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Název projektu: Výzkumná analýza využití galerijní a muzejní pedagogiky a jejich metod v rámci výuky 
výtvarné výchovy na I. a II. stupni základních škol a středních školách v královéhradeckém kraji 
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Celková částka přidělené dotace: 72 620,- Kč 
 

Stručný popis postupu při řešení projektu (max. 2 strany) 

 

 Tradice a možnosti galerijní a muzejní pedagogiky v regionu Královéhradeckého kraje 

 

     Na konci letního semestru akademického roku 2012/13 začaly členky řešitelského týmu mapovat nabídku 
mimoškolního vzdělávání, které nabízejí státní muzea a galerie v královéhradeckém kraji žákům základních a 
studentům středních škol a jejich pedagogům. Podrobný přehled o nabídce vzdělávacích aktivit (animace, 
komentované prohlídky, výtvarné dílny, soutěže…), tradici galerijní pedagogiky v dané instituci, formě 
oslovování škol atd. získaly studentky na základě monitoringu internetových stránek Rady galerií ČR 
(www.radagalerii.cz), Asociace muzeí a galerií ČR (www.cz-museums.cz) a samozřejmě konkrétních institucí – 
např. Galerie moderního umění v Hradci Králové, Muzea východních Čech v Hradci Králové, Galerie 
výtvarného umění v Náchodě, Regionálního muzea a galerie Jičín, Galerie plastik v Hořicích, Muzea a galerie 
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Galerie města Trutnova. Následně byl připravován dotazník pro 
učitele výtvarné výchovy na základních a středních školách, jehož cílem bylo zjistit, jak oni sami využívají 
nabídky doprovodných edukačních aktivit ve své vlastní výuce. Dotazník je uveden v příloze závěrečné zprávy. 

     Zjištěné výsledky jsou v současné době upravovány do textu příspěvků – Kam se studenty za uměním – 
možnosti mimoškolního vzdělávání v oblasti výtvarné kultury pro ZŠ a SŠ v královéhradeckém kraji a 
Zastoupení galerijní edukace v předmětu výtvarná výchova na základních a středních školách v Hradci 
Králové. 
  
 

 Praktická účast členů řešitelského týmu na vzdělávacích aktivitách v galeriích a muzeích ČR 

      

     V rámci hlubšího seznámení členů řešitelského týmu se vzdělávacími aktivitami muzeí a galerií nabízenými 
základním a středním školám jsme na podzim roku 2013 společně navštívily vybrané významné státní a 
soukromé galerie s dlouhou tradicí spolupráce se vzdělávacími institucemi, širokou nabídkou doprovodných 
edukačních programů (animace, přednášky, komentované prohlídky…) a s galerijními pedagogy s dlouholetou 
praxí s oboru galerijní a muzejní pedagogiky. Garantem kvalitního výběru konkrétních institucí byl vedoucí 



řešitelského týmu a zároveń člen profesní organizace Komory edukačních pracovníků Rady galerií České 
republiky. 

 

1. Dům umění v Olomouci – galerijní pedagogové Mgr. Michaela Čapková-Johnová, Mgr. David Hrbek, 
absolvovaný doprovodný program s pracovními listy a výtvarnou dílnou ke stálé expozici a výstavě 
Magdaleny Jetelové určený základním a středním školám 

2. Moravská zemská galerie v Brně – galerijní pedagog Mgr. Jitka Petřeková, absolvovaný doprovodný 
program pro pedagogy výtvarné výchovy k výstavě Voliéra No. 1. Oděvní silueta v současné české 
módní tvorbě, prezentace vzdělávacích aktivit pro pedagogy nabízených MZG 

3. Vila Tugendhat – komentovaná prohlídka s průvodcem 

4. Galerie hlavního města Prahy – galerijní pedagog Mgr. Lucie Haškovcová, absolvovaný doprovodný 
program s výtvarnou dílnou k výstavě Stanislava Podhrázského v Domě u kamenného zvonu 

5. Galerie Dvorak sec contemporary, Dlouhá 5, Praha 1 – výstava Davida Černého Über ego, prohlídka 
s informačním listem, návštěva na základě vlastní volby členů řešitelského týmu 

6. Muzeum východních Čech v Hradci Králové – kurátor výtvarných a uměleckých sbírek PhDr. Markéta 
Pražáková, galerijní pedagogové Mgr. Marie Havlová, Mgr. Zdeňka Kulhavá, absolvovaný doprovodný 
program s výtvarnou dílnou k výstavě Jana Kotěry, komentovaná prohlídka budovy muzea od architekta 
Jana Kotěry 

7. Galerie moderního umění v Hradci Králové – praktická účast studentek na galerijní animaci pro 
základní školy dle aktuální nabídky vedené vedoucí řešitelského týmu  

 

    Ilustrační fotografie z exkurzí jsou připojeny v příloze závěrečné zprávy. 

 

 Interaktivní vzdělávací program „Umělecké památky města Hradce Králové“ 

   

      Součástí vlastního projektu byla také realizace studentkami připraveného interaktivního vzdělávacího 
programu zaměřeného na seznámení studentů základních škol s vybranými uměleckými památkami města 
Hradce Králové. Každá ze studentek si na základě vlastního rozhodnutí zvolila jednu z následujících 
královéhradeckých uměleckých památek – katedrála sv. Ducha, Bílá věž, Muzeum východních Čech a nově 
postavená budova Státní vědecké knihovny.  

