7 Příloha
Soubor otázek k rozhovorům
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Na jaké publikum muzeum cílí v rámci svých edukačních aktivit a programů?
Kdo nejvíce navštěvuje muzejní expozice a výstavy?
Cílí muzeum v rámci svých edukačních aktivit na dospělé? V jaké míře?
Kdo nejvíce navštěvuje vzdělávací akce muzea?
Cílí muzeum v rámci svých vzdělávacích akcí pro dospělé na konkrétní skupinu
v rámci kategorie dospělých?
Pokud ano, proč cílí právě na tuto skupinu?
Předpokládá muzeum v budoucnosti větší orientaci na dospělé návštěvníky?
Jaké druhy neformálních vzdělávacích aktivit pro dospělé muzeum pořádá?
Jde o jednorázové či pravidelné aktivity?
Kdo bývá lektorem těchto aktivit?
Jaké didaktické metody lektor volí?
Myslíte si, že muzeum v současnosti disponuje dostatečnou vzdělávací nabídkou pro
dospělé?
Lze určit typického návštěvníka těchto vzdělávacích akcí?
Co účastníci na neformálních vzdělávacích aktivitách muzea nejvíce oceňují?
Co považujete za možné překážky v účasti na těchto vzdělávacích aktivitách
z hlediska dospělého?
Co považujete za překážky v organizaci těchto neformálních vzdělávacích aktivit pro
dospělé z hlediska muzea?

17 V čem myslíte, že mohou dospělí návštěvníci nalézt příležitost k informálnímu učení
v tomto muzeu?
18 Kdo se většinou podílí na tvorbě expozic a výstav?
19 Jak se zpravidla snažíte zlepšit edukační efekt expozic a výstav?
20 Využívá muzeum internet jako prostředek k posílení svého edukačního působení?
Případně jak?
21 Spolupracuje muzeum a jeho zaměstnanci na tvorbě filmových či televizních pořadů
či s jinými masmédii?
22 Má muzeum vlastní publikační činnost?
23 Čím si myslíte, že se vyznačují dospělí návštěvníci muzeí obecně?
24 Myslíte si, že muzeum v rámci svého edukačního působení zohledňuje specifika
dospělých?
25 Co považujete za zásadní principy pro efektivní edukační působení na dospělé?
26 Co si myslíte, že dospělí nejvíce oceňují při návštěvě muzea?
27 Co si myslíte, že jim v návštěvě muzea nejvíce brání?
28 Myslíte si, že je muzeum možné považovat za instituci vzdělávání dospělých?
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