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VÝZKUMNÝ PROGRAM  

Výzkumná práce muzeí umění je základním předpokladem vzdělávací a prezentační činnosti určené veřejnosti. 
Jednotlivé ústavy užívají přirozeně i výsledky badatelské činnosti jiných institucí a navazují na bohatství poznání 
minulosti, pro své specifické projekty si však většinu převzatých poznatků doplňují. Výzkum Muzea umění Bene-
šov byl orientován především podle hlavních programů (Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a jeho 
duchovní rozměr), dále podle specifických prezentačních cyklů (Umění Benešovska, Osobnosti českého grafic-
kého designu ad.) a přirozeně, zejména v dílčích tématech, reagoval také na aktuální podněty odborné i laické 
veřejnosti. Následující přehled stručně popíše hlavní výzkumné programy a nejzajímavější projekty prvních dva-
ceti let existence muzea. 

UMĚNÍ BENEŠOVSKA – VOLNÁ TVORBA 

Přirozeným, byť ne vždy hlavním a převažujícím předmětem výzkumu každého muzea umění je tvorba regionu, 
ve kterém působí. V povědomí veřejnosti Benešovska byla počátkem 90. let jen část umělců zde působících nebo 
narozených, někteří (a přitom velmi významní) autoři byli nepříliš známí, nebo i zcela neznámí. O starším umění 
se mezi lidmi příliš nehovořilo, neboť šlo většinou o tvorbu vytvářenou pro sakrální prostory nebo feudální sídla 
malíři či sochaři z jiných míst. Příkladem takového typu byl v 19. století malíř české historie Karel Javůrek, vytvá-
řející oltářní obrazy pro kostely v Neveklově, Voticích a jinde. Muzeum umění Benešov mu ve spolupráci 
s Národní galerií v Praze uspořádalo monografickou výstavu. Svébytným typem regionálního autora byl malující 
šlechtic Filip hrabě ze Sternbergu, který se zaměřoval na témata historických bitev a loveckých zátiší. Také jemu 
byla připravena výstava, na které se podílel starosta města Mojmír Chromý. Z prvé poloviny 20. století vnímala 
veřejnost především jména malířů Ladislava Šímy, Václava Pavlíka a Vlaďka Antuška. Stranou pozornosti zůstá-
val grafik Jan Hejtmánek s výraznou osobní filosofií, který zpracovával etická a duchovní témata. Muzeum vyko-
nalo hodně práce na třídění jeho pozůstalosti, připravilo mu výstavu, zařadilo jeho dílo do expozice regionální 
tvorby a začalo zpracovávat monografii. Ze žijících autorů druhé poloviny 20. století byli známi především Vladi-
mír Cidlinský nebo Jan Dvořák, kteří veřejně působili jako pedagogové základních uměleckých škol, organizátoři 
výstav a pravidelně zde prezentovali svou tvorbu. Veřejnost věděla o v Praze žijícím synu známého benešovské-
ho malíře Václava Pavlíka – Ondřejovi, ale netušila nic o vnučce, která v závěru 80. let absolvovala AVU a své-
bytným způsobem navázala na tvůrčí tradici svého rodu. Muzeum proto připravilo výstavu s názvem Tři generace 
malířů Pavlíků. Byla známa tvorba Jana Příhody, Jana Veselého nebo malujícího architekta Josefa Buršíka, stra-
nou pozornosti však zůstávalo mimořádně kvalitní grafické dílo skromného tvůrce Miloše Jiráka, působícího 
v Senohrabech a Ondřejově. Také jemu byla připravena výstava. Svým způsobem charakteristická byla skuteč-
nost, že v povědomí zdejší veřejnosti zcela chyběla jména dvou nejslavnějších rodáků regionu – malíře Tomáše 
Rajlicha a sochaře Miloslava Chlupáče, přesto, že druhý ze jmenovaných do Benešova z nedaleké Prahy pravi-
delně dojížděl. U příležitosti jeho výstavy mu bylo v 90. letech uděleno starostou čestné občanství a byla také 
objednána jeho socha pro nově projektovaný park pod Karlovem. Muzeum pak finančně podpořilo vydání Chlu-
páčovy monografie, kterou připravilo nakladatelství Arbor vitae. K Tomáši Rajlichovi rodem z Jankova si zatím 
benešovská veřejnost vztah nenašla. Tento mezinárodně uznávaný malíř působící v Holandsku, mj. jako profesor 
na akademii, pracuje s fenoménem malby v rámci svébytného soudobého konceptu, k jehož vnímání mohou 
odchovanci socialistického realismu dorůstat jen velmi postupně. Nedostatečně zmapována zatím zůstala tvorba 
fotografů regionu prvé poloviny 20. století, z nichž mnozí byli sdruženi ve známém fotoklubu, který vedl Jiří Dani-
helovský. Mezi soudobými autory vynikají především jména Františka Provazníka a Zdeňka Mrkvičky, jimž byly 
také připraveny výstavy. V 90. letech krystalizovala tvorba poměrně velkého množství talentovaných tvůrců střed-
ní generace a objevovala se řada nových jmen začínajících malířů a sochařů, mnohdy absolventů pražských 
uměleckých škol. S jejich tvorbou se veřejnost pravidelně setkává na volných i koncipovaných přehlídkách (Salo-
ny a Bienále). Dnešní počet aktivních umělců přesahuje již stovku. Muzeum systematicky dokumentuje jejich 
narůstající dílo a připravuje k vydání encyklopedii výtvarníků Benešovska, která bude mít i elektronickou podobu 
na webových stránkách. Nebylo by spravedlivé zde uvádět jména jedněch na úkor druhých, zmíníme jen zajíma-
vě se rozvíjející osobnost malíře a básníka Zdeňka Jirouška (Sidonius Jiro), neboť se podílí na veřejných projek-
tech spojených s městskými oslavami vánočních svátků, galerií osobností Benešovska ad. Talenty nejmladší 
tvůrčí generace jsou podporovány pravidelným udělováním Ceny města Benešova, která přináší svému nositeli 
publicitu, možnost autorské výstavy v muzeu a finanční podporu pro studijní cestu do některého evropského cent-
ra umění. Uvedeným výzkumem se v 90. letech zabýval Tomáš Fassati, po roce 2000 jej převzala Anna Fassati-
ová. Z externích řešitelů lze uvést zejména člena muzejní rady Jana Kříže.  
 

Přínos výzkumu pro veřejnost: Poznání volného umění charakterizujícího Benešovsko 

 Praktické užití výzkumu: výstavy, tvorba sbírky, přednášky, články v tisku, publikace, web 
 
 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 
 
Stehlíková, Jarmila: Javorový list, život a dílo nestora českých malířů 19. století K. Javůrka, Benešov, 1994 
Procházková, Eva a kol.: Benešov, Benešov, 1998 
Fassati, Tomáš: Vladimír Cidlinský (In: Středočeské ateliéry, Rakovník, 2008) 
Drábek, Pavel: Benešov 1945, Benešov, 2011  
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Medailony Vlaďka Antuška, Ladislava Šímy, Václava Pavlíka, Jana Hejtmánka, Miloslava Chlupáče, Vladimíra 
Cidlinského, Jana Dvořáka, Jana Veselého, Zdeňka Mrkvičky, Františka Provazníka, Sidonia Jiro, Dany Orvano-
vé, Vladimíra Rozkovce, Gabriela Vacha ad. v Benešovském kalendáři a týdeníku Jiskra. Benešov 1990 – 2010. 
 
 

    
 

Výzkum probíhá nejčastěji v ateliérech umělců. 
Hlavními výstupy výzkumu volné tvorby regionu jsou koncipované výstavy vybraných autorů.  

