nadobudnutie entuziastického postoja 

k vede, ktorý pretrvával aj po šiestich mesiacoch. [19] Možno 

teda zhodnotiť, že návšteva múzea pozitívne ovplyvnila ich 

afektívnu stránku učenia. Počas pobytu v múzeu často 

dochádzalo k interakciám s exponátmi, pri ktorých si 

návštevníci trénovali psychomotorické schopnosti. Priniesol im 

príjemný edukačný zážitok, výskum však nepotvrdil výraznú 

kognitívnu zmenu. [20] Návštevníci vyzdvihovali skôr efekty, no 

nevedeli vysvetliť vedecké princípy, ktoré sa za nimi skrývajú. 

Môžeme tvrdiť, že v múzeách, ktoré umožňujú skúmanie 
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exponátov prostredníctvom manipulácie, sa veľmi často 

kultivuje afektívna a psychomotorická oblasť návštevníkov. 

Najťažšie pre nich je profitovať z edukačného potenciálu výstav 

a pretaviť ho do kognitívnej zmeny. V múzeách sa na tento účel 

využívajú napríklad informačné a komunikačné technológie, 

ktoré inovatívne dopĺňajú interaktívnu expozíciu a prinášajú 

veľký pokrok v oblasti prezentácie a edukácie. Ako v tejto 

súvislosti uvádza Čerešňová a Rollová, „technológia poskytuje 

väčšiu flexibilitu a prispôsobivosť rôznym požiadavkám a 

individuálnym schopnostiam ľudí, napríklad umožňuje 

transformáciu vizuálnych formátov na zvukovú alebo hmatovú 

formu“. [21] 

PRÍKLADY SLOVENSKÝCH MÚZEÍ A GALÉRIÍ SO 

ZAMERANÍM NA DETI 

Medzi najmodernejšie technologické spôsoby prezentácie patrí 

aj virtuálna realita, ktorá pomocou špeciálnych okuliarov 

poskytuje zážitok z digitálne vymodelovaného prostredia alebo 

exponátov. Zmiešaná, rozšírená realita zase obohacuje fyzické 

prostredie o digitálne dotvorené informácie alebo efekty. Na 

aplikovanie rozšírenej reality sa v múzeách a galériách 

využívajú off-line alebo online aplikácie a návštevník môže 

vnímať virtuálne doplnenie exponátov v reálnom čase 

a v sémantickom kontexte s fyzickými časťami prostredia. 

Príkladom je Galéria TrickLandia v Starom Smokovci (Obr. 1), 

ponúkajúca návštevníkom nevšedné zážitky spojené 

s optickými ilúziami, ktoré čerpajú námety zo slovenských 

ľudových povestí, rozprávok, ako aj z reálií obcí a zámkov 

Slovenska. [22]  

 

Obrázok 1: Priestor Galérie Tricklandie, Starý Smokovec. Viaceré 
nástenné maľby vďaka aplikácii „ožívajú“ v mobilnom telefóne. 

 

Deti sa tu hravou formou zoznámia s umeleckými a optickými 

efektmi v súvislosti so spomínanými rozprávkami a navyše im 

vďaka mobilnej aplikácii a rozšírenej realite niektoré exponáty 

„ožijú pred očami“. Veľmi zaujímavým spôsobom využíva 

informačné technológie aj neďaleká interaktívna galéria svetla 

Kvantarium na Hrebienku. Interaktívne exponáty vznikajú 

pomocou projekcie svetla. Ako príklad možno uviesť exponát 

terénu z piesku, ktorého topografiu môže návštevník 

ovplyvňovať lopatkou. Projektor zaznamená výšku takto 

vytvoreného modelu krajiny a reaguje – pri dolinách premietne 

vodné plochy, pri vrchoch súš (Obr. 2). 

  

Obrázok 2: Interaktívny svetelný exponát  
v galérii Kvantarium, Hrebienok. 

 

Existujú aj tradičnejšie, menej technologicky zamerané 

exponáty, ktoré majú deti naučiť tvorivým aktivitám bez pomoci 

informačných technológií. Príkladom je BIBIANA, Medzinárodný 

dom umenia pre deti v Bratislave. Je to múzeum pre deti, 

v ktorom sa uskutočňujú zaujímavé dočasné výstavy s rôznou 

tematikou. Zameriavajú sa zväčša na architektúru, umenie, 

literatúru, techniku a mnohé ďalšie  (Obr. 3). BIBIANA využíva 

dynamické fyzické prvky, ktoré zlepšujú participáciu a 

vzdelávanie, a tým interaktívne informujú o myšlienkach      

exponátov. Schopnosť exponátov zaujať deti a udržať ich 

pozornosť skúmal výskum, ktorý u 35 detských respondentov 

meraním zisťoval čas venovaný vybraným exponátom a potom 

vyhodnocoval možné príčiny výsledkov. [23]  

 

Obrázok 3: Exponát o písme na výstave Kaligrafia, BIBIANA, 
Bratislava. Foto 1-3: Natália Filová, 2019 
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V ďalšej fáze výskumu sa s 37 deťmi viedol štruktúrovaný 

rozhovor. 34 respondentov poskytlo relevantné odpovede, 

z ktorých sa overovali ďalšie výskumné otázky. Častým cieľom 

podobných výskumov je overiť, ako by bolo možné 

implementovať teoretické poznatky z pedagogiky do praktickej 

tvorby architektúry, ako aj výstav pre deti. 

INOVATÍVNE SPÔSOBY EXPOZÍCIE V MÚZEU 

V súčasnosti sa stal obľúbeným multisenzorický a interaktívny 

spôsob prezentácie prvkov expozície. Tieto prístupy v mnohom 

vychádzajú z psychologických zákonitostí a teórií učenia. 

Multisenzorické výstavné prostriedky zapoja pri vnímaní 

expozície viaceré ľudské zmysly, a tak umožnia návštevníkom 

lepšie porozumieť zobrazovaným javom. Multisenzorický 

prístup stimuluje minimálne dva, optimálne ešte viac zmyslov. 

