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Anotace 

Virtuální výstavy jsou v muzeích vnímány jako médium s velkým potenciálem pro prezentaci kulturního 
dědictví veřejnosti. Jejich realizace je specifická kvůli online prostředí, pro které jsou výstavy určeny. Cílem 
příspěvku je představit případovou studii virtuální výstavy „Akce K: Zkáza klášterních knihoven”, která je 
multimediálním vědecko-populárním výstupem knihovnicko-historického výzkumu. Obsahově se výstava 
zabývala komplexním tématem proticírkevní politiky Československé komunistické strany v roce 1950. Text 
analyzuje aspekty širšího mediálního a kulturního kontextu, které jsou důležité pro realizaci virtuální 
výstavy, a popisuje způsoby, jakými jsou uživatelé obecně zvyklí interagovat s obsahem online a jaká mají 
očekávání. Online prostor také ovlivňuje výběr technologicko-produkčního řešení a způsob práce s 
obsahem. Studie proto představuje konkrétní technologicko-obsahovou strategii provedení této virtuální 
výstavy, její zhodnocení a oblasti pro budoucí výzkum. 

Summary 

Within museology virtual exhibitions are perceived as a medium with high potential for presenting cultural 
heritage to the general public but their preparation is specific due to their realization in the online 
environment. The aim of this article is to present a case study of a virtual exhibition „Action K: Destruction 
of Monastic Libraries“, which is a popular science multimedia project stemming from library science and 
historical research. The exhibition covers a complex theme of 1950 anticlerical policy of the Communist 
Party of Czechoslovakia. The article analyzes aspects of cultural and media context that are important for 
implementation of the virtual exhibition, and details user expectations with regards to common patterns in 
online behaviour. The online environment also affects technological and production solutions. Therefore, 
the study also presents specific technical and content strategies employed in the above-mentioned virtual 
exhibition, evaluates them and introduces areas for future research. 
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Úvod 

V dubnu 2020 uplynulo sedmdesát let od zahájení akce „K“, kdy vyvrcholily komunistické proticírkevní 

zásahy, které zdevastovaly majetek, kulturu a ovlivnily lidské osudy na další desítky let. K tomuto 

významnému výročí jsme v Národní knihovně připravili virtuální výstavu pro neodbornou veřejnost a děti. 

Cíli virtuální výstavy bylo připomenout výročí této historické události, informovat o proticírkevní politice 

Československé komunistické strany a zároveň akcentovat osudy klášterních knihoven. Výstava vznikala 

s předpokladem, že veřejnost pravděpodobně zná především pohnuté osudy řeholníků, kteří byli obětmi 

souvisejících soudních procesů – po akci „K“ jim byla zakázána činnost a byli násilně přinuceni pracovat 

ve vzniklých internačních a centralizačních táborech. Méně známé však je, že se akce „K“ a posléze 

obdobná akce „Ř“ zacílená na ženské kláštery, výrazně podepsala na klášterních knihovnách a kulturním 

majetku v podobě uměleckých předmětů i nemovitostí. Důležitou součástí výstavy se proto staly 

kontextuální informace ozřejmující vliv katolické církve na utváření společnosti a představení hlavních 

historických událostí, které měly vliv na produkci knih, která šla ruku v ruce s vývojem církve. 

Následující text v první části přispívá k debatě o virtuálních výstavách, představuje potenciál žánru 

multimediálních výstav pro prezentaci vědeckých témat a kulturního dědictví a zasazuje virtuální výstavy 

do kontextu s aktuálními trendy v mediálním online prostoru. V druhé části se text zaměřuje na vznik a 

pozadí přípravy multimediální virtuální výstavy. Proto je akcentováno jak téma utváření koncepce a 

způsobu vyprávění, jež obstojí v online prostředí, tak i produkční a technologické hledisko. Virtuální výstava 

„Akce K: Zkáza klášterních knihoven“1 je výstupem knihovnicko-historického výzkumu, nicméně používá 

jazyk nových médií a od začátku vznikala s ohledem na moderní muzejní trendy a se znalostí digitálního 

prostoru. Jelikož se v této práci pohybujeme v muzejním kontextu, budu nadále pro uživatele virtuální 

výstavy používat termín návštěvník. 

Mediální kontext a povaha virtuálních výstav 

Mediální prostor prošel v posledních dekádách radikálními změnami, které se vpíjí i do oblasti kultury a 

prezentace vědeckých a historických témat. Po většinu dvacátého století mediálnímu prostředí dominovaly 

tradiční média, zejména noviny, televizní a rozhlasové stanice. Technologické, průmyslové i společenské 

změny však vedly k situaci, kdy je mediální scéna rozptýlená, méně stabilní a pro konzumenta o mnoho 

méně čitelná. Henry Jenkins ve své práci o konvergentní kultuře prezentoval tezi, že povaha masové kultury 

ovlivňuje nároky, které návštěvník muzea na obsah má. Následně se kulturní instituce, které frekventovaně 

bývají producenty informačně hodnotného a ze společenského hlediska významného obsahu, stávají 

 

1 Výstava je dostupná na adrese: https://exhibition.indihu.cz/view/akce-k a ve verzi pro mobilní zařízení: 

https://exhibition.indihu.cz/view/akce-k-mobilni/  

https://exhibition.indihu.cz/view/akce-k
https://exhibition.indihu.cz/view/akce-k-mobilni/


plnohodnotnou součástí mediálního prostoru a vztahují se na ně z pohledu návštěvníka stejné nároky jako 

na ostatní obsah.2 

Médium podle Jenkinse v sobě nese dvě složky: technologicko-produkční část, která je prostředníkem k 

uskutečnění komunikace, a zároveň zvyklosti, sociálně-kulturní normy a praktiky, které se ke konkrétnímu 

médiu váží.3 Virtuální výstavy jsou médiem, jehož povaha a sociálně-kulturní kontext není ještě zcela 

ustanoven. Pojem virtuální výstava je dnes používán pro velmi rozdílné formy online prezentace. Užitečné 

je dělení virtuálních výstav Wernera Schweibenze, který definoval čtyři základní typy přítomnosti muzeí 

online. V té nejjednodušší formě se jedná o webové stránky, komplexnější jsou digitalizované muzejní 

databáze sbírkových předmětů a vzdělávací muzea prezentující ucelená témata a ne jen izolované 

předměty. Nejkomplexněji pojaté virtuální muzeum sdružuje digitální sbírky různých a místně rozptýlených 

institucí.4 Z technologicko-produkční stránky v sobě virtuální výstavy kombinují různé typy obsahu; texty, 

obrazový materiál, audio i video. Důležité je, že každá technologická realizace cílí na určitý typ návštěvníka, 

využívá charakteristická technologicko-produkční řešení a podléhá specifickým socio-kulturním 

očekáváním. 

