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SPECIFIKA MUZEJNÍ ČINNOSTI 
 
Muzea jsou vzdělávací zařízení, která začala v historii vznikat jednak jako specializované kabinety a učebny 

škol, jednak pro celoživotní vzdělávání starších generací. Dnes, kdy pedagogické výzkumy konstatují, že se vzdě-
lávací proces částečně přelévá ze škol do jiných institucí, význam muzeí opět stoupá, mj. proto, že nabízejí 

hmatatelné funkční ukázky reálných předmětů, s nimiž se prostřednictvím audiovize (internet apod.) nelze funkč-
ně seznámit.  
 

MUZEA V SYSTÉMU DALŠÍCH INSTITUCÍ 
(mezi jednotlivými prvky jsou plynulé přechody) 

VZDĚLÁVÁNÍmmZÁBAVA 
věda-------umění-----sport 

 
 
 
 
 

 
Pojem kultura je kulturology používán v jiném, širším smyslu než úředníky. Úřední pojetí je dnes považováno za 

překonané, zejména proto, že není funkčně použitelné v reálné praxi. 
 
V rámci dalších vzdělávacích zařízení (školy, knihovny) jsou muzea specifická tím, že vzdělávací program tvoří 
vlastním výzkumem, kdežto ostatní jen tyto programy přebírají. 

 
Muzea umění se liší od vlastivědných muzeí jedním významným sociálním procesem. Myšlenkovou a komuni-

kační náročností soudobého umění jsou více než širokým vrstvám určeny místním elitám (zejména vzdělanost-
ním, méně pak majetkovým). Školy navštěvují muzea umění sice ve velkém, ale výsledkem je především inspira-
ce do života těch nejnadanějších žáků, kteří budou později tvořit ony místní elity. Známou vlastností vzdělanost-
ních elit je, že jsou jedním z hlavních iniciátorů rozvoje dané komunity, každá komunita je na nich zásadně 

závislá. Proto se vyplatí investovat do rozvoje těchto elit, neboť ony to pak mnohonásobně vrací dané společnosti 
podporou rozvoje včetně ekonomického. 
 
I muzea umění zapadají svou popularizační činností do oblasti základního vzdělávání, které je tradičně posky-

továno veřejnosti bezplatně. Proto česká muzea vyhlásila trend směřování k bezplatnému vstupu (viz seminář o 
bezplatném vstupu metodického centra MK ČR v MG roku 2015), který je v některých zemích již realizován. 
 
Profesní charakteristika muzeí, vycházející i z mezinárodního profesního kodexu muzejního sdružení ICOM 
(UNESCO) popisuje hlavní typy činnosti muzeí takto: 

1. Výzkum a z něj vyplývající koncepční shromažďování sbírkových předmětů.  

2. Odborné uchovávání, zpracovávání a dokumentace sbírkových předmětů. Pro tyto dva první body 

jsou muzea nazývána paměťovými institucemi. 

3. Zprostředkovávání obsahu sbírek veřejnosti formou stálých expozic, přednášek, publikací, případně 

dočasných výstav za účelem základního, případně i dalšího vzdělávání široké veřejnosti, příp. také od-

borníků, za účelem podpory kulturní a obecné lokální identity včetně reprezentačních funkcí. 

Muzea tedy kromě vzdělávací funkce plní také funkci podpory identity města a regionu a současně, zejména 
muzea umění také funkci reprezentace, neboť sbírkami umění se v minulosti i současnosti reprezentují jak pří-

slušníci vládnoucích elit, tak významné komerční firmy (známé jsou sbírky umění bank a pojišťoven, a u nás pak 
dále např. PPF fondů, plynáren, železáren ad.). 
 
Film a video jsou nedílnou součástí vizuální tvorby, kterou se zabývají muzea umění. Dokládají to např. ně-

které výstavy, na kterých je více promítání než zavěšených obrazů. Proto se pracovníci musejí vzdělávat rovno-
měrně v dějinách výtvarného umění i filmu. 
 
Muzea umění zde nejsou pro výtvarníky. Zní to pro někoho na první pohled překvapivě, ale je to tak. Muzea 

umění slouží především konzumentům umění, mezi nimiž je mj. i malé procento samotných autorů. Výtvarníkům 
– jejich obživě a propagaci – slouží soukromé prodejní galerie. Podobně je tomu u knihoven, které také neslou-

ží existenčním potřebám spisovatelů. 
 
Muzejní rady jsou poradními nebo správními orgány. V jednodušší podobě slouží jako odborné poradní orgány 

ředitele. Tehdy jsou složeny z historiků a teoretiků umění, sociologů, psychologů, filosofů (= vědecké rady). Mo-
hou však mít i část prezentující názory různých sociálních skupin (veřejné rady). V náročnější podobě jde o 
správní rady muzeí, které jsou pojistkou politické nezávislosti vzdělávací činnosti. Takové rady pak každoročně 

přechodný typ 
umění pracující 
s věd. poznatky 

přechodný typ např. 
sportovní tanec, 
krasobruslení 

TO JE 
PRAVDA! 
SLOVO  

KULTURA JE 
TAK SNAD-
NO ZNEUŽI-

TELNÉ 

ZÁKLADNÍ VZDĚ-
LÁVÁNÍ JE U NÁS 
PRO SVŮJ UŽITEK 

BEZPLATNÉ, ZA 
ZABAVU SE PLATÍ 
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oficiálně schvalují výroční zprávy a vyjadřují se k odvolání či jmenování ředitele, kterého jsou buď kompetentní 
sami jmenovat, nebo jej na jejich doporučení jmenuje zřizovatel.  
 
Pracovní motivace zaměstnanců muzeí. Část pracovníků dokáže motivovat mimořádně hodnotná práce. Hod-

noty spočívají nejen ve vzdělávací činnosti zaměřené na hlubší kvality života, ale i v možnosti práce s velmi hod-
notným materiálem (umělecká tvorba) a spolupráce se zajímavými lidmi – vědci a umělci. Mimo velká města se 
však najdou i lidé, kteří čekají, že se v muzeích nemusí moc pracovat.To je starý předsudek, který už dnes platí 
jen u nevzdělané části veřejnosti a odpovídá realitě v málo muzeích. Ve většině muzeí, kde je práce hodně a je 
zodpovědná, pak nastává problém, jak tuto sociální skupinu motivovat k práci, když vinou nižších mezd není 
k dispozici motivace finanční. Pro srovnání uveďme česká data roku 2015 (IS Min. práce a soc. věcí a LN-KPNG): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospodaření muzeí 
Hospodaření vzdělávacích institucí se nedá převést na jednoduché finanční hodnoty. Proto pod pojmem „hospo-
daření“ nemohou ve výročních zprávách figurovat samotná finanční data. Ty mohou tvořit jen méně významný 
doplněk. V hospodaření je proto nezbytné odborně posuzovat především co nejpřínosnější využití zdrojů, které 

má muzeum k dispozici: 
 
 Jsou to především hmotné zdroje ve formě sbírkových předmětů. 
 Pak to jsou personální zdroje, zejména odborně kvalifikovaní pracovníci. 
 Potom jde o další hmotné zdroje ve formě vybavení a nemovitostí. 
 Také jde o využití finančních zdrojů. 
 
 
 
 
 
 
Při snaze o převod hospodaření do finančních dat je nezbytné vzít v úvahu, že výsledek hospodaření muzea se 
realizuje mimo instituci, celkově v dané komunitě, nebo lze i analyzovat přínosy pro některé jednotlivé instituce. 
Tyto analýzy a výpočty jsou náročné na ekonomickou kvalifikaci a specializaci, jaká se nenachází ani u zřizovate-
lů, ani v samotných muzeích. Aby analýzy nebyly prováděny náhodně a s negativním dopadem na oblast vzdělá-
vacích institucí, vytipovalo Ministerstvo kultury ČR agenturu, která je zárukou odbornosti pro tento účel.  
 
KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY FAKTORŮ HOSPODÁRNOSTI 
 
 Využití pracovní doby odborných pracovníků pro kvalifikovanou práci 
 Využití kvalifikace pracovníků pro včasné bezplatné zisky sbírkových předmětů 
 Využití prestiže odborných pracovníků pro získávání darů do sbírky 
 Využití kvalifikace odborných pracovníků pro hospodárný výběr nákupu vybavení 
 Využití prestiže odborných pracovníků pro přínosné vnější kontakty muzea 
 Využití kvalitní publikační a přednáškové činnosti pracovníků muzea pro účinnou bezplatnou propagaci muzea 
 Využití převládající doby pracovního volna veřejnosti pro otevírací hodiny a dobu konání jedn. akcí 
 Dlouhodobá perioda využitelnosti vzdělávacích pomůcek a předmětů médiatéky  
 Kolektivní využití pomůcek fin. nedostupných pro jednotlivé školy 
 Schopnost managementu muzea získávat u komerčních dodavatelů výrazné slevy  
 Schopnost pracovníků muzea kontrolovat kvalitu dodávek komerčních produktů ad. 
 

Poznámka k terminologii 
Těžko překonatelnou hradbou oddělující laickou veřejnost od světa současného umění jsou neblaze proslulé 
vernisážové proslovy plné cizí odborné terminologie. Proto by muzea umění měla z principu pěstovat bohatství 
sdílné češtiny. Při charakterizaci a hodnocení práce muzeí také není dobré používat cizí termíny zavedené 
v komerční sféře proto, že mylně naznačují podobnost ziskové a vzdělávací sféry. K nejhorším v tomto smyslu 
patří např. známá slova benchmarking, audit, evaluace, marketing. Jedinou výjimku by zřejmě mělo tvořit 
slovo management, neboť nemá opravdu sdílný český ekvivalent a vystihuje práci vedení muzeí, která je potřeb-

ná a nemá u nás zatím dostatečné rozšíření. A pak je tu také opačný případ, kdy komerční sféra u nás začala 
používat muzejní termín akvizice několik desítek let po nekomerčních institucích. Tady se naštěstí nabízí znělá 

česká náhrada „sbírkotvorná činnost“, se kterou sice mají problém české textové editory, ale to nevadí, neboť ty 
znají jen slovní zásobu nepříliš vzdělaných vrstev.  

průměrný plat zdravotní sestry 33 375 Kč 
průměrný plat novináře 31 210 Kč 
průměrný plat učitele ZŠ 27 111 Kč 
průměrný český plat 26 287 Kč 

průměrný plat vědce v muzeu 22 000 Kč 

veřejná prestiž lékaře – 91% 
veřejná prestiž vědce v muzeu aj. – 76% 
veřejná prestiž zdravotní sestry – 74% 
veřejná prestiž učitele ZŠ – 71% 
veřejná prestiž novináře – 43% 

TO BY ČLOVĚKA  
NENAPADLO,  

ŽE NEZISKOVKY,  
KTERÉ VYKAZUJÍ 

V HOSPODAŘENÍ JEN 
FINANČNÍ ÚDAJE,  
DĚLAJÍ VELKOU  

CHYBU 

CHCE TO JEN 
NADŠENCE. 
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VŽDYCKY MĚ BAVILO  
CHODIT NA VÝSTAVY A 

SLEDOVAT, CO SE DĚJE. 
V PŘEMÍŘE EXAKTNÍCH  

INFORMACÍ SI ČLOVK MUSÍ 
NAJÍT ČAS, ZASTAVIT SE A 
NECHAT NA SEBE PŮSOBIT 
NĚCI JINÉHO, NEŽ BLIKAJÍCÍ 

OBRAZOVKU TELEVIZE  
A POČÍTAČE. V ZEMI, KDE SI 
VĚTŠINA LIDÍ POD POJMEM 
MALÍŘ VYBAVÍ KRISTIÁNA 

KODETA A TAM JEJICH 
ROZHLED KONČÍ, TO MAJÍ 
VÝTVARNÍCI DOST TĚŽKÉ.  

A UMĚNÍ VŮBEC. 
DAVID MATÁSEK 

HEREC ND 
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Hodnocení práce muzeí (umění) 
 
Tvrdá data se v dokumentacích vážou především na materiální nebo finanční fakta. Komplikovaný vývoj civiliza-

ce v posledním období ukazuje, že pro posuzování výsledků tvrdá data již přestávají dostačovat i v komerční 
sféře a podnikatelské subjekty, které neumějí pracovat s měkkými daty, na to finančně doplácejí. Pro oblast vzdě-
lávání ad. zejména nekomerční činnosti mohou být tvrdá data pouze doplňkovou pomůckou pro dílčí odborné 
analýzy. Ty jsou natolik náročné na kvalifikaci, že je nemůže provádět nejen laická veřejnost (např. návštěvníci 
muzeí), ale ani sami muzejní pracovníci. Ministerstvo kultury proto vytipovalo a doporučilo agenturu, která použí-
vá kompetentní metody ke skutečně funkčnímu nezavádějícímu zpracování tvrdých dat.  Současně také minister-
stvo léta praktikuje pravidlo, že ve statistických hlášeních mohou muzea zaškrtnout některá tvrdá data, která 
nesmí být veřejně publikována, aby se zabránilo jejich neodborné interpretaci či zneužití.  
 
Měkká data jsou hlavním předmětem informací i činnostech muzeí. Při čitelném podání mohou být srozumitelná i 

laické veřejnosti a mají představovat hlavní pole veřejných diskusí a hodnocení, což v reálu představuje živou a 
velmi zajímavou oblast publicistiky. V ní se však vyskytují stále ještě ojediněle hlasy, které měkká data nevhodně 
zpochybňují či zcela odmítají a považují za smysluplné pracovat pouze s daty tvrdými. Mnohdy nejde jen o vývo-
jovou zaostalost těchto hlasů, jako spíše o pohodlnost (s měkkými daty se pracuje adekvátně náročnosti svého 
předmětu komplikovaněji) nebo o tendenci zneužití. Tvrdá data totiž v nekomerčních oblastech mohou klamně 
vytvářet dojem snadné, jednoduché interpretovatelnosti. 

 
ZÁKLAD HODNOCENÍ: Kvalitativní hodnocení 
(Posuzuje odborná komise) 
 
1. Kvalita směrování aktivit 
2. Výše průměrné kvality realizovaných aktivit 
3. Vyrovnanost kvality realizovaných aktivit 
4. Přiměřenost úrovně výstupů sociálním skupinám, pro které muzeum pracuje 
 
Konkrétně např. 
- kvalita akvizice 
- kvalita zpracování sbírky 
- kvalita prezentace sbírek (expozic, přednášek, publikací, výstav...) 
 
DOPLNĚK: Kvantitativní hodnocení 
 
A – podstatnější data 
 
Počet dokončených výzkumných úloh/etap výzkumů 
Počet srovnatelných (naučných) výstupů výzkumných úloh (publikace, články, přednášky, výstavy, webové pre-
zentace…) 
Počet poskytnutých odborných konzultací, vč. seminárních, diplomových a doktorandských prací 
Množství spolupráce s institucemi 
Rozsah práce pro obec 
Počet získaných a zpracovaných sbírkových předmětů 
 
B – méně podstatná data 
 
Počet individuálně distribuovaných publikací 
Počet publikací do veřejných a ústavních knihoven 
Počet návštěvníků webových stránek 
Počet návštěvníků výstav 
Počet návštěvníků přednášek 
Počet návštěvníků studovny 
 
Za návštěvnost vč. návštěvnosti webu se hodnotí 
- rodinná výchova (60%) 
- školní výchova (30%) 
- samotné muzeum (10%) 

Z toho kvalita a kvantita propagace 85%, kvalita akce 15% (diskutabilní zůstává pojem „atraktivnost“). 
 
UŽITÍ FAKTORŮ K JEDNOTLIVÝM HODNOTÁM 
 
Aktivita s krátkodobým efektem 
Aktivita s dlouhodobým efektem 
Aktivita s efektem mimo muzeum 
Aktivita s efektem mimo kulturu 

VYUŽITÍ MĚKKÝCH 
DAT JE ČASTO 
NEPŘÍJEMNĚ 

PRACNÉ, ALE JE-
DINĚ SPRÁVNÉ! 

