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10 let dobrovolnictví v Moravském zemském muzeu

V roce 2018 28 dobrovolníků 
odpracovalo 493 hodin





5. vánoční historický bazar 
Moravského zemského muzea 2016



Silné a slabé stránky dobrovolnictví v Moravském zemském muzeu

silné: 

-nové, mimořádné podněty 

-nabídka informací na webu muzea 

-získání odborné praxe 

-atraktivita mnoha oblastí působnosti muzejní 

kultury 

-setkání a spolupráce s odborníky 

-naplnění ambice stát se součástí kulturní 

society

slabé: 

-častá absence okamžitého pocitu užitečnosti a 

ocenění 

-personální poddimenzovanost řízení 

dobrovolnického programu 

-převaha nabídky nedostatečně atraktivních 

činností  

-silně omezená možnost vstupního osobního 

rozhovoru a následného kontaktu se 

supervizorem 

-profesní únava odborných pracovníků, stagnace 

nových podnětů v dobrovolnictví 

-dominuje jednorázové dobrovolnictví 



Motivace k dobrovolnictví

Z webových stránek chcipomoct.cz





Chcete pomoci kultuře?

- Jaká je motivace dobrovolnické práce v kultuře? 

- Je kultura vnímána dobrovolníky jako potřebná? 

- Jsou muzea a kultura atraktivní pro dobrovolníky? 

- Mají dobrovolníci potřebu pomáhat kultuře? 



Podpora společenského života

- identita, nalezení místa ve světě „My life – our place“ 

- participace a začlenění 

Seaford, Ch., 2017: Critical reflexion + discussion: The role of the museums in society, (přednáška), 

Museums and sustainability: What is their contribution (powerpointová prezentace). 2017: 

Konference Future in Children͗s Hands/Informal Education as a tool for Social Change. 11th. 

Hands On!Conference, 11.-14. 10. 2017, Plzeň, Písek, Praha. 



Putování historickým centrem Brna, 2016

Specifické polohy – sociální rozměr



Cizinci a výuka jazyků



Příležitosti…?!
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