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O CO JDE V INTERPRETACI
• Smysl interpretace (viz. definice úvodní blok):
– propojovat návštěvníky s dědictvím
– měnit znalosti, postoje, chování

Interpretační plánování
Michal Medek
michal.medek@kapraluvmlyn.cz
www.michalmedek.cz

ROZHODOVACÍ PROCES
• V rámci rozhodovacího procesu řešíme:
– Co chceme návštěvníkům sdělovat
– Kdo jsou naši návštěvníci
– Co je naše místo (dědictví) zač a co může nabídnout
– Co dalšího se děje okolo (a návštěvník to vnímá jako
celek nebo alternativu)
– Co chceme o našem místě (dědictví) sdělovat
– Jak a kde to budeme sdělovat
– Jak bude mít interpretace důsledky na naši organizaci
(peníze, lidé, pracovní čas při údržbě..)

Plánování interpretace
• Vznikají dva typy dokumentů (častý překryv):
– Interpretační strategie
– Interpretační plány

• Interpretační plánování je rozhodovací proces,
jak toho dosáhnout.
• V zahraničí bývá často součástí korporátního
image a komunikace (veřejné instituce, NNO).

PLÁNOVÁNÍ INTERPRETACE
• Systematický postup se začíná objevovat na
přelomu 70. a 80. let, z těchto důvodů:
– posun od „děláme“ k „děláme kvalitně“
– protože je drahá – zdůvodnění účelného vynakládání
prostředků => dosahování cílů
– vybudování pozice na volnočasovém trhu (marketing)
– definování rolí jednotlivých subjektů v území v oblasti
práce s veřejností – zážitek návštěvníka je jeden
– získání místních poskytovatelů služeb „na svou stranu“

Jak na plánování interpretace
• Lze rozlišit dvě hlavní metodologie
interpretačního plánování:
– Procesní (krokové) metody:
• Peart Woods Planning Model (1987)
• Countryside Commission (1995)
• A Sense of Place (Carter et al 2001)

– Systematické modely:
• David Uzzell
• 5-M model (Brochu 2003)
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Krokový model (Carter, 2001)

Krokový model (Carter, 2001)

proč chceme něco sdělovat
komu chceme něco sdělovat
o čem chceme promlouvat
co ještě se děje okolo
jakou formou to uděláme
jak to budeme udržovat

Systematický model 5M (Brochu, 2003)

Systematický model 5M (Brochu, 2003)

Klasický model plánování aplikovaný do oblasti
interpretace.

Předcházející kroky plánování se aplikují nejprve ve 4 a posléze i
páté oblasti.
Stanovení konkrétních metod interpretace je v systematických
přístupech ZÁVĚREČNOU FÁZÍ přípravy interpretace.
5M:

Systematický model 5M (Brochu, 2003)
• Vhodný i pro rozsáhlé infrastrukturní projekty nebo
komplexní plánování interpretace větších území.
• Výhody:
– existující robustní metodika plánování (v byznysu),
– komplexnější a flexibilní (bere v úvahu šíři faktorů),

Systematický model 5M (Brochu, 2003)
SMĚŘOVÁNÍ

SDĚLENÍ

jak bude interpretace přispívat k managementu dědictví,

jaké bude jednotící téma interpretace (slogan), jakým
tématům se bude interpretace věnovat (5-9), jaké příběhy
použijeme, jak se budou sdělení dotýkat zkušenosti
návštěvníků, jak odkazovat na širší obrázek, hlubší pravdy

jaké jsou cíle interpretace (vzdělávací, emoční, v oblasti
chování), jak budou do interpretace zapojeni další dotčené
skupiny (místní obyvatelé, podnikatelé)

TRH

ZAŘÍZENÍ

jaké skupiny návštěvníků chceme oslovit, jak chceme
měnit strukturu návštěvníků, jaká bude cena našeho
produktu na trhu, jak se vypořádáme s konkurencí

v jakém prostoru bude probíhat interpretace, jak bude
probíhat zkušenost návštěvníka, jak budou uspokojeny
jeho základní fyziologické potřeby

– věnuje se více institucím => odstraňuje rizika ve fázi
implementace
PROSTŘEDKY INTERPRETACE
jak odpovídá konkrétní prostředek zvolené cílové skupině;
proč používáme tyto konkrétní prostředky (nákladová efektivita,
prokázaná účinnost působení);
jak sledovat účinnost použitých prostředků interpretace
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5M – získávání informací
oblast
plánování

potřebné informace

zdroje informací

směřování

poslání zadavatele
interpretace, plán
managementu přírodní či
kulturní zajímavosti, finanční
zdroje pro tvorbu interpretace
a její údržbu, spolupracující
organizace a jejich zájmy,
stávající zajištění provozu
(smluvní vazby, počty
zaměstnanců), role
interpretace v chodu
organizace, očekávání od
interpretace

konkrétní dokumenty,
zákony a směrnice,
výroční zprávy,
účetnictví, setkání se
zájmovými skupinami,
kulaté stoly k projektu,
strategické plány
organizací,
strukturované
rozhovory se
zaměstnanci a
managementem