PRÁCE S TVRDÝMI 
DATY VŽDY RISKU-
JE JEJICH ZNEUŽITÍ 

ZKUSTE NECHAT 
HLASOVÁNÍM 

ROZHODNOUT 
VĚTŠINU O OBSA-

HU VÝUKY ZÁ-
KLADNÍCH ŠKOL. 
SNADNO PAK ZA-
NEVŘETE NA PŘÍ-
MOU DEMOKRACII 

A TRH 

TO JSOU EFEKTY PRO MU-
ZEJNÍ PRÁCI TYPICKÉ. JEJICH 
KVANTIFIKACE JE ODBORNĚ 
VELMI NÁROČNÁ, ALE ČASTO 

POTŘEBNÁ 
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Aktivita s efektem podmíněným mimo muzeum (vlastní efekty závislé na cizích faktorech – školství, finance ad.) 
Aktivita s efektem určeným menšinám 
 
KVANTITATIVNÍ PARAMETRY (NA DANÝ ZDROJ) 
- na počet sb. předmětů 
- na počet pracovníků 
 
Srovnání kvantitativních výsledků s jinými muzei podle počtu pracovníků a obyvatel 
Srovnání kvantitativních výsledků s jinými muzei podle výše rozpočtu a plochy muzejních prostor 
 
MUZEJNÍ STANDARDY 
 
Při hodnocení muzeí jsou užitečné tzv. muzejní standardy, které jsou postupně tvořeny profesnímu sdruženími a 
dostávají se do více či méně závazných předpisů. Bez ohledu na ně je samozřejmě přirozenou součástí hodno-
cení posouzení plnění všech závazných předpisů, které se na muzeum vztahují. Zde je důležité zdůraznit, že 

v oblasti financí představuje plnění předpisů hlavní, resp. jediné kritérium, protože nekomerční vzdělávací institu-
ce nemohou být hodnoceny za finanční zisk. Takový typ hodnocení by byl reálný pouze v širších souvislostech 
provedený odbornou agenturou. Také je třeba vědět, že tyto typy hodnocení silně přesahují horizont kalendářního 
roku. 
 
Z muzejních standardů, na které reaguje dále tato výroční zpráva, jsou důležité zejména: 
 
kritéria dostupnosti (fyzické vč. vzdálenosti, finanční, časové ad.) 
kritéria rozsahu zákl. služeb (médiatéka, učebny, laboratoře, občerstvení, m-shop, ...) 
 
STRUKTURA STATISTIK NIPOS MINISTERSTVA KULTURY ČR 
 

Národní poradenské a informační středisko pro kulturu Ministerstva kultury se sice nezabývá hodnocením práce 
muzeí, ale sbírá statistické údaje, které naznačují, co je z kvantifikovatelných jevů považováno za zajímavé: 
 
 ZAMĚSTNANCI 
Zaměstnanci a mzdy 
Dobrovolníci 
 SBÍRKY 
Sbírkotvorná činnost 
Péče o sbírky 
Digitalizace sbírek 
 MUZEJNÍ KNIHOVNY 
Rozvoj fondů 
Pracovníci 
Uživatelé 
 VÝSTAVNÍ ČINNOST 
Stálé expozice 

Výstavy         Jeden z výstavních prostorů muzea – Šímova síň 

 DALŠÍ FORMY ZPŘÍSTUPNĚNÍ SBÍREK A VZDĚLÁVÁNÍ 
Ediční činnost 
Přednášky ad. programy 
Badatelské návštěvy 
 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST 
Rozsah činnosti 
Intenzita činnosti 
 FINANČNÍ PODMÍNKY ČINNOSTI MUZEÍ 
Výnosy 
Náklady 
 
Trochu jinou strukturu nabízí statistický roční dotazník NIPOS MK ČR: 
 
 MUZEA A JEJICH EXPOZICE 
 VÝKONY MUZEA 
 ZAMĚSTNANCI 
 PŘÍJMY 
 VÝDAJE 
 KNIHOVNA MUZEA 
 ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
 TVORBA SBÍREK AD. ODB. ČINNOST 
 

Nedostatkem této struktury je, že pod výkony neřadí expozice, knihovny nebo tvorbu sbírek a naopak tam řadí 
jevy, na které má práce muzea velmi malý vliv. 

VĚDECKOVÝZKUMNÁ 
ČINNOST MUZEÍ PŘINÁŠÍ 

NA ROZDÍL OD JINÉ  
VĚDECKÉ PRÁCE PŘÍMÝ 

SOCIÁLNÍ EFEKT 
V MÍSTĚ PŮSOBENÍ 

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ 
SLUŽBY MUZEÍ MOHOU MÍT NĚKÝM 
ŽÁDANÝ KVANTITATIVNÍ ROZMĚR, 
ALE NENAHRAZUJÍ HLAVNÍ POSLÁ-
NÍ, TJ. SMYSLOVĚ PŘÍMÉ SETKÁNÍ 

SE SBÍRKOVÝM PŘEDMĚTEM 

NA TO SE 
ZAPOMÍNÁ! 

KÉŽ BY NĚKDO 
VĚNOVAL HODNO-

CENÍ MUZEÍ 
OPRAVDU POCTI-
VOU POZORNOST 
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SROVNÁVACÍ METODA HODNOCENÍ 
 
K jednoduchým praktickým možnostem hodnocení patří srovnávací metoda. Nelze ji používat k objektivním závě-
rům, ale samotné porovnání hodně napoví. Pro příklad zde uvádíme personální a rozpočtové předpoklady přibliž-
ně srovnatelných českých muzeí umění ve městech podobné velikosti s Benešovem. K náročnějšímu typu po-
souzení je nutné k uvedeným údajům doplnit pohled do výroční zprávy. 
 
 HORÁCKÁ GALERIE – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ  (10 277 obyvatel) 
 

Personální obsazení – 19 míst 
 Ředitel  
ekonomka  
mzdová účetní, personalistka, finanční referent 
 Odborný úsek – vedoucí odborného úseku, zástupce ředitele, kurátor sbírek  
kurátor sbírek  
správce depozitáře, dokumentátorka 
propagační referent, dokumentátor, výstavář, aranžér – výtvarník  
 Knihovna  – dokumentátorka, kulturně výchovný pracovník 
knihovnice, dokumentátorka, internetová knihovna  
výtvarná dílna, edukace – kurátorka KVČ 
výtvarná dílna – kurátorka KVČ, výtvarná dílna, grafik  
 Technicko – provozní úsek – výstavář, údržbář, řidič služebního vozidla, požární preventista  
výstavář, údržbář, požární preventista, energetik  
správce budov  
uklízečka  
uklízečka  
průvodce, kurátor KVČ, dokumentátor, pracovník vztahů k veřejnosti  
pokladní, průvodkyně  
zřízenec v kulturním zařízení, kustod 
 