Ve virtuálních výstavách se tedy střetávají trendy z muzejního prostředí s tendencemi plynoucími z online 

oblasti. Pokud chceme být jako producenti jakéhokoliv online obsahu úspěšní, musíme vyhodnotit reakce 

uživatelů a měnit v budoucnu obsah tak, aby odpovídal skutečným uživatelským potřebám. Příkladem je 

to, že návštěvník se věnuje jen takovému obsahu, který jej zaujme. Muzea by měla produkovat obsah, který 

bude didakticky a kurátorsky uchopen. To znamená, že by měl být vytvářen s ohledem na znalosti, 

vzdělávací potřeby návštěvníků a se záměrem předat konkrétní informace, vést k osvojení specifických 

návyků a dovedností a podporovat tvorbu nových myšlenek. To se týká i virtuálních výstav, které mohou 

být vytvářeny s cílem aktivizovat návštěvníka či prohloubit pozorovatelskou zkušenost díky pohledu 

z blízka.5 Výstava k akci „K“, jak bude rozvedeno v druhé části textu, se edukačně  zaměřila především na 

kontext konkrétní události a její zevšeobecnění. Jiný přístup byl zvolen např. u virtuální prohlídky domem, 

kde žila Anna Franková. Výstava s názvem „The Secret Annex“6 umožňuje návštěvníkovi volný průchod 

 

2 Jenkins, Henry. Convergence culture: Where Old and New Media Collide. New York - London: New 

York University Press, 2006, s. 4.  

3 Tamtéž, s. 13. 

4 Schweibenz, Werner. Virtual museums: The Development of Virtual Museums. ICOM News Magazine, 

roč. 57, č. 3., 2004.   

5 Šobáňová, Petra - Lažová, Jolana et al. Muzeum versus digitální éra. Olomouc: Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2016, s. 69.  

6 The Secret Annex. Anne frank house [online] 2018 [cit. 2020-09-30]. Dostupné z 

<https://www.annefrank.org/en/anne-frank/secret-annex/>.  

https://www.annefrank.org/en/anne-frank/secret-annex/


prostorem a volnou exploraci, kdy si délku a míru přijímaných informací návštěvník reguluje sám, přičemž 

základní snahou je co nejvíce autenticky prezentovat historicky významný dům. Na zprostředkování 

kontaktu se samotným autorem stojí produkčně velmi jednoduchá výstava formou videa. „Výstavou Jsem 

tady s Jiřím Davidem“7 uveřejnilo Centrum současného umění DOX. Autoři nechali malíře volně mluvit bez 

přerušení a tím umožnili návštěvníkovi lépe porozumět vystaveným dílům a poznat samotného autora. 

Těchto několik příkladů ukazuje různé možnosti, které kurátoři mohou při přípravě virtuálních výstav zvolit, 

a to včetně odlišného technického řešení a vzdělávacího působení na návštěvníka.     

V současném online prostředí je patrný odklon od textů směrem k vizuálnímu obsahu. Kvantitativní studie 

porovnávající sto amerických populárních a tematicky různorodých stránek v letech 1999, 2002, 2005, 

2008, 2011 a 2014 zkoumala podíl textů na obsahu webu. V roce 1999 bylo 22,4 % webu vyhrazeno textu. 

V roce 2005 byl podíl textu nejvyšší a dosáhl 32,4 %. Od té doby klesá o 5,5 % na 26,9 % v roce 2014. 

Trend snižujícího se objemu textu je tedy jasně patrný a spolu s tím získávají na popularitě stránky stojící 

na vizuálním obsahu, jakými jsou např. Pinterest či YouTube.8 

Jednotliví návštěvníci webových stránek se liší ve způsobu interakce s obsahem. Studie zkoumající přijetí, 

způsob čtení a interakce s online zpravodajskými články popsala šest různých skupin uživatelského 

chování, které reflektují míru pozorného čtení. Nejméně pozorní jsou ti uživatelé, kteří v podstatě stránku 

obratem opustí, přes ty, co text rychle skenují až po důkladné čtenáře dlouhých textů.9 Zapojení uživatele 

je chápáno jako vznik emocionálního a kognitivního spojení, které se odráží v chování plynoucím z vazby 

mezi uživatelem a zdrojem.10 Je-li tedy naším cílem, aby vznikla kvalitní vazba a uživatelé obsah prošli 

celý, byli pozorní a o informacích přemýšleli, je třeba, aby se obsah potkával s jejich potřebami a byl 

přínosný.11 Častým ukazatelem pro hodnocení míry zaujetí uživatele obsahem je čas strávený na stránce. 

Většina uživatelů navštěvující zpravodajské weby stráví na webu třicet vteřin a poté odchází, jen menší 

část uživatelů projde článek celý a scrolluje dolů. Pokud je text obohacen obrázkem či videem, uživatelé 

 

7 Výstavou Jsem tady s Jiřím Davidem. YouTube [online] 12. 3. 2020 [cit. 2020-09-30]. Dostupné z 

<https://www.youtube.com/watch?v=z5InprOtnic>.  

8 Cocciolo, Anthony. The rise and fall of text on the Web: a quantitative study of Web archives. 

Information Research, roč. 20, č. 3, 2015.  

9 Grinberg, Nir. Identifying Modes of User Engagement with Online News and Their Relationship to 

Information Gain in Text. In WWW '18: Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference. 
International World Wide Web Conferences Steering Committee. Geneva, Switzerland, 2018. 

10Attfield, Simon - Kazai, Gabriella - Lalmas, Mounia - Piwowarski, Benjamin. Towards a science of user 

engagement [Position paper]. In WSDM’11. ACM. Hong Kong, China, 2011. 

11 Grinberg, Nir. Identifying Modes of User Engagement with Online News and Their Relationship to 

Information Gain in Text. In WWW '18: Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference. 
International World Wide Web Conferences Steering Committee. Geneva, Switzerland, 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=z5InprOtnic


zůstávají déle. Nicméně stále platí, že pokud je obsah relevantní a uživatel má dobré mínění o informačním 

zdroji, uživatele si obsah získá a jeho kvalita je to, co rozhoduje nejvíc.12 Vzorcům ve sledování videí se 

věnovala studie, která prokázala, že uživatelé preferují krátká videa oproti dlouhým filmovým či 

dokumentárním žánrům, které dominovaly tradičnímu televiznímu vysílání. Na zpravodajské články se 

většina uživatelů dostane z odkazu, na který narazí jinde, ale jejich analýza tvrdí, že většina video online 

obsahu je konzumována přímo v rámci služby a surfováním z jednoho videa na druhé.13 Vzhledem k 

poznatkům ohledně chování a sociokulturních norem v online prostoru a povaze virtuálních výstav můžeme 

tedy shrnout, že: 

• je pravděpodobné, že se na virtuální výstavu uživatelé dostanou cíleně z jiného webu; 

• návštěvníka bychom měli zaujmout do třiceti sekund; 

• musí být zřejmé, co návštěvník od výstavy získá; 

• ochota číst dlouhé texty není velká; 

• vizuálně zajímavý obsah upoutá pozornost; 

• videa použitá ve výstavě by měla být krátká; 

• pokud má návštěvník již z dřívějška dobré mínění o naší instituci, bude předpokládat, že i teď dostane 
kvalitní a relevantní obsah. 
 

Uživatelská očekávání 

Jedním z nastupujících trendů v muzejním prostředí je tzv. visitor-centered design, kdy se v tvorbě výstav 

zohledňují znalosti a potřeby návštěvníků.14 Analýza spokojenosti uživatelů je však výrazně častější v 

online prostředí. Nicméně představy a očekávání návštěvníků, ať je zjišťujeme či nikoli, roli hrají a ovlivní 

přijetí virtuální výstavy. Jako ukázku různorodosti pohledů a očekávání návštěvníků uvedu několik názorů 

na to, jaké mají virtuální výstavy být. V rámci předmětu Informační pondělky na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy na Ústavu Informačních studií a knihovnictví písemně odpovídalo v letním semestru akademického 

roku 2019/20 devět studentů a studentek v bakalářském i magisterském stupni na otázky: „Co je pro vás 

virtuální výstava, jak má vypadat, co má návštěvníkům ukázat, jak je má zapojit a jak se liší od fyzické 

výstavy v muzeu?” Respondenti se lišili svými zkušenostmi s virtuálními výstavami; dva z respondentů 

explicitně uvedli, že nemají žádnou zkušenost. 