     V měsíci září a říjnu pracovaly studentky na přípravě studijních materiálů k jednotlivým památkám, které by 
měly sloužit pedagogům jako samostaný výukový materiál: 

1. Powerpointové prezentace jednotlivých památek obsahující základní umělecko-historické informace 
vhodné především pro výuku výtvarné výchovy a dějepisu na II. stupni ZŠ a na I. stupni ZŠ prvouky 

2. Interaktivní pracovní listy k jednotlivým památkám, v nichž žáci základních škol mohou pod vedením 
svého pedagoga ověřit své znalosti, které získali v powerpointových prezentacích a návštěvou konkrétní 
památky 

3. Řešení k jednotlivým pracovním listům 

     Vznikající výukový materiál si na konkrétních schůzkách studentky navzájem představily a dále po 
vyslechnutí názorů ostatních členů řešitelského týmu dále upravovaly. V průběhu měsíců října a listopadu byly 
všechny vzniklé materiály testovány žáky 5. třídy ZŠ Pouchov v Hradci Králové pod vedením paní učitelky 
Mgr. Alexandry Svobodové. Část pracovních listů byla testována přímo při návštěvě kulturních památek 
(katedrála sv. Ducha, Bílá věž) a část při výuce výtvarné výchovy ve škole po shlédnutí powerpointových 
prezentací (Muzeum východních Čech, Státní vědecká knihovna). Po vlastním ověření připravených materiálů 
a získáním zpětné vazby od žáků a pedagoga byly materiály v případě nutnosti opět upraveny. 

      V současné době probíhá sjednocení grafického designu studentkami připravených studijních materiálů, 
powerpointových prezentací a pracovních listů (transformace do stejných formátů a písem, tvorba černobílých 
variant pro levnější tisk, doplnění univerzitního loga…) a dále příprava internetových stránek, kde budou 
výukové materiály zpřístupněny širší pedagogické veřejnosti a nám umožní získání další zpětné vazby.  

 

Ilustrační ukázky pracovních materiálů jsou součástí přílohy závěrečné zprávy. 



 
Splnění kontrolovatelných výsledků řešení 

Uveďte především publikace, které vznikly na základě řešení projektu. Dále uveďte, zda byly publikace 

skutečně zadány do OBD s vazbou na RIV. 
 
   Na základě získaných informací jsou připravovány dva příspěvky: 

1. Kam se studenty za uměním – možnosti mimoškolního vzdělávání v oblasti výtvarné kultury pro 
ZŠ a SŠ v královéhradeckém kraji 

2. Zastoupení galerijní edukace v předmětu výtvarná výchova na základních a středních školách 
v Hradci Králové 

  
Oba příspěvky jsou v současné době v textové úpravě a byly přihlášeny na prezentaci na mezinárodní 
konferenci „Vzdělávací obsah v muzejní edukaci“, která se bude konat ve dnech 23. – 24. dubna 2014 na 
katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Rozsah příspěvků je 10 
normovaných stran. Přednesené příspěvky budou postoupeny recenznímu řízení odborného recenzovaného 
časopisu Kultura, umění a výchova. 
 
Příspěvky nebyly zatím publikovány ani zadány do OBD. 
 

3. Vlastní vzdělávací doprovodný program „Umělecké památky v Hradci Králové“ bude pro 
královéhradeckou pedagogickou veřejnost a studenty výtvarného oboru představen členkami 
řešitelského týmu v rámci Pedagogických dní 2014. 

 
Přehled realizovaných výdajů: 

a) osobní náklady (mzdy, odměny, odvody na zdravotní, sociální a úrazové pojištění, tvorba sociálního 
fondu, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti) a jejich stručné zdůvodnění 

Odměna pro vedoucí řešitelského týmu za přípravu, vedení a podíl na zpracování výsledků SV. 

b) stipendia a jejich stručné zdůvodnění 

Stipendia pro členky řešitelského týmu za aktivní podíl na SV, realizaci doprovodného programu, na 
cestovné a vstupné do galerií, prezentování výzkumu v rámci publikačních výstupů a účasti na 
mezinárodní konferenci. 

c) materiálové náklady (výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, nehmotného 
majetku – software, kancelářské potřeby, ostatní materiál) a jejich stručné zdůvodnění 

Pro specifický výzkum „Výzkumná analýza…“ byl zakoupen 1 Notebook, 1 fotoaparát, 4 kusy 
Flashdisků a kancelářské potřeby (spisové desky, propisovací tužky, kancelářský papír, zvýrazňovací 
fixy…). Zakoupený materiál sloužil členům řešitelského týmu k dokumentaci projektu a 
k zaznamenávání získaných informací a jejich následnému zpracování. 

d) další náklady (služby, jiné výdaje) a jejich stručné zdůvodnění 

e) náklady nebo výdaje na služby a jejich stručné zdůvodnění 

Finanční částka vyhrazená na služby byla vydána za grafické úpravy studijních materiálů a pořízení 
webové stránky. 

f) doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje v souladu s příslušným řídícím aktem UHK, 

g) cestovné a jeho stručné zdůvodnění. 

Povinné přílohy: 

a) kopie publikačních výstupů 

b) výpis z OBD – výsledky publikační činnosti podpořené projektem, 

c) Výsledovka“ z ekonomického informačního systému Magion – vyúčtování dotace 

 
 
Datum: 3.1.2014      Podpis odpovědného řešitele 
  

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká Ph.D. 
 



 
 
 
 



 
 


