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Bc. Markéta Hornerová je absolventkou bakalářského studia oboru dějiny umění TF UK Praha. V muzeu je 
správkyní depozitářů a dokumentátorkou sbírky umění. Pracuje na poloviční úvazek. V rámci svého stu-
dia se přirozeně také podílela na výzkumu včetně tématu ergonomie designu, neboť má dobrý technický 
talent. 
 

Výzkum Markéta Hornerová odborně zpracovává pozůstalost po českém malíři žijícím v Paříži Z. Kirchne-

rovi, jejíž větší část získalo muzeum darem na podnět Doc. Jiřího Šetlíka od výtvarníka Jiřího Vovse. Jde o vý-
znamnou kolekci desítek obrazů a prací na papíře. Prvním výstupem se stala bakalářská práce. Práce vedla ke 
vzniku projektu výstavy ve spolupráci s muzei umění Kampa a Zlatá Husa, která by byla instalována jak v Bene-
šově, tak v Praze. Markéta se pro svou yručnost podílí také na testování funkčnosti a ergonomie designu. 
 

Správa depozitářů muzea 
V rámci změny právního statusu muzea došlo k administrativnímu předávání nejen běžného inventáře, ale také 
přímé správy sbírkového fondu. Základem evidence sbírkového fondu je podle zákona přirozeně muzejní databá-
ze Demus, podle které se provádějí předepsané postupné desetileté inventury. Zřizovatel si pro své účely v minu-
lém období pořídil kopii obsahu této databáze a pracoval s ní nezávisle podle svých potřeb. Při kontrole muzejní-
mi pracovníky počátkem roku 2015 bylo zjištěno, že obsah databáze obsahuje odchylky, protože s ním bylo pra-
cováno bez přímé vazby k realitě. Další příčinou odchylek může být poměrně vysoká náročnost obsluhy softwaru, 
na který nejsou pracovnice zřizovatele zvyklé. Správkyně depozitáře začala během roku harmonizovat doplňko-
vou databázi zřizovatele se základní databází muzea. Roční výsledek: 
 
 Celkový počet spravovaných sbírkových předmětů 11 549 ks v hodnotě 12 952 792 Kč 

 Z toho obrazů 336 ks 
 Plastik 192 ks 
 Fotografií 1516 ks 
 Další volná tvorba na papíře (kreseb 102 ks, grafik 546 ks) 
 Grafického designu 7068 ks 
 Designu 1789 ks 
 Netříděné soubory grafického designu představují řádově tisíce kusů pohlednic, pozvánek ad. tiskovin. 
 
 Počet nově zaevidovaných předmětů za rok 2015 činil 474 kusů, jejich finanční hodnota je 306 650 Kč. 
 Z toho počet bezplatných darů byl 85 kusů. 
 
Vedení sbírkové evidence má obsahovat kromě základních záznamů také informaci o stavu předmětu. To se 

pokouší správkyně průběžně doplňovat. Poškození musí být také dokumentována fotograficky. 
 
Provádění každoroční postupné inventarizace sbírky podle zákona. V roce 2015 byly inventarizovány práce 

na papíře, tedy kresby a grafiky v celkovém počtu 648 ks (102 kreseb a 546 grafik). Hlášení bude na Ministerstvo 
podáno do konce února.  Plán části desetileté inventury na rok 2016: fotografie, holografie. 
 
Popis stavu uložení v depozitářích a vyhodnocení výsledků měření vlhkosti a teploty. Průběžná kontrola a 

napravování stavu uložení předmětů patří k nejdůležitějším pracím správce. V depozitářích, jsou uloženy na poli-
cích zejména malby, vhodně od sebe odděleny, práce volné tvorby na papíře ve speciálních nekyselých obalech, 
grafický design v hromadných obalech, design podle velikosti na policích nebo v přehledně v jedné vrstvě 
v přepravkách. Hodnoty teploty a vlhkosti jsou v pravidelných intervalech měřeny a odpovídají předepsaným 
limitům. V suterénní expozici designu (sklo, keramika, plasty) hodnoty vlhkosti dosahují hraničních limitů a 
v letních měsících je zapotřebí užívat odvlhčovač. 

Markéta Hornerová se také podílela na přednáškové činnosti.  

MLADÁ, SVĚŽÍ 
PREZENTACE 

CEST ZA UMĚNÍM 

TADY BYLO HODNĚ DARŮ 
V CENĚ MNOHA DESÍTEK 

TISÍC, NEJVÍCE OD HISTORI-
KA UMĚNÍ DOC. ŠETLÍKA 

KULTURNÍ HODNOTY 
SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ 
VYŽADUJÍ NA ROZDÍL OD 
BĚŽNÉHO MAJETKU KVA-

LIFIKOVANOU SPRÁVU 

TADY BYLO HODNĚ DARŮ 
V CENĚ MNOHA DESÍTEK 
TISÍC, NEJVÍCE OD HISTO-
RIKA UMĚNÍ DOC. ŠETLÍKA 
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Ing. Hana Zákostelná má v muzeu na starosti služby veřejnosti, k nimž patří nabídka médiatéky, průvod-
covská služba po expozicích i naučné programy pro děti, mládež a dospělé. Podílí se na výzkumu veřej-
nosti a prezentaci muzea v médiích. Vzdělání v oblasti umění si doplnila individuálním studiem a kursy 
pořádanými Národní galerií. Původně studovala fytotechniku na Vysoké škole zemědělské a poté déle 
pracovala v Ústavu pro vědeckou soustavu hospodaření. Její profesní zkušenosti jsou užitečné pro kom-
plexní přístup k umění, který muzeum praktikuje. 

 

Výzkum 
Ing. Hana Zákostelná spravuje dokumentaci několika témat výzkumu, na kterém se podílejí i další pracovníci 
muzea. Postupně ji čeká jejich dílčí zpracování do prakticky použitelných a populárně publikovatelných forem. 
Jde o témata: 
 Kulturní kvality české populace – návštěvníci muzeí 
 Umění v bytech slavných 
 Statusové předměty různých sociálních skupin 
 Současný vizuální folklór a kýč 
 Současný český (?) suvenýr 
Nejvíce přírůstků za rok zaznamenal výzkum české populace a status. předmětů. 
 