Odpovědi byly rozřazeny do jednotlivých vyjádření (celkem padesát šest); jednotkou pro analýzu se stala 

věta případně více vět pokrývajících jednu myšlenku. Bez ohledu na původní kontext byla vyjádření 

 

12 Lagun, Dmitry - Lalmas, Mounia. Understanding User Attention and Engagement in Online News 

Reading. In WSDM '16: Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and 
Data Mining. ACM. San Francisco, California, USA, 2016. 

13 Bentley, Frank - Silverman, Max - Bica, Melissa.  Exploring Online Video Watching Behaviors. In TVX 

'19: Proceedings of the 2019 ACM International Conference on Interactive Experiences for TV and Online 
Video. ACM. Salford (Manchester), UK, 2019. 

14 Villeneuve, Pat. Building Museum Sustainability through Visitor-Centered Exhibition Practices. 

International Journal of the Inclusive, roč. 5, č. 4, 2013. 



následně přiřazena podle obsahu do pěti skupin - forma virtuální výstavy (patnáct), zážitek návštěvníků 

(třináct), informace a obsah virtuální výstavy (sedm a půl), porovnání fyzické výstavy s virtuální (čtrnáct a 

půl) a ostatní poznatky (šest). Jeden komentář patřil do dvou kategorií zároveň (informace a obsah; 

porovnání fyzické výstavy s virtuální) a je tedy v příslušné kategorii započítán hodnotou 0,5. Ukázky 

vybraných vyjádření podle kategorií, které vystihují častěji se opakující názory, ukazuje tabulka 1.  

 Forma Porovnání 

virtuální 

výstavy s 

fyzickou 

Zážitek Informace a 

obsah 
 

Nezařazeno  
 

 Mohou být 

navštívené 

odkudkoliv, 

kdykoliv 

komentované a 

člověk si může 

z blízka 

prohlédnout 

exponáty.  

Můžou být také 

obsáhlejší než 

kamenné 

výstavy, 

protože se k 

nim člověk 

může kdykoliv 

vrátit a jsou 

většinou 

automaticky 

komentované. 

„Rozšiřuje“ 

realitu.  
 

Měla by 

propojovat 

obrazový i 

zvukový obsah, 

aby působila na 

všechny 

divákovy 

smysly, na 

které je možné 

takto působit.  

Vytvořit ji 

může kdokoliv. 

 Může se 

skládat z videí, 

fotek, 

interaktivních 

částí, her atd.  
 

Od výstav v 

muzeu se liší 

rozšířenou 

možností 

interakce či 

možností 

zobrazení, 

klasické 

výstavy jsou 

více statické.  

Určitě by ale 

měla nabízet 

něco více, co 

běžně na 

výstavách 

nezažíváme, 

aby celý 

prožitek 

povznesla na 

vyšší úroveň.  

Popřípadě mu 

individuálně 

přizpůsobit 

obsah výstavy 

podle jeho 

znalostí a 

zájmů.  

 

  Virtuální 

výstava 

umožňuje 

návštěvníkovi 

prozkoumat její 

prostory 

odkudkoli 

jedním 

kliknutím.  

Zároveň může 

být interaktivní 

na úplně nové 

úrovni. 
 

  

Počet 

vyjádření v 

kategorii  

15 14,5 13 7,5 6 

Celkem 

vyjádření  
56     

Tab. 1 - Přehled vybraných vyjádření k povaze virtuálních výstav podle kategorií. 

 



Již tento omezený vzorek představuje zajímavá zjištění. Celkově lze říci, že potenciální návštěvníci čekají 

výrazný zážitek, multimediální obsah, vtáhnutí děje, jednoduché ovládání, zapojení a interaktivitu, přičemž 

by zážitek měl převyšovat zkušenosti z fyzických výstav. Respondenti se výrazně více zabývali formou, 

zprostředkováním zážitku a rozdílem mezi fyzickou a virtuální výstavou a už méně se vyjadřovali k 

samotnému obsahu výstav (patnáct, čtrnáct a půl a třináct vyjádření oproti sedmi a půl). Objevil se názor, 

že obsah má být multimediální, individuálně přizpůsoben potřebám návštěvníků a oproti fyzickým výstavám 

může být rozsáhlejší a jít do větší hloubky.  

Ač respondenti neměli znalosti o typologii virtuálních výstav, zabývali se ponejvíce virtuální výstavou jako 

vzdělávacím muzeem, tedy komplexní prezentací témat, nikoliv prezentací izolovaných předmětů. Celkově 

je patrné, že očekávání ohledně obsahu a formy jsou vysoká až protichůdná - má jít o hodnotný informační 

obsah jdoucí do hloubky a zároveň má vtáhnout do děje díky neotřelé formě. Pouze několik odpovědí 

ukazuje, jak široká je škála představ o podobě a působení virtuálních výstav a jaké nároky to na tvůrce 

klade. 

Ačkoli se ani jeden z dotázaných nezamýšlel nad technickým řešením a proveditelností, možností, jak 

přistoupit k realizaci virtuální výstavy je více. Kupříkladu se může jednat o převedení fyzické výstavy do 

online prostředí, připravení virtuálního doplňku k použití v prostoru muzea nebo vytvoření čistě virtuální 

výstavy bez souvislosti s reálným výstavním prostorem jako tomu bylo u projektu Akce K. Ať je zvolen 

jakýkoli přístup, je třeba při vytváření virtuální výstavy rozhodnout, o jaký návštěvnický zážitek usilujeme, 

jaké informace chceme zprostředkovat a podle toho zvolit příslušnou strategii, způsob vyprávění, 

technologické řešení, formu i obsah. 

Vznik virtuální výstavy Akce K: Zkáza klášterních knihoven 

Od počátku byla výstava Akce K vytvářena jako virtuální výstava bez jakékoli návaznosti na existující 

fyzický výstavní prostor a tvůrci tedy nebyli svázáni s předešlou formulací a ztvárněním tématu. Celkově to 

považuji za velmi důležitý aspekt tvorby výstavy, neboť jsme měli možnost vytvářet koncepci zcela novou 

a na ničem nezávislou. Tým se skládal ze čtyř lidí pracujících v Národní knihovně. Odborný obsah měli na 

starosti historici Mgr. Marcela Strouhalová, která se zabývá klášterními knihovnami a provenienčním 

výzkumem a Mgr. Luboš Kokeš, Ph.D., který je naopak zaměřen na moderní dějiny. Za scénář, koncepci, 

texty a technickou stránku zodpovídala autorka článku, která se v praktické i teoretické rovině dlouhodobě 

zabývá implementací nových médií a jejich postupů do muzejní praxe. Stěžejní pro výslednou podobu 

výstavy bylo navázání spolupráce s grafičkou Marií Matysovou. Výstava vznikala od června 2019, vernisáž 

výstavy proběhla v den sedmdesátého výročí večer třináctého dubna 2020; realizace tedy trvala jedenáct 

měsíců, přičemž intenzivní práce probíhala od podzimu do jara. 

