
Co pro mě znamená relevance v interpretaci 

K dosažení efektivní interpretace je osvojení si pojmu relevance téměř nezbytné. A proto 

jejich vztah vyžaduje samostatné vysvětlení. 

Interpretace by měla obsahovat klíčové prvky, kterých by se mohla osoba přijímající 

informaci držet. Relevance by tedy v tomto pojetí znamenala něco jako jistotu, pravdou 

podložený argument. Relevantní se tak jeví jako důležité, a to hned z několika hledisek. Pro 

posluchače, diváka, či jinak vnímající osobu je podstata relevance sdělení v sekundární 

potřebě touhy člověka dozvědět se. Samotný výklad, chceme-li zprostředkování informace 

nebo autentického prožitku již v sobě nese určitý význam, pro něž je interpretován.  

Z pohledu muzeologie bychom mohli relevanci přirovnat k muzealitě. Pracujeme se souborem 

hodnot, jehož náplň je obsahově významná. 

Pokud opustíme chápání relevance jako samostatného pojmu a zaměříme se na její úlohu 

v interpretaci, podaří se nám dospět k otázce interdisciplinárního pohledu. Přístup v medicíně 

bude klást jistě větší důraz na podstatné a rozhodující faktory oproti umění, které je založeno 

z velké části na osobitém projevu autora a vychází tedy často z emocí spojených s prožíváním 

jedince. Relevance se řídí mírou kognice, tedy množstvím naučeného a poznaného. Proto se 

může její váha v různých závislostech lišit. 

Uvedeme si příklad interpretace uměleckého směru impresionismu. Pro tento směr je 

charakteristická prchavost okamžiku. Existuje několik různých způsobů, jak zachycení 

momentu interpretovat, přesto lze všemi docílit relevantního podání. Impresionismus bychom 

mohli vysvětlovat na obraze, jako uměleckém díle nebo například přímou účastí v krajině, 

zaměřenou na sílu prožitku, který vedl umělce k vytvoření díla. 

Spojení relevance v interpretaci by šlo nazvat také výkladem odpovídajícím správnosti a 

výstižnosti sdělení. 
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