Didaktické expozice, učebny a laboratoř 
Didaktické expozice s interaktivními učebními pomůckami optimálně odpovídajícími tiché individuální práci 
s uměním, učebna praktické vizuální komunikace a cvičná laboratoř ergonomie patří již dlouho ke známým spe-
cialitám benešovského muzea umění, které jinde nenaleznete. Je výborné, že jejich atraktivní potenciál umí 

Hana Zákostelná tvůrčím a nápaditým způsobem maximálně využít jak pro rozvoj mladších a starších návštěvní-
ků muzea, tak pro jeho propagaci. Jde ostatně o velmi příjemnou práci, neboť všechny nabízené aktivity živě 
propojují teorii s každodenní realitou, s níž mají návštěvníci své přirozené zkušenosti. Pro potřeby specializova-
ného testování designu a architektury interiérů má laboratoř vytvořen okruh externích spolupracovníků (fyzika, 
strojírenství, medicína, psychologie, ergonomie). 
   V posledním období je soustředěně doplňována učebními pomůckami zejména laboratoř ergonomie. S výsledky 
její popularizační činnosti pravidelně seznamuje Hana Zákostelná společně s Tomášem Fassatim benešovskou i 
další českou veřejnost prostřednictvím médií. 
 
 
 
 
 
 
 

    

Kombinace barev a jejich míchání pohybem rotačních kotoučů. 
Zrcadlový systém ukazující skladebný princip symetrie podle různých os. 

MÁLOKTERÉ MUZEUM 
PRACUJE S VEŘEJNOSTÍ 
NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU 

JEJÍCH KVALIT 

KOMPLETNÍ NÁVŠTĚVNICKÝ 
SERVIS OD INFORMACÍ AŽ PO 

OBČERSTVENÍ JE ROZHODUJÍCÍ 
PRO TVORBU PŘITAŽLIVÉ  

TVÁŘE MUZEA 

TESTOVÁNÍ JE NESMÍRNĚ ZAJÍ-
MAVÁ AŽ DOBRODRUŽNÁ PRÁCE. 
ČLOVĚK SE DIVÍ, KOLIK DŮLEŽI-
TÝCH VLASTNOSTÍ VÝROBKŮ SI 
PŘI BĚŽNÉM UŽÍVÁNÍ NEVŠIMNE. 

TESTOVÁNÍ VÝBORNĚ DOKLÁDÁ, 
ŽE OBCHODNÍ REKLAMA NENÍ 

NÁSTROJ INFORMACE, ALE EMO-
TIVNÍHO PŘEDSTÍRÁNÍ, MATENÍ A 

DEZINFORMACE. 

NA EDUKAČNÍCH PRACOV-
NÍCÍCH LEŽÍ VEŠKERÁ OD-
POVĚDNOST ZA TO, ZDA 

BUDOU HODNOTY PŘIPRA-
VENÉ ODBORNÝMI PRA-
COVNÍKY DOSTATEČNĚ 

VYUŽITY 
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Se zrcadlem výšky lidské postavy lze zkoumat asymetrii obličeje i celého těla,                                                  
nebo vytvořit pocit člověka vznášejícího se několik centimetrů nad podlahou. 

 

Správa médiatéky 
Mimořádné vzdělávací hodnoty shromážděné v médiatéce jsou díky její agilní správkyni bohatě využívány 

v mnoha rovinách, od samotných pracovníků muzea, přes pedagogy škol, studenty přicházejícími za odbornými 
konzultacemi až k jednotlivým návštěvníkům muzea, kteří si tak, jak je to ve všech městech zvykem, při kávě 
nebo čaji rádi listují knižními zajímavostmi a novinkami periodik. Správkyně médiatéky jim doporučuje články 

z vlastní četby a informuje je o aktuálních nově vydaných titulech. Propaguje také atraktivní knihy i články 
v benešovském tisku. Zkušenosti získává i v profesním sdružení muzejních knihovníků Asociace muzeí a galerií. 
   V současnosti obsahuje médiatéka mj. 3027 knižních titulů, 2237 katalogů a 371 CD/DVD elektronických titulů 
(další tituly VHS aj.). Přírůstky za rok 2015 činily 365 knižních titulů, 182 katalogů a 21 CD/DVD elektron. titulů. 
   Z periodik docházejí do médiatéky bezplatně pravidelně např. UMĚLEC, HOMIE (design), ČILI-CHILI (kultu-

ra), BN ZPRAVODAJ, VĚSTNÍK AMG (muzea), ICOM (muzea), IDJ JOURNAL (vizuál. komunikace), ŽELEZNIČ-
NÁ DOPRAVA (design), ŽELEZNIČÁŘ (design), DP KONTAKT (design), AKADEMICKÝ BULLETIN (věda), 
CESTOU NECESTOU (kultura), LITERÁRNÍ NOVINY (kultura), BABYLON (kultura), UNIVERSUM (sociologie), 
MOJE PSYCHOLOGIE, REFLEX (kultura), BULLETIN F. ARCHITEKTURY, BULLETIN KOMORY ARCHITEKTŮ, 
MUSEUM AKTUELL, PRAŽSKÝ KULTURNÍ PŘEHLED, ČESKO-SLOVENSKÉ LISTY (kultura). 
   Na předplatné pak např. ATELIÉR (výtv. kultura), TYPO (graf. design), ART+ANTIQUES (výtv. kultura), AR-

CHITEKT, ERA (architektura, design, urbanismus), LIDOVÉ NOVINY (kultura, sociologie), A2 (kultura, sociolo-
gie), FLASHART (výtv. kultura), RR REVUE (výtv. umění, literatura), RESPEKT (kultura, sociologie), PROTES-
TANT (sociologie, teologie), SALVE (umění, sociologie, filosofie, teologie). 
 