Virtuální výstava Akce K je ve své podstatě populárně naučným výstupem vědeckého bádání, který cílí na 

neodbornou veřejnost, a tudíž se na něj vztahují stejné nároky na formu jako najdeme u populárně naučné 

literatury, která je definována jako „Díla s odbornou tematikou, jejichž výklad je zaměřen na čtenáře, kteří 



nemají speciální znalosti v příslušném oboru.“15 Muzea a ostatní paměťové instituce jsou chápány jako 

autority a poskytovatelé kvalitních informací, nicméně je třeba informace formulovat přístupně, 

srozumitelně a způsobem, který je schopný zaujmout současného návštěvníka ovlivněného masovou 

kulturou. Přílišná odbornost se projevuje nadužíváním odborných výrazů, přespříliš podrobnými 

informacemi, které ocení jen odborník, absencí vysvětlení a kontextových informací a příliš velkým 

množstvím prezentovaných předmětů.16 Tyto nešvary se objevují napříč muzejním prostředím nejen u 

virtuálních výstav a my je měli na paměti při přípravě virtuální výstavy o akci K. Hlavním tématem výstavy 

byly klášterní knihovny. Z posledního sčítání lidu v roce 2011 se k příslušnosti k nějaké církvi přihlásilo jen 

20,8 % obyvatel České republiky.17 Dalo se tedy předpokládat, že téma výstavy propojující knihovědnou 

historii s církví není z těch témat, které by samo o sobě vzbudilo pozornost u velké části veřejnosti. O to 

více bylo nutné výstavou zodpovědět otázku, proč bychom se vlastně měli o toto téma zajímat, jaký je širší 

přesah této události a zvolit takovou formu, která zaujme a přiláká návštěvníky. 

Tvorba výstavy Akce K: Zkáza klášterních knihoven 

Následující část postupně představí průběh přípravy výstavy, která byla od samého počátku vytvářena pro 

neodbornou veřejnost a online prostředí, což si vyžádalo specifický přístup jak k formě, tak k obsahu. 

Nejprve bude osvětlena koncepce výstavy a členění obsahu do jednotlivých kapitol, posléze se text zaměří 

na použité obsahově-formální postupy, tedy formální různorodost, postavu vypravěče, práci s dobovým 

materiálem, animaci a technické řešení. 

Koncepce a obsah 

Ústředním tématem výstavy byla sice akce „K“, ale jak již bylo řečeno, pracovali jsme s předpokladem, že 

význam a kulturně-historický kontext této izolované a poměrně specifické události potenciálním 

návštěvníkům není znám. Rozhodli jsme se proto pro širší pojetí a zaměřili se na to, jak vlastně došlo k 

tomu, že církev měla tak velký společenský vliv a zároveň byla téměř výhradním producentem knih a 

poskytovatelem vzdělání. Výsledná výstava je členěna do čtyř kapitol – 1. Církev a kláštery, 2. Komunisté 

proti církvi, 3. Noc, která zničila kláštery a 4. Církevní restituce. Strukturu výstavy s patrnými názvy 

jednotlivých částí ukazuje obr. 1. 

 

15 Matušík, Zdeněk. Populárně naučná literatura. [online] 2003 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z 

<https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001028&local_base=KTD>.  

16 Dolák, Jan. Jak vystavovat archeologii: Metodika k tvorbě archeologických expozic. Brno: Moravské 

zemské muzeum, 2018, s. 9 - 20. 

17 Český statistický úřad. Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu – 2011 [online] 2014 [cit. 

2020-05-23]. Dostupné z <https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-vira-obyvatel-podle-vysledku-
scitani-lidu-2011-61wegp46fl>.  
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Obr. 1 - Členění výstavy do čtyř kapitol v uživatelském rozhraní nástroje INDIHU Exhibition. Zdroj: Archiv autorky. 

Již v počátku bylo jasné, co chceme říci prvními dvěma kapitolami. První kapitola seznamuje návštěvníka 

s dějinami knih, které šly ruku v ruce s rozvojem klášterů od 5. - 6. století, představuje roli církve během 

vrcholného středověku a posléze naznačuje významné události, jakými byly husitské války, vynález 

knihtisku či Josefínské reformy, které ovlivnily množství knih v klášterních knihovnách. Opakujícím se 

motivem v první kapitole je schematické znázornění tohoto vývoje v podobě grafu (obr. 2), který ukazuje, 

že nešlo o konstantní růst a že roli hrálo více faktorů. Součástí grafu je i vyznačení akce „K“ jako ústředního 

bodu, který pro návštěvníka slouží jako připomenutí toho, kam celá výstava směřuje. Druhá kapitola se 

týká komunismu a konkrétních kroků, které Komunistická strana Československa (KSČ) podnikla proti 

církvi, aby nad ní získala moc a omezila vliv na běžné obyvatelstvo. Zaměřili jsme se na uchopitelné 

příklady, které mohou být návštěvníkům osobně blízké jako je pořádání svateb (obr. 3), oslavování 

Velikonoc či Vánoc. Považovali jsme za důležité v první části druhé kapitoly alespoň krátce připomenout, 

že komunismus stál na filozofické teorii Karla Marxe a Friedricha Engelse z devatenáctého století a na 

příkladu sovětských hladomorů poukázat na problematickou aplikaci této teorie do praxe. 

Představení a prezentace akce „K“ v třetí kapitole a finální vyústění výstavy v jasně formulovaný závěr ve 

čtvrté kapitole bylo pro nás složitější a méně přímočaré. Potýkali jsme se s více problémy. Prvním z nich 

byla naše snaha přijít s novými a neznámými informacemi, nicméně dobových a autentických materiálů 

dostupných pouze nám nebylo mnoho. Vzhledem k tomu, že jsme výstavu připravovali pro online prostředí, 

uvědomovali jsme si, že výstava složená ze série černobílých dobových materiálů lidem neznámých 

klášterů nebo naopak notoricky známých několika fotografií dokládajících hrubé zacházení s knihami v 

klášteře v Kadani by neměla šanci obstát. Poslední potíží bylo, jak vzbudit citové i intelektuální propojení a 

účast s něčím tak abstraktním jako jsou „staré knihy a rukopisy” a neakcentovat příběhy konkrétních lidí, 



které jsou součástí informací o komunistických proticírkevních aktivitách (Doležal, 2016). Řešením těchto 

problémů bylo vytvoření postavy vypravěče, kombinování autentických dobových materiálů s výraznou 

kresbou, opakování stěžejních motivů napříč kapitolami a vytvoření tří animovaných filmů formou ploškové 

animace. Podrobněji jsou tyto formálně-obsahové postupy rozebrány dále. 

 

Obr. 2 - Schematické zobrazení vývoje knižní produkce a přehled hlavních událostí, které ovlivnily množství knih v 

klášterních knihovnách. Zdroj: Archiv autorky. 

 

Obr. 3 - Svatby v kostelech nahradily svatby na úřadě - snímek z animovaného filmu z druhé kapitoly. Zdroj: Archiv 

autorky. 