Táto metóda zlepšuje schopnosť zapamätať si a pochopiť 

význam vystavených prvkov. Zároveň návštevníkom prináša 

výnimočné zážitky a radosť. Zuzana Čerešňová v tomto 

kontexte tvrdí: „Obsah výstavy by mali podporiť multisenzorické 

skúsenosti, aby sme stimulovali svoje synestetické vnímanie a 

zároveň priniesli nové emocionálne obohatenie.“ [24] Nina 

Leventová a Alvaro Pascual-Leone nás oboznamujú s 

modernými poznatkami z neurovedy, vďaka ktorým vieme, že 

zmysly hrajú v percepcii človeka zásadnú úlohu a ľudia 

ustavične vnímajú prostredie a podnety viacerými zmyslami 

naraz. [25] Autori v tejto súvislosti píšu: „Zážitok z múzea vždy 

bude multisenzorický, či to tak chceme, alebo nie, preto je 

dôležité sústrediť sa radšej na dosiahnutie želaných, cielených 

efektov, ako nechať pôsobiť náhodné a potenciálne nepríjemné 

efekty.“ [26] 

Zrak je pre značnú časť populácie nosným zmyslom a môžeme 

ním vnímať takmer všetky exponáty. Andrea Urlandová 

konkretizuje: „Človek získava 80 až 90 % informácií o okolitom 

prostredí zrakom.“ [27] Zrozumiteľná percepcia zrakom 

vyžaduje adekvátne farby, osvetlenie aj mierku exponátov 

a okolitých popisov či piktogramov tak, aby boli zreteľné, 

logické a čitateľné. Farba je významnou vizuálnou 

charakteristikou. Urlandová ďalej tvrdí, že „cestou farebných 

diferencií je [človek] schopný vnímať formy a priestor“. [28] 

Kristi S. Gainesová a Zane D. Curry študovali účinky farby na 

kvalitu učenia a správania. [29] Vysvetľujú, ako rôzne farby 

ovplyvňujú pozornosť, vystupovanie a úspechy študentov. 

Nedostatočne, ale aj nadmerne stimulujúce prostredie môže 

byť škodlivé, preto sa podľa autorov na veľkých plochách vo 

vzdelávacích inštitúciách odporúča najmä teplá neutrálna 

béžová, piesková farba. [30] Silné primárne farby by sa mali 

aplikovať len na malé povrchy. Gainesová a Curry ďalej 

spomínajú, že niekedy je prospešné objavovať farebnú 

toleranciu jednotlivých detí, pretože niektoré z nich vyžadujú 

odlišné farebné ladenie okolia. [31] Pri aktivitách vyžadujúcich 

sústredenie je vhodné silnejšie, ideálne denné osvetlenie, zatiaľ 

čo pre potreby navodenia atmosféry je možné aplikovať široké 

spektrum svetelných farieb a intenzít. Ako píše Anna Yudinová: 

„Svetlo robí architektonický priestor obývateľným, formuje ho 

a sprevádza nás po ňom, no sila svetla siaha ďalej, za čisto 

pragmatické potreby.“ [32] Nové osvetľovacie techniky odhaľujú 

inovatívne možnosti navodenia rôznorodej atmosféry a 

vnímania architektúry. Príkladom je tvorba svetelného umelca 

Douga Wheelera, ktorý používa biele svetlo bez tieňov 

a vytvára tak ilúziu nekonečného expozičného priestoru. Farba 

a osvetlenie dokážu pôsobiť veľmi sugestívne a pomáhajú tým 

vytvoriť želanú atmosféru expozície. 

Zvukové efekty stimulujú ďalší významný zmyslový vnem. 

Sluch môžeme podnietiť hovorenými nahrávkami s dôležitými 

informáciami, hudobným sprievodom, zvukmi prírody či iným 

vhodným akustickým efektom objasňujúcim a doplňujúcim danú 

expozíciu. Salomé Voegelinová uvádza, že múzeum nie je len 

vizuálne miesto, ale aj audiovizuálne prostredie. [33] Zdrojom 

akustických podnetov sú aj ostatní návštevníci, nielen 

expozičné prvky. Doplnenie exponátu informáciami 

sprostredkovanými zvukom pomáha i návštevníkom so 

zrakovým postihnutím. 

Pri výstavách s vhodnou tematikou si možno predstaviť aj 

zapojenie čuchového, prípadne dokonca chuťového vnemu. 

Zakomponovanie čuchu do výstavného priestoru predstavuje 

výzvu, pretože ide o zložitý vnem, ako vysvetľuje Jim Drobnick. 

[34] Ďalej tvrdí, že vo výstavnom priestore sa vytvára čuchová 

scenéria, olfaktorické umelecké diela využívajú vzduch, ako 

médium orientované na publikum. Návštevníci vnímajú 

dôležitosť čuchových exponátov, ktoré bývajú sugestívnejšie, 

pretože návštevníci sa na výstavách často nemôžu vyhnúť 

vôňam a zápachom z exponátov aj z okolia (napr. pachu 

interiérových materiálov, parfumom návštevníkov atď.). 

Čuchové vnemy vo všeobecnosti pôsobia na človeka veľmi 

silno. Pri percipovaní expozície tak zvažujeme význam aj tohto 

zmyslového prostriedku. Irina D. Mihalacheová uvádza, že 

chuťové podnety sa, ako prvok múzejnej prezentácie, aplikovali 

zriedkakedy, inovatívne prístupy by však mohli podporiť aj 

zapojenie chuti a mať vzdelávací potenciál. [35] Chuťový vnem 

je najvhodnejšie aplikovať pri expozíciách z oblasti 

gastronómie.  

Mimoriadne dôležitým zmyslom je aj hmat, ktorý umožní 

porozumieť plastickým mapám, modelom a miniatúram, ale aj 

reliéfnemu latinskému a Braillovmu písmu. Preto je veľmi 

vhodné integrovať do výstav taktilné prvky. Vďaka dotyku si 

ľahšie uvedomíme priestorové súvislosti a povrchové vlastnosti 

exponátu. Dotýkanie predmetov rôznych tvarov a materiálov 

vyvoláva rozmanité reakcie. Štruktúra, faktúra, tvrdosť, tvar, 

teplota a ďalšie povrchové vlastnosti materiálu ovplyvňujú 

stupeň pozitívneho alebo negatívneho zážitku z vnímania 

objektu. Veronika Kotradyová vraví: „Fyzickým prostredím 

môžeme prirodzenú potrebu fyzicky príjemného kontaktu 

podporiť nielen nastavením prostredia, ale aj výberom 

vhodných materiálov, ktoré do tejto interakcie vstupujú.“ [36] 

Takisto treba brať ohľad na adekvátnosť taktilných elementov 
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pre deti tak, aby boli zdraviu neškodné, udržiavateľné a odolné 

proti opotrebovaniu.  

