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Interpretace? Informace?
Interpretace – o co vlastně jde
a proč by nás měla zajímat
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Co je interpretace
• “... odhalování návštěvníkům, kteří si to přejí,
něco z krásy a kouzla, inspirace a duchovního
významu (místa) přesahující to, co sami
mohou vnímat svými smysly." (Freeman
Tilden, Interpretace našeho dědictví,1957)
• …komunikace s posláním

Interpretace? Informace? Propagace?
• Informace je společný základ
• Cílem propagace je upoutat pozornost a
přesvědčit lidi k určitému chování
• Cílem interpretace je poutavou formou sdělit
návštěvníkovi něco, co jej obohatí, rozšíří jeho
obzory, připraví silný zážitek, dotkne se ho.

Interpretace a cestovní ruch
• Dobrá interpretace je cesta ke kvalitnímu
zážitku a určitě může pomoci rozvoji
šetrného cestovního ruchu
• Cíle cestovního ruchu a interpretace se
liší
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• spokojený návštěvník (opakovaně)
čerpající (místní) služby
x
• návštěvník, který něco pochopí, pocítí,
udělá, a tím přispěje k zachování hodnoty
(naplnění poslání organizace)
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Společným základem je efektivní
komunikace, která:
•
•
•
•
•

Provokuje
Propojuje
Odhaluje
Zachovává jednotu obsahu a formy
Pojednává o celku ne o částech

• Dobrá interpretace efektivně komunikuje
s vybranou cílovou skupinou a sděluje
věci podstatné z hlediska poslání
organizace

V interpretaci to ale nestačí

Plánování interpretace
• V cestovním ruchu postačuje příjemný
zážitek, příjemné prožití volného času

Bylo
dosaženo
cílů?

Proč interpretovat?

Co
interpretovat?

• V interpretaci jde o proměnu člověka a
obohacení jeho pohledu na svět

Bylo
dosaženo
cílů?

Pro
koho?
Jak?

Vliv na
místo

Odezva
návštěvníků

Monitoring

PROČ – co chceme?
• Proč chceme interpretovat? Co tím chceme
dosáhnout / vyřešit?
• Je interpetace tou správnou cestou?
• Jaký prospěch přinese prostředí, návštěvníkům
a organizaci?

PROČ – co chceme?
• Cíle vzdělávací
– Rozšířit vědomosti / porozumění
– Přesvědčit o něčem
– Propagovat rozvoj komunity

• Cíle emoční
–
–
–
–

Vzbudit zvědavost a zájem o věc
Zvýšit místní hrdost a zájem
Zlepšit image organizace nebo místa
Navázat dobré vztahy s medii a zajistit pozitivní informovanost o
organizaci
– Postarat se o zábavu / zážitek a přispět k spokojenosti

• Cíle v oblasti změny chování
– Nasměrovat správným směrem
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CO – o čem to bude?
• Interpretovat lze:

– zajímavé věci, které lze vidět, ohmatat, slyšet, cítit,
ochutnat

– Věci, které budou zajímat návštěvníky!
• Nelze interpretovat úplně vše!

KDO – pro koho to bude?
• Kolik lidí již navštěvuje dané místo / území?
• Jak často k Vám chodí? Kdy?
• Odkud jsou a co doopravdy vědí o Vašem
místě?
• Co očekávají od Vaší expozice / místa?

CO – o čem to bude?
• Co je významné na vašem místě? Jaké jsou
jeho hodnoty (kulturní / přírodní)? Co místo
fyzicky nabízí?
• Jak je dostupné? Jaká jsou jeho fyzická
omezení? Jak je území využitelné během
roku?
• Jak se prezentují další místa v okolí?
• Existují další překážky, např. přílišná
nákladnost?

KDO – pro koho to bude?
• Jak dlouho zůstávají? S kým přijíždějí?
• Kolik návštěvníků očekáváte či chcete získat?
Proč?
• Jak se s nimi můžete spojit?
• Co budou ještě dělat v okolí Vašeho muzea,
expozice, místa?