Rozpočet 
celkové výdaje   9 252 000 Kč 
z toho nákup do sbírky  0 483 000 Kč 
z toho osobní náklady  5 240 000 Kč 
 
 
muzeum/ 
galerie 

Horácká 
galerie 

Rabasova 
galerie 

Galerie 
umění 

Galerie 
umění 

Muzeum  
Podblanicka 

Galerie 
umění 

Muzeum 
umění 

město Nové Město 
na Moravě 

Rakovník Náchod Litoměřice Vlašim Roudnice 
nad Labem 

Benešov 

počet  
obyvatel 

10 300 16 700 20 700 24 000 11 900 13 000 16 500 

počet  
pracovníků 

19 13 9 
12 fyzických 

23 
32 fyzických 

12 10 8 
9 fyzických 

mzdové 
náklady 

5 240 000 rozpočtové 
údaje 

3 494 000 5 500 000 3 800 000 4 257 000 2 151 099 

celkové 
výdaje 

9 252 000 výroční 
zprávy 

5 130 000 13 000 000 9 200 000 6 934 000 5 625 000 

z toho na 
sbírku 

0 483 000 tohoto 
ústavu 

0 170 000 1 323 000 0 226 500 0 0 450 000 

z toho 
naučné 
aktivity 

 neuvádějí     0 885 060 

 
 MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV (16 700 obyvatel) 
 

velikost  úvazku funkce (většinou kumulovaná) kvalifikace 

1/1 ředitel – odborný pracovník VŠ odpovídající 

1/1 zástupce ředitele – odborný pracovník – produkce programu VŠ odpovídající 

1/1 odborný pracovník – referent finanční administrativy VŠ odpovídající 

1/1 (od 2013) vedoucí úseku správy majetku – správce inventáře středoškolská 

½   (od 2015) odborný pracovník – správce depozitářů VŠ odpovídající 

½   (od 2015) odborný pracovník – dokumentátor VŠ odpovídající 

1/1 služby veřejnosti včetně vzdělávací činnosti VŠ 

1/1 (od 2014) kumulovaná provozní práce VŠ  

1/1 vrátnice – polygrafické práce – úklid  středoškolská 

1/1 2x CHYBÍ vrátnice a dozor expozic základní 

 

TO TEDY NEVÍM, 
JAK MŮŽETE 
V BENEŠOVĚ 

STIHNOUT V TAK 
MÁLO LIDECH 
TOLIK PRÁCE! 

VEDLE SROVNÁNÍ 
POČTU OBYVATEL 

JE TŘEBA VZÍT 
V ÚVAHU TAKÉ 
ROZSAH TURIS-
TICKÉHO RUCHU  
A VELIKOST SPÁ-

DOVÉ OBLASTI 
VČETNĚ BLÍZKOSTI 

VĚTŠÍHO MĚSTA 
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Ukázkový příklad typické nefunkční reakce veřejnosti 
Tak jako v dávnější minulosti jsme se v roce 2015 opět setkali s ojedinělými kritickými komentáři veřejnosti 
k našemu akvizičnímu programu. Je známo, že veřejnost, které je vzdělávací program určen, by např. nedokáza-
la přínosně reagovat, kdybychom získávali do sbírky malby podřadné autory. Jisté procento návštěvníků dokonce 
reaguje na ukázkovou naučnou muzejní vitrínu s kýčem obdivnými slovy. Avšak ke sbírce užité tvorby se občas 
vyskytnou komentáře konstatující, že „muzeum shromažďuje nehodnotné krámy a nevhodně s nimi přeplňuje 
depozitáře“. Svého času bylo např. terčem laického výsměchu vyřazené rozhlasové zařízení darované muzeu 
ředitelem gymnázia.  
   Důvod je přirozený, lidé hodnotí předměty, které právě dosloužily a současně i jejich styl byl překonán novou 
módou. Často jsou vzhledově opotřebované a mnohdy nefunkční. V běžném životě, byť si dnes lidé postupně 
zvykají na recyklaci, není nic typičtějším symbolem bezcennosti. Současně ale jsou lidé zvyklí respektovat hodno-
ty věcí velmi starých a to bez ohledu na jejich druh a stav. Mj. i proto, že staré předměty provázejí na trhu staro-
žitností často vysoké ceny. To pak vede k typickému nedorozumění: ano muzea by měla mít hodnotné starožit-
nosti, ale jsou důležitější věci než kultura, takže jim na jejich nákup bohužel nemůžeme dát peníze. Jediným reál-
ným řešením proto je, aby muzejníci svou odborností dokázali odhadnout věcnou hodnotu dříve, než stoupne 
hodnota finanční. Je to svébytná kvalifikace, kterou respektují i ředitelé muzeí u svých podřízených a do odbor-
ných koncepcí sbírek svým pracovníkům nezasahují.  
   Zajímavou motivací odborníků starajících se o sbírání designu je souběžná činnost jejich komerčních „kolegů“, 
se kterými se setkávají a často i předbíhají ve sběrnách druhotných surovin a někdy i na skládkách odpadu. Za-
tímco obchodníky motivuje pozdější vysoký zisk z prodeje současných „krámů na vyhození“, muzejníky dobrý 
pocit, že něco do sbírky získají zdarma, protože kritizující veřejnost by pak nepodpořila politiky, aby na to muzeím 
přidali peníze do jejich rozpočtu. Tady mohou být užitečným argumentem prvoplánová tvrdá data, na jakou fi-
nanční hodnotu stoupla cena sbírkových předmětů získaných bezplatně „na smetišti“ např. po deseti letech. 
   Svébytným problémem vyplývajícím z výše uvedeného laického názoru může být, když příslušník takové soci-
ální skupiny se stane zaměstnancem muzea. Může působit na instituci rozkladně, tak jako to dělali svého času 
komunisté bez přesvědčení, kteří fungovali ve státostraně. Negativním vlivem může být třeba už jen to, že na 
„starý krám“ nedávám takový pozor jako na třpytivé zlato a tak jej snadno poškodím, nebo jej „restauruji“ použitím 
postupů domácí hospodyňky. Nemají to muzejníci lehké... 
 

  
 

 
 

Odborně vedená sběratelská aktivita dokáže zhodnotit finanční investice, jako máloco jiného. 

 

LAIK NEVĚŘÍ 
SVÝM OČÍM 

ODBORNÍK 
SE RADUJE 



16 
 

O metodice pro výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací 
 
V rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, který řeší Institut umění - 
Divadelní ústav, byla Ministerstvem kultury uznána a certifikována metodika pro výpočet ekonomických 
dopadů kulturních organizací. Metodika byla zatím použita na několika festivalech v ČR. Další podobné 
metodiky rozpracovávají badatelé z VŠE a jiných univerzit. 

 
Cílem metodiky pro výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací je stanovení způsobu, jak posuzovat 
ekonomické dopady kulturních subjektů a akcí (např. festivalů, muzeí, divadel, orchestrů apod.). Metodika 

reflektuje dlouhodobou diskuzi mezi odbornou kulturní veřejností o tom, že kulturní organizace mají ekonomické 
přínosy, které se promítají do hospodaření dalších subjektů (institucí a obcí) a je nezbytné je nějakých způsobem 
popisovat a alespoň přibližně vyčíslovat. Metodika je založena na meziodvětvové analýze a oficiálních statis-
tikách ČSÚ, přičemž vychází z teze, že ekonomické dopady generuje jakýkoli subjekt, tedy i jakákoli kulturní 

organizace, která platí za dodávky služeb svým dodavatelům, práci svým zaměstnancům apod. Kulturní organi-
zace jsou ekonomické subjekty, a díky své aktivitě zaměstnávají řadu pracovníků, dávají práci také svým dodava-
telům, jejich subdodavatelům a jejich zaměstnancům. Tím se podílí na celkovém obratu (produkci) české ekono-
miky a potažmo i na hrubé přidané hodnotě a ziscích firem, tvorbě pracovních míst a výplatě mzdových výdajů 
zaměstnancům. 
 
V rámci České republiky se jedná o zcela novou metodiku, která vychází z řady zahraničních odborných studií 

a modelů pro výpočet ekonomického dopadu kulturních organizací. Přestože Český statistický úřad publikuje 
velmi kvalitní data, která jsou nutná k meziodvětvové analýze české ekonomiky, v tuzemských podmínkách je tato 
metoda používána jen výjimečně (zřejmě vzhledem k její náročnosti), a to zejména k výpočtům dopadů investič-
ních záměrů, daňových pobídek apod. 
 
Výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, který je financován z Programu apliko-

vaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) formou dotace Ministerstva kultury ČR, byl zahájen 
v březnu 2011. Cílem je především získání kompletních informací kvantitativního i kvalitativního charakteru 
o stavu jednotlivých odvětví kulturních a kreativních průmyslů v ČR a následná analýza těchto dat a zjištění. Počí-
tá se i s nástroji pro sledování a hodnocení multiplikačních ekonomických efektů kulturní a umělecké 
činnosti a využívání kulturního dědictví v České republice. V této oblasti je certifikovaná metodika pro měření 

multiplikačních ekonomických efektů, která byla právě schválena Ministerstvem kultury ČR, velkým průlomem.  
  