 



Po četných diskusích přibližně v polovině projektu jsme dokázali formulovat přístup ke třetí kapitole o 

klíčové události a záhy poté i celkové vyznění představeného příběhu. Akce „K“ je prototypem komplexní 

události s více příčinami i důsledky, což stěžuje vyprávění, protože se nejedná o jednoduchý a čitelný 

příběh. Cílem tedy bylo ukázat mnohovrstevnatost teto události a zároveň se nesnažit popsat všechny 

detaily. Proto jsme se soustředili na dva hlavní motivy KSČ - zlomení vlivu nad obyvatelstvem a získání 

církevního majetku. Naše ústřední téma destrukce knih navíc bylo jen vedlejším následkem akce „K“ a 

pokud bychom to příliš akcentovali, došlo by ke zjednodušení a dehonestaci lidských osudů. Proto jsme se 

zaměřili především na téma plánování a realizace útoku ozbrojenými složkami, přičemž samotná akce „K“ 

byla představena formou animovaného filmu se silnou zvukovou složkou a to tak, aby působila hlavně na 

emoce návštěvníků. Výstava koncem kapitoly shrnula následky akce „K“, které se týkaly jak konkrétních 

lidí, tak majetku, knih i budov. Vzhledem k tomu, že nejdůležitější téma bylo až ve třetí kapitole, a ne na 

začátku výstavy, chtěli jsme, aby třetí kapitola oproti zbylým vynikla. Proto se v úvodu kapitoly návštěvníci 

setkali s pamětnicí, jeptiškou Magdalénou Annou Schwarzovou, která ve dvou krátkých videích vypráví o 

sobě i o akci K (obr. 4). V závěru kapitoly se opět vracíme k tématu knih, sdělujeme, že zjistit, co se s 

knihami stalo není snadné, protože písemné doklady a úřední materiály jsou nedostatečné a také uvádíme, 

do jakých knihoven po celém Československu se knihy rozptýlily. 

 

Obr. 4: Jeptiška a pamětnice historických událostí Magdaléna Anna Schwarzová - snímek z videa. Zdroj: Archiv 

autorky. 

Čtvrtá kapitola je oproti předešlým kratší a představuje události spojené s církevními restitucemi po roce 

1989. Kapitola Církevní restituce stojí na obrázcích z dobového tisku během devadesátých let, následuje 

představení výběru provenienčních znaků, které pracovníci Národní knihovny ČR zkoumali proto, aby v 

roce 1994 vrátili církvi 120 000 knih. Postupné připomenutí hlavních postav v závěru výstavy, se kterými 

se návštěvníci potkali, doplňuje celkové vyznění výstavy a ponaučení, které plyne ze sedmdesát let starých 

událostí. Považovali jsme za velmi důležité najít přesah výstavy platný všeobecně a příběh zobecnit. 



Výstava končí jasnou a v podstatě jednoduchou formulací o důležitosti kulturního dědictví pro pochopení a 

studium minulosti: „Knihy jsou jedním z nejzásadnějších zdrojů informací o minulosti. Právě hrubé a 

devastující zásahy jako byly akce „K“ a „Ř“ nenávratně zničily již tak chatrné a neúplné zdroje. I kvůli tomu 

nikdy nedokážeme zcela zrekonstruovat minulost.” 

Formální různorodost 

Pokud si výstavu návštěvník pustil automaticky a nechal ji přehrát od začátku do konce, vychází její 

sledování na dvanáct minut. Koncepčně jsme usilovali o stručnost, u každé části jsme si jasně formulovali 

hlavní myšlenku, kterou chceme předat, a proto se zaměřili na jádro informace a omezili vysvětlující 

pasáže. Důležitou vlastností výstavy je, že se střídají různé druhy obsahu, čímž se předchází monotónnosti 

a informace přicházejí z různých kanálů. Kupříkladu výstava má výraznou zvukovou stopu dodávající 

atmosféru a namluvený komentář byl koncipován tak, aby obsahoval jasná sdělení formou jednoduchých 

vět bez přílišného používání cizích slov a specializovaných výrazů. Ve výstavě se tedy objevily tyto druhy 

obsahu: 

• dobové fotografie (černobílé i barevné) 

• obrázky kombinující dobové materiály doplněné grafickou postprodukcí 

• komiks (obr. 5) 

• tři animované filmy 

• video s pamětnicí 

• zvuk 

• audio komentář 

• krátké textové informace, které se objeví po rozkliknutí uživatelem (tzv. infopointy) 

• texty z komentáře k přečtení pro ty, kdo nemají k dispozici audio a prohlížejí si výstavu bez zvuku 

• přiložené textové materiály ke stažení (relativně podrobný ucelený text kopírující strukturu výstavy, 
chronologický přehled historických milníků a významných událostí týkajících se tématu, seznam 
použitých materiálů, seznam literatury k dalšímu čtení a pracovní listy) 

 

 

Obr. 5 - Forma komiksu byla použita u představení kořenů komunistické filosofie - kombinace dobového obrázku a 

různých druhů postprodukce. Zdroj: Archiv autorky. 



Obrázek či fotografie je médium s velkým potenciálem, a proto naše výstava obsahuje čtyřicet tři unikátních 

obrázků. Dle výzkumů z oblasti online prostředí, z nichž jsme vycházeli, vizuálně zajímavý obsah upoutá 

pozornost. Tabulka 2 ukazuje typy a počty obrázků; pouze čtrnáct obrázků z celkového množství zůstalo 

černobílých a dvacet devět obrázků bylo buď barevných nebo obarvených v postprodukci nebo 

zkombinovaných s jinými obrázky či kresbami. Dále byly obrázky prezentovány buď samostatně, staticky 

nebo s animací nebo více obrázků najednou formou slideshow. Některé obrázky byly použity podruhé v 

závěru pro zopakování hlavních témat výstavy a pro ukotvení porozumění. Využívání postprodukčních 

postupů je typické pro online prostředí, méně již pro muzea, kde často fotografie zůstávají tak, jak jsou v 

originále. Úprava však výstavu oživí, sníží případnou jednotvárnost, zvýší dynamický charakter výstavy a 

zároveň propojí minulé s přítomným. 

Typ obrázku Počet Příklad 

Z animace 2 Obr. 3, 6 

Černobílé dobové 14  

Barevné dobové 13  

Dobové v kombinaci s kresbou 5 Obr. 3, 9 

Dobové + postprodukce 5 Obr. 5, 8 

Kresba / grafika 4 Obr. 2, 6 

Tab. 2 - Přehled typů obrázků dle použitých kategorií 

Výzkumy zmiňované v první části textu ukázaly, že chuť návštěvníků číst dlouhé texty není velká, proto 

jsme se je snažili ve výstavě omezit na minimum a rozdělit je na menší, stravitelnější části. V textové verzi 

obsahuje výstava dvacet jedna textů včetně úvodu a přepsaného komentáře ke třem animovaným filmům. 

Pokud vyjmeme tyto specifické části textu, jedná se o sedmnáct textů, které mají dohromady 3319 znaků 

včetně mezer, což je přibližně 1,8 normostrany. Průměrná délka jednoho textu je tedy zhruba 195 znaků, 

což podle algoritmu na přepočet textu do mluveného slova, který je integrovaný v nástroji použitém pro 

tvorbu výstavy, trvá přečíst cca devatenáct vteřin a odpovídá délkám příspěvků na Twitteru. I v tomto 

aspektu tedy dodržujeme limit třicet vteřin pro udržení pozornosti. 