Druhým inovatívnym spôsobom múzejnej prezentácie sú 

interaktívne exponáty, ktoré nazývame aj hands-on. Ako píše 

v kontexte vzdelávacej funkcie múzea Čerešňová: „Pre lepšie 

porozumenie aj pre deti je vhodné využívať interaktívne objekty 

a praktické činnosti na pozorovanie a experimentovanie.“ [37] 

V tradičných múzeách sú návštevníci často obmedzení len na 

zrakové vnemy z výstavy. V týchto múzeách nie je dovolené 

dotýkať sa exponátov, preto ich podľa Caultona možno opísať 

ako hands-off múzeá. [38] Interaktívne výstavy sú pre verejnosť 

podnetnejšie a zážitkovejšie než tie tradičné. Poskytujú 

možnosť nielen dotýkať sa exponátov, ale aj manipulovať s nimi 

a aktívne participovať, napríklad formou pokusov. Priame 

skúmanie aktívnym zapojením je prínosné pre ľudí všetkých 

vekových skupín, no najmä pre deti. Tim Caulton tvrdí, že v 

interaktívnom múzeu návštevníci „očakávajú zážitok z 

dotýkania exponátov, pri ktorom sa aktívne zapoja do výstavy, 

budú sa učiť neformálnym spôsobom a zároveň zabávať“. [39] 

Porozumenie zobrazovaným javom a fenoménom sa uľahčuje, 

pretože človek svojou voľbou a iniciatívou manipuluje 

s exponátom a z jeho reakcií možno vyvodiť edukačné závery. 

Caulton tvrdí, že výrazy hands-on a interaktívny sú synonymné, 

oba sa odvolávajú na priame skúmanie s edukačným cieľom, 

pričom výsledok vzdelávacích interaktívnych aktivít označuje 

ako minds-on stav. [40] Najmä preto, lebo vďaka fyzickej 

interakcii s exponátom primárne pomocou rúk, no môže to byť 

aj pomocou nôh či celej postavy (angl. hands-on), dosiahneme 

prepojenie s rozumovou činnosťou (angl. minds-on).  

Treťou dôležitou inováciou v oblasti múzeí pre deti je humánno-

centrické navrhovanie. Tieto objekty je vhodné riešiť pomocou 

dizajnu zameraného na človeka [41], respektíve pomocou 

humánno-centrického navrhovania, ako aj formou inkluzívneho 

dizajnu. Pri humánno-centrickom navrhovaní detského múzea 

zohľadňujeme a rešpektujeme rôznorodé potreby najmä detí, 

ale aj dospelých, ktorí ich vo väčšine prípadov v múzeu 

sprevádzajú. Čerešňová v tejto súvislosti oznamuje, že cieľom 

je „dosiahnuť inkluzívne prostredie, v ktorom by široké 

spektrum ľudí malo možnosť rovnoprávne používať fyzické 

prostredie, produkty, služby a informácie a súčasne aktívne 

participovať na spoločenskom dianí“. [42] V prípade múzeí je 

v tomto zmysle potrebné umožniť návštevníkom s rozličnými 

potrebami interakciu s exponátmi a uľahčiť im participáciu 

na aktivitách spojených s návštevou múzea. Jůva pri úsilí o 

integráciu detí a mládeže so špecifickými potrebami spomína 

pojem detské múzeum pre všetkých a objasňuje, že „by malo 

vytvárať edukačné prostredie otvorené potrebám každého 

dieťaťa“. [43] Je teda dôležité snažiť sa o vytvorenie podmienok 

pre deti s rôznorodými potrebami alebo so zdravotnými 

znevýhodneniami tak, aby získali plnohodnotné zážitky 

z múzea. 

 

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE 

Cieľom prípadových štúdií bolo na vybraných expozíciách pre 

deti sledovať vzdelávací potenciál týchto inštitúcií, ich 

atmosféru, aj zistiť, do akej miery saturujú potreby všetkých 

návštevníkov vrátane ľudí s rôznymi znevýhodneniami.   

V prvom rade, problematika expozície pre deti má pre edukáciu 

dôležitý význam, pretože deti sa vďaka výstavám môžu 

vzdelávať v rôznych oblastiach nad rámec školských osnov. 

Kľúčovým faktorom je i to, že môžu začať vnímať jednotlivé 

témy a odbory s prepojením na prax a s väčším entuziazmom, 

a vďaka tomu si napríklad zvoliť budúcu kariérnu cestu.  

Ďalšou oblasťou skúmania vybraných prípadových štúdií je 

atmosféra výstav. Rôznymi výrazovými prostriedkami možno 

ovplyvniť mieru sústredenia, náladu, pôsobenie na emócie 

recipienta a podobne. Primárnymi faktormi sú zvolená 

farebnosť, osvetlenie výstavného priestoru, tvarové riešenie, 

ale aj akustické či olfaktorické prostredie. Cielené 

zakomponovanie týchto činiteľov má schopnosť pôsobiť na 

návštevníka sugestívne a zanechať v ňom silný dojem.  

Posledným bodom záujmu pri sledovaní spomínaných detských 

výstav bolo hodnotenie ich vhodnosti pre rôznorodých 

návštevníkov všetkých vekových kategórií a s rôznymi 

fyzickými a mentálnymi schopnosťami. Skúmalo sa, či ide 

o univerzálne prístupné priestory, aká je pravdepodobná kvalita 

zážitku z expozície pre ľudí s poruchami zraku a so zníženou 

schopnosťou orientácie, s čím súvisí zakomponovanie 

multisenzorických a interaktívnych prvkov, a ďalšie.  

DETSKÉ MÚZEUM ZOOM: „ERDE.ERDE“ 

 
 

Obrázok 4: Axonometria výstavného priestoru.  
Upravené podľa: 

https://www.kindermuseum.at/jart/prj3/zoom/data/uploads/downloads/Ausstell

ung%20Begleitmaterialien/EARTH_SOIL_exhibition%20texts.pdf 
 

Prvým príkladom je výstava „ERDE.ERDE“ (27. 9. 2018 – 24. 2. 

2019 a 5. 3. – 1. 9. 2019) (v preklade „ZEM.ZEM“, v nemčine 

rovnako homonymum s významom zemeguľa a zemina).  