Správa expozic 
je prováděna pravidelnou kontrolou počtu a stavu všech exponátů, její výsledky jsou zapisovány v knize služeb. 
Souběžně je ve spolupráci s dalšími pracovníky kontrolována teplota a vlhkost a v návaznosti na zjištěné hodnoty 
regulováno mikroklima pomocí muzejní techniky. Optimálního stavu vlhkosti není dosahováno zejména na příze-
mí a v suterénu. 
 

 

Návštěvníky provází průvodkyně s tabletem, aby ukázala i to, co v expozicích není.  

TO JE LEPŠÍ 
NEŽ QR KÓDY 
DO TELEFONŮ! 
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Bc. Lenka Škvorová je absolventkou bakalářského studia oboru dějiny umění TF UK. Studovala také 
střední ekonomickou školu a obor Služby Muzeí a galerií na Vyšší odborné škole informačních služeb, 
kdy měla i studijní stáž v pražské Národní galerii. V minulosti měla v muzeu na starosti správu depozitářů 
a dokumentaci sbírky, v souvislosti se studiem také pracovala na některých odborných úkolech. V roce 
2015 vzhledem ke své dílčí kvalifikaci dočasně převzala v rámci poloviny úvazku finanční a mzdovou 
administrativu. 
 

Výzkum 
Během posledních let studia zpracovávala téma sbírkové kolekce a současně stálé expozice pracovně nazvané 
Šetlíkův okruh, šlo o poslední velký dar do sbírky od slavného českého historika umění. Práce byla začátkem 
roku 2015 uzavřena diplomní prací. 
 

Finanční a personální administrativa muzea 
Finanční administrativa muzea obsahuje celkovou finanční problematiku včetně mzdové administrativy. Na kont-
role čerpání rozpočtu spolupracuje referentka se zástupkyní ředitele. Jde o velmi zodpovědnou práci vztahující se 
k řadě předpisů a vyžadují spolehlivé plnění termínů, přesnost a schopnost udržení přehledu. Na výsledcích této 
práce je závislý management muzea, který ji nemůže příliš ovlivnit. Práce obsahuje pravidelné čtvrtletní uzávěrky 
předávané zřizovateli – Městu Benešov a na další místa. Zřizovatel tak má k dispozici všechna požadovaná 
podrobná data. Pokud zájemci ze strany veřejnosti mají zájem o podrobnější data, než jsou zde zveřejněna, po-
skytne jim je muzeum na požádání prostřednictvím ředitele. Celková roční uzávěrka se vykonává k únorovému 
datu a všechny její dokumenty jsou postupovány zřizovateli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝBĚR NĚKTERÝCH POLOŽEK VÝDAJŮ ROKU 2015 
 
 Celkové výdaje muzea v roce 2015    5 625 000 Kč 
 Z toho vybavení učebny, učební pomůcky a médiatéka  0 392 000 Kč 
 Z toho Nákup do sbírky     0 450 000 Kč 
 Z toho Náklady uměleckého sympozia   0 343 000 Kč 
 Z toho Mzdové prostředky (hrubé mzdy)   2 152 000 Kč 
 Z toho Ostatní osobní náklady    0 139 000 Kč 
 Z toho Opravy, údržba     0 186 000 Kč 
 Z toho Cestovné     0 015 000 Kč 
 Z toho Ostatní služby     0 306 000 Kč 
 Z toho Nájemné za dislokované depozitáře  0 158 000 Kč 
 
(hodnoty jsou zaokrouhleny na stovky tisíc korun) 

 
Výsledek finančního hospodaření z hlavní činnosti za rok 2015 je 6 317,33 Kč. Znamená to, že náklady nepře-

kročily výnosy. Navrhujeme celou částku převést do rezervního fondu. 
 
Za nedílnou součást výroční zprávy je možné považovat podrobné dokumenty finanční administrativy s vyhodno-
cením roku 2015, které jsou podle předpisů zasílány v požadovaných termínech zřizovateli: 
 
 Rozbor hospodaření (s fin. prostředky) muzea za rok 2015 
 Čerpání rozpočtu muzea v roce 2015 
 Návrh na rozdělení hospodářského (finančního) výsledku za rok 2015 
 Inventarizační zpráva muzea za rok 2015 
 
 

PODPŮRNÝ AUDIT FINANČNÍ 
ADMINISTRATIVY MUZEA ZE 

STRANY ZŘIZOVATELE DOPADL 
PO PŮL ROCE PRÁVNÍ SAMO-

STATNOSTI VELMI PŘIJATELNĚ. 

I PRÁCE ODBORNÉ 
INSTITUCE SE MUSÍ 
OPÍRAT O SPOLEH-
LIVOU ADMINISTRA-

TIVU 
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Soňa Vačkářová působila většinu své profesní dráhy v benešovských kulturních zařízeních, naposledy 
jako vedoucí Městského kulturního střediska. V roce 2015 pracovala vzhledem ke své předchozí praxi 
jako vedoucí úseku správy majetku, do kterého patří správa inventáře a správa sbírky. Sama koordinuje 
práci pracovníků úseku a zabývá se správou běžného inventáře. Dále se také podílí na správě depozitářů, 
zabývá se zejména rozsáhlými fondy grafického designu, které jsou buď (zpočátku) netříděné, nebo se 
evidují jen prostřednictvím pomocné evidence. Podílela se také na vzdělávacích programech pro děti. 
 