Úhrnem lze tedy říci, že výstava je koncipována jako multimediální prezentace tématu, kde se střídají a 

doplňují různé druhy obsahu a výsledkem je bohatá a rozmanitá audiovizuální výstava s minimem textů. 

Pro celkové vyznění výstavy bylo také důležité správně načasovat jednotlivé obrázky a další obsah tak, 

aby měli návštěvníci dostatek času si materiál prohlédnout a vstřebat a aby to zároveň nebylo nudné a 

dlouhé. Průběžně jsme jednotlivé části testovali na lidech v našem okolí včetně dětí a v širším poli 



spolupracovníků a názory průběžně zapracovávali. Zpětnou vazbu jsme neshromažďovali nijak 

strukturovaně, nicméně v tom vidíme velký potenciál do budoucna, protože testování obsahu virtuálních 

výstav je snadné díky jednoduchému sdílení. Načasování je samozřejmě otázkou vkusu jednotlivce, 

nicméně lze říci, že jsme do výstavy nakonec zařadili méně fotografií, než jsme měli původně v plánu použít 

a celkové tempo je spíše rychlejší. 

Postava vypravěče                                                                                                                                                     

Lidé snáze přijímají nové informace, pokud jsou formulovány jako příběh, protože si k němu spíše vytvoří 

citovou vazbu a jsou celkově angažovanější. V muzeích platí, že příběhy jsou o lidech, ne o předmětech, 

respektive nosné příběhy, které se týkají konkrétních předmětů se týkají lidí, kteří předměty vyrobili, 

používali či ukradli. Předměty jsou tedy prostředkem, jak se dostat blíže k lidem.18 Proto jsme vytvořili 

postavu mnicha, která návštěvníka provází celou výstavou a napříč celým dlouhým obdobím, které výstava 

pokrývá. Jelikož se ve výstavě objeví pamětnice jeptiška, zvolili jsme jako hlavní postavu mužského 

mnicha. Název výstavy explicitně zmiňuje pouze akci „K“, ale ve skutečnosti se dotýkáme i akce „Ř“ 

(řeholnice), která následovala. Ohlasy se zabývá závěr textu, ale z reakcí novinářů bylo zřejmé, že 

promluva pamětnice je velmi výrazná, proto jsme se zvolením mužské hlavní postavy, která se objevuje ve 

výstavě výrazně více, snažili o vyváženost a zároveň i o kontrast. Schematičnost grafického ztvárnění, 

použitá barevnost i opakující se motivy napříč kapitolami jsou symbolické a promyšlené, proto jsme ve třetí 

kapitole pracovali s motivem zmnožení stejných postav (obr. 6), abychom ukázali, že se události akce „K“ 

a „Ř“ dotkly mnoha jednotlivců, jejichž jedním konkrétním zástupcem byla ve výstavě paní Schwarzová. 

 

Obr. 6 - Opakování motivů na příkladu kreslených postav mnichů a řeholnic. Zdroj: Archiv autorky. 

 

18 Vayne, Julian. Wonderful Things: Learning with Museum Objects. UK: MuseumsEtc, 2012, s. 173. 



Postavu vypravěče jsme po uveřejnění výstavy využili také jako průvodce pracovními listy vytvořenými pro 

děti ve věku sedm až deset let. Rozhodnutí vytvořit pracovní listy se udělalo až po vernisáži, neboť na 

výstavu kladně reagovali učitelé dějepisu; zveřejněny byly devět dní po uvedení výstavy. Pracovní listy 

kromě titulní strany, kde se děti vzájemně seznamují s mnichem Františkem, kterého znají z výstavy, 

obsahují čtyři listy s různorodými úkoly a podněty k zamyšlení. První stránka se věnuje středověku, druhá 

shrnuje tematiku knih a klášterních knihoven, třetí se týká komunismu a závěrečný list se dělí na dvě části 

a pokrývá téma akce „K“ a církevních restitucí (obr. 7). Formálně mají pracovní listy podobu komiksu, mladší 

děti je mohou využít jako omalovánky, starší děti si ukotví znalosti a nejdůležitější informace, které ve 

výstavě zazněly. Důležité pro nás bylo, aby listy byly jednoduše použitelné, proto jsou pouze černobílé, 

stačí je vytisknout a náklady na práci s nimi tedy nejsou pro návštěvníky vysoké. Pracovní listy byly v 

průběhu realizace opakovaně testovány s dětmi, takže jsou zadání jednotlivých úkolů srozumitelná, 

nicméně obsahují i těžší úkoly, u kterých zejména mladší děti potřebují asistenci dospělého nebo učitele, 

který je navede na místo, kde ve výstavě informace zazní. Jeden úkol vybízí ke zjišťování dalších informací 

(„Zeptej se rodičů, prarodičů nebo ve škole, jak se lišil život za komunismu a teď.”) a podporuje tak 

mezigenerační kontakt a nabízí téma k širší diskusi. 

Transformace dobových materiálů                                                                                                 

Práce s autentickými dobovými materiály či předměty v muzeích v sobě nese nejedno úskalí, což se týká i 

virtuálních výstav. Mnoho předmětů, které nacházíme v muzeích, již sami nepoužíváme a na první pohled 

tedy nepoznáme, k čemu je naši předci dříve využívali. Bez vysvětlení a nápovědy je tedy často 

nedokážeme docenit. Návštěvníci potom předměty vnímají spíše jako vizuální objekty, kdy posuzují, do 

jaké míry se jim předmět líbí a nespojí si jej s konkrétní funkcí a nemají pro ně informační hodnotu spojenou 

s faktickými údaji.19 Dalším problémem je množství vystavených předmětů, kdy je vystavováno velké 

množství předmětů stejného druhu, které na první pohled a zejména pro ne-experty vypadají stejně20 a 

potenciálně přínosné a zajímavé předměty s příběhem může návštěvník přehlédnout. V případě virtuálních 

výstav se snadno ve snaze představit všechny dostupné materiály objevuje opakování obsahově i formálně 

podobných materiálů, čímž se výstava prodlužuje, jednotlivé obrázky jsou zobrazeny na krátkou dobu a 

návštěvník může být přesycen vizuálními podněty. Proto jsme dobové, tedy povětšinou černobílé fotografie 

často doplnili o specifický obrazový materiál vytvořený přímo pro výstavu, čímž se fotografie stala součástí 

širší scény (obr. 8) nebo jsme je postprodukčně obarvili a tím vyzdvihli hlavní motiv fotografie (obr. 9). 

 

19 McKenna-Cress, Polly - Kamien, Janeta. Creating Exhibitions: Collaboration in the Planning, 

Development, and Design of Innovative Experiences. USA: Wiley, 2013. s. 74–76.  

20 Dolák, Jan. Jak vystavovat archeologii: Metodika k tvorbě archeologických expozic. Brno: Moravské 

zemské muzeum, 2018. 

 



 

 

Obr. 7 - Ukázka závěrečné stránky z pracovních listů pro děti ve věku sedm až deset let. Zdroj: Archiv autorky. 

 

 

Obr. 8 - Ukázka postprodukce formou obarvení původně černobílé fotografie. Zdroj: Archiv autorky. 



 

Obr. 9 - Úvodní obrázek celé výstavy kombinuje černobílou fotografii klášteru s kreslenými postavami. Zdroj: Archiv 

autorky. 