Program tejto výstavy a jej stvárnenie v inšpiratívnom detskom 

múzeu ZOOM vo Viedni informovali deti o prírode, zemine a 

zemeguli. Výstava sa dotýkala aj témy ochrany ekosystému, 

návštevníkov vzdelávala v oblasti udržateľného správania k 
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životnému prostrediu, preto mala aj silný výchovný charakter. 

Komunikované idey o Zemi a pôde sprostredkúval sprievodca 

výstavy, ktorý prvých niekoľko minút hravou formou vysvetľoval 

danú tému a pritom pútavo komunikoval s deťmi. Deti mali 

potom priestor na objavovanie exponátov vlastným tempom 

a podľa svojich preferencií, pričom sprievodca im podľa ich 

individuálnych potrieb príležitostne pomáhal porozumieť 

jednotlivým exponátom. Samostatné poznávanie im zároveň 

pomáhalo budovať vlastné sebavedomie.  

Výstavu možno opísať ako štyri sektory (Obr. 4) s rôznou 

atmosférou. Prvá časť (Obr. 5) slúžila na úvodný rozhovor 

sprievodcu s deťmi. Plynulo nadväzovala na interaktívne 

exponáty, pomocou ktorých si deti mohli vďaka technike 

vyskúšať poľnohospodárske práce (Obr. 6). Nachádzal sa tu aj 

pult so zeleňou a s pestovateľskými potrebami. Prvá zóna bola 

svetlá, priestranná a vhodná na edukačné účely, lebo 

interiérové riešenie podporovalo sústredenie.  

 
 

Obrázok 5: Priestor pre úvodný výklad komentátora (zóna č. 1).  
Detské múzeum ZOOM: „ERDE.ERDE“, Viedeň. 

 

 
 

Obrázok 6: Priestor interaktívneho poľnohospodárstva (zóna  
č. 1), vzadu vstup do „podzemného bludiska“.  

Detské múzeum ZOOM: „ERDE.ERDE“, Viedeň. 

Druhý priestor tvorila atraktívna inštalácia „podzemného 

labyrintu“ evokujúceho zvieracie tunely (Obr. 7). Deti sa tu 

multisenzorickým a interaktívnym spôsobom oboznamovali 

s pôdou, jej zložkami a so živočíchmi. Išlo o tmavý priestor so 

svetelnými akcentmi v podobe korienkov rastlín a iných 

predmetov emitujúcich svetlo. Táto zóna mala viacero zákutí 

s výstavnými prvkami. Bol to priestor so špecifickou farebnou, 

materiálovou a svetelnou bázou a vytváral najpôsobivejšiu 

atmosféru na tejto výstave. Tretia časť predstavovala zónu 

s experimentovaním, pozorovaním hmyzu, ale aj s výtvarným 

sebavyjadrením detí (Obr. 8, 9). Bola to aktívna a hravá časť 

expozície. Posledná, štvrtá časť sa venovala interaktívnym 

výstavným prvkom, ako aj exponátom so zeminou bez 

možnosti dotýkania (Obr. 10). Atmosféra tejto zóny sa 

približovala prvej časti výstavy. Pri exponátoch sa nachádzali aj 

farebne akcentované informačné štítky so žltým podkladom.  

 
Foto 5-8: Natália Filová, 2019 

 
Obrázok 7: Interiér „podzemného bludiska“ (zóna č. 2). 

Detské múzeum ZOOM: „ERDE.ERDE, Viedeň. 

 

 
 

Obrázok 8: Vstup do bludiska z druhej strany (zóna č. 3).  
Detské múzeum ZOOM: „ERDE.ERDE“, Viedeň.  
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Boli umiestnené vo vhodnej výške pre detského diváka, no 

písané malým písmom, nevhodným pre menšie deti alebo pre 

deti so zrakovým postihnutím (Obr. 11). Tým mohli tento opis 

ozrejmiť skôr dospelé sprevádzajúce osoby. Dospelí sa 

s výstavou oboznamovali aj prostredníctvom samostatnej 

informačnej tabule. Priestor bol riešený univerzálne 

a obsahoval multisenzorické a interaktívne exponáty. Zóna 

„bludiska pod zemou“ bola horšie osvetlená so sťaženou 

možnosťou orientácie, čo na druhej strane tvorilo 

pravdepodobne cielenú labyrintovú atmosféru. Išlo teda o veľmi 

podnetnú expozíciu, ktorá vhodnou mierou kombinovala 

zábavnú a vzdelávaciu funkciu a povzbudzovala záujem detí 

o prírodu a jej ochranu. 

 

 

 
Obrázok 9: Zážitkový a umelecký priestor (zóna č. 3).  

Detské múzeum ZOOM: „ERDE.ERDE“, Viedeň. 
 

 

Obrázok 10: Priestor expozície na spoznávanie zeminy a jej vlastností 
(zóna č. 4). Detské múzeum ZOOM: „ERDE.ERDE“, Viedeň. 

 

 
 

Obrázok 11:Pestovanie rastlín, výrazné popisy osadené v správnej 
výške pre deti. Detské múzeum ZOOM: „ERDE. ERDE“, Viedeň. 

 

KUNSTHALLE: „WENN ROBOTER TRÄUMEN“ 

Výstava o „snívajúcich robotoch“ (6. 4. 2019 – 23. 4. 2019) 

evokovala problematiku potenciálneho rozmachu robotov 

v budúcnosti a zároveň približovala tému neúmernej tvorby 

odpadu a možnosti jeho ďalšieho využitia. Inovatívne miesto 

vzdelávania a workshopov ukazovalo deťom svet ďalekej 

budúcnosti, v ktorej Zem obývajú roboty. Interaktívna výstava 

vo svojom koncepte zahŕňala audio- a videotechniku (Obr. 12). 

Deti pod vedením dospelých tvorili prostredie pre roboty 

a zaznamenávali ho na filmový príbeh. Priestor pre deti sa stal 

prototypom nového výstavného formátu založeného na 

potrebách a nápadoch detí. Táto výstava sa ešte väčšmi, než 

na vzdelávanie, koncentrovala na výchovné posolstvá, ktoré 

komunikovala rôznymi výrazovými prostriedkami. Zameriavala 

sa aj na rozvíjanie výtvarného cítenia a kreativity. 