(Vernisáž výstavy R. Pleskače) 
 

UMĚNÍ BENEŠOVSKA – UŽITÁ TVORBA 

Architekturou a uměleckým řemeslem do konce 19. století se zabývá Muzeum Podblanicka, proto je Muzeum 
umění Benešov zaměřeno pouze na 20. století. Pro vzdělávací účely jsme ale dílčím způsobem zpracovali i něko-
lik témat dotýkajících se staveb staršího období. Šlo například o přípravu mapy Benešov – památky a příroda, 
která byla instalována na mnoha místech města. Také za účelem propagace a ochrany byly vybrány tzv. památky 
druhé kategorie („Pozoruhodné objekty města“), které nesplňují podmínky k zařazení mezi státem chráněné, ale 
mají svůj podstatný regionální význam. V knižně vydaném průvodci po architektuře Benešovska 20. století jsme 
pak zpracovali malou část s názvem „duchovní ohniska kraje“, kde jsou vybrány nejvýznamnější kláštery, boží 
hroby a lorety. Celkově byl stavbám minulého století regionu věnován rozsáhlý výzkum, který je popsán samo-
statně. Detailně jsme se věnovali tvorbě architektů Marcela Dusila, Otakara Novotného, Karla Scharfa, Jaroslava 
Vaculíka, Zdeňka Ouředníčka a Josefa Pleskota. Benešovský stavitel Marcel Dusil, majitel projekční kanceláře, je 
podepsán pod řadou projektů pro město a okolí. Působil v období zahrnující stylový vývoj od neorenezance a 
neobaroka přes secesi, obloučkový kubismus až k funkcionalismu. Ovlivnil tak zásadním způsobem vzhled Bene-
šova prvé poloviny 20. století. Je mj. autorem projektu muzejní budovy, na níž se ve speciálním výzkumu sou-
středila Anna Fassatiová. Při mapování díla slavného rodáka Otakara Novotného v regionu se podařilo zdoku-
mentovat některé jeho významné stavby ještě před devastujícími rekonstrukcemi. Ve spolupráci s arch. Tomášem 
Novotným pak byla připravena přehledná výstava, která tvoří základ možné budoucí stálé expozice, jíž je povin-
nost město svému rodákovi do budoucna vytvořit. Dílo benešovského projektanta Karla Scharfa zdokumentovala 
pro muzeum Ing. Vlasta Chromá a připravila následně výstavu „Scharf + Scharf“, kde bylo prezentováno i dílo 
jeho bratra – malíře. Na posledního českého žáka slavného LeCorbusiera upozornil muzeum arch. David Vávra. 
Ve spolupráci s historikem Matějem Kotalíkem jsme pokračovali ve výzkumu tohoto autora originálních rekreač-
ních staveb na Benešovsku i v dalších částech Čech a Slovenska. Výstupem byla monografická výstava a knižní 
publikace. Benešovský architekt Zdeněk Ouředníček se do konce 80. let věnoval urbanismu a poté založil vlastní 
projekční kancelář, čím se také výrazně podepsal na vzhledu města. Jako nejvýznamnější osobnost se do dnešní 
doby jeví slavný český architekt Josef Pleskot, jehož počátek profesní kariéry byl v 80. letech svázán 
s Benešovskem, i v 90. letech pro region projektoval a městu sloužil ve funkci hlavního architekta. Zanechal zde 
mnoho, často i drobných stop, které unikají pozornosti pražských teoretiků architektury zkoumajících Pleskotovo 
dílo v celostátních souvislostech. Ukazuje se také, že publicisté z Prahy nedokážou proniknout do svébytných 
souvislostí přípravy a realizace benešovských projektů slavného architekta, proto s ním byl zpracován podrobný 
rozhovor upřesňující okolnosti jeho zdejšího působení. Za svébytný urbanistický výzkum lze považovat aktivitu 
mladé votické architektky Venduly Zimandlové-Hladíkové, žačky Evy Jiřičné, která společně s kolegy z tvůrčího 
sdružení Agents vytvořila digitální vizi Benelon, která je podnětným průnikem dvou měst – Benešova a Londýna. 
Výsledek byl prezentován na výstavě, která měla reprízu v Praze a Londýně. Tomáš Fassati zpracoval analýzu 
urbanistického vývoje města, do níž v závěru zahrnul i několik rozvojových vizí z 90. let, na nichž se podíleli i 
slavní architekti, vedle Pleskota např. i Roman Koucký. Tím byl vytvořen kvalitní materiál, o nějž se mohou opírat 
budoucí urbanisté. Za běžných okolností by Pleskotovy a Kouckého studie zapadly v prachu archívu 
v zapomnění. V průběhu živelného vývoje úprav fasád sídlištních panelových domů se muzeum pokusilo zpraco-
váním analýzy stavu a návrhem regulačního řešení konzultovaného s Josefem Pleskotem zvrátit problematický 
postup ve prospěch harmonického vzhledu města. Radnice však v 90. letech nedokázala tento podnět využít, což 
se podepsalo na dnešním ostudném vzhledu všech benešovských sídlišť. V uvedeném období se naopak ve 
spolupráci s radnicí podařilo ovlivnit harmonizující barevnost městského mobiliáře. V oblasti designu byla doku-
mentována tvorba regionálních autorů, kteří se začali na Benešovsku vyskytovat v podstatě až od 80. let 20. 
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století. Jde například o tvůrce drobné architektury a designu – architekty Josefa Buršíka a Jaroslava Kadlece, kdy 
prvý ze jmenovaných proslul mj. projekty dětských hřišť, autora pracujícího na špercích a bytových doplňcích 
z kůže Vladimíra Rozkovce nebo známou rodinu keramiků Vachových. V ní starší generace pracovala v užitných i 
dekorativních produktech ve vztahu k insitní tvorbě, Gabriel Vach mladší jako absolvent VŠUP se nejprve dotýkal 
střídmých funkcionalistických forem a posléze se zaměřil dekorativnější projev nesoucí v sobě retroprvky. Jako 
příklad z oblasti textilní a oděvní tvorby je možné jmenovat osobnost absolventky VŠUP Brigity Vyhnalové-
Krumphanzlové, která se věnovala zejména malbě na hedvábí. Důležitou oblast tvoří grafický design, jehož tvůr-
ců se na Benešovsku vyskytuje největší množství, do čehož přirozeně nezahrnujeme velký počet komerčních 
amatérů, kteří se tomuto oboru věnují v soukromých reklamních agenturách. Tvorba designérů Benešovska byla 
prezentována jak na mnoha samostatných autorských výstavách, tak na společné přehlídce, kterou provázel 
obsáhlý encyklopedický katalog. Design a architektura jsou samozřejmou součástí aktuálních Bienále. Běžná 
praxe angažování „přespolních“ projektantů způsobila, že se na Benešovsku můžeme setkat s velmi kvalitním 
designem mnoha slavných tvůrců, mnohdy architektů, z nichž namátkou jmenujeme Jaroslava Vaculíka, Petra 
Kováře, Josefa Pleskota s mladými členy jeho týmu, Ladislava Lábuse, Jana Línka, Markétu Cajthamlovou se 
Šárkou Śochovou nebo Víta Cimburu (sdružení Atika). Tento výzkumný program zabezpečuje od počátku Tomáš 
Fassati. 

 

K nejatraktivnějším výstupům výzkumu užitého umění patřila výstava BENELON. 

