
Význam slova sdílení ve smyslu interpretace  

 

Nejdříve než začneme přemýšlet o významu sdílení ve smyslu interpretace, určeme si, co přesně to 

sdílení znamená. Synonymy tohoto slova je například předání anebo podělení se.  

Můžeme to tedy chápat, že předáváme návštěvníkovi pomocí interpretace podstatné informace, ať 

už je to pomocí informačních panelů, listů s textem anebo přímo ústního výkladu průvodce/lektora.  

Pro mne sdílet znamená podělit se o fakta, o informace, které znám já a ráda bych je ukázala dalším 

lidem. Záleží na interpretaci tohoto sdělení. Je třeba brát ohled, na kterou cílovou skupinu to má být 

zaměřené a podat to tak, aby to bylo srozumitelné a co nejzáživnější. Pokud návštěvník přijde do 

muzea a na zdech budou obsáhlé informační panely s letopočty a informacemi k nim, sdílení nebude 

úspěšné. A co udělat, aby bylo úspěšné? Zkusit to předat neobvyklým, avšak zábavným způsobem, 

například pro žáky základních škol by mohl lektor/průvodce připravit divadelní scénu a vynechat 

odborná slova, která žáci nemusejí znát anebo do výkladu zapojit humor, i když u některých 

kontroverzních témat je to těžší.  

Pokud máme například cílovou skupinu seniorů, tam je třeba to brát trochu vážněji, ale nebát se 

rozhodně zapojit také humor. Senioři jistě ocení, když se budou moci podělit o své vzpomínky, proto 

by jim lektor měl dát prostor a nechat je navzájem si sdílet informace a názory, zapojit je.  

Když se odpoutáme od muzeí, sdílení můžeme vidět například na vysoké škole. Každá přednáška, 

každý seminář je sdílení. Vyučující se studentům snaží předat, co nejvíce znalostí popřípadě 

zkušeností, které získal za svou dobu pohybování se v daném oboru. Ale může to fungovat i opačně, i 

student může předávat vyučujícímu nové informace. I obyčejná praxe je sdílení a také může být 

oboustranná, například to se stalo mně. Dostala jsem se do muzea, kde chtěli využít mé znalosti 

z muzeologie pro zlepšení expozice. Sepsala jsem tedy kritiku, která byla z velké části negativní, ale 

díky tomu posouvá interpretaci muzea pro návštěvníky na lepší úroveň.  

Sdílet znamená nebýt sobec, tudíž dělit se, ať už je to písemnou či ústní formou. Ale znamená to i být 

otevřený novým informacím a přijímat je. Sdílení nemůže být efektivní, pokud se druhá strana nechce 

nic dozvědět.   