Úvod k metodice pro výpočet ekonomických dopadů:  http://www.kulkal.cz 

 
Návrh certifikované metodiky pro výpočet ekonomických dopadů kulturní organizace najdete na webu 
Institutu umění MK ČR.  

 
 

 
Přímý rychlý hospodářský efekt činnosti muzea mimo vlastní rozpočet          Nepřímé multiplikační efekty 
 
Přímý pomalý hospodářský efekt pak spočívá v přínosech zvýšení komplexní vzdělanosti regionu. 
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Aktivity regionálních galerií – marginální či rozhodující? 
Před časem byla v odborném tisku publikována úvaha o tom, že poté, co jednu z českých regionálních galerií 
opustila skupina progresívně smýšlejících pracovníků, posunula se tato instituce do zcela marginální šedi. Jde o 
zavedený model myšlení, ke kterému se nikomu nechce hledat alternativu. A ani o něm kriticky uvažovat. Podí-
vejme se proto pozorněji, byť stručně a trochu zjednodušeně, na jakých východiscích staví: 
 Všechny galerie, ať již ve velkých městech, nebo na venkově, mají vystavovat především nejkvalitnější 
tvorbu včetně soudobé, která z mnoha důvodů převažuje. Mají k tomu užívat nejaktuálnější výtvarné formy. Ty-
pickému nedostatku zájmu české veřejnosti o výtvarné umění mají čelit intenzívním PR, které samozřejmě není 
levné. Charakteristickou neschopnost širokých českých vrstev vnímat moderní a současnou vizuální tvorbu mají 
překonávat promyšlenými edukačními aktivitami. To, že se, zejména na venkově, stejně návštěvnost většinou 
nezvýší, bývá doprovázeno nejvýše pokrčením ramen.  
 Takový přístup by se mohl postavit na funkčním principu, že galerie slouží široké veřejnosti především 
prostřednictvím servisu elitám, které jsou hybatelem dalšího rozvoje. Ten však bývá populisticky odmítán. Realis-
tické úvahy o tom, že návštěvnost výstav výtvarného umění samotné galerie téměř neovlivňují, ale přitom 
je za to chce stále někdo hodnotit, téměř nejsou slyšet. Při jednoduchém průzkumu přitom rychle zjistíte, jak 
mnoho lidí souhlasí, že návštěvnost galerií je závislá především na rodinné i školní výchově a celkovém 
společenském klimatu. Nedávno jeden kolega nadhodil zajímavý argument: Zkuste přenést činnost nějaké 

německé galerie se vším všudy do stejně velkého/malého českého města  a uvidíte, že návštěvnost bude pod-
statně menší. Zajímavým sociálním faktem je i návštěvnost některých venkovských galerií tvořená z velké části 
turisty doplňovaná zájezdy z Prahy. 
 Galerie ve velkých českých městech mohou mít návštěvnost lepší, protože je zde větší koncentrace 
poučených a motivovaných laiků. Žije tam vždy ale také velké množství lidí odpovídající maloměstské kulturnosti. 
Ti mají často k dispozici poměrně bohaté spektrum pololidových a komerčních galerií, které je uspokojí (aniž by je 
však posunuly dál). 
 Jistě je možné zkoušet méně motivované a poučené vrstvě nabízet prostřednictvím vhodně přizpůsobe-
né edukace i náročnější tvorbu, ale kvantitativně slabší výsledky takového počínání nás nezbytně vedou k tomu, 
že musíme pracovat i jinými metodami, které mohou přinášet širší efekt a měly by být odbornou veřejností přija-
telně akceptovány i oceňovány. Musíme umět vytáhnout z vizuálních a myšlenkových preferencí této vrstvy tako-
vé hodnoty, s nimiž lze funkčně pracovat a dále je rozvíjet. Jsou to hodnoty vztahující se často k tradičnějšímu 
umění a také současný folklór. Současná lidová tvorba včetně užité musí patřit k výzkumnému zájmu každého 
edukátora i mnohých kurátorů výstav i expozic. Ona totiž představuje standard vnímání širokých vrstev. Je jen 
otázkou profesionality, zda dokážeme využít třeba i hodnoty všeobecně opovrhované tvorby nějakého místního 
amatéra. K čemu je jeho zjednodušené odmítání, když si ve městečku stejně udělá výstavu, která vzbudí obdiv 
širokých vrstev včetně regionálních médií? Je známo, že historici umění se nechtějí takovou tvorbou zabývat ani 
jen kritickými texty v místním tisku. Podporují tak růst bariéry mezi nepoučenými a poučenými, mezi nimiž nikdy 
nedojde k účelné výměně názorů. Z posledního poznatku také vyplývá stále častěji připomínaná významná spo-
lečenská váha popularizačních textů odborných pracovníků (od novinářů v regionech je nemůžeme čekat a 

učitelé se přestali veřejně angažovat), tím větší, v čím lidovějším médiu je v přijatelně srozumitelné formě zveřej-
něna.  
 Zmíněné poznámky se vztahují především k formě tvorby a jsou součástí naučného procesu zdoláva-
jícího vyšší typ vizuální gramotnosti, v němž je nezbytné spoluvyužívat podobný proces školní výuky čtenář-

ské gramotnosti. Forma zprostředkovává obsah. Kvalitní obsah může být atraktivnějším magnetem návštěvnosti 
výstav než vlastní problémy umění. Práce s ním bývá zanedbávána i při užití tzv. „progresivních kurátorských 
projektů“. Mnohdy ne při samotné přípravě výstav, ale pak při jejich propagaci a edukacích. Dobrých příkladů 
v tomto směru není u nás mnoho. Patří k nim třeba přístup centra DOX díky množství aktivit sociálního charakte-
ru, které daleko přesahují hranice činnosti institucí věnujících se umění. Jednu z možných cest ukazuje i bene-
šovské muzeum umění, jež klade psychologická, společenská, environmentální a duchovní témata před zájem o 
samotné umění. 
 Práce s širokými vrstvami je evidentně důležitá a vyžaduje jiné metody než práce s elitou. Proto mohou 
být aktivity regionálních galerií pro elitu přirozeně neatraktivní, ale pro celkový rozvoj společnosti rozhodující.(f) 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SPOLEČENSKÁ POPTÁVKA  
VZTAHUJÍCÍ SE K MUZEÍM  
NENÍ TRŽNÍ POPTÁVKA.  

NEJDE TEDY O TO, CO BY SI PŘÁLI 
NÁVŠTĚVNÍCI NEBO DALŠÍ VE-

ŘEJNOST, ALE O TO, CO JE PRO 
DANOU SPOLEČNOST PŘÍNOSNÉ 

KDO SE CHCE NAUČIT ROZUMĚT UMĚNÍ, 
MUSÍ SE NEJDŘÍV NAUČIT ROZUMĚT SOBĚ, 

LIDEM, PŘÍRODĚ A VESMÍRU 

NE, TO JE  
NAOPAK!  

UMĚNÍ POMÁHÁ 
POROZUMĚT 

SOBĚ A SVĚTU! 