Animace                                                                                                                                                       

Jak již bylo zmíněno, pro výstavu o Akci K byly pro první tři kapitoly vytvořeny animované filmy technikou 

ploškové animace, které se staly důležitým vizuálním prvkem celé výstavy. Ve zbytku výstavy se z filmů 

objevuje barevnost, pozadí, typ písma v popiscích, konkrétní motivy, kreslené postavy, zvukové motivy a z 

některých částí filmů byly vytvořeny a použity obrázky. Scénáře animovaných filmů byly vytvořeny tak, aby 

filmy fungovaly jako samostatný obsah k případnému dalšímu použití či propagaci; děj filmů je tedy 

uceleným dějovým obloukem. Technika ploškové animace je vhodná pro kombinování různých druhů 

obsahu a odtud právě plyne používání a kombinování dobových fotografií s dalším obsahem. Zkoušeli jsme 

různou plynulost animace, a nakonec jsme zvolili hrubší, více trhanou a méně plynulou variantu, neboť ta 

vyhovovala našemu záměru ukázat, že prezentovaný příběh je zjednodušený, je v něm nadsázka. Jinými 

slovy, formální zpracování filmů ukazuje, že příběh je ilustrativní a nemá ambici přednést všechna fakta a 

souvislosti. Jako u ostatních částí výstavy hraje u filmů významotvornou roli výrazný zvuk podtrhující 

atmosféru a podněcující vznik emocionální vazby návštěvníka s výstavou. Důležitá byla informační 

komprese, protože z výzkumů vyplulo, že uživatelé internetu preferují krátká videa, proto nejdelší video má 

pouze jednu minutu čtyřicet šest vteřin. 

 

Technické řešení                                                                                                                                                     

Pro vytvoření virtuální výstavy byl použit software INDIHU Exhibition21, na jehož vývoji se autorka textu 

podílela. INDIHU Exhibition umožňuje vytvářet multimediální prezentace libovolných témat a kombinovat 

různé druhy obsahu. Výstava, ač byla vizuálně a obsahově pestrá, ani zdaleka nevyužila všech možností, 

které nástroj nabízí. Obsah se vytváří v jiných softwarech určených pro práci s fotografiemi, se zvukem či 

 

21 Nástroj INDIHU Exhibition: https://exhibition.indihu.cz/  

https://exhibition.indihu.cz/


videem, a nahrává se do uživatelského rozhraní nástroje. INDIHU Exhibition v každé chvíli snadno 

poskytuje zpětnou vazbu o výsledné podobě, kterou uvidí návštěvník a umožňuje tvůrcům výstavu testovat 

a podle potřeby upravovat a měnit její členění, pořadí obsahu či načasování. Tato flexibilita je v procesu 

tvorby výstavy velmi důležitá, protože umožňuje upravovat formu zároveň s tím, jak se vyvíjí přemýšlení 

autorů o obsahu nebo zapracovávat postřehy od lidí, kteří výstavu testovali, a pružně reagovat na změny, 

ke kterým dojde. 

Online výstavy tohoto typu lze také řešit vytvořením webové stránky přímo na míru konkrétnímu projektu, 

což předpokládá pokročilé znalosti ohledně webdesignu a finanční náklady spojené s programátorskými 

pracemi. Pokud tvůrci zvolí toto technické řešení, více se odděluje fáze přípravy obsahu od implementace, 

kterou s největší pravděpodobností nebude realizovat tvůrce výstavy. Propojení obou fází díky využití 

INDIHU Exhibition se v případě výstavy Akce K ukázalo jako velmi výhodné. INDIHU Exhibition díky 

přívětivému uživatelskému rozhraní umožňuje přímou úpravu obsahu a opravování chyb. Například je v 

něm snadné nahradit obrázky jinými, což je v případě řešení výstavy webovou stránkou komplikovanější a 

úpravy jsou často zdlouhavé, protože zadavatelé nemají k editaci přístup nebo to neumějí. 

V závěrečné fázi přípravy výstavy jsme řešili problém s datovou velikostí. Pokud se návštěvníci rozhodnou 

věnovat výstavě čas, je třeba, aby se jim rychle načetla a během prohlížení se nezasekávala. Díky menší 

datové velikosti se výstava plynuleji načítá. To však vyžaduje pečlivou optimalizaci velikosti souborů, 

zejména filmů a obrázků, ale i pro audio soubory byl zvolen formát mp3 oproti zdrojovému formátu wav, 

který je datově výrazně objemnější. Poslední úpravy tedy spočívaly v nalezení té správné velikosti, kdy je 

při nejmenším objemu zachována dostatečná obrazová kvalita. Pro příklad uveďme, že původní velikost 

jednoho konkrétního obrázku byla 8,7 MB a po optimalizaci bez zásadní změny kvality jsme dosáhli 178,9 

KB, což celkově v případě čtyřiceti třech obrázků dělá rozdíl v řádu stovek MB. 

Vývoj INDIHU Exhibition probíhal od roku 2015, kdy byla situace s mobilními zařízeními jiná než dnes. V 

současnosti popularita konzumování online obsahu na mobilních zařízeních roste.22 Nástroj nebyl primárně 

vyvíjen pro mobilní zařízení, nicméně na operačním systému Android a v prohlížeči Chrome funguje 

poměrně dobře. Proto jsme vytvořili speciální verzi výstavy pro mobilní zařízení, která obsahovala ještě 

více komprimovaný obsah; výše zmiňovaný obrázek měl již pouze 59,4 KB. Kromě této úpravy jsme 

přistoupili i k okleštění obsahu - mobilní verze výstavy na rozdíl od plné varianty pro desktopy neobsahovala 

krátké informační texty v obrázcích, které by mohly uživatele mást. Z přiložených dokumentů v .pdf 

určených pro stažení a podrobnější studium tématu obsahovala pouze dokument se seznamem použitých 

obrázků. 

 

22 Cisco. Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper [online] 2020 [cit. 2020-05-24]. 

Dostupné z <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-
report/white-paper-c11-741490.html>.  

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html


Využití nástroje jako je INDIHU Exhibition zjednodušuje proces přípravy výstavy, nicméně i tak to klade 

poměrně vysoké nároky na dovednosti tvůrců z oblasti digitální gramotnosti a znalosti přípravy 

multimediálního obsahu pro online prostředí. V případě výstavy o akci K to lze shrnout takto: 

• tvorba filmových scénářů 

• transformace textů podle zásad online copywritingu 

• příprava podkladů pro mluvený komentář 

• ovládání specializovaných grafických programů pro práci s obrázky 

• ovládání specializovaných programů pro práci se zvukem 

• ovládání specializovaného programu pro tvorbu filmů 

• znalost práce s INDIHU Exhibition 

• datová optimalizace pro mobilní verzi 

 

 

Propagace a přijetí 

I uvedení virtuální výstavy je specifické, v případě Akce K ještě o to více, že výročí připadlo na Velikonoční 

pondělí a zároveň se obyvatelé České republiky nacházeli uprostřed nouzového stavu v souvislosti s 

pandemií koronaviru. Propagace v online prostředí je samostatné téma, proto následující pasáž jen stručně 

shrne hlavní výstupy a toto téma nebude pojednáno v úplnosti. Pro propagaci, která probíhala před i po 

vernisáži, jsme zvolili dva hlavní kanály, sociální sítě a tradiční média prostřednictvím práce s novináři. 