 
Obrázok 12: Inštalácia prevažne z polystyrénu, monitor osadený 

adekvátne pre detského diváka. Kunsthalle: „Wenn Roboter träumen“, 
Viedeň. Foto 9-12: Natália Filová, 2019 
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Obrázok 13: Inštalácia s ostrými uhlami evokuje dynamickú a 
znepokojujúcu atmosféru. Nie je vhodná pre všetky deti. Kunsthalle: 

„Wenn Roboter träumen“, Viedeň. 
 

Náladu priestoru vytvárali dotykové kompozície zložené z 

predmetov dennej potreby. Tlmené farebné osvetlenie 

podporovalo záhadnú ďalekú atmosféru (Obr. 13). Spolu s 

filmovými a zvukovými kulisami pôsobilo na návštevníkove 

zmysly a prežívanie. Výstava sa stala predmetom ustavične sa 

meniacej konštelácie, ktorá spája tvorivosť a vnímanie rôznych 

foriem umeleckého zážitku. 

Oddelenie umeleckého vzdelávania v Kunsthalle a umelkyne 

Gabriele Edlbauerová, Andrea Konradová a Michèle Pagelová 

vložili do koncepcie výstavy silný sugestívny náboj. Priestor 

dýchal vďaka veľkorysým rozptylovým plochám medzi 

jednotlivými inštaláciami  (Obr. 14, 15). Výstavná plocha bola 

navrhnutá univerzálne a multisenzorický a interaktívny prístup 

podporoval inklúziu detí so zdravotnými obmedzeniami. 

Niektoré exponáty však mali výrazne ostré hrany a osvetlenie 

bolo slabšie, čo mohlo byť spolu s tajomnými zvukmi menej 

vhodné pre mladšie deti a deti s postihnutím. Exponáty dopĺňali 

len minimálne štítky  s názvom a menom autora. Informácie 

o jednotlivých výstavných prvkoch poskytovali komentátori 

výstavy, ktorí deťom približovali aj jej posolstvá. Výška 

pracovných pultov a monitorov bola vhodne adaptovaná na 

detského návštevníka. Vo všeobecnosti sa výstava 

vyznačovala silnou atmosférou a potenciálom rozvíjať estetické 

vnímanie detí, ako aj ich zmýšľanie na filozofickej úrovni. 

HAUS DER MUSIK 

Múzeum hudby vo Viedni ponúka návštevníkom informácie 

a zážitky súvisiace prevažne s vážnou hudbou, ale aj s inými 

žánrami a rozmanitými zvukmi vo všeobecnosti. Plocha múzea 

je rozdelená do logických celkov, každé poschodie je venované 

súvislej tematike. Množstvo multisenzorických a interaktívnych 

exponátov vysvetľuje hudobné zákonitosti, vznik tónov, 

predvádza hudobné nástroje a podobne. Nachádzajú sa tu aj 

vizuálne prvky bez možnosti dotyku, tvorené muzikálnymi 

artefaktmi, ktoré vzdelávajú v oblasti teórie hudby a ilustrujú 

život a tvorbu významných skladateľov. Výstava sa snaží 

vhodnou mierou kombinovať množstvo interaktívnych prvkov 

a exponátov bez možnosti dotyku, dokonca aj komunikačné 

priestory obsahujú výstavné časti. Zväčša sa vystavujú 

prenosné objekty vložené do interiéru, no niekedy môže 

múzejný interaktívny exponát predstavovať organickú súčasť 

architektúry. V takom prípade sa samotná architektúra alebo jej 

prvok stávajú exponátmi. Príkladom je najmä interaktívne 

schodisko, ktorého stupne predstavujú klávesy klavíra, tie pri 

chôdzi po nich vydávajú príslušné tóny, pričom na stene nad 

zábradlím sa vysvietia zodpovedajúce noty (Obr. 16).  Ide 

o zaujímavý typ hravého vzdelávacieho exponátu, ktorý tvorí 

priamo architektonický prvok. Deti majú možnosť vyskúšať si aj 

reakcie vybraných hudobných nástrojov (Obr. 17).  

 
 

 
 

Obrázok 14: Jednotlivé „stanovištia“ sú oddelené veľkorysou 
rozptylovou plochou. Kunsthalle: „Wenn Roboter träumen“, Viedeň. 

 

  
Obrázok 15: Farebné svetlo dotvára atmosféru jednotlivých exponátov, 

biele svetlo zase zónu workshopov. Kunsthalle: „Wenn Roboter 
träumen“, Viedeň. 

Foto 13-15: Natália Filová, 2019 
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Obrázok 16: Hracie schodisko ako súčasť expozície.  
Haus der Musik, Viedeň.  

 

 
 

Obrázok 17: Expozícia s hudobnými nástrojmi. Haus der Musik, Viedeň. 

 

 
 

Obrázok 18: Organicky tvarovaný vložený interiér. 
Haus der Musik, Viedeň. 

Foto 16-18: Natália Filová, 2018 

Múzeum vytvára niekoľko druhov atmosfér, priestory sa líšia 

najmä mierou osvetlenia. Do niektorých miestností má prístup 

prirodzené denné svetlo, iné sú od neho izolované a zdrojmi 

svetla sú rôzne náladové svietidlá. Prítmie niekedy potláča 

vizuálne vnímanie, a tak sa môže návštevník lepšie sústrediť 

na sluchové vnemy. Mimoriadne pútavé sú i príklady vložených 

interiérov v podobe drevených organicky tvarovaných lamiel a 

schodovito stúpajúcich pavilónov (Obr. 18, 19). Pôsobivé tvary 

náladovo osvetlených interiérových prvkov v kombinácii 

s akustickými podnetmi prinášajú zapamätateľnú nevšednú 

skúsenosť. 

Niektoré z týchto prvkov sú však v rozpore s tvorbou 

univerzálneho prostredia. Najmä pavilóny v tvare prevrátenej 

pyramídy sú nebezpečným prvkom pre deti, nesústredených 

návštevníkov a ľudí so zrakovým postihnutím, pretože 

umožňujú ľahký prístup do priestorov so zníženou svetlou 

výškou, kde by mohlo dôjsť k úrazu. 