JAK  
KTERÉ! 
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Síla sociálního klimatu, aneb folklór vše převálcuje 
Dodnes si vzpomínám na své naivní překvapení z reakce ředitele jedné větší galerie ve velkém městě v 90. le-
tech. Ptal jsem se ho, jak je možné, že dva pracovníci jeho jinak příkladné instituce nedosahují v jedné aktivitě ani 
základní profesní úrovně. Řekl mi tehdy – Musím pracovat s takovými lidmi, jaké mám. Ve velkém městě proti 
tomu stojí aktuální argument – Kdo nezvládá standardní pracovní požadavky instituce, ať jde pracovat jinam. Na 
ulici stojí fronty zájemců o práci.  Tuto logiku však nelze použít pro muzea na venkově, v regionech. Fronty zá-
jemců by tam třeba i byly, ale ne lepších, než ten, co má být nahrazen. Mnozí ředitelé si postesknou – Vyhodím 
někoho pro neschopnost, nástupce pracně zaučuji a většinou se ukáže, že není o nic lepší, než ten před ním. A i 
kdyby sám o sobě byl, tak se z pohodlnosti nebo obavy přizpůsobí úrovni většiny. Mezi veřejností koluje oblíbený 
názor o tom, že na venkově v muzeích a galeriích musejí pracovat nadšenci, jinak by tu misijní práci v nelehkých 
podmínkách neměl kdo dělat, nebo by ji dělal zcela neúčinně. Je na tom hodně pravdy, ale realitou je, že nad-
šenců není nikdy dost a v konkrétní instituci jsou převážně v menšině, nemluvě o celé veřejnosti regionu. Pro 
profesionální analýzy činností muzeí v regionech je proto třeba znát sociální okolnosti, které z toho vyplývají. 
Udělal jsem si průzkum mezi řediteli a vybírám z něj nejtypičtější zkušenosti. Pochopitelně anonymně, protože 
jinak by na svou otevřenost mohli nešťastně doplatit: 
 
 Na venkově je problém s pracovní dobou. I lidé v kultuře by chtěli dělat od sedmi, odpoledne být už doma, o 
večerech ani nemluvě. Mnoho obchodů namísto v šest večer zavírá už o půl páté a tomu se přizpůsobují knihov-
ny, muzea a galerie. 
 Zaměstnanci nemají zájem mít přehled po tom, co se děje jinde, jak se vyvíjí obor, kam směřuje. Prosedí 
spoustu pracovní doby u internetu, ale namísto zvyšování přehledu si prohlížejí komerční nabídky. 
 Když se najde mezi pracovníky někdo snaživý, dovedou ho ostatní ukázkově ignorovat, v případě potřeby i 
znemožnit. 
 Když pošlu některé pracovníky na služební cestu do většího města, vyřídí povinnosti, jdou si soukromě nakou-
pit a pak se co nejrychleji vrátí domů, namísto, aby si zašli na výstavu nebo dokonce do divadla. 
 Do knihovny nám chodí spoustu zajímavých časopisů, ve kterých si listují návštěvníci, ale pracovníci galerie 
téměř ne. 
 Našim pracovníkům vůbec není trapné, když laický návštěvník zná základní věci z umění lépe než oni. 
 Vzdávám to a odcházím do Brna. Tady něco dobrého s vynaložením velké energie pracně, postupně vybuduje-
te a stačí to nechat chvilku bez dozoru a vrátí se to do původního špatného stavu. 
 Dala jsem jednomu pracovníkovi za úkol dokumentovat současné projevy lidového vkusu a odmítl mi to, že ze 
svých kamarádů si žerty tropit nebude. 
 Úřednice na Kraji mi dala najevo, že když neuděláme výstavu obrazů jejího kamaráda amatéra, tak nám pošle 
kontrolu, která „spolehněte se“ určitě najde mnoho nedostatků. 
 Střídmě a vkusně zaranžovat skupinu předmětů patří k běžným schopnostem každého vnímavého člověka. 
Moji zaměstnanci ale dělají dojem, že je na to zapotřebí vysoká umělecká škola. 
 Když jsem nabídla pracovníkům placené volno na vzdělávací kursy, dokázal to využít jen jediný. 
 Děláme přehlídky regionální tvorby, které mnohé galerie považují za zbytečné. Ale samozřejmě s kvalitativním 
výběrem. To si pak ale nemohu dovolit dva měsíce vyjít na ulici, s jakými invektivami se setkávám.          (f) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRAVUJOU S TÍM 
VZDĚLÁVÁNÍM JAKO KO-
MUNISTI. TY NÁM NUTILI 

VUML, TY DNES ZAS 
CHTĚJ CELOŽIVOTNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ! 

KDE JINDE SI  
MÁM ODPOČINOUT 

NA NÁROČNÝ  
SOUKROMÝ ŽIVOT, 

NEŽ V PRÁCI? 

DO PRÁCE PŘECE 
CHODÍM, ABYCH SE 

SPOLEČENSKY  
VYŽILA 

TI NADŠENCI ŘÍKAJÍ, 
ŽE KULTURNÍ POD-
NIKATEL JE MNO-
HEM VÍCE KONKU-
RENCESCHOPNÝ. 

ALE K ČEMU TO, JÁ 
VÍC PENĚZ NEPO-

TŘEBUJU 

ŠÉFOVÁ ŘÍKÁ,  
ŽE JE ROZDÍL CHO-

DIT DO PRÁCE A 
PRACOVAT. JÁ TO-

MU NEROZUMÍM 

NEJLEPŠÍ JE 
NEDĚLNÍ 

SLUŽBA. MÁM 
PŘÍPLATEK, 

ŘEDITELKA TU 
NENÍ, TAK NIC 

NEDĚLÁM! 

Ředitel benešovského muzea umění dělal roku 1982 Vláďovi Jiránkovi jednu z prvních výstav. 

BOJOVNÍCI ZA KUL-
TURNOST JSOU TRA-
GICKÉ POSTAVY. NI-
KDY NEVYHRAJÍ, ALE 
BEZ NICH BYCHOM 

BYLI ZTRACENI. 
P. Lazarsfeld, sociolog 
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Kustodku Květu Františky Lachmanové plánujeme v Benešově brzy 
vystavit, jen nevíme, zda ji nabídnout široké veřejnosti na náměstí. 

1990 

2015 
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Okresní postřehy spisovatele Karla Poláčka 
 Okresní město, které bys marně hledal nejostřejším drobnohledem na mapě světa, ale marnivé na 
svou výlučnost, která nikoho nectí a nikoho neuznává kromě sebe. 
 Stěny čítárny místní knihovny byly pokryty barvotisky z českých dějin a varovnými nápisy. Student 
se pídil po čerstvém tisku. Rozevřel desky s nápisem „Novina“ a nalezl „ Výroční zprávu občanské 
záložny“. Desky označené „Naše doba“ hostily „Myslivecký obzor“. Pod jménem „Moderní revue“ se 
ukrývaly „Vydrovy besedy“ a „Svatý Vojtěch“.  
 Lékárník chtěl znát onoho blázna, jenž by byl ochoten onen obraz koupit. Zaskřípěl, že ona mazani-
ce je příznakem dnešních myšlenkových proudů. Mluvili o spiklencích, kteří si vzali za úkol kazit spo-
lečnost písmem i obrazem. Jeho oči zdivočely, když si vzpomněl na Mudrce sionské. Ano, Sanhedrin, 
zavilý nepřítel křesťanstva to je, jenž vydal rozkaz otráviti vkus moderním uměním „Vzali nám Ru-
kopisy“, skřípěl, „a místo toho nám dávají mazanice!“ 
 Obchodník nerad slyší, když někdo snižuje jeho okresní město. Bouří se v něm pýcha starousedlí-
kova. „V cizině, ať si dělají po svém,“ vrčí, „my si tu víme rady…“  
 Advokát neměl rád profesora, jenž v krátkých kalhotách a s obnaženou hlavou se prohání po městě; 
kapsy má napěchovány brožurami a novinami; v nich jsou obsaženy neklidné, prostořeké myšlenky. 
Odsuzoval profesora v souhlase s celým okresním městem, protože přišel odjinud, protože příliš rych-
le chodil, ačkoli mu hodnost kázala, aby se šinul zvolna; že běhal s obnaženou hlavou a nedbal na 
úpravný zevnějšek; že se snažil o sblížení se studenty a nosil okázale své pokrokové názory. Profesor 
podle vlastních slov chtěl razit nové cesty a otvírat okna, aby mohl do města proudit svěží vzduch. 
„Podívejme se na něho“, mručel, „ slyším, že má doma knih od podlahy ke stropu. Samá kniha se mu 
válí v bytě a pořád nemá dost, pořád by ležel v knihách. U nás si nebudeš vymýšlet novinky! Máme 
svůj rozum!“ 
 Penzionovaný správce pošty věděl, že profesor je členem zednářské lóže a ta mu nařídila, aby kazil 
mládež a podvracel trůn i oltář. 
 Mladý učitel snil o tom, že by rád působil v Praze, středisku kultury. Pryč z těchto stojatých vod! 
 Radní ctil – a obyvatelé okresního města s ním – pouze mrtvé básníky. Událo-li se mu, že se setkal 
s živým básníkem, tehdy nepokojně mrkal. Podezíral živé básníky z lehkomyslnosti a nepořádné živo-
tosprávě. Obával se, aby si básník od něho nevypůjčil nebo nedotkl se jeho důstojnosti prostořekým 
slovem. Přece však mnohdy uznával užitečnost písemnictví. Od básníků bylo možno vypůjčit si verš 
nebo myšlenku, jíž vyšperkoval svou řeč. 
 Socha byla obrazem básníka, jenž se narodil v okresním městě. Jeho básní však nikdo nečítal. 
Uznávali kamenného básníka hlavně za to, že je synem okresního města. A kamenný básník cítil, že 
obyvatelé nepřišli proto, aby ho uctili, ale aby sami sobě složili hold. 
 Duše lidu podobá se jisté bylině, která kvete pouze v noci. Tento květ vadne pod prahnoucí-
mi paprsky rozumu a dychtivě otvírá kalich bludům. 
 Když obchodník seděl na své židli, tehdy rád cestoval po cizích krajích. Cizina pro něho jakož i pro 
ostatní obyvatele se začínala od stého milníku od městských hranic. Život v okresním městě byl pravý, 
všechno ostatní mátožné a přeludné.     
 Velmoci ať se starají…My zde máme chválabohu svých starostí dost! 
 Město spalo, jenom okna hospod byla jasně osvětlena. 
 Obchodník dal syna studovat. Mohl vychodit školy, stát se úředníkem a sužovat poddané! 