Propagace na sociálních sítích 

S propagací jsme začali sedm dní před vernisáží a využili jsme již etablovaných kanálů, na které jsou 

návštěvníci v případě Národní knihovny zvyklí, tedy profilu na Facebooku a Twitteru. Oficiální kanály byly 

důležité, neboť jsme chtěli oslovit ty uživatele, kteří mají pozitivní zkušenosti s naší institucí a je vyšší šance, 

že obsah budou vnímat jako relevantní. Výstavu jsme prezentovali jako vhodnou pro neodbornou veřejnost. 

Tomu byl také přizpůsoben zvolený tón a příspěvky obsahovaly jasná sdělení o tom, co návštěvník od 

výstavy může čekat: „Výstava mimo jiné ukazuje, proč roli (producentů knih) plnily právě kláštery, jaký byl 

význam knih ve středověké společnosti a kde jsou samotné kořeny knihy. V historickém průřezu pak 

představuje osudy klášterních knihoven v různých dějinných etapách až do 90. let minulého století.” 

Nejprve byli uživatelé seznámeni s existencí výstavy v návaznosti s významným výročím, poté mohli 

nahlédnout skrze fotografie do zákulisí příprav, seznámili se s hlavní postavou mnicha, shlédli trailer v délce 

dvacet tři vteřin, z kterého si mohli udělat obrázek o audiovizuálním stylu výstavy a zároveň byli pozváni k 

účasti na události. Krátké, vizuálně zajímavé informace usilovali o získání pozornosti návštěvníků do 

zmiňovaných 30 sekund. První dosah příspěvku na Facebooku byl 1440 uživatelů, na událost reagovalo 

640, přičemž události častěji vedou ke konzumaci obsahu. U online obsahu je pravděpodobnější, že se na 

něj návštěvníci dostanou z jiného webu, proto jsme využili i spřízněné instituce, které náš obsah sdílely. 

 

 



Tradiční média 

Pro novináře, s kterými dlouhodobě spolupracuje PR oddělení Národní knihovny, byla připravena 

standardní tisková zpráva s textem, obrázky i připravenými citacemi. Tisková zpráva byla plně převzata 

nebo s úpravami použita v online denících (výběrově idnes.cz, literarky.cz, web Ministerstva kultury ČR, 

proglas.cz) a natolik oslovila několik novinářů, že se uskutečnilo natáčení s autorkou textu. Výsledkem byla 

reportáž v hlavních zprávách České televize, rozhovor na ČT24, reportáž v Televizi Noe či přímý přenos 

pro Český rozhlas. 

 

Přijetí a ohlasy                                                                                                                                                         

Získat relevantní ohlasy není snadné, protože návštěvníci jsou zvyklí online hodnotit prostřednictvím 

jednoduchých nástrojů jako je palec nahoru nebo počtem hvězdiček, což o skutečném názoru mnoho 

neřekne. INDIHU Exhibition je napojen na nástroj Google analytics23, který umožňuje získat informace o 

návštěvnosti. V INDIHU Exhibition24 je pro návštěvníky vytvořeno a zveřejněno padesát tři výstav, přičemž 

výstava Akce K je dosud nejnavštěvovanější výstavou. V období od 12. 4. – 9. 5. 2020 navštívilo výstavu 

5648 uživatelů, z toho 4604 unikátních návštěvníků. Nejvíce návštěv se uskutečnilo v prvních dnech po 

vernisáži, poté počet návštěv klesal. Jak jsme předpokládali, nejvíce návštěvníků přišlo z oficiálního webu 

Národní knihovny (986), ze zpravodajského webu idnes.cz (297) a mezi další oblíbené patřila i stránka 

classroom.google.com (207), kterou využívají pro podporu vzdáleného vzdělávání školy a lze tedy 

předpokládat, že výstava byla použita ve výuce. Je možné, že využití ve vzdělávání by za běžných okolností 

nebylo tak vysoké. Ukázalo se, že dosah „klasických médií” byl větší, protože mezi prvních deset kanálů, 

z nichž návštěvníci přicházeli, se sociální sítě nedostaly. 

Mezi podrobnější komentáře od návštěvníků, které se k nám dostaly, patřila například reakce učite le 

dějepisu na Twitteru: „Jsem nadšený. Nic podobného a profesionálního jsem dlouho v ČR neviděl. Naprosto 

úžasné… jako učitel doporučuji všem žákům a kolegům. #modernidejepis.“ Na mluvené slovo zareagoval 

jiný příspěvek: „Jako režisér dabingu musím ocenit kvalitní průvodní slovo!“ Samozřejmě se objevily i 

negativní reakce, které vytýkaly výstavě zjednodušení a malé množství nových informací. Tyto komentáře 

pocházely zejména od lidí, kteří mají velké znalosti a na které jsme projektem necílili. Tvůrci také vědí 

minimálně o dvou školách, kde byla výstava včetně pracovních listů použita ve výuce dějepisu. Nicméně 

dosahem výstavy jsme se komplexněji nezabývali. 

 

23 Pro analytiku bylo zvoleno období od 12. dubna, abychom zachytili počet lidí reagujících záhy po 

uveřejnění výstavy v 18.00. 

24 Údaj platný 13. 5. 2020. Je možné, že část zveřejněných výstav jsou pouze testovací výstavy, které 

ještě nejsou dokončené. 



Závěr 

Případová studie o multimediální výstavě Akce K: Zkáza klášterních knihoven zařadila doposud ne zcela 

etablovaný žánr virtuálních výstav do širšího kontextu mediálního a online prostředí. Při tvorbě virtuální 

výstavy o Akci K jsme vyšli z nejaktuálnějších poznatků o chování uživatelů online, které byly představeny 

v první části textu. V propagaci jsme využili dobrého jména instituce a kontaktů s etablovanými médii, neboť 

návštěvníci se na virtuální výstavu dostávají prostřednictvím jiných webů. Ukázkami obrázků a krátkým 

trailerem jsme využili prvních třicet sekund, kdy je návštěvník nejpozornější. Jasně, stručně a jednoduchým 

jazykem jsme po celou dobu sdělovali, o čem výstava je a co se návštěvník dozví. Jelikož ochota číst 

dlouhé texty není velká, jádro výstavy obsahuje ani ne dvě normostrany textu, který jsme navíc rozdělili do 

menších částí a dbali jsme na jeho srozumitelnost. Stejně tak návštěvníci lépe reagují na krátké filmy, takže 

všech pět videí ve výstavě je kratších než dvě minuty. Abychom splnili nárok na vizuálně zajímavý obsah, 

postprodukčně jsme pracovali s obrázky, kombinovali dobové materiály s kresbou, výraznou barevností a 

vytvořili jsme originální vizuální styl. Díky respektování zvyklostí z online prostředí a použitým obsahově-

formálním postupům je Akce K úspěšnou výstavou s množstvím pozitivních ohlasů. Určit reálný dopad a 

přijetí výstav v online prostředí není snadné. Článek obsahoval jen celkové shrnutí návštěvnosti a několik 

málo konkrétních komentářů od návštěvníků, neboť analýza návštěvnosti a reakcí je samostatným 

problémem, na jehož řešení jsme se nezaměřovali. V budoucnu by bylo vhodné se zabývat tématem práce 

s návštěvníkem po vernisáži, implementací rozsáhlejšího testování do přípravy výstav a analýzou 

návštěvnosti.  
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