Přínos výzkumu pro veřejnost: Poznání užitého umění charakterizujícího Benešovsko, schopnost rozlišovat 

hodnoty produktů v běžném životě (stavby, řešení zeleně a městského mobiliáře, výrobky, tiskoviny ad.) 
 Praktické užití výzkumu: výstavy, tvorba sbírky, přednášky, články v tisku, publikace, web 
 
 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 
 
Fassati, Tomáš, Bleyová, Dana: Umění a architektura v Benešově (mapa), Benešov, 2005 
Zimandlová-Hladíková, Vendula: BENELON, Benešov, 2006 
Fassati, Tomáš: Soudobá architektura a design Benešovska, Benešov, 2007 
Šimková, Anežka a Koudelková, Dagmar: Vít Cimbura, židle, hodiny, fotogramy, Benešov, 2009 
Kotalík, Matěj: Jaroslav Vaculík – architekt, designér, výtvarník, Benešov, 2010 
 
 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VÝTVARNÉ (VIZUÁLNÍ) UMĚNÍ 
 
Již před rokem 1990 probíhala v Československu příprava na využití výpočetní techniky pro zpracování databází o 
výtvarném umění. Výzkumný ústav ministerstva kultury tehdy shromáždil externí odborníky, kteří měli za úkol zpra-
covat třídění oblasti a vzorový thesaurus pro terminologii. Vlastní výzkum prováděl i Státní ústav památkové péče. 
Zasvěceným bylo tehdy známé varování Švéda Sven Sandströma, že pokud se klasifikace umění nezbaví překo-
naného uměleckohistorického diskursu 19. století, počítače budou mít problémy se soudobými jevy umění. Po roce 
1990 byl výzkum státních institucí přerušen. Muzeum umění Benešov navázalo spolupráci s některými z jeho 
účastníků a dovedlo jej až do prakticky použitelného stádia. Tehdy již byly známy klady a zápory výsledky výzkumu 
CIDOC/ICOM, aby na ně mohlo být reagováno. Ve výchozí analýze výzkumu nechybělo ani srovnání s dalšími 
zahraničními systémy, např. se soustavou klasifikace umění Getty Institute nebo Kanadské národní galerie. 
V průběhu výzkumu byl vydáván sborník ARTSYSTEM, který umožňoval širší komunikaci mezi teoretiky umění. 
Pro praktické uživatele byla na závěr Asociací muzeí a galerií vydána příručka. AMG v té době prostřednictvím 
specializovaného pracoviště Moravského zemského muzea podporovala šíření softwaru DEMUS pro evidenci 
sbírkových předmětů. Toto pracoviště vytvářelo verze pro jednotlivé muzejní obory a ke spolupráci ve výtvarné 
oblasti vyzvalo Radu galerií ČR, protože galerie v AMG byly velmi málo zastoupeny. RG, jejímž členem Muzeum 
umění Benešov zatím nebylo, ale neměla potřebné specialisty, takže prací pověřila skupinu historiček umění zatí-
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žených diskursem odpovídajícím klasifikaci umění do 19. století. Moravské zemské muzeum tak vytvořilo aplikaci 
vykazující problémy, na něž upozorňoval Sandström, přesto, že mělo k dispozici kvalitní materiál výstupů výzkumu. 
Nechtělo se totiž dostat do konfliktu s tímto profesním sdružením. Databáze DEMUS šířené do většiny českých 
muzeí umění proto nejsou optimálně funkční, zejména pro oblast fotografie a nových médií. Na výzkumu pracovali 
především Mgr. Tomáš Fassati a PhDr. Petr Pavlovský, jeden z mála českých odborníků na taxonomii umění. Byly 
také velmi užitečně využity teoretické stati Prof. Jána Šmoka. Protože nevznikly na půdě společenskovědního 
pracoviště a historici umění k nim (neprávem) měli časté výhrady, poskytli jsme je nejprve k recenzi Ústavu umě-
lecké komunikace nitranské univerzity. Aplikace Šmokovy teorie na rozdíl od výše uvedených zdrojů vedla 
k vytvoření informačního systému funkčního i pro fotografii a nové média. 

 

Přínos výzkumu pro odbornou veřejnost: Možnost harmoničtější tvorby a užití počítačových databází o umění 

 Praktické užití výzkumu: správa sbírky, médiatéky a archívu, články v tisku, publikace 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

ARTSYSTEM 1, Benešov, 1990 
- Pavlovský, Petr: Pokus o taxonomické zařazení termínů užitá umění, umělecká řemesla a design 
- Pavlovský, Petr: Dělení, třídění a klasifikace umění 
- Fassati, Tomáš: Počítač to (sám) nevyřeší 
- Fassati, Tomáš: Návrh strukturování informačních systémů v oblasti kultury (výzkum ÚISK Praha) 
ARTSYSTEM 2, Benešov, 1990 
- Sandström, Sven and Åstrand, Folke: Documentation centre for modern schwedisch art 
ARTSYSTEM 3, Benešov, 1990 
- Sandström, Sven: Dokumentace umění se musí vymanit z 19. století 
(Tato řada vycházela ve spolupráci se Sekcí systematické teorie Čs. vědecké společnosti pro teorii umění ČSAV.) 
Fassati, Tomáš: Počítač to (sám) nevyřeší, Moravská galerie, Brno, 1990   
Fassati, Tomáš: Model oborového informačního systému fotografie a současná čs. praxe (In: Angelma č.3, Bene-
šov, 1990) 
Fassati, Tomáš: Manuál pro počítačovou dokumentaci sbírek umění, AMG, Praha, 1997 
Fassati, Tomáš: Počítačová dokumentace sbírek umění (In: Atelier, Praha, 1999) 
Fassati, Tomáš: Manuál pro počítačovou dokumentaci sbírek umění, Benešov, 2001 
 

INTERAKTIVNÍ DIDAKTICKÉ EXPOZICE MUZEÍ UMĚNÍ 

K překonání poměrně velké propasti mezi běžnou veřejností a soudobým vizuálním uměním mohou vést 
v zásadě dvě odlišné cesty – kolektivní, odborníkem řízená animace nebo individuální tichý kontakt s interaktivní 
pomůckou. Druhý postup přitom lépe odpovídá charakteru komunikace člověka s uměleckým dílem, které vzniká 
převážně při tichém kontaktu autora se sochou nebo obrazem v atelieru a je určeno tichému vnímání jednotlivce 
ve výstavní síni. Verbální komunikace o výtvarném díle je sice tradičním jevem, představuje však přeci jen „umělý 
obchvat“ přímého mimoslovního vnímání a může proto být příčinou mnoha umělých a zavádějících podnětů. 
Ještě dříve, než došlo v 90. letech k velké módě animací, začal se Tomáš Fassati po diskusích s pracovníky 
německých a francouzských galerií v roce 1980 zabývat interaktivními didaktickými exponáty, které svým fungo-
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váním přibližovaly podstatu některých jevů zrakového vnímání a prostřednictvím hmatového kontaktu pomáhaly 
překonávat zbytečný ostych laika před uměleckým dílem. Navazovaly mj. na interaktivní pomůcky pro výuku pří-
rodních věd, rozvíjených v té době např. technickými muzei. K prvým pokusným realizacím v galerijním prostoru 
v tuzemsku došlo sice už v 80. letech v banskobystrické Galerii F, reálné využití muselo ale počkat až na založení 
Muzea umění Benešov. Zde tvořily interaktivní pomůcky od samého počátku přirozenou součást muzejní učebny. 
Během 90. let došlo k vývoji mnoha dalších prvků a výsledky výzkumu, který probíhal ve spolupráci s katedrou 
psychologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, byly shrnuty v prvém rozsáhlejším sborníku. Ten obsahoval 
vedle teoretické analýzy problematiky také praktický návod na zhotovení interaktivních pomůcek. Sborník vydala 
pro česká muzea Asociace muzeí a galerií Praha. V rozšířené podobě pak vyšel také v rámci profesního sdružení 
Rada galerií ČR. Pracovníci Muzea umění Benešov referovali o této metodě také na celé řadě tuzemských semi-
nářů a sympozií zaměřených na edukační činnost muzeí. Pozitivní reakce veřejnosti vedly k dalšímu výzkumu, 
v rámci kterého byly připraveny speciální skupiny interaktivních pomůcek pro oblast typografie a fotografie. Práce 
přirozeně navazovala na badatelskou činnost muzea v oblasti praktické vizuální komunikace.  