 

 
 

Dokud půjde na odbyt kýč, dotud budou veřejné investice do vizuálního vzdělávání nezbytné. 

JÉ, TO SE KRÁSNĚ 
TŘPYTÍ! 

TO JE HRŮZA!  
A ZA TO CHTĚJÍ 

PENÍZE?  
ZA TO BY MĚLI  

PLATIT POKUTU! 
ČERT A KÝČ  

SE BOJÍ KŘÍŽE 

NO, CO BYSTE 
CHTĚLI? 

TO JE FOLKLÓR! 

TO JE ZNESVĚCENÍ 
SVÁTKU. TO BY SI 

KŘESŤANÉ NEMĚLI 
NECHAT LÍBIT 
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Správa věcí veřejných 
Marta Kubišová stále jezdí se svými písněmi po vlastech českých a tak nejen starší generaci může být známa její 
skladba „Modlitba pro Martu“, v níž dominuje myšlenka aktuální v době totality „ať vláda věcí tvých se k tobě opět 
navrátí, lide český“. Dnes po pětadvaceti letech už můžeme s odstupem vnímat, jak se vláda navrátila do našich 
rukou. Přirozeně nejsme spokojeni, ale je dobré vnímat souvislosti. Zatímco první novodobá vláda Čechů roku 
1918 byla zaslouženě vybojovaná, ta po roce 1990 rozhodně ne. K samostatnosti meziválečné republiky směřo-
valo dlouholeté emancipační úsilí v rámci Rakousko-Uherska, které mělo rovinu politickou i kulturní a mohlo se 
opírat také o ekonomický rozvoj českých zemí. Na demokracii se Češi připravovali v rámci parlamentu konstituční 
monarchie. V roce 1989 pouze setřásli mezinárodně politicky i ekonomicky se hroutící komunismus. A ten je 
kromě lokajství a špiclovství vyučil jediné trochu pozitivní věci – soukromničení a improvizačním schopnostem 
v nuzných podmínkách. Správu věcí veřejných komunismus znásilnil a zdiskreditoval včetně dobrovolnictví, entu-
ziasmu, společného vlastnictví ad. věcí. Doplácí na to především kultura. 
 Nejdříve po sametové revoluci v ní chtěl kdekdo kdeco privatizovat, ale naštěstí se brzy zjistilo, že nejde 
s výjimkou showbyznysu o výnosné podnikání. Kultura zůstala tedy součástí veřejných rozpočtů a na těch je zase 
třeba se přiživovat, jak to jde. To, že civilizovaný svět ctí opak, je nám poněkud cizí. Kultura má na Západě nejen 
finanční sponzory, ale také dárce uměleckých předmětů a především ji podnikatelé dávají slevy na dodávkách 
služeb i zboží. U nás je zvykem podporovat veřejné mínění, které při tvorbě rozpočtů kulturou opovrhuje, ale pak 
na zakázkách pro ni řádně vydělat, vždyť není v soukromých rukách, tak tam ty peníze nemá nikdo motivací hlí-
dat jako vlastní. 
 Komunismus také naučil Čechy kulturu znásilňovat v zájmu různých skupinových potřeb. Sice se po roce 
1990 objevilo heslo „Kulturu nelze řídit, té je nutné jen vytvářet podmínky,“ ale to bychom museli opravdu roze-
znávat a chápat smysl hodnot svobodné tvorby a prezentace. Dnes je slyšet spíše účelové „myšlenky“ typu „kdo 
kulturu platí, ten má přeci právo o ní rozhodovat“. Tím, kdo platí, bývá v horším případě myšlen úředník, či úřad, 
v lepším nějaký volený zastupitel, ale pochopit, že užití veřejných prostředků se musí v demokracii regulovat 
přiměřeně složenými správními či jinými radami, se nikomu nechce. Kultura je vlastně zprivatizovaná tím, že 
slouží soukromým zájmům volených zástupců, jejichž podnikatelským principem je populismus. 
 Od komunistů si bylo možné vzít zprostředkovaně podnět pro třídění sfér kultury, což jsme nedokázali. 
Aby měli kulturu zcela pod svým vlivem, měli ji velmi komplexně rozdělenu. O lidovou (amatérskou) tvorbu se 
starala okresní osvětová (nebo kulturní) střediska, o standardní umělce umělecké svazy a fondy, o náročnou 
kulturu, která vzdělává, se staraly divadla, muzea a galerie, o zábavu parky kultury a oddychu (v některých měs-
tech městská kulturní střediska). Dnes se o profesionální umělce starají prodejní galerie a různé agentury, na 
amatéry se zapomnělo, takže mylně klepou na dveře nesprávných institucí a vševládná zisková zábava je obslu-
hována nejen komerčními distributory, ale i veřejnými rozpočty. Náročná kultura na rozdíl od zábavy trpí i tím, že 
v podstatě patří do sféry vzdělávání (knihovny, muzea), ale musí bojovat o peníze s široce populární zábavou. 
 Problémy nekvalitního přístupu k řízení kulturních institucí a míchání komerční zábavy s kulturou se 
promítají i do diskusí o charakteru veřejnoprávnosti. Nejčitelnější je situace u České televize, kterou si politici 
potřebují podmanit pro své podnikání. I kdyby většina z nich dokázala rozlišit hodnotné programy posilující diváka 
v osobním růstu, budou na „svých kanálech“ preferovat zábavu, která přitáhne k obrazovkám více diváků. Naštěs-
tí se začalo chápat, že vzdělávací kultura se nemá zabývat čistě komerčními projekty pro posílení svých rozpočtů 
a dokonce se začíná ze světa přebírat model bezplatných vstupů do muzeí, což ovšem velmi přirozeně odpovídá 
bezplatnému českému vzdělávání. 
 Hlavní problém správy věcí veřejných v české kultuře podobně jako v jiných oblastech spočívá v malé 
aktivitě veřejnosti, čehož zneužívají volení zástupci. Česká nekulturnost určitě není tak velká, jak silné je lobování 
různých zájmových skupin pro posilování rozpočtů na sportovní aktivity. Sport má výhodu přirozených kolektiv-
ních kontaktů, které pak dokážou působit i na poslance a zastupitele. V kultuře nefunguje davová emotivní podpo-
ra „našich fotbalistů, hokejistů ad.“, neboť je méně lokalizovaná. I dobrovolnictví je v kultuře mnohem slabší než 
ve sportu. Těžko si dnes představit české aktivity z 19. století, kdy veřejnost dělala sbírku na stavbu divadelní 
budovy nebo galerie. Galerie pak byly často provozovány spolky dobrovolníků, v nichž členství bylo ctí pro vr-
cholné podnikatele a politiky. Ty pak ani nenapadlo, aby reprezentační renomé jimi spravované instituce narušili 
nevhodnou výstavou kamaráda amatéra. 
 I ve výtvarné kultuře samozřejmě existují pozitivní výjimky z nepříliš utěšeného stavu, zejména ve vel-
kých městech, ale ty jsou často podníceny Čechy emigranty, které neškolil komunismus. Jde třeba o soukromé 
muzeum Kampa nebo centrum současného umění DOX. Veřejnost se neumí projevovat průběžně a preventivně, 
ale pozitivní je, že když jde do tuhého, tak se přeci jen sdruží a vytvoří tlak, který nejednou má dostatečnou sílu. 
Byl tak např. podpořen politicky odepsaný ředitel klatovské galerie, šéf českobudějovického domu umění, ředitel 
Galerie Rudolfinum a další. Velkou odezvu veřejnosti vyvolaly nechutné kroky proti řediteli Českého muzea vý-
tvarných umění, ale nepomohlo to, jeho protivník David Rath byl tehdy ještě příliš silný. 
 Ve výtvarné kultuře představuje nejfunkčnější formu správy věcí veřejných muzejní nebo galerijní rada, 
složená nejen z odborníků, ale zejména ze zástupců místní veřejnosti. Je třeba, aby se jednalo o známé respek-
tované osobnosti, které v případě potřeby budou brány vážně bez ohledu na nastavení legislativy. Tu jsou stejně 
Češi zvyklí obcházet a politici to dokážou bez újmy na svém postavení. Každému, kdo navrhuje složení těchto rad 
se nesmírně vyplatí, pokud se dokáže povznést nad místní spory, paktování a nepřátelství. Veřejně právní institu-
ce patří všem a tedy příslušníci všech sociálních skupin mají právo být v radách zastoupeni. Jistě se najde i něja-
ký sportovní funkcionář se vztahem ke kultuře nebo s vědomím, že být členem muzejní rady nestojí mnoho práce 
a je to přeci jen čest i na tom českém venkově. 
 (f) 
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Těžiště muzejního vzdělávání:  
Čtenářská a náročnější vizuální gramotnost 
Vzdělávání v obou oblastech se optimálně podporuje, což je nezbytné využívat. Posiluje to i větší spolupráci 
muzeí a škol, neboť ve školách se učí především čtenářská gramotnost. Oba typy této náročnější komunikační 
schopnosti podporují u lidí vnímání a předávání bohatšího spektra obsahů, které pracuje s větším a citlivějším 
rozlišením. Nejen v umělecké komunikaci je zajímavá také stránka stylu. Ta se v řeči týká i cizích slov. Jejich 
zbytečné užívání ovšem narušuje nejen styl, ale zejména čitelnost logických vazeb a tedy funkčnější srozumitel-
nost. Důležitou charakteristikou náročnější gramotnosti je i práce se sekundárními obsahy, mj. proto, že lidská 
kultura si z různých důvodů zvykla ukládat hodnotnější významy do symbolických rovin komunikace. Společenští 
vědci oprávněně říkají, že jen sociální vrstvy, které ovládají vyšší gramotnost, dokážou odolávat moderním for-
mám omezování svobody člověka, které se v konečných důsledcích nenápadně blíží starověkému otrokářství.  
Proto je dnes pro dobré muzeum umění či galerii stejně důležitá kvalitní práce s obrazem i se slovem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BŮH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PŘEČTĚTE SI 
PERFEKTNÍ DVA 
DÍLY SLOVNÍKU 
FLOSKULÍ OD 

