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WEBOVÁ PREZENTACE  
 
 
Muzeum umění a designu mělo díky předstihu v užívání výpočetní techniky zavedeny webové stránky mezi prv-
ními českými institucemi. Jejich obsah se postupně začal rozrůstat. Kromě informací o akcích, expozicích a sbír-
ce muzea jsme připojili doporučení zajímavých aktivit regionu Benešovska a vzhledem k blízkosti Prahy jsme pro 
návštěvníky muzea bydlící v Benešově připravili malý soubor kulturních tipů v nedaleké Praze pod názvem „Praž-
ský chodec“. Vzdělávací materiály pro druhou gramotnost jsme začali prezentovat v rámci programu „Institut 
informačního designu“. Obsah a rozsah našich webových stránek vedl Národní knihovnu k jejich zařazení mezi 
archivované soubory dat. Web muzea přitom nebyl z důvodů finančních omezení téměř vůbec graficky upravo-
ván.

1
 V roce 2009 jsme konečně získali prostředky pro grafickou úpravu, ale firma, které byla práce zadána, 

s plněním zakázky více než rok otálela, což nakonec vedlo k omezení provozu muzejního webu po období více 
let. Ani potom nedošlo k požadovanému technickému rozvoji, proto mnohé, např. obrazovou prezentaci sbírek a 
expozic, vložení celého obsahu rozsáhlé učebnice vizuální gramotnosti, zařazení webového přenosu z hlavní 
výstavní síně, nebo vytvoření databáze filmových dokumentů teprve plánujeme. 
 
Webové stránky našeho muzea mají přímé vstupy z webů Rady galerií ČR, Asociace muzeí a galerií i z webu 
Města Benešova. 
 
Vzhledem ke specializaci na grafický design jsme se rozhodli vytvořit informační databázi „Svět českého grafic-
kého designu“, která pro svou komplexnost velmi dobře sloužila oboru po řadu let. Po jisté době se však ukázalo, 
že aktualizace množství dat přesahuje personální možnosti ústavu a rozhodli jsme se databázi konzervovat. V té 
době totiž zahajoval činnost komerční portál Grafika.cz, od kterého se předpokládalo plnění podobné informační 
funkce. Brzy se však ukázalo, že komerční instituce nejsou schopny univerzální informační funkce plnit, protože 
většinou nevyhledávají sami nová data a nekontrolují jejich komplexnost, ale jen čekají, kdo se za poplatek připo-
jí. Zklamaná veřejnost se proto opakovaně obracela na naše muzeum s návrhy oživení uvedené databáze, což 
však z ekonomických důvodů nebylo možné. 
 
 

 
 

Propagační letáček na databázi Svět českého grafického designu, která fungovala ve druhé polovině 90. let. 
K vybírání poplatků nakonec pro zjednodušení nedošlo. 

 

                                                           
1
 Zřizovatel muzea např. po r. 2000 opakovaně vyškrtával finanční položku určenou na grafickou úpravu webu z plánu rozpočtu. 



MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV 1990 – 2010: WEBOVÁ PREZENTACE 

 

2 
 

 
 

Úvodní stránka muzejního webu po roce 2009 po animaci, která významově propojuje  
zářící hvězdu s růžicí kompasu. 

 

 
 

Po roce 2009 jsme začali rozvíjet mj. naučnou databázi o ergonomii (vztah designu a lidského organismu). 
 

 
 

Na muzejním webu se nachází podrobný průvodce po architektuře 20. století širokého okolí Benešova. 