Správa majetku 
Správa majetku je velmi zodpovědnou činností, která vyžaduje přesnost a schopnost udržet si přehled v rámci 
různých evidenčních systémů a postupů. Na jejích výsledcích je závislá nejen hladká činnost muzea, ale i jeho 
dobré jméno z hlediska správy svěřených materiálních hodnot. 
   V rámci změny právního statusu muzea došlo k předávání běžného inventáře muzeu. Správkyně inventáře při 
té příležitosti provedla celou řadu kontrolních úkonů. Jednak prvotní inventuru a pak bylo nezbytné provést řadu 
oprav chyb v popisu předmětů, který byl do té doby prováděn jinými úředníky bez přímé vazby k realitě a obsaho-
val množství nedostatků. Tuto intenzívní práci vykonávala řadu měsíců počátku roku. Do nového, funkčnějšího 
softwaru zanesla a upřesnila také důležitou problematiku lokací předmětů. Jednotlivým prostorům muzea byli z 
řad pracovníků přiděleni konkrétní správci, kteří paní Vačkářovou vytvořené lokální seznamy zkontrolovali a pod-
pisem potvrdili jejich správnost a odpovědnost za jejich užívání. Při namátkové kontrole v závěru roku bylo zjiště-
no, že seznamy obsahují ještě stále některé nepřesnosti a tak byl ředitelem vydán příkaz k jejich další lokální 
kontrole jedn. správci prostor a celkové kontrole správkyní inventáře paní Vačkářovou. Tato činnost se kryla s 
přelomem kalendářního roku a její výsledek bude znám v následujícím období. Uvést evidenci inventáře a meto-
diku práce do funkčního stavu je velmi důležitým krokem při vytvoření právního subjektu. Proto bude této činnosti 
věnována intenzívní pozornost tak dlouho, dokud nebude stav zcela funkční. Při zavádění právní subjektivity se 
mj. potvrdilo, že pro funkčnost evidování, užívání a kontroly běžného inventáře je nezbytné stanovit přesná pravi-
dla, která proto ředitel včlenil do jednoho z interních předpisů. 
 
Řádná roční inventura byla provedena od 16. 11. do 31.12. 2015 inventarizační komisí pod vedením předsedkyně 
Soni Vačkářové (členové komise Bc. A. Fassatiová. Bc. M. Hornerová). Inventarizační zpráva, která je na požá-
dání k nahlédnutí u ředitele, byla zpracována Bc. Lenkou Škvorovou ke dni 5. 1. 2016 a předána s dalšími doku-
menty podle běžných pravidel zřizovateli. 
 
Jednotliví odpovědní správci prostor s lokačními seznamy 
 Tomáš Fassati – archív 1, archív 2 (2. poschodí) 
 Anna Fassatiová – archív 3, archív 4 (oba 2. posch.) depozitář 1, depozitář 2 (oba přízemí) 
 Hana Zákostelná – recepce (přízemí), 2 učebny (2. p.), Šímova síň, Kabinet, všechny stálé expozice 
 Soňa Vačkářová – depozitář designu a pracovna v koleji  
 Markéta Hornerová – depozitář malby a bývalá expozice Benešovka (obojí v koleji) 
 Klára Vetterová – pouze jednotlivé přístroje používaného fotovybavení 
 Lenka Škvorová – pouze jedn. přístroje 
 Josef Holoubek – dílna (přízemí) 
 Dana Doskočilová – vrátnice a WC s úklid. prostředky (2. poschodí) 
 
 

MAJETEK HODNOTA MAJETKU ÚČET 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 59 495,72 Kč 018 00 

Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – odepi-
sovaný majetek 

339 838,01 Kč 022 10 

Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – majetek 
odepsaný, zůstatková hodnota 

165 415,66 Kč 022 20 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 999 471,14 Kč 028 20 

Sbírkové předměty vedeny v muzejní databázi Demus, podléhající 
kontrole Ministerstva kultury 

1,- Kč (účetní hodnota 
podle úřední vyhlášky) 

032 10 

Umělecká díla a sbírky (maketa Karlov – není součást sbírky MUD) 522 816,- Kč 032 20 

Umělecká díla a sbírky (plastiky ze sochařského sympozia II – nejsou 
součástí sbírky MUD) 

214 143,- Kč 032 30 

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 681,- Kč 901 00 

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 426 651,76 Kč 902 00 

MUZEA UCHOVÁVAJÍ  
PRO BUDOUCNOST VĚCI, 

KTERÉ OPRAVDU STOJÍ ZA 
TO. PROTO JE DOBRÉ SE 

O NĚ PEČLIVĚ STARAT 
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Správa majetku – sbírka 
V rámci vedení celého úseku se Soňa Vačkářová dostává také přímo k pracím souvisejícím s akvizicí a správou 
sbírky. Jde zejména o sběr grafického designu v terénu a zpracování i uložení jeho netříděných fondů. V nich je 
užitečné sledovat rozvoj některých jednotlivých kolekcí během kalendářního roku: 
 
 SBĚR V TERÉNU: mezinárodní filmový plakát z MFF Karlovy Vary – 229 kusů 
 SBĚR V TERÉNU: mezinárodní film. plakát z kina Benešov – 0 kusů 
 SBĚR V TERÉNU: kulturní plakáty z Benešova – 89 kusů 
 SBĚR V TERÉNU: plakáty akcí našeho muzea vč. měsíčních – 30 kusů 
 SBĚR V TERÉNU: kulturní plakáty příp. další tiskoviny z pražských sběrných míst – 0 kusů 
 
 jízdenky a vstupenky – 78 kusů 
 jídelní lístky – 9 kusů 
 kalendáře – 35 kusů 
 samolepky – 21 kusů 
 pohlednice – 42 kusů 
 mapy – 61 kusů 
 graficky upravené knihy – 136 kusů 
 novoročenky – 64 kusů 
 nákupní tašky – 282 kusů 
 obal potravin – 33 kusů 
 navštívenky – 21 kusů 
 sociální reklama (Jiná priorita) – 82 kusů 
 elektronické karty – 2 kusy 

    
 

 
Mgr. Josef Holoubek studoval Fakultu žurnalistiky UK Praha a většinu své profesní dráhy strávil v regio-
nálních médiích, zejména pak vedl redakci týdeníku Jiskra. Do muzea přišel z redakce Benešovského 
zpravodaje, a proto mj. částečně vykonával publicistickou činnost. Zpočátku byl především správcem 
obrazového archivu, po reorganizaci související se změnou právního statusu vykonával také asistentské 
práce správy budovy. 
 