TÉMA – naše sdělení

TÉMA – naše sdělení

• Motto: Moudrost není znalost mnoha věcí, ale
pochopení společného základu zdánlivě
nesouvisejících faktů. John Burnet, on
Herakleitos of Ephesos

• Téma je hlavní myšlenka nebo poselství, které
chcete svou interpretací sdělit.
• Je to něco jiného než „předmět“ interpretace.
• Vincenz Priessnitz – je „předmět“
• Téma: Genialita Vincenze Priessnitze spočívala
ve využití léčivých sil přírody, které my znovu
objevujeme.
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JAK – jakými prostředky?
•
•
•
•
•

Osobní interpretace
Venkovní panely
Publikace
Multimediální prezentace
Návštěvnická centra a expozice

JAK – jakými prostředky?
• Klady osobní interpretace:
– Dokáže interpretovat složité procesy
– Nabízí velkou pružnost
– Může být finančně efektivní, nevyžaduje velké
investice.
– Může přinášet příjem.
– Může poskytnout zaměstnání.
– Může nabídnout možnost, jak posílit místní
komunitu.

JAK – jakými prostředky?
• Klady panelů:
– poskytují interpretaci v kteroukoli denní a roční
dobu a kdekoli je to nezbytné
– zaměření pozornosti návštěvníků
– doprovázení obrázků a schémat textem
– nemusí být příliš nákladné
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JAK – jakými prostředky?
• Osobní interpretace je:
– exkurze s průvodcem, pěší nebo s přepravou, po lokalitě nebo
regionu
– exkurze do míst, kde lidé pracují nebo žijí, např. do palírny, den
otevřených dveří na farmě
– sledování živých ukázek, např. tradiční řemeslné výroby
– poslouchání příběhů – skutečných i mytických
– účast v organizované aktivitě, např. instruktáž v poznávání ptáků
– sledování nebo i účast v představení, např. rekonstrukce
historické bitvy

JAK – jakými prostředky?
• Úskalí osobní interpretace:
– Náročné na organizaci a podporu.
– Nejsou nikdy ukončené
– Vyžadují trvalé odhodlání všech zúčastněných
udržet vysokou úroveň kvality

JAK – jakými prostředky?
• Úskalí panelů:
– Na nevhodných místech a při nevhodné formě
mohou působit rušivě
– Omezený počet současných uživatelů
– Nefunguje při pravidelných návštěvách
– Nelze vysvětlovat příliš složité věci
– Nebezpečí vandalismu a stárnutí
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JAK – jakými prostředky?
• Klady publikací:
– Dokáží předat velký objem informací
– Časový přesah
– Možnost zabývat se celkem i detailem
– Možnost získat finance
– Suvenýr z lokality

JAK – jakými prostředky?
• Klady multimedií:
– Možnost využití efektů, hudby apod.
– Možnost zrychlovat nebo zpomalovat děje
– Stálá kvalita interpretace
– Možnost vícejazyčných verzí

JAK – jakými prostředky?
• Úskalí publikací:
– Nefungují na lidi, kteří neradi čtou
– Dostupnost závisí na fungující distribuci
– Mohou být nákladné a náročné na výrobu

JAK – jakými prostředky?
• Úskalí multimedií:
– Mohou dominovat vlastnímu předmětu
interpretace
– Technicky náročná zařízení
– Rychle stárnou
– Poruchová
– Nákladná

JAK – jakými prostředky?
• Klady expozic:
– Možnost trvalého vystavení artefaktů
– Možnost využití více metod interpretace
– Nezávisí na počasí
– Mohou generovat příjem, pracovní místa

• Úskalí expozic:
– Investičně a provozně náročné
– Nefungují mimo otevírací hodiny
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FUNGUJE TO?
• Kvantitativní
– Sčítání různých ukazatelů
– Pozorování – strávený čas …
– Dotazníky před a po
prohlídce
– Změny „prostředí“

• Kvalitativní
– Pozorování – obecné
reakce, připomínky, hra těla
– Změna přístupů
– Změna chování
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