Väčšina exponátov je univerzálne prístupná. Nachádzame tu 

exponáty obsahujúce slúchadlá, ktoré umožňujú počúvanie 

rovnakého záznamu v rôznych výškových úrovniach, čo sa javí 

ako vhodné riešenie  (Obr. 20, 22). Iné, naopak, nereflektujú 

rôznorodosť vzrastu návštevníkov. Atraktívne dizajnové 

slúchadlá, vydávajúce zvukové záznamy, sú síce osadené 

v rôznych výškach, no každé má zabudovanú inú nahrávku, 

a tak je pre väčšinu návštevníkov prevažná časť tohto exponátu 

nedosiahnuteľná, respektíve niekedy dosiahnuteľná 

v nekomfortnej polohe (Obr. 21). Keby napríklad bolo možné 

v týchto slúchadlách meniť jednotlivé zvukové záznamy, mohol 

by si každý návštevník nájsť slúchadlo osadené vo výške 

ideálnej pre seba a vypočuť si variantné nahrávky. Popisy 

k slúchadlám informujú návštevníkov vo viacerých jazykoch aj 

v Braillovom písme (Obr. 23). Niektoré zaujímavé štítky 

informujú o exponátoch pomocou hry s tieňom. Pozorujeme 

však, že rušivo reflektujú svetelné odlesky. Keby sa použil 

väčší font a matnejší materiál štítkov, mohli by byť tieto popisy 

čitateľnejšie aj pre deti a návštevníkov s poruchami zraku (Obr. 

24). Všetky interaktívne monitory sú, žiaľ, osadené do výšky 

vhodnej pre stojacu dospelú osobu, takže deti a ľudia na vozíku 

by s nimi nedokázali samostatne narábať (Obr. 26). 

V jednom prípade nachádzame výsuvný schodík, ktorý umožní 

nižším deťom interakciu s hracím exponátom (Obr. 27). Takéto 

riešenie síce pomôže týmto deťom, ale nie je vhodné napríklad 

pre ľudí na vozíku, preto by bolo lepšie, keby boli tieto hracie 

stojany výškovo nastaviteľné. Čo sa týka orientácie 

v priestoroch, kontrastná farebnosť podlahy a stien, ako aj 

svetelný akcent na ich stretávacej hrane pomáhajú 

slabozrakým v orientácii. Ako vysvetľujú Korček a Rollová, 

„niektorí nevidiaci a ľudia s vážnym zrakovým postihnutím 

vnímajú iba svetlo a hlavné rysy“, [44] preto im takéto akcenty 

výrazne uľahčujú pobyt v priestore (Obr. 26). Niektoré interiéry 

tieto zvýrazňujúce prvky pravdepodobne kvôli želanej 

atmosfére neobsahujú, a tak tu nemožno dobre rozlíšiť, kde sa 
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končí podlaha a začína sa stena (Obr. 25). Priestory s nízkou 

mierou osvetlenia navodzujú atmosféru tajomnosti, vedome 

utlmujú vizuálne vnemy, človek sa v nich teda ťažšie orientuje 

a odhaduje vzdialenosti či proporcie. Tieto priestory môžu pre 

absentujúce osvetlenie v spojení s rôznymi zvukmi vyvolávať 

nepríjemné pocity, no ponúkajú nevšedný zážitok. 

 
Obrázok 19: Výstavné pavilóny zaujímavej poschodovej formy, ktoré 

však nezabezpečujú priestor so zníženou výškou.  
 

 
 

Obrázok 20: Identické slúchadlá, osadené v rôznych výškach. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Obrázok 21: Slúchadlá s jedinečnými zvukmi, osadené v rôznych 
výškach, nedosiahnuteľné pre časť populácie. 

 

 
 

Obrázok 22: Slúchadlá osadené v dvoch výškach. 
Foto 19-22: Haus der Musik, Viedeň. Natália Filová, 2018 
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Obrázok 23: Slúchadlá s opismi jednotlivých zvukov vo viacerých 
jazykoch aj v Braillovom písme. 

Foto: Natália Filová, 2018 
 

 
 

Obrázok 24: Priehľadný štítok, ktorý využíva hru s tieňom. 
 

 
 

Obrázok 28: Náladová tmavá miestnosť expozície.Návštevník sa 
sústredí najmä na zvuky a nevníma priestor.  

Foto 24-26, 28: Haus der Musik, Viedeň. Natália Filová, 2018 

 
Obrázok 25: Náladové komunikačné priestory tvoria prechody od jednej 

vystavovanej tematiky k druhej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázok 26: Edukačné interaktívne PC státia, osadené v jednej výške, 
ktorá je vhodná len pre stojacu osobu. Osvetlená línia vhodne 

zvýrazňuje styk podlahy a steny. 
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Najtmavšia miestnosť je nepriechodná a nie je povinnou 

súčasťou prehliadky (Obr. 28). Závisí tak od voľby jednotlivých 

návštevníkov, či ju navštívia alebo nie. Múzeum sa snaží pri 

prezentácii exponátov myslieť na návštevníkov s rôznorodými 

potrebami a prispievať k ich pozitívnym zážitkom. 

TECHNISCHES MUSEUM WIEN 

Technické múzeum vo Viedni sa nachádza v rozľahlej budove 

a obsahuje veľké množstvo čisto vizuálnych, netaktilných, ako 

aj interaktívnych exponátov. Prezentuje variantné technické 

výdobytky, historické stroje a technické pomôcky (Obr. 29). 

Týchto artefaktov, často chránených vitrínami, sa návštevník 

nesmie dotýkať. Dopĺňajú ich však nové exponáty, vysvetľujúce 

modely, s ktorými návštevníci manipulujú. Vďaka symbióze 

týchto metód si každý návštevník nájde atraktívne výstavné 

exempláre a môže striedať pasívnejšie pozorovanie s aktívnou 

interakciou.  

 
Obrázok 27: Stanovište expozície s možnosťou vysunutia schodu pre 

menšie deti. Haus der Musik, Viedeň. 
 

 

 
 

Obrázok 29: Príklad expozície s prvkami bez možnosti dotyku. 
Technisches Museum, Viedeň. 