Asistence správy obrazového archivu 
Z hlediska dlouhodobosti, částečně i obtížnosti byla činnost při evidenci negativů z pozůstalosti benešovského  
fotografa pana Veselého. Šlo o shlédnutí a zaevidování cca 7 000 ks negativů ve formátu 6 x 6 cm a kinofilmu. 
Autor směřoval svoji činnost především do Vlašimi a více jak 70% jsou svatby, vítání občánků, 1. Máje apod. 
Některé snímky nebylo možné datovat ani lokalizovat. Jako další činnost je možné uvést fotodokumentaci všech 
významných událostí ve městě i Muzeu umění a designu Benešov. Jen namátkou je možné uvést oslavy konce 
války, Farmářské trhy, vernisáže, akce muzea pro veřejnost apod. Fotografie byly zpracovány a archivovány.  
 

Asistence správy budovy 
Souběžně s výše uvedenými aktivitami probíhaly asistence při instalaci a demontáži výstav pořádaných muzeem. 
Specialitou bylo zaměření na problematiku obecných materiálů užívaných při produkci designu, příp. architektury, 
byly vytvářeny naučné vzorníky skla, textilu, plastů, kamene, dřeva ad. pro návštěvníky v expozicích. K dalším 

činnostem je třeba uvést organizaci drobné údržby a služby dozoru, ve kterých se střídají i mnozí další pracovníci. 

POBYT V MUZEU JE 
PŘÍNOSNÝ NEJEN 

PRO NÁVŠTĚVNÍKY, 
ALE I ZAMĚSTNANCE 
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Klára Vetterová je absolventkou středoškolského oboru výstavnictví a dálkově studuje dějiny umění. 
V muzeu část roku vykonávala na dílčí úvazek práci dokumentátorky – fotografky sbírkových předmětů, 
připravila některé propagační tiskoviny a podílela se na správě muzejního webu. 
 

Výzkum 
Klára Vetterová se zabývala výzkumem současného městského mobiliáře, což je velmi aktuální problematika 
dnešních měst. K řešení svého mobiliáře se chystá v současnosti i město Benešov. 
 

 
 

Klára Vetterová připravila s kolegyní přednášku pro veřejnost o galeriích v Římě. 
 

Fotodokumentace sbírky muzea 
Fotodokumentace je náročná na přesnou a pečlivou práci, kterou provází také nutnost čistění sbírkových předmě-
tů. Ve druhém pololetí bylo zdokumentováno přibližně 750 sbírkových předmětů. 

 

    
 

ČLOVĚKA BY 
NENAPADLO,  
ŽE VYFOTIT 

DOBŘE ŽEHLIČ-
KU JE DOCELA 

UMĚNÍ! 

PROFESIONÁLNÍ 
FOTODOKUMEN-

TACE NENÍ ŽÁDNÁ 
VĚDA, ALE KDO 

NEMÁ V OKU CIT, 
TEN SI NEPORADÍ 
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Dana Doskočilová pracuje v muzeu jen od léta 2015. Má na starosti polygrafické zpracování muzejních 
tiskovin a pořádek v budově. Ráda asistuje také na edukačních programech pro děti a mládež. 
 

Polygrafické zpracování tiskovin 
Polygrafické zpracování tiskovin obsahuje technickou přípravu tisku na počítači, tisk, ořezávání, různé typy va-
zeb, laminaci, podlepování a polepování ad. práce. Dana Doskočilová komplexně zpracovala sérii výtisků katalo-
gu sbírky designu a postupně vytváří kompletní soubory pro „naučné tašky“. Podílí se také na distribuci propaga-
ce muzea. 
 
 

 
 

Takové dopisy dostává v našem muzeu nejen paní Dana. 

NETUŠILA JSEM, 
ŽE MUZEUM 

PŘEDSTAVUJE 
TAKOVÉ INSPIRA-
TIVNÍ PROSTŘEDÍ 
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PUBLIC RELATIONS MUZEA 
 
   Možná právě zbytečné užívání anglického slovního spojení namísto sdílné české formy vede k tomu, že si 
mnozí lidé neuvědomují podstatu a důležitost této práce pro využití hodnotového potenciálu muzeí. Pečlivé ana-
lýzy ukazují, že návštěvnost muzeí ovlivňují z 80-90% rodina a škola, ale ta zbývající procenta jsou především 
v rukách muzejních pracovníků PR. Mohla by být také v rukách odborných pracovníků, ale tam je zbytečné riziko 
sklouznutí k populistickým obsahům, které nepatří k hospodárným metodám vzdělávání. 
   Tato důležitá a náročná funkce byla u nás bohužel v posledních letech obsazena pracovníky s nedostatečnými 
organizačními schopnostmi a dynamikou práce. Jednalo se o výtvarníky, kteří sice sami dokázali vytvořit kvalitní 
grafickou úpravu různých mediálních produktů, ale už neuměli samostatně pracovat s dodaným textem, natož text 
vytvořit nebo celkově organizovat průběžné a jednorázové mediální kampaně. Z toho vyplývá nutnost dávat při 
nejbližším výběrovém řízení velký důraz na organizační schopnosti přijímaného pracovníka.  

   Public relations muzea proto v minulých letech značně trpěly. Nemohla být věnována potřebná pozornost 
webovým stránkám ani facebooku. Nebyly vytvářeny běžné propagační předměty. Orientační systém v budově se 
nedočkal potřebné obměny. Některé plakáty a publikace musely být vytvářeny pouze se zjednodušenou grafickou 
(technickou) úpravou. Nebyly vydány žádné pohlednice. Ani po dvouletých přípravných pracích nebyly realizová-
ny hnědé turistické tabule a směrovky na přístupových komunikacích k městu. Nebyl zadáván dostatek inzerce do 
médií. Spolupráce s redakcemi médií nebyla dostatečná, někde chybělo naše muzeum i v samotných přehledech 
výstav (Art+Antiques, Věstník Asociace muzeí a galerií, FlashArt, ArtMap ad.). 
   Za dotyčné pracovníky se snažili zachraňovat situaci kolegové, ovšem s nedostatečnými časovými možnostmi a 
na úkor kvality a rozsahu své vlastní práce. Minimální aktivita PR tak byla udržena a bylo dosaženo i některých 
pozitivních výsledků. Mírně např. stoupl počet inzerátů v tisku, velmi dobře se dařilo publikovat o muzeu texty a 
fotografie v benešovském obrázkovém měsíčníku a menší či větší muzejní reklamní poutače se v Benešově do-
staly na přijatelnou úroveň. V závěru roku byly učiněny přípravné kroky k obnově orientačního systému v budově 
a úpravě úvodní stránky našeho webu. Efektním výsledkem je rovněž „naučná taška“ představená v předchozí 
části zprávy, která nahradila původní záměr propagačních předmětů ke 25. výročí založení muzea. Ukázalo se, 
že rozdávat tužky nebo boky s nápisem muzea není tak přínosné, jako prezentovat se přímo obsahovými prvky 
naší práce. 
   Úvodní a další části této zprávy obsahují některé ukázky z naší propagační činnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Webové stránky muzea byly pro svůj obsah již před lety vybrány Národní knihovnou k pravidelnému archivování. 