VLADIMÍRA  
JUSTA 

TO JE  
SOFISTIKOVANÝ! 

KDYŽ SE  
CATERING 

STYDÍ  
ZA JÍDLO, 

NEMĚL BY HO 
NABÍZET 

JE TO 
O PENĚZÍCH! 

VÍTE, 
CO JE TO 

FLOSKULE? 
REPLIKY 

JSOU  
VZÁCNÉ, 

KOPIE  
BĚŽNÉ 

MOHOU  
BÝT JARNÍ 

PRÁZDNINY 
V ZIMĚ? 

POMLČKA 
NENÍ  

SPOJOVNÍK 

ČÍM SE LIŠÍ 
FIGURÁLNÍ A 
FIGURATIVNÍ 

OBRAZ? 

MÝTUS MÁ 
S LIDOVOU 
POVĚROU 
JEN MÁLO-
KDY NĚCO 

SPOLEČNÉ-
HO 

JE OMYLEM 
MYSLET SI, 
ŽE MÝTUS  
JE OMYL 

KAŽDÁ  
REPREZENTATIVNÍ 

ČINNOST NEMUSÍ BÝT 
REPREZENTAČNÍ 

JAZYKOVĚDCI 
TVRDÍ, ŽE 
PŮVODEM 
ROZINEK 

JSOU ROZNY 

ADRENALIN JE 
PRO MEDIKA, 
NAPĚTÍ PRO 

DOBRODRUHA 

VY TU  
DISKUTUJETE 
NEBO SE JEN 

BAVÍTE? 

RADĚJI NEŽ 
SUPERCENY 
BYCH VIDĚL 
MINICENY 

KDYŽ SE 
ZBAVÍTE  

VYCHYTÁVEK, 
ZŮSTANE 

VÁM KVALITA 

JÁ DÁM 
MELOUN! 

JÁ DÁM 
MEGA! 

JÁ TO  
NEDÁM! 

GRAMOTNOST 
NENÍ NENÍ 

VZDĚLANOST, 
ALE JE JEJÍ 
SOUČÁSTÍ A 

ČASTO I POD-
MÍNKOU 

SLOVO GENDER 
JE PŘELOŽITEL-

NÉ JEN PRO 
OPRAVDOVÉHO 

VZDĚLANCE 

CO VŠE SE 
SKRÝVÁ ZA 

SLOVEM 
SVĚTLO? 

NA  

POČÁTKU 

BYLO  

SLOVO 

PROSÍM TĚ,  
A KDO BY HO 

MĚL VYSLOVIT? 

SLOVNÍK CIZÍCH 
SLOV PROZRAZUJE, 
ŽE VŠECHNO SE DÁ 
LAIKŮM ŘÍCI ČESKY 

DOBRÝ  
KURÁTOR SE 

POZNÁ, ŽE UMÍ 
ČESKY 

NECHME 
TUNELY  

TUNELÁŘŮM 
A KRÁDEŽE 
ZLODĚJŮM. 

POZOR! 
NOVÁ MÓDA: 

INKLUZE A STREAM! 

A STARÁ 
NUDA: 

BENEFIT! 

JÁ MÁM LEPŠÍ! 
GENDEROVÝ MAIN-

STREAMING! 

V SOCIÁLNÍM 
ZAŘÍZENÍ 
BYCH SE 
STYDĚLA  

MOČIT 

MOBILOVÝ OPE-
RÁTOR UMOŽŇUJE 

PROVOZ MOBIL-
NÍCH TELEFONŮ 

ABSTRAKTNÍ  
MYŠLENÍ PATŘÍ 

K VÝBAVĚ INTELI-
GENTNÍHO ČLO-

VĚKA, ABSTRAKT-
NÍ OBRAZY NE? 

ODPOSLECHNUTO 
V MUZEU UMĚNÍ  

BENEŠOV 

PROBOHA,  
TO JE  

NESMYSL! 

BŮH  
STVOŘIL  

SVĚT V SEDMI 
DNECH 

ČELÍ SE 
PROBLÉ-
MŮM, NE 
VÝZVÁM! 