 

Atmosféra v tomto múzeu je tradičná. Väčšinu expozičného 

priestoru prirodzene osvetľuje denné svetlo prúdiace z okien aj 

z veľkého svetlíka. Ide o múzeum, ktoré prezentuje ratio 

a vynálezy a vytvára podmienky vhodné na edukáciu. Možno 

preto sa priveľmi nesnaží o navodzovanie výnimočnej nálady 

v expozičnom priestore. Emocionálny účinok výstavy tu hrá 

sekundárnu úlohu. Vstupný halový interiér od ateliéru Querkraft 

architekten, naopak, dotvárajú mimoriadne pútavé dizajnové 

stĺpy, ktoré zapôsobia na návštevníka. Stĺpy pri päte ústia 

do lavičkového posedenia na oddych a čakanie a pri strope sú 

lopúchovo rozkošatené do náladových svietidiel (Obr. 30). 

 

 
Obrázok 30: Podmanivý interiér vstupnej haly. 

Haus der Musik, Viedeň. 
Foto 27, 29, 30: Natália Filová, 2016 
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Obrázok 31: Pulty s exponátmi neumožňujú zasunutie invalidného 
vozíka. Technisches Museum, Viedeň. 

 

Výstavný priestor je prístupný osobám so zdravotnými 

obmedzeniami, nie na všetky interaktívne exponáty však 

dosiahnu deti a osoby s nízkym vzrastom alebo na vozíku. 

Príkladom môžu byť prezentujúce pulty, ktoré neumožňujú 

zasunutie vozíka pod ne (Obr. 31, 32). Pomerne rozsiahle texty 

na informačných štítkoch sú písané drobným písmom, zle 

čitateľným pre deti a ľudí so zrakovým postihnutím. Tieto popisy 

sú vhodné skôr pre odborníkov, ktorí sa chcú dozvedieť 

podrobnosti o vystavených cenných artefaktoch (Obr. 33). 

Technické múzeum je príkladom rozsiahlej expozície 

s kombináciou tradičného a inovatívneho prístupu, ktorý dokáže 

podnietiť návštevníkov rôzneho veku a s rozmanitými 

potrebami a záujmami. 

 
 

Obrázok 32: Príklad expozičného priestoru s hands-on prvkami. 
Technisches Museum, Viedeň. 

Foto 31, 32: Natália Filová, 2016 
 

 

 

 
 

Obrázok 33: Príklad expozičného priestoru s prvkami za vitrínou bez 
možnosti dotyku. Štítky s rozsiahlym opisom a malým fontom sú 

vhodné skôr pre odborníkov než pre laickú verejnosť.  
Technisches Museum, Viedeň. 

Foto: Natália Filová, 2015 

ZÁVER 

Vytvoriť hravé a zároveň vzdelávacie prostredie v múzeu nie je 

jednoduché. Exponáty by mali v deťoch vyvolať pozitívnu 

kognitívnu a afektívnu reakciu a mali by prispieť aj k rozvoju ich 

psychomotorických schopností. Zároveň by mali byť 

plnohodnotne prístupné pre všetkých.   

Pozorovaním sa zisťuje, že deti sú v múzeu zväčša motivované 

a rozvíjajú svoje zručnosti. Najťažšie sa však javí podnietiť 

v múzeu efektívne vedomostné vzdelávanie detí, napríklad 

vinou častého rozptýlenia pozornosti. Príspevok načrtol 

niektoré metódy, ktorými možno zvýrazniť edukačný 

potenciál múzea prostredníctvom vhodných architektonických 

riešení podporujúcich sústredenie. Preto je pri tvorbe expozície 

veľmi dôležité dbať na zrozumiteľnú prezentáciu daných javov, 

štruktúrovať sled informácií logicky v spolupráci s odborníkmi 

tak, aby sa podarilo v čo najväčšej miere podporiť aj kognitívne 

učenie a hlbšie porozumenie. Na dosiahnutie edukačného 

efektu výstavných prvkov musia byť expozície schopné vzbudiť 

detskú zvedavosť a podnietiť sústredenie, a to za spoluúčasti 

vhodného architektonického riešenia budovy, jej okolia 

a interiéru detského múzea. Interiérové riešenie technického 
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múzea Technisches Museum Wien sa istým spôsobom snaží 

o navodenie sústredenosti, pretože neintegruje mnoho 

náladových exponátov, ktoré by vytvárali efekty a odpútavali 

pozornosť. Na druhej strane, veľké množstvo exponátov 

v jednotlivých priestoroch môže pôsobiť na návštevníka 

monotónne či vyčerpávajúco, a ten často nemusí stíhať vnímať 

prezentovaný objem informácií. Ostáva ešte na ďalšom 

skúmaní hľadať možnosti, ako by sa mohol priestor členiť na 

zákutia, možno striedané s oddychovými zónami 

s architektonickými akcentmi, ktoré by návštevníkovi priniesli 

regeneráciu. Vzdelávaniu v múzeu by mohlo pomôcť aj 

definovanie a   naznačenie logických prehliadkových trás. Preto 

budú predmetom ďalšieho výskumu aj spôsoby trasovania 

expozície, aby tak múzeum sprostredkovalo príjemný a 

vzdelávací zážitok vo väčšom súlade s pedagogickými a 

didaktickými zásadami primeranosti a postupnosti.  

So vzdelávaním úzko súvisí aj výchovný potenciál výstav, 

pretože kognitívna oblasť by sa mala rozvíjať súbežne so 

vzostupom afektívnej zložky osobnosti dieťaťa. V súčasnosti 

možno v tejto súvislosti badať opakujúci sa motív výstav 

súvisiaci s ochranou životného prostredia, so zdravým životným 

štýlom a s tvorivosťou. Ekologické posolstvá expozícií vnímame 

ešte výraznejšie práve v rakúskom prostredí, v ktorom majú 

tieto témy silnú tradíciu. Analyzované výstavy, najmä 

„ERDE.ERDE“ v Detskom múzeu ZOOM a „Wenn Roboter 

träumen“ v Kunsthalle, tak pôsobia nielen edukačne, ale majú 

aj silný výchovný charakter, ktorý vzdelávací cieľ podporuje, ba 

až prebieha. Vhodne zvolené ideové koncepcie expozícií 

pomáhajú nielen v rozširovaní vzdelanosti a kreativity detí, ale 

aj v tvorbe hodnotového rebríčka a postojov budúcich 

generácií. 