PŘIPOMÍNKY  
K PŮVODNĚ 

NÍZKÉMU 
KONTRASTU 
JSME VZALI 

VÁŽNĚ  
A ZVÝŠILI 
JSME JEJ 

TO NENÍ  
MODERNÍ 
ÚVODNÍ 
WEBOVÁ 

STRÁNKA S 
PŘEHLEDNOU 

NABÍDKOU 
VŠEHO! 

JE TO VINOU 
MALÉHO 

KONTRASTU 
NEČITELNÉ! 

MUZEA UMĚNÍ  
NEMAJÍ MÍT BĚŽNOU 
KOMERČNÍ PODOBU 

WEBU! 

JE VIDĚT, ŽE TO 
DĚLAL GRAFIK 

ONDRA Z AVU, MÁ  
TO NĚCO DO SEBE! 

JE TO DECENTNÍ, 
VIZUÁLNĚ JEM-
NÉ, NÁPADITÉ 
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TO SE MI 
LÍBÍ 

ALE MOHLI BYSTE TO 
MÍT JEŠTĚ PESTŘEJŠÍ 

TY PLAKÁTY V BENEŠOVĚ 
VYNIKAJÍ PROFESIONALI-

TOU A VKUSEM 
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SUKOVI BY SE LÍBILO 

KAŽDÁ MUZEJNÍ NOC JE  
NĚJAK TÉMATICKY ZAMĚŘENA 

JAKO VÝTVARNÉ CENT-
RUM DOX SE VĚNUJEME 

ČASTO PROBLÉMŮM  
SPOLEČNOSTI 
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PODPORUJEME TAKÉ AKCE 
MĚSTA K HISTORII, ALE JEN 

VE SPOLUPRÁCI 
S EXTERNÍMI HISTORIKY 

TUTO VÝSTAVU JSME 
PŘEVZALI ZE ZLÍNSKÉ 

GALERIE 
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UČILIŠTĚ DOSTALO SOCHU 
Z NAŠEHO SYMPOZIA, PRO-
TOŽE PRO NÁS VYRÁBĚJÍ 

DESIGNOVÉ MODELY 
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ZKUŠENOST S MIGRANTY V NĚMECKU 
BYLA PRO BENEŠANY VELMI INSPIRU-
JÍCÍ. BESEDA BYLA PŘIPRAVENA NĚ-

MECKÝMI PARTNERY NAŠEHO MUZEA 
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SPRÁVA BUDOVY MUZEA 
 
Budova muzea je vzhledem k výrazné ploše užívané dvěma nájemníky (Výtvarné studio ZUŠ a pobočka Muzea 
Podblanicka) stále spravována MěÚ Benešov. Zpočátku existence muzea – v 90. létech 20. století probíhala 
správa velmi nevyrovnaně. Vedle zásadních investic (oprava Šímovy síně, půdní vestavba studia ZUŠ a rekon-
strukce dvora a chodeb prvních dvou podlaží do původního stavu, rekonstrukce suterénu na výstavní prostory) 
došlo také k zásadním opomenutím (krovy budovy, řešení vlhkosti, dokončení opravy fasády ad.). V prvním dese-
tiletí nového století se v investicích nepokračovalo a snaha vedení města o nápravu nedostatků narážela na zá-
sadní limity pracovníků úřadu. To si vedení radnice uvědomilo v roce 2015, kdy došlo k osamostatnění muzea. 
Nechalo důsledně zdokumentovat stav nemovitosti a ihned zařadilo do rozpočtu první potřebné akce. Ještě v 
závěru roku byly provedeny rekonstrukční práce na chodbě 2. poschodí, které vycházely z požárních předpisů a 
současně měly za výsledek náhradu nepůvodních dveří kopiemi původních. Vlastními silami muzea se podařilo 
renovovat štukové stěny schodiště a vstupní dveře do budovy. Do rozpočtu následujícího roku byla zařazena 
dlouho odkládaná rekonstrukce střechy, kde protékáním dešťové vody jsou ničeny interiéry a původní krovy 
nejsou v pořádku vinou nevhodně užité technologie při půdní vestavbě. Při té příležitosti je předpoklad dokončení 
nátěru fasády směrem do náměstí. 
   V současnosti je správa budovy organizována tak, že o celkovou údržbu a topení se stará organizačně výhodně 
majitel v rámci svého majetkového odboru, o bezpečnost vstupu muzeum a jednotliví uživatelé pak o lokální 
údržbu a problematiku BOZP. Pro všechny je majitelem vydán společný domovní řád, který respektuje zejména 
přísné bezpečnostní limity provozu obou muzeí. 
 
 

STANDARDY SLUŽEB V MUZEU 
 
 
Poskytování standardizovaných vzdělávacích služeb veřejnosti vychází z výsledků odborné diskuse profesních 
sdružení a bylo mj. vloženo do zákona č. 483/2004Sb. 
 
V jedné rovině jde o standardy dostupnosti – územní, časové, ekonomické a fyzické. 