5M – získávání informací
oblast
plánování
zařízení

potřebné informace
jaký potenciál pro interpretaci máme
(místa, památky), jaké další doplňující
prostředky máme k interpretaci (sbírky,
pamětníky, záznamy), jaká jsou omezení
v jejich použití;
jak vypadá stávající infrastruktura a kdo
ji provozuje (chodníky, parkoviště,
doprovodné služby);
stávající značení předmětu interpretace;
kudy návštěvníci procházejí, jak
postupují při své návštěvě (vychází a
vrací se do jednoho bodu, postupně
prochází určitou trasou), jak gradují
jejich zážitky

potřebné informace
jaké prostředky k interpretaci jsou
v současnosti používány (informační
tabule, průvodci, informace na
internetu, brožury, filmy apod.), jak
jsou dostupné, jaká je kvalita
současné interpretace

oblast
plánování
trh

potřebné informace

zdroje informací

kdo jsou návštěvníci (demografická
charakteristika, délka pobytu
v území, socioekonomický status,
způsob dopravy, forma návštěvy),
jaká mají očekávání a jak jsou
spokojeni se stávající interpretací;
kdo dále provádí v území a okolí
interpretaci, kdo poskytuje služby
v oblasti volného času a jaké (téma,
finanční náročnost);
jaké informace jsou o předmětu
interpretace publikovány
v průvodcích, jak je prezentován
v nabídkách cestovních kanceláří a
v médiích

výzkumy návštěvníků
(dotazníková šetření především ohniskové
skupiny a
nezúčastněné
pozorování), data o
počtech návštěvníků,
počtech ubytovaných
v regionu, výzkum
informací na
internetu, znalosti
pracovníků
informačních
kanceláří, analýza
médií

5M – získávání informací

zdroje informací
soupis zdrojů
interpretace,
mobiliář,
technický stav
stávající
interpretace,
plány a mapy,
pozorování
návštěvníků,
zkušenosti
poskytovatelů
služeb

5M – získávání informací
oblast
plánování
prostředky
interpretace

5M – získávání informací

zdroje informací
podklady od
provozovatele,
vlastní výzkum
(důležité je
neomezovat se na
interpretaci
prováděnou jedním
subjektem)

oblast
plánování
sdělení

potřebné informace
jaká sdělení nabízí stávající
interpretace, co o předmětu
interpretace víme, co víme o jeho
kontextu (jak byl objeven, jak je o
něj pečováno), konkrétní lidské
příběhy, které jsou s předmětem
interpretace spojeny, historická
fotodokumentace

zdroje informací
odborná literatura,
archívy, historické
tiskoviny, studium
stávající
interpretace,
rozhovory
s místními znalci,
vypravěči a
pamětníky

5M – analýza informací
Nejrůznější metody: konsensus, názory expertů, SWOT,
bodování či třídění podle kritérií. Jedním z kritérií například
může být analýza stávajícího provozu interpretace, kde
sledujeme ziskovost jednotlivých aktivit a jejich přínos
k poslání ať už instituce či pouze interpretace (viz schéma).
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5M – výběr způsobu realizace

Média – způsoby sdělení

Až poté, když víme co chceme říct, komu a proč se ptáme jak.
„Když postupujeme opačně a nejdříve si navrhneme, jaké prostředky budeme
používat a potom přemýšlíme, co s nimi sdělíme, jak to souvisí s cíli naší
organizace, kolik to bude stát a jestli to bude vyhovovat našim návštěvníkům,
je více než pravděpodobné, že snadno utratíme balík peněz za touhu mít
poslední výkřik techniky, jenom proto, že jsme ho viděli někde jinde.“ Brochu

• Až poté, když víme co chceme říct, komu a proč se ptáme jak.
• Často používaná metoda – matice sdělení /cílová
skupina/média:

Využívá se např. matice sdělení /cílová skupina/prostředky interpretace:

Prostředky interpretace – členění dle
interakce
• Není lepší nebo horší prostředek interpretace (médium).
• John Veverka (autor členění) doporučuje poměr 20%
aktivní/aktivní, 30% pasivní/pasivní a 50% smíšená interakce

Klíčové metody v plánování:
výzkum návštěvníků
• Typologii návštěvníků si stanovujeme podle konkrétní potřeby
(věk, mobilita, socioekonomický status).
• Empirická data jsou NENAHRADITELNÁ.

• Prostředkům interpretace se budeme podrobněji věnovat příště.

Klíčové metody v plánování:
audit zážitku návštěvníka
• Rozhodovací fáze (prožíváme to, co chceme prožívat – 70%
dojmu je ovlivněno předzvěděním)
• Vstupní fáze (orientace, relaxace, plánování, možnost volby,
oddělení od fáze dopravy, uspokojení fyzických potřeb)
• Fáze navázání kontaktu
• Výstupní fáze (odpočinek,
zažití zkušenosti, odhodlání,
suvenýry)

Dokumentace plánování interpretace
• Vznikají dva typy dokumentů (častý překryv):
– Interpretační strategie
– Interpretační plány
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Interpretační strategie
• cílem je dát rámec interpretaci v určitém
území = koordinovat plány jednotlivých
subjektů, zabránit živelnému rozvoji, soulad s
managementem území
• dostat k jednomu stolu více poskytovatelů
služeb = vytváření společných produktů,
synergie
• vytipování oblastí s nedostatkem služeb =
prostor pro další práci/podnikání

Interpretační plány
• řeší konkrétní metody a způsoby interpretace
pro území, muzeum, fenomén
• plánuje konkrétní média, úkoly, rozpočet,
časový rámec
• je podkladem pro financování konkrétního
projektu

Interpretační strategie
• rámec pro lokální dotační politiku
• stanovuje zásady pro destinační marketing –
klíčová sdělení (oproti přístupu shora = tvořen
lidmi, kteří nemají s regionem přímou
zkušenost, zážitek z návštěvy je formován tím,
co návštěvník o destinaci ví předem!)
• nemusí být samostatný dokument, může být
např. součástí strategie rozvoje cest. ruchu

Role v plánování

vlastník/správce
zdroje

místní podnikatelé
(kapitalizace zdroje)

návštěvníci
externí
konzultanti

místní obyvatelé
(identifikace)
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