Uvedené prípadové štúdie poukazujú aj na to, že občas vzniká 

kolízia medzi cieľom vytvoriť špecifickú atmosféru vo 

výstavnom priestore a snahou o dosiahnutie prostredia 

vhodného pre ľudí so zdravotnými obmedzeniami. Oba tieto 

ciele sú pre dojem z expozície dôležité a nie je triviálne ich 

skĺbiť. Možno to ilustrovať najmä na múzeu hudby Haus der 

Musik, kde sa napriek viditeľnej a cieľavedomej snahe 

o privítanie všetkých návštevníkov občas objavujú aj menej  

vhodné riešenia z pohľadu univerzálneho navrhovania. Na 

druhej strane, atmosféra, akú ponúka toto múzeum, je naozaj 

unikátna. Pri zakomponovaní drobných  obmien, z ktorých 

niektoré boli v prípadovej štúdii spomenuté, by mohlo toto 

múzeum ešte lepšie skĺbiť oba významné činitele: atmosféru aj 

univerzálnosť. Spomínané návrhy možno aplikovať aj na 

mnoho iných prípadov v ďalších múzeách. 

 

Tabuľka 1: Komparácia múzeí  
Autor: Natália Filová 

 

Múzeum Vzdelávací potenciál Atmosféra Inklúzia všetkých návštevníkov 

Detské 

múzeum 

ZOOM: 

„ERDE.ERDE“ 

Výstava vhodnou mierou kombinovala 

vzdelávanie s hrou, deti nepreťažovala 

množstvom informácií, ale poskytovala 

potrebné základné poznatky. Zároveň 

pôsobila výchovne.  

Diferencované atmosféry v jednotlivých 

segmentoch výstavy. V hravejších 

častiach podporujú detskú fantáziu, 

v edukatívnych ich schopnosť 

sústredenia.  

Výstava reagovala na potreby 

rôznorodých návštevníkov. Mala 

menšie rezervy na možnosť zlepšenia 

zapojenia detí so zrakovým 

znevýhodnením. 

Kunsthalle: 

„Wenn 

Roboter 

träumen“ 

Expozícia podnecuje najmä rozvoj 

výtvarného cítenia detí a ich 

predstavivosti. Taktiež je zameraná na 

výchovné posolstvá, čím prispieva 

k tvorbe svetonázoru detí. 

Podmaňujúca atmosféra výstavy 

pôsobí na rôzne zmysly návštevníka. 

Vnímame výrazné tvarové a farebné 

komponovanie expozičných častí spolu 

s akustickým sprievodom. 

Priestor výstavy je prístupný pre 

všetkých, ladenie niektorých úsekov 

môže byť menej vhodné pre menšie 

deti a návštevníkov s postihnutím, 

pretože obsahuje výrazne ostré hrany 

a zvláštny sprevádzajúci zvuk. 

Sprevádzajúca osoba by však mala 

dokázať zabezpečiť komfort všetkých 

návštevníkov. 

Haus der 

Musik 

Múzeum kombinuje edukačné 

a zážitkové segmenty a poskytuje 

návštevníkom informácie podané 

hravou a pôsobivou formou, ktorá 

pomáha k zapamätaniu si čo 

najväčšieho množstva poznatkov. 

Expozičný priestor je členený na 

miestnosti s rozmanitými atmosférami. 

Od neutrálneho ladenia sa prechádza 

aj do priestorov s výnimočnou 

atmosférou.  

Múzeum sa výrazne snaží 

o sprístupnenie výstavného priestoru 

pre všetkých, čo nebola jednoduchá 

úloha, keďže sídli v historickej budove. 

Je debariérizované, no vyskytujú sa tu 

viaceré možnosti na ešte väčšie 

zlepšenie podmienok pre rôznorodých 

návštevníkov 

Technisches 

Museum Wien 

Múzeum pôsobí edukačne, a zároveň 

integruje zábavné a zážitkové 

exponáty. Má veľkú rozlohu 

a obsahuje množstvo exponátov, je 

teda náročnejšie počas jednej 

návštevy aktívne vstrebať vedomosti z 

rozsiahleho fondu tohto múzea.    

Atmosféra múzea je skôr neutrálnej 

povahy, bez výraznejších náladových 

prvkov. Podporuje tak vzdelávací 

charakter tejto inštitúcie. Náladové 

prvky nájdeme najmä vo vestibule. 

Budova je prístupná pre všetkých, 

avšak niektoré exponáty a interiérové 

prvky by bolo možné upraviť tak, aby 

boli vhodnejšie pre ľudí 

s obmedzeniami.   
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Moderné múzeá majú teda schopnosť dosahovať významné 

méty vo viacerých vrstvách, a tak priaznivo ovplyvňovať 

spoločnosť. Popri tradičnej funkcii zberateľstva, ochrany, 

dokumentácie a vystavovania pozoruhodných objektov dokážu 

návštevníkov vzdelávať a vplývať aj na ich emócie, motiváciu 

a hodnoty. Poznatky iných autorov, teoretické základy 

z odlišných odborov, ale aj zistenia z prípadových štúdií 

poukazujú na to, že architektúra má schopnosť vplývať na 

koncentráciu a motiváciu návštevníka. Ďalším dôležitým cieľom 

je navodenie vhodnej atmosféry v múzeu, ktorá by mala byť 

adekvátna tematike expozícií, ako aj veku návštevníkov. 

V múzeách pre deti je potrebné vo väčšej miere zvažovať 

vhodnosť zakomponovania rôznorodých efektov tak, aby im 

deti dokázali porozumieť a aby im priniesli pozitívny zážitok. 

V prípade priestoru s potenciálne rušivou atmosférou je vhodné 

navrhnúť ho ako nepriechodnú zónu, čo umožní návštevníkom 

vynechať ju, ak si to želajú. Posledným spomínaným, no 

mimoriadne dôležitým zámerom múzeí je vytvorenie podmienok 

pre všetkých návštevníkov. Preto by mali umožniť ľuďom 

s rôznym zdravotným i sociálnym znevýhodnením nielen 

prístup do budovy múzea, ale aj koncipovať dizajn interiéru 

a exponátov tak, aby mohli plnohodnotne vnímať expozíciu 

a cítiť sa vítaní. Úlohou architektov a autorov výstav je teda 

brať ohľad na dôležité faktory ako vzdelávanie detí, vytvorenie 

atmosféry a saturovanie potrieb návštevníkov s rôznorodými 

potrebami. Vo výsledku tak môžu vytvoriť návrh, ktorý bude 

svojím konceptom unikátny a zároveň bude originálnym 

spôsobom reflektovať tieto požiadavky. 
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