 

Část benešovské interaktivní expozice věnovaná vnímání barev. 

Přínos výzkumu pro veřejnost: Možnost funkčnějšího vnímání uměleckého díla, snazší překonání zábran. 
 Praktické užití výzkumu: výstavy, edukce školních skupin, články v tisku, publikace 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Fassati, Tomáš: Skupinové a individuální aktivity učí návštěvníka muzea interpretaci umění, Praha, 1998 
Fassati, Tomáš: Interaktivní didaktické expozice muzeí umění, Benešov, 2002  
Fassati, Tomáš: Skupinové a individuální aktivity učí návštěvníka muzea interpretaci umění, Praha, 2005 
 
 
HISTORIE BUDOVY MUZEA UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV 
 
Budova muzea je zajímavou secesní architekturou, projektoval ji známý benešovský stavitel Marcel Dusil. V prv-
ním období sloužila okresní hospodářské záložně a okresnímu zastupitelstvu, ale již v této periodě se v její Šímo-
vě síni začaly konat výstavy výtvarného umění. Budova je zajímavým tématem pro výzkum jak z hlediska staveb-
ního, tak z hlediska aktivit v ní v minulosti probíhajících. Výzkumné práce probíhaly ve druhé polovině 90. let ve 
spolupráci s Ústavem dějin umění Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a prováděla je Anna Fassatiová. 
Výstupem byl níže uvedený text, který je připraven k vydání tiskem. 
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Přínos výzkumu pro veřejnost: Poznání kvalit secesní budovy, kterou díky její Šímově síni považují obyvatelé 

za nejkrásnější objekt města. Poznání kvalitních aktivit vytvářejících benešovskou tradici. 
 Praktické užití výzkumu: edukce školních skupin, přednášky, články v tisku, publikace, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Fassatiová, Anna: Historie secesní budovy č.p. 74 v Benešově (text závěrečné teoretické práce mimořádného 
studia na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze) Benešov, 1998 
 
 
ETIKA, PROFESNÍ KODEXY A MUZEA 
 
Etika je jedním z nejvýznamnějších témat umělecké tvorby, která tak reaguje na život společnosti. V přirozené 
souvislosti s tím, že problém etiky a jejích kodexů je aktuální v celé české společnosti a je potřebné připravovat 
přednášky a semináře pro veřejnost, vykrystalizovala také postupně specifická situace v profesním sdružení mu-
zeí umění – RG ČR. Jeho předsednictvo bylo stále častěji nuceno vyjadřovat se k různým situacím porušení 
etických pravidel zejména ze strany zřizovatelů muzeí. Odvolávání se na postoje české odborné veřejnosti, pro-
fesní zvyklosti nebo platnou legislativu se ukázalo v takových případech zcela nefunkční. Bylo by proto přirozené 
poukazovat na porušení konkrétních pravidel profesní etiky. V prostoru českých muzeí však byl k dispozici pouze 
převzatý etický kodex mezinárodního sdružení ICOM, který nebyl dostatečně komplexně pojat a opomíjel zejmé-
na mnohé vnější vztahy muzeí k veřejnosti a zřizovatelům. Zástupci Rady galerií na to opakovaně upozorňovali 
Asociaci muzeí, avšak ta neměla zájem s profesním kodexem příliš pracovat. Muzeum umění proto rozvinulo 
vlastní výzkum, který nakonec vedl k doplnění kodexu ICOM a přijetí dokumentu jako Profesního kodexu českých 
muzeí umění. Výzkumná práce spočívala jednak v analýze nedostatků stávajícího kodexu ICOM, jednak ve stu-
diu profesních kodexů jiných oborů lidské činnosti. Seznámení a porovnání s dalšími společenskými oblastmi bylo 
neobyčejně zajímavé a přínosné, neboť etika přirozeně stojí na společných základech. Umožnilo to mj. také pří-
pravy přednášek pro benešovskou veřejnost, např. o etice ve zdravotnictví, obchodu a dopravních službách 
(např. přednáška vedoucího ústavu lékařské etiky LF UK Mgr. M. Váchy ad.). V další fázi výzkumu byl formulován 
text potřebných doplňků kodexu ICOM a předložen k diskusi členům Rady galerií ČR. Ta probíhala pečlivě 
v delším časovém intervalu tří let. Připomínky byly do návrhu zapracovány a následně byl dokument na výročním 
zasedání RG přijat. Rada galerií jej pak vydala tiskem nejen pro své členy, ale také jako příklad pro jiné oblasti 
činnosti. Muzeum umění Benešov nadále sleduje problematiku, dokumentuje i další diskuse. O kodexu byly před-
neseny referáty na pracovních setkáních dalších organizací, např. Uměleckohistorické společnosti ad. Poté, co 
ministr kultury jmenoval pracovníka Muzea umění Benešov do svého poradního sboru pro Národní galerii a další 
muzea umění zřizovaná státem, jsou ministerstvu opakovaně předkládány návrhy, aby se profesní etikou sou-
středěně zabývalo. Vedoucím výzkumu byl Tomáš Fassati, spolupracovala Anna Fassatiová, institucionální spo-
lupráce Etické fórum ČR, pracovní skupina profesních kodexů. Výzkum probíhal v letech 2004 – 2008. 
 

 
 

Přednáška o etice ve zdravotnictví (Mgr. M. Vácha, vedoucí ústavu lékařské etiky LF UK Praha) 

 
Přínos výzkumu pro veřejnost: Možnost snazší orientace v sociálních vztazích, základ kvalitnějšího rozvoje 
komunity. 
 Praktické užití výzkumu: tvorba sbírky sociální reklamy, přednášky, články v tisku, publikace 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Sborník českých a mezinár. profesních kodexů oblasti umění, architektura, design, komunikace, Benešov, 2007 
Sborník českých a mezinárod. profesních kodexů oblasti zdravotnictví, obchod, doprava, služby, Benešov, 2007 
Profesní etický kodex českých muzeí umění, Praha, 2008 
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SOUČASNÁ LIDOVÁ HMOTNÁ KULTURA 
 
Život současné společnosti neovlivňuje jen profesionální vizuální tvorba, ale velmi silně také lidová tvořivost, která 
sahá od malby a kresby, přes grafický design i fotografii až k architektuře. Lidová tvorba druhé poloviny 20. století 
už neoplývá harmonií minulých epoch, protože její tvůrci nedokážou vyrovnaně vstřebat množství různých i rychle 
po sobě působících vlivů mnoha kultur světa a stále nově přicházejících dalších a dalších technologií. Současné 
lidové tvorbě je nezbytné věnovat pozornost, jak z hlediska analýzy jejího vzniku, tak při posuzování jejího vlivu 
na psychiku jednotlivce i život společnosti. K nejcitlivějším patří kontraverzní oblast přechodu mezi lidovou a pro-
fesionální tvorbou, pro niž je charakteristické předstírání neexistujících kvalit za účelem zisku, podbízení se úpad-
kovému vkusu a současně také zaujatá snaha o zpochybňování skutečných hodnot. Zatímco totalitní režim bránil 
průniku amatérismu do výroby a obchodu prostřednictvím schvalovacích komisí, v demokracii je k dispozici jen 
méně účinný nástroj odborné kritiky a vzdělávání veřejnosti. V rámci výzkumu byla provedena dokumentace, 
která se zaměřila zejména na část Benešovska – Voticko. Svébytnost pracovního postupu spočívala i v zahrnutí 
originální metody experimentálních zásahů do prostředí, u nichž pak byly dokumentovány reakce veřejnosti. Při 
analýze byly popsány procesy sociální koroze a regenerace. Výzkum byl konzultován se sociology Filosofické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, z nichž někteří jeho výsledky hodnotili velmi kladně. Pokus o spolupráci 
s dalšími českými sociology nebo etnology vyzněl naprázdno, mj. proto, že se tématu, často z důvodu jeho pod-
ceňování věnuje málo odborníků. Tento výzkum má průnik s průzkumem architektury 20. století Benešovska, 
zejména v dokumentaci trampských osad coby charakteristického fenoménu regionu.  
 