 
Standard územní dostupnosti je plněn tím, že Muzeum umění a designu Benešov je součástí sítě poskytovate-

lů standardizovaných veřejných služeb podle zákona. Jde zejména o vzdělávací sbírkotvorné instituce sdružené 
v profesních organizacích Rada galerií ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. To mj. znamená, že v jednotlivých 
prvcích nabídky veřejnosti každé muzeum svým spádovým územím navazuje na území sousedních institucí, 

jejichž nabídka daný prvek obsahuje. Při podrobné analýze by pak bylo možné zjistit, jaké hustoty v rámci ČR 
jsou u jednotlivých prvků dosahovány.  
 
Standard časové dostupnosti je plněn vhodně volenou dobou pro poskytování služeb veřejnosti, tak aby byla 

umožněna návštěva dostatečně dlouho po běžné pracovní době, ve dnech volna a o svátcích, ale také pro školy 
během vyučovacích hodin. V Muzeu umění a designu Benešov je stanovena doba pro veřejnost: 
 
návštěvy stálých expozic a výstav  

 
úterý – pátek 10-13 a 14-17 hodin 
sobota – neděle 10-13 a 14-16 hodin 
 
Školním, případně i dalším skupinám je umožněna po předchozí objednávce návštěva v širokém rozsahu mezi 8 
a 22 hodinou s výjimkou pondělí. Podle rozšířené evropské kulturní tradice je o Vánocích a Velikonocích zavřeno. 
 
návštěvy médiatéky 

 
úterý – pátek 10-13 a 14-17 hodin 
 
mimořádné akce (vernisáže, koncerty, přednášky, besedy, projekce, divadlo, poezie ad.) 

 
v době mezi 17 a 24 hodinou 
 
badatelské návštěvy a osobní odborné i další konzultace (běžná veřejnost, studenti....) 

 
v současnosti z personálních důvodů jen na předchozí objednávku (podle potřeb veřejnosti i ve večerních hodi-
nách) 
 
Standard ekonomické dostupnosti plníme od založení v r. 1990 optimální formou volného vstupu podobně jako 

jistá část českých a zahraničních institucí (Nyní tento trend zesílil.). Opakované diskuse muzejní rady, městského 
zastupitelstva a veřejnosti potvrdily smysluplnost tohoto řešení, mj. s odůvodněním, že muzea umění plní nejen 
vzdělávací, ale také reprezentační funkci města a regionu.  

MUZEUM MÁ V RÁMCI 
BENEŠOVA VELMI DOB-
RÉ OTEVÍRACÍ HODINY 

ALE MOHLO BY MÍT JE-
DEN DEN DÉLE DO VEČE-
RA, MNOHO LIDÍ PRACUJE 

DO PĚTI, DO ŠESTI 
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Standard fyzické dostupnosti je plněn jen částečně. Osoby se sníženou pohyblivostí a vozíčkáři mohou vzhle-

dem k absenci výtahu navštívit pouze expozice v přízemí budovy, kde jsme jich proto realizovali větší množství. 
Taková návštěva je možná jen se zvláštní fyzickou pomocí pracovníků muzea, kdy je pro handicapovaného ná-
vštěvníka nezbytné si předem telefonicky ověřit, zda daný službukonající personál je fyzické pomoci schopen. 
Muzeum přirozeně musí i podle zákona směřovat k výhledovým stavebním úpravám pro handicapované návštěv-
níky. Památkový charakter budovy a nepřístupnost její větší části pro výkonnou stavební techniku však umožní 
potřebné úpravy (stavbu výtahu apod.) jen v souvislosti s další větší investicí, kterou by se mohla řešit dostavba 
zadního traktu do výše traktu předního. 
 
Velmi důležité jsou také standardy kvality nabídky a komplexnosti nabídky. 

 
Standard kvality nabídky je zajištěn  

- vhodnou formulací statutu muzea 
- odbornou kvalifikací části muzejních zaměstnanců 
- vnitřními předpisy pro tvorbu programu 
- členstvím ve výběrovém profesním sdružení Rada galerií ČR 
- konzultacemi vědecké části muzejní rady a posuzování výroční zprávy muzejní radou 
- úzkou spoluprací s odbornými institucemi vyšší úrovně (Akademie věd, Vysoké školy, Národní galerie, 

zahraniční odborné instituce) 
 
Standard komplexnosti nabídky pro veřejnost spádové oblasti je zajištěn tím, že muzeum 

- se věnuje nejen volné, ale také užité tvorbě 
- se v užité tvorbě věnuje nejen otázkám stylu (estetiky),  

ale také praktické funkčnosti a ergonomie 
- připravuje přednášky ad. akce prezentující souvislosti umění  

se všemi formami dalšího života  
(filosofie, ekonomika, ekologie, etika, kulturologie, religionostika) 

- doplňuje prezentaci vizuální kultury dalšími obory umění 
- pedagogické metody jsou zaměřeny  

na všechny věkové a vzdělanostní skupiny 
- nabízí během návštěvy individuální doplnění informací  

k dané problematice prostřednictvím internetu 
- nabízí během návštěvy možnost odpočinku a občerstvení 

 
 

PROFESNÍ STANDARDY 
 
Vlastní profesní standard muzeum nemá, protože se v rámci profesního sdružení českých muzeí umění (RG 

ČR) plně podřizuje profesnímu standardu českých muzeí umění. Máme však některé doplňkové vlastní profesní 
dokumenty. Muzeum nemá vlastní etickou komisi, praktické problémy profesního standardu řeší na pracovních 
poradách ředitel muzea.  
 
 
 
 
 
 
Profesní standardy navazujících institucí. Muzeum přijalo profesní standard Rady galerií ČR s názvem „Pro-

fesní etický kodex českých muzeí umění“, který je rozšířeným kodexem mezinárodního sdružení muzeí ICOM. 
V případě potřeby se muzeum může obrátit na rozhodčí/etickou komisi Rady galerií ČR. Zřizovatel muzea – Měs-
to Benešov svůj profesní kodex nemá, neboť české obecní samosprávy s kodexy zatím nepracují. Je tak možné 
na něj aplikovat specifickou část kodexu českých muzeí umění věnovanou zřizovatelům. Tento kodex zahrnuje 
etická pravidla i pro veřejnost – návštěvníky muzeí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do budoucna se počítá ještě také se zaváděním některých kvantitativních standardů, např. pro počet stálých 

expozic (některá muzea nemají žádnou), min. počet výstav v roce podle velikosti muzea (2-4 výstavy apod.). 
Pravděpodobně také pro počet vydaných publikací nebo zpracovaných výzkumných prací. 

MNĚ SE ZDÁ, ŽE 
V NĚKTERÝCH MU-
ZEÍCH STANDARDY 

KVALITY NEEXISTUJÍ 
A V GALERIÍCH ZASE 

KOMPLEXNOST 

TO JE U NÁS ZATÍM  
DOST VZÁCNOST 

MNĚ BY SAMOTNÁ  
ESTETIKA STAČILA 

BEZ POROZUMĚNÍ SPO-
LEČNOSTI NENÍ POROZU-
MĚNÍ UMĚLECKÉ TVORBĚ 

MUZEUM JE ZA SVOU PRÁCI ODPO-
VĚDNO VEŘEJNOSTI. VZTAH MUZEA  

A VEŘEJNOSTI JE ZPROSTŘEDKOVÁN 
MUZEJNÍ RADOU 

POKUD NÁVŠTĚVNÍK PATŘÍ K NĚKTERÉ Z VĚTŠINO-
VÝCH SOC. SKUPIN, NEPOVAŽUJE ZA ETICKÉ POŽA-

DOVAT AUTOMATICKÉ SMĚŘOVÁNÍ HLAVNÍHO ZÁJMU 
MUZEA K NĚMU SAMOTNÉMU. RESPEKTUJE POTŘEBY 

ELITNÍCH I HANDICAPOVANÝCH MENŠIN, SNAŽÍ SE 
VNÍMAT SMYSL JEJICH SPOLEČENSKÉ FUNKCE, PŘÍ-
PADNĚ SOCIÁLNÍ PŘÍNOS A PODPORUJE FINANČNÍ 

INVESTICE DO TAKOVÝCH TYPŮ MUZEJNÍCH AKTIVIT 

 

SLUŠNÝ NÁVŠTĚVNÍK 
SDĚLUJE SVOU KRITIKU 

JEN PŘÍMO MUZEU 
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MUZEJNÍ RADA 
 
ČESTNÍ ČLENOVÉ MUZEJNÍ RADY 
 
Zdeněk hrabě ze Šternberku, příslušník rodu zakladatelů Národního muzea v Praze 
JUDr. Jan Camrda, advokát, Benešov  
Prof. Kurt Gebauer, akad. sochař, vedoucí ateliéru VŠUP 
Prof. Karel Míšek, grafický designér, předseda Asociace užité grafiky Praha 
Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc., historik umění, býv. ředitel UPM, kult. rada velvyslanectví v USA a prorektor VŠUP 
Mgr. Tomáš Trusina, vydavatel, evangelický farář, Benešov 

 
VEŘEJNÁ ČÁST se společně s vědeckou částí vyjadřuje ke vztahu veřejnosti a činnosti muzea. 
 
Daniela Bendová, knihkupkyně Benešov 
Mgr. Jan Dvořák, Benešov, výtvarný pedagog ZUŠ Vlašim 
Ing. Jiří Hřebíček, pedagog, Benešov 
Mgr. Eva Mixánová, výtvarný pedagog ZUŠ Benešov 
Mgr. Bedřich Nádvorník, pedagog, divadelník, Benešov 
Slávka Rýdlová, dlouholetá pracovnice v kultuře, Benešov 
Mgr. Josef Švehla, farář Československé církve husitské, Benešov 
Ing. Lukáš Truhelka, ředitel podniku Agrodat Benešov, sponzor 
Mgr. Jana Vaněčková, výtvarnice, Benešov 

 
VĚDECKÁ ČÁST se vyjadřuje k odborným otázkám činnosti. 
 
PhDr. Anna Balatová, psycholožka, Benešov 
PhDr. Václav Bartůšek, historik, Benešov, pracovník Národního archívu v Praze 
Mgr. Radovan Cáder, historik, ředitel Muzea Podblanicka 
Doc. akad. arch. Jaroslav Kadlec, architekt, designér, Mokrá Lhota u Bystřice 
PhDr. Jan Kříž, historik umění, AVU Praha 
PhDr. Erich Renner, historik, emeritní profesor Gymnázia Benešov 
Mgr. Pavel Scheufler, historik fotografie, Mnichovice  
Ing. arch. Jiří Šafr, projektant, Benešov 
Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Slezská univerzita, Sovinec, Bruntálsko 
Mgr. Petr Turecký, historik umění, Soběhrdy 

 

    
 

    
 
Dva z čestných členů muzejní rady. Doc. PhDr. Jiří Šetlík CSc., bývalý ředitel Uměleckoprůmyslového muzea 
v Praze, kulturní rada českého velvyslanectví v USA a prorektor VŠUP daroval muzeu rozsáhlý soubor grafiky, 
kresby, malby a plastiky českých osobností 2. pol. 20. století v hodnotě přes 3 miliony korun. Zdeněk hrabě 
Sternberg potomek zakladatele Národního muzea Kašpara Maria hraběte ze Šterberku opakovaně projevil mo-
rální podporu muzeu a účastnil se jeho významných akcí. Ze sternberské hvězdy je odvozen grafický symbol 
muzea. 

DOCENTA ŠETLÍKA  
SI VŠICHNI MOC VÁŽÍ. 

ROZHODL SE DAROVAT 
CENNOU SBÍRKU NE DO 
PRAHY, ALE DO BENE-
ŠOVA, ABY PODPOŘIL 

KULTURNOST VENKOVA 

ROD STERNBERGŮ 
PATŘÍ K ZAKLADA-
TELŮM ČESKÉHO 

MUZEJNICTVÍ 
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