 
 

Vzhledem k tomu, že v některých prezentacích nelze jako negativní příklad používat konkrétní místní stavby,  
byla při výzkumu doplňkově použita i dokumentace z jiných částí republiky. Při tom je nutné sledovat  

regionální odlišnosti vycházející z místních podnětů. 

 
Přínos výzkumu pro veřejnost: Možnost lepší orientace v kvalitách volné i užité tvorby, získání vyšší schopnosti 

ocenění profesionálních kvalit tvorby. 
 Praktické užití výzkumu: přednášky, články v tisku, publikace, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Fassati, Tomáš: FOLK2000ART, Benešov, 2000 
Fassati, Tomáš: Za architekturou Benešovska 20. století krajinou vnější i vnitřní, Benešov, 2008 
 
 
OSOBNOSTI ČESKÉHO GRAFICKÉHO DESIGNU 
 
Výzkum vedoucí k dokumentaci díla je prováděn u žijících osobností českého grafického designu mj. i proto, že 
mnohé z nich svou práci nedokumentují ani ukládáním produktů své tvorby ve vlastní či institucionální sbírce, ani 
vytvářením soupisu. Při výzkumu jsou shromažďovány také existující texty o autorech, což podporuje možnost 
jejich srovnávání. V úvodu výzkumu byly připraveny dvě přehledné výstavy – žijících českých osobností grafické-
ho designu a autorů předchozí generace, prvé poloviny 20. století. Pro návštěvníky muzea jsou také k dispozici 
encyklopedické panely stálé expozice obsahující textové a obrazově dokumentační medailonky 24 osobností 
tohoto oboru 20. století. Výstupem výzkumného programu je vždy realizace výstavy a příprava katalogu, u něhož 
je kladen důraz na soupisy díla, jeho prezentace, zastoupení ve sbírkách i bibliografie. Ve volném umění či archi-
tektuře se tyto soupisy mohou jevit jako běžná práce, v grafickém designu při množství produktů vytvořených 
jedním autorem jde často o mimořádnou práci i proto, že je jinak opomíjena. Výzkum je užit také k doplňování 
sbírky grafického designu Muzea umění a designu Benešov. Část výstav byla reprízována v rámci mezinárodní 
přehlídky Bienále grafického designu Brno, kde tak byl založen stejnojmenný doprovodný prezentační cyklus. 
Výhledově se po realizaci jednotlivých katalogů předpokládá vydání souborné publikace, která však nebude jejich 
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prostým součtem. Koordinací výzkumu se zabývá Tomáš Fassati s Janem Rousem, ke zpracování jednotlivých 
osobností jsou vyzýváni externí historici umění, se soupisy často pomáhá knihovnice Polana Bregantová. Do 
souboru osobností jsou tvůrci vybíráni nejen z hlediska tradičních estetických hodnot, ale mnohdy také pro své-
bytnou sociální funkci jejich tvorby (Josef Válek, Jan Schmid, Joska Skalník). Další zpracované osobnosti, jimž 
dosud nebyl vydán soupisový katalog, byly: Rostislav Vaněk, Joska Skalník, Jan Schmid. Započato bylo zpraco-
vání autorů Clary Istlerové a R. V. Nováka. 
 

 
 

Výstava je vždy mj. mimořádnou příležitostí k osobnímu setkání s tvůrcem. Pro pracovníky muzea v jeho ateliéru, 
pro veřejnost na vernisáži. Jiří Šindler (na fotografii) například pak připravil pro žáky benešovské základní umě-

lecké školy v podkroví muzea speciální typografickou tvůrčí dílnu. 

 
Přínos výzkumu pro veřejnost: Možnost rozeznání skutečných kvalit tiskových produktů v běžném životě. 

 Praktické užití výzkumu: výstavy, tvorba sbírky, přednášky, články v tisku, publikace, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Janáková, Iva: Aleš Najbrt, bulletin výstavy, Benešov, 1996 
Fassati, Tomáš: Grafický design Karla Míška, tvorba a doba, bulletin výstavy, Benešov, 1997 
Minář, Emil: Jaroslav Sůra, bulletin výstavy, Benešov, 1997 
Janáková, Iva: Jan Solpera, bulletin výstavy, Benešov, 1997 
Javůrek, Josef: Jiří Rathouský, bulletin výstavy, Benešov, 1998 
Kundera, Ludvík: Václav Bláha, bulletin výstavy, Benešov, 1999 
Šetlík, Jiří: Josef Týfa, bulletin výstavy, Praha, 2000 
Rous, Jan: Zdeněk Ziegler, bulletin výstavy, Praha, 2001 
Primus, Zdeněk: Stanislav Kolíbal, bulletin výstavy, Benešov, 2002 
Rous, Jan: Josef Flejšar, bulletin výstavy, Benešov, 2003 
Rous, Jan: Jiří Šalamoun, bulletin výstavy, Benešov, 2004 
Kapusta, Jan: Jiří Šindler, Náchod, 2005 
Bregantová, Jolana: Milan Grygar, bulletin výstavy, Benešov, 2005 
Machalický, Jiří: Květa Pacovská, bulletin výstavy, Benešov, 2006 
Fassati, Tomáš: Josef Válek, bulletin výstavy, Benešov, 2007 
 
 
GRAMATIKA PRAKTICKÉ VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE 
 
Sběr dokumentace započal Tomáš Fassati už v 80. letech při svých cestách po Evropě. Jeho výsledky vedly 
k potřebě aplikace v domácím prostředí, stejně jako k vývoji dalších prvků mezinárodní vizuální komunikace. Prvá 
aktivita byla realizována v podobě komplexního orientačního a informačního systému města Banská Bystrica. Byl 
vytvořen ve spolupráci s městskými urbanisty a architekty. Nikdo v tu dobu neměl v tuzemsku kvalitnější systém, 
mj. proto, že do něj byly zahrnuty prvky informující o kvalitách životního prostředí. Ty vyvinul Fassati ve spoluprá-
ci s ekology z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, lékaři z hygienické fakulty UK a pracovníky Čs. úřadu 
pro normalizaci a měření. Tato národní instituce je pak v 90. letech poskytla k užívání zahraničním partnerům. Po 
pádu komunismu bylo možné pro další výzkum využít spolupráci s International Institute for Information Design 
(IIID), jehož českou pobočku Fassati založil. Odborný potenciál mohlo výhodně využít nově vzniklé Muzeum 
umění, k jehož přirozeným snahám patřily výzkum a výuka v oblasti teorie vizuální komunikace coby funkčního 
základu výtvarného/vizuálního umění. IIID, jehož centrum sídlí v nedaleké Vídni, poskytl české pobočce s velkým 
porozuměním zásadní pomoc. Mohly tak být zpracovány první české učební pomůcky této oblasti gramotnosti – 
slovníky a učebnice. Jejich elektronické verze brzy muzeum umístilo na web, aby byly k dispozici co nejširší části 
veřejnosti. Muzeum také připravilo ve spolupráci s Ústavem pro další vzdělávání učitelů kursy pro české pedago-
gy základních škol. Na rozdíl od gramatiky českého jazyka se totiž tato zatím ve školách nevyučovala. O stavu 
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výzkumu byly také připraveny přednášky, pro akademickou obec ve velkém sále Presidia Akademie věd ČR a pro 
zahraniční grafiky a teoretiky na sympoziu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. Muzeum rovněž 
vytvořilo výstavu, která byla po Benešově instalována na dvou místech v Praze a poté se stala specializovaným 
výukovým kabinetem muzea. Výzkum od 90. let spočíval především v mapování celosvětového stavu, z něj byly 
vybrány obecné komunikační principy a zobecněny další, užitečné pro běžnou praxi. Byly vyvinuty i některé další 
prvky a zdokonaleny stávající systémy, mj. v oblasti značení potravin a v ergonomii. Pro tuzemské užití byly zdo-
konaleny systémy pro cestující ve veřejné dopravě a silniční značky. Uvedené informace nesmí budit klamný 
dojem, že veškerý výzkum byl snadno aplikován do praxe a přinesl okamžitý efekt. Tomu bránila např. známá 
zkostnatělost vzájemné komunikace národních center pro normalizaci a měření stejně jako na druhé straně ne-
schopnost grafických designérů respektovat vědecké psychologické poznatky vnímání a komunikace. Výzkum 
proto posloužil více pedagogice (i andragogice) než praxi, i když ani zde nebyl jeho přínos zanedbatelný. Vedle 
vedoucího Tomáše Fassatiho se na práci podíleli zejména teoretik komunikace prof. Ján Šmok a designéři a 
pedagogové Jiří Rathouský a Dana Bleyová. S muzeem spolupracovali IIID, Česká ergonomická společnost, 
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Úřad pro normalizaci a měření, Úřad bezpečnosti práce a v posledním obdo-
bí i Psychologický ústav Akademie věd ČR. Koordinace výzkumu muzeem umění vytvořila z Benešova známé 
konzultační centrum vizuální gramotnosti. 
 

 
 

Přednáška v sále Presidia Akademie věd ČR, zleva Ing. A. Záruba, PhDr. M. Klivar a Prof. Dr. M. Kutílek. 

 
Přínos výzkumu pro veřejnost: Získání druhé gramotnosti, která se ve školách zatím neučí a v praktickém živo-

tě se jí člověk naučí jen omezeně a s chybami. 
 Praktické užití výzkumu: výstavy, stálá expozice, přednášky, články v tisku, publikace, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Fassati, Tomáš: Symboly pro identifikaci kvalit životního prostředí (In: Architektura ČSR, č. 3, Praha, 1988) 
Fassati, Tomáš: Piktogramy pro ekologii (In: Věda a technika mládeži č. 20, Praha, 1988) 
Fassati, Tomáš: Vizuální komunikace a životní prostředí (In: Sborník Mezinárodního sympozia Architektura a 
životní prostředí, Tatranská Lesná, 1989) 
Fassati, Tomáš: Mezinárodní normalizace grafického značení pro veřejnost (In: Sborník konference International 
Standard Organization, Praha, 1990) 
Šmok, Ján: Teorie umění a obsahové jednání člověka, Benešov, 1994 
Fassati, Tomáš: Slovník zrakového mimoslovního sdělování, Benešov, 1994 
Šmok, Ján: Teorie obsahového sdělování, Benešov, 1994 
Bulletin Institutu informačního designu 1995, Benešov, 1995 
Šmok, Ján: The human beings content behavior art, Benešov, 1996 
Bulletin Institutu informačního designu 1996, Benešov, 1996 
Fassati, Tomáš: Šipky z obklíčení, Benešov, 1997 
Bulletin Institutu informačního designu 1997 (In: Muzeum umění, Benešov, 1997) 
Fassati, Tomáš: Dictionary of visual communication, Benešov, 1997 
Bulletin Institutu informačního designu 1998 (In: Muzeum umění, Benešov, 1998) 
Fassati, Tomáš: Barevné a tvarové kódy v současné mezinárodní komunikaci (Sborník Mezinárodního sympozia 
grafického designu, Brno, 1998) 
Fassati, Tomáš: Gramatika praktické vizuální komunikace, Benešov, 1999 
Bulletin Institutu informačního designu 1999, Benešov, 1999 
Fassati, Tomáš: Vizuální komunikace v ekologii (In: Sborník Mezinárodního sympozia Praga natura, Praha, 2000) 
Fassati, Tomáš: Vizuální informační a orientační systémy v obcích (In: Veřejná správa č. 5/2002, Praha, 2002) 
Fassati, Tomáš: Vizuální gramotnost (In: Typo č. 3, Praha, 2003) 
Fassati, Tomáš: Praktická vizuální komunikace I-III, Benešov, 2006 
Fassati,Tomáš: Učebnice vizuální gramotnosti, Benešov, 2009 
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Fassati, Tomáš: Visual communication, Benešov, 2010 
Noga, Pavel: Vyšla učebnice praktické vizuální komunikace (In: Typo č. 42, s. 68, 69, Praha, 2010) 

FUNKČNOST SOUČASNÉHO ČESKÉHO GRAFICKÉHO DESIGNU 

Problematika funkčnosti grafického designu je velmi aktuální, neboť tato část užité tvorby silně ovlivňuje život 
společnosti. Otázkám funkčnosti se však málokdo věnuje. Problematika nemá svou tradici ani v Ústavu pro jazyk 
český AV ČR, ani na univerzitních pracovištích pro psychologii vnímání. Nejvýše se ještě čitelností textu zabývají 
vysoké školy připravující pro praxi grafické designéry, zde však nejsou pracoviště, natož specializované laborato-
ře propojující práci psychologů, typografů a sociologů. Není divu, že se v tomto směru veřejnost včetně novinářů 
na uvedené školy ani příliš neobrací s konzultacemi. Otázku funkčnosti – čitelnosti a srozumitelnosti – přímo 
souvisí s teorií vizuální komunikace, proto se v muzeu výzkum zaměřil i na ně. Obecně jsou zpracovány v učeb-
nicích vizuální komunikace, konkrétně však byly provedeny mnohé testy, které pomohly české veřejnosti v orien-
taci mezi kvalitami produkce grafického designu. Na samém počátku byly vybrány k posouzení soubory deníků a 
dalších periodik, grafické značky dopravců a česká platidla ve srovnání se slovenskými a připravovanými europla-
tidly. Muzeum se pak společně s IIID obrátilo na téměř čtyři desítky českých grafických designérů, mj. vysoko-
školských učitelů, aby předložené produkty hodnotili v rámci dané bodovací škály. Výsledky pak byly zveřejněny a 
nejlepším redakcím předána Institutem čestná uznání. Použitá metoda však vykázala jeden zásadní nedostatek. 
Názory hodnotitelů se v mnoha konkrétních případech natolik rozcházely, že by při jejich podrobném zveřejnění 
byla před laickou veřejností zásadně zpochybněna věrohodnost testování. Proto při dalších hodnoceních již neby-
la umělecká veřejnost využívána. Testy čitelnosti potom probíhaly podle průkazné technické metodiky, pro testy 
srozumitelnosti byl zpracován model systémové analýzy. Výsledky pak byly v tisku zveřejňovány společně popi-
sem metodiky testování. Hodnoceny byly například obaly potravin, grafický informační systém pro veřejnou do-
pravu, telefonní seznamy, jízdní řády, přehledy televizních programů ad. Po roce 2000 byla provedena dokumen-
tace ve světě používaných metod testování čitelnosti a vyvinuta další metoda nazvaná „Metoda IIID“. Obojí bylo 
publikováno v nejnovějším českém i anglickém vydání učebnice vizuální komunikace. 

 

Jeden z publikovaných výsledků testování. 

Přínos výzkumu pro veřejnost: Možnost orientace mezi praktickými a estetickými kvalitami tiskovin. 
 Praktické užití výzkumu: přednášky, články v tisku, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Fassati, Tomáš: Jak slouží svému účelu grafický design v ČR? (In: Muzeum, umění a společnost 2001, s. 44, 
Benešov, 2001) 
Fassati, Tomáš: Nejhorší obal začátku tisíciletí (In: Muzeum, umění a společnost 2001, s. 50, Benešov, 2001) 
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SOCIÁLNÍ REKLAMA 

Reklama je výrazným fenoménem, který ovlivňuje život společnosti. Pokud příliš zahlcuje vizuální prostředí člově-
ka, patří mezi psychický smog, který lze hodnotit především negativně. Zápornou vlastností běžné komerční re-
klamy je také její formální podbízivost a obsahová nepravdivost. Kvalitní společnost dokáže reklamu přiměřeným 
způsobem regulovat, i pak je ale zapotřebí ještě vyvážení jiným typem masově šířeného sdělení – sociální rekla-
mou. Ta se na rozdíl od komerční reklamy věnuje komunikaci o skutečných kvalitách, např. o etice, ekologii, este-
tice, ekonomii, ergonomii, zdraví, filosofii apod. V konečném důsledku lze konstatovat, že pokud by sociální re-
klama nabyla potřebné pozitivní síly, působila by natolik proti dílčím zájmům komerčních subjektů, že by se ji 
naopak tyto pokusili legálně či nelegálně omezovat. Jde o spojené nádoby, které zásadním způsobem ovlivňují 
život každé společnosti. Protože komerční reklama hraje (zejména v méně rozvinutých zemích) proti sociální 
reklamě přesilovku, zasluhuje si podporu. Tu může tvořit výzkum, který ověřuje funkčnost různých produktů nebo 
vytváření jejich studijních databází. K obojímu přikročilo Muzeum umění a designu Benešov v aktivitě zastřešené 
značkou „Jiná priorita“. Studijní dokumentace sociální reklamy se zaměřuje především na produkty s předpokla-
dem funkčnosti v českém prostředí. U mnoha z těchto produktů jsou pak provedeny testy funkčnosti (čitelnosti, 
srozumitelnosti a emočního potenciálu pro různé sociální skupiny a osobnostní typy). Testování se nachází ve 
stadiu rozpracovanosti a jeho výsledky nebyly zatím publikovány. Některé závěry jsou ale velmi zřejmé. Sociální 
reklama vytvářená grafickými designéry, zejména na praxi nezávislými studenty uměleckých škol, má vysokou 
estetickou úroveň, ale velmi malou funkčnost. V tomto směru často vznikají produkty, které jsou spíše svébytnou 
volnou tvorbou s náročným kódováním obsahu, než sociální reklamou. Funkční bývají naopak výsledky práce 
graficky nekvalifikovaných odborníků (ekologů, zdravotníků, ergonomů ad.), ty však zase postrádají výtvarnou 
úroveň. Produktů vyrovnaných kvalit stylových a funkčních je minimum. Výstupem výzkumu byla mj. výstava 
s názvem „Jiná priorita“, badatelům přístupný muzejní archív sociální reklamy a webové stránky. 

 

Přínos výzkumu pro veřejnost: Lepší orientace v etice současné společnosti a jejích kodexech. Pomoc při rozli-

šení funkční a nefunkční sociální reklamy. Lepší orientace ve spektru nabídky sociální reklamy. 
 Praktické užití výzkumu: výstavy, tvorba sbírky, testování v terénu, přednášky, články v tisku, publikace, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Fassatiová, Anna: Český web sociální reklamy (In: Atelier č. 7/2006, s. 2, Praha, 2006) 
Fassatiová, Anna: Sbírka sociální reklamy (In: Sborník sympozia Muzeum a změna, AMG, Praha, 2006) 

DESIGN PRO VŠEDNÍ DEN: ERGONOMIE JAKO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KVALITA DESIGNU 

Zatímco moderátor Marek Eben nedávno v úvodu udělování národních cen za design jen humorně připomenul, 
že krásný design většinou není moc funkční, americký teoretik Donald A. Norman zpracoval již v 80. letech 20. 
století rozsáhlou studii o neschopnosti velkého množství autorů produktů každodenní potřeby harmonicky uspo-
kojit potřeby jejich uživatelů, která je opakovaně vydávána ve velmi úspěšných knihách. Jde o důležitou a přitom 
zanedbávanou problematiku profesní etiky, kterou trh sám příliš neumí řešit. Jeho nezbytnou podporu musí tvořit 
odborná kritika, o níž se mohou opírat jak novináři ad. publicisté, tak celá veřejnost. Ergonomické vlastnosti vý-
robků jsou zatím oproti ekologickým v nevýhodě. Nevymezuje je striktní legislativa, jsou jen doporučeny 
v normách. Proto se kolem jejich testování netočí jako v ekologii velké peníze, kromě osvícených firem zůstává 
ergonomie zatím především prostorem vzdělávání a osvěty. Aby se mohla opírat o ověřená fakta, musí mít 
k dispozici pracoviště aplikovaného výzkumu, jakými jsou laboratoře ergonomie. Měly by být součástí mj. každé-
ho muzea, které věnuje designu. V Benešově byla taková výuková laboratoř založena v roce 2000 a postupně je 
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doplňována potřebnými testovacími a demonstračními pomůckami. V laboratoři je např. instalována videosoupra-
va pro srovnávací metody testování čitelnosti textu a grafických symbolů, jsou zde běžné měřící přístroje pro 
ověřování hladiny osvětlení a hluku, vlhkoměry, speciální teploměry nebo přístroje pro testování silových vektorů 
při obsluze běžného nábytku či domácích přístrojů. Je zde také ergometr pro testování výkonnosti oběhového 
systému nebo biofeedback pro ověřování a trénink ovládání stressových stavů organismu. Některé velmi aktuální 
testy jsou na přístrojovém vybavení téměř nebo zcela nezávislé. Byly tak ověřovány např. vlastnosti spotřebitel-
ských obalů potravin, zpracována problematika posuzování ergonomie klimatizace apod. Jde o oblast s velmi 
významným přínosem pro běžný život společnosti. Součástí výzkumu je shromažďování dokumentace různých 
oblastí ergonomie, aby vznikl praktický archív sloužící vzdělávání a osvětě směřované k laické veřejnosti. Vý-
zkum vede Tomáš Fassati. 

 

 

 
 

 

 

    
 

Silová měření související s funkčností nábytku: síla potřebná k posunu dveří, silový odpor opěráku. 
 
Přínos výzkumu pro veřejnost: Schopnost rozlišení skrytých vlastností výrobků, ochrana veřejnosti před dopady 

klamavé reklamy. 
 Praktické užití výzkumu: odborné konzultace pro veřejnost, přednášky, články v tisku, publikace, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Fassati, Tomáš: Design je více než jen estetika (In: Atelier č. 3/2009, s. 2, Praha, 2009) 
 
 
ERGONOMIE DESIGNU INTERIÉRŮ SOUČASNÉ ČESKÉ HROMADNÉ DOPRAVY  
 
Tento výzkum byl podnícen tristním stavem komfortu autobusové a železniční hromadné dopravy na Benešovsku 
v závěru 90. let 20. století. Muzeum umění a designu Benešov tehdy rozšířilo svou dlouholetou spolupráci s Ná-
rodním technickým muzeem také na jeho oddělení designu. Byl sjednán projekt společné výstavy „Cestování 
v pohodě“. Zatímco NTM pro ni připravilo podklady dotýkající se estetiky, MUD provedlo výzkum funkčnosti. Byly 
zdokumentovány a testovány všechny zastávky železnice na trati Benešov – Praha, jednotlivé typy vagónů uží-
vané v regionu podstoupily srovnávací test s vagóny nasazovanými monopolním dopravcem v jiných částech 
republiky. Test věnoval pozornost také profesionalitě chování personálu dopravce. Výzkum oblasti autobusové 
dopravy pracoval s aplikací systému hvězdičkového hodnocení. Výstava a k ní vydaný sborník byly prvními aktivi-
tami, které byly komfortu v dopravě na českém území věnovány. Odrazilo se to v publicistice, která věnovala 
tématu patřičnou pozornost. Zástupci obou muzeí byli např. pozváni do televizního studia na Kavčích Horách 
k besedě. Na druhé straně bylo zřejmé, že dopravci, zejména monopolní ČD, jsou velmi neradi, že dochází 
k nezávislé diskusi o kvalitách jejich služeb. ČD proto například zrušily plánovanou reprízu výstavy ve dvoraně 
svého generálního ředitelství a zabránily publikování jakýchkoliv informací v celostátním železničářském týdení-
ku. Nad výstavou měl neformální záštitu předseda parlamentní komise pro dopravu, jehož volební obvod zahrno-
val Benešovsko. Na vernisáži výstavy sdělil, že problém nerovnoměrného rozdělování financí řešících komfort 
v jednotlivých částech republiky pochází z různorodých politických tlaků minulých let a že se mu za dané situace 
jeví zcela reálné, aby konečně i na trať Praha – České Budějovice byly částečně nasazovány komfortnější rychlí-
kové vagóny. Stejně tak uvedl, že zná dostatečně situaci v ČD a nevidí důvod, proč by nové předměstské jednot-
ky nemohly být mezi prvními nasazovány také na spoje Praha – Benešov. Když po dvou letech poslanec zemřel, 
dočkali se obyvatelé regionu namísto lepších vlaků jen průhledných výmluv. Benešovská laická i odborná pražská 
veřejnost si však velmi cenila výsledků výzkumu, které umožňovaly zpochybňovat klamavé reklamní kampaně 
ČD. Muzeum umění proto naplánovalo na rok 2010 další akci věnovanou komfortu, s níž bylo spojeno pokračo-
vání výzkumu. Tentokrát se do ní vedle NTM zapojily další odborné subjekty – vědecká společnost pro ergonomii 
a VŠUP – škola vychovávající designéry, kteří projektují dopravní prostředky. Prvá část akce proběhla formou 
přednáškového podvečera v Benešově a věnovala se atraktivnímu tématu historie komfortu cestování. Druhá 
část, která se věnovala současnosti, proběhla v Praze. Nový výzkum umožnil postupné vydání trojdílného sborní-
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ku, který představuje komplexní informaci pro hodnocení kvalit veřejné dopravy. Je užitečný nejen pro občanská 
sdružení zabývající se ochranou práv cestujících, ale také pro veřejnou správu, která hromadnou dopravu objed-
nává a dotuje, ale neměla dosud k dispozici průkaznou metodiku hodnocení kvality služeb. Přínos výzkumu 
v roce 2010 potvrdili i účastníci odborné konference na dopravní fakultě pardubické univerzity, kde se zatím touto 
problematikou nezačali zabývat. Koordinátorem výzkumu byl Tomáš Fassati, účastníky za NTM Jana Pauly a Jiří 
Hulák, svými podíly přispěli zejména odborní pracovníci výzkumného ústavu kolejových vozidel, ČVUT ad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přínos výzkumu pro veřejnost: Schopnost rozlišovat mezi kvalitami nabídky dopravců a posoudit vztah kvality a 

ceny služeb. Ochrana před negativními dopady klamavé reklamy českých dopravců. 
 Praktické užití výzkumu: výstavy, přednášky, články v tisku, publikace, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Fassati, Tomáš: Cestování v pohodě, Benešov, 2002 
Fassati, Tomáš (ed.): Komfort české hromadné dopravy: I. Ergonomie komfortu. Ergonomická laboratoř, Bene-
šov, 2011  
Fassati, Tomáš (ed.): Komfort české hromadné dopravy: II. Ukázkové projekty studentů, Benešov, 2012  
Fassati, Tomáš (ed.): Komfort české hromadné dopravy: III. Kvalita současných českých realizací, Benešov, 2013  
 
 
OSOBNOST A SPOLEČNOST / PŘÍNOS OSOBNOSTÍ K ROZVOJI REGIONU 
 
Problematika vlivu osobností na rozvoj společnosti tvoří přirozenou součást teorie a dějin umění. Je však důležité 
moci také srovnávat přínos osobností světa umění s přínosem dalších typů osobností i jejich vzájemnou interakci 
při důležitých sociálních procesech. Muzeum umění se proto na toto téma výzkumu soustředilo již v polovině 90. 
let, která byla pro českou společnost charakteristická mj. svobodným návratem k uctívání odkazu osobností, jež 
předchozí totalitní režimy mezi léty 1938 a 1989 zakazovaly. Nejprve byly shromážděny životopisné údaje množ-
ství zajímavých lidí historie Benešovska. Poté byl ve spolupráci muzea a vedení města proveden výběr nejvý-
znamnějších osobností a následně radnice zadala malíři Zdeňku Jirouškovi vytvoření série jejich portrétů. Vznika-
ly několik let a byly poté vystaveny ve schodišťové hale radnice. Pro vernisáž zpracoval tehdejší starosta Ing. 
Mojmír Chromý malou studii o úloze osobností pro rozvoj společnosti. V 90. letech se radnice také snažila někte-
rým žijícím osobnostem udělovat čestné občanství a po nežijících pojmenovávat nové ulice. Nepodařilo se ale 
realizovat projekt známý z jiných měst, kde u tabulek s názvy ulic je připojena základní charakteristika dané 
osobnosti. V dalším období výzkum zintenzivnil a ve spolupráci s Evropským klubem Benešov bylo připraveno 
malé sympozium. Příspěvky jednotlivých referujících (z muzea to byli Hana Zákostelná, Anna Fassatiová a To-
máš Fassati) se zabývaly benešovskými osobnostmi různých oblastí lidské činnosti. Zajímavá byla analýza, kdo 
z Benešovska a proč se dostal do kvalitní encyklopedie Kdo je kdo a jaká je úroveň komerčních encyklopedií 
vycházejících u nás (Český almanach a česká verze Who is who). Zástupci vlašimských organizátorů také refero-
vali o charakteru udělování cen Blanický rytíř, které jsou určeny šiřitelům kultury regionu. Všechny příspěvky jsou 
shromážděny ve sborníku. Zajímavou částí výzkumu bylo v závěru prvého desetiletí 21. století téma „Jaké osob-
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ností rysy vedou především k zařazení mezi elitu národa“. Výzkum byl spojen také s hledáním konkrétních čes-
kých osobností minulosti a zejména současnosti. Dílčím výstupem byl níže uvedený sborník obsahující mj. citáty 
osobností. Další výzkum muzea se soustředil na identifikaci žijících mimořádných osobností Benešovska. Byly 
popsány náročné vlastnosti, jejichž součin činí daného člověka hodného označení „mimořádný“. Následně jsou 
hledáni konkrétní adepti a dokumentovány jejich životy. Vznikající archívní materiál má sloužit v budoucnosti, 
s časovým odstupem, který lépe prověří sledované hodnoty. Výzkum vede Tomáš Fassati. 
 

 
 

Zdeněk hrabě ze Sterbergu 

 
Přínos výzkumu pro veřejnost: Zvýraznění společenského přínosu skutečných osobností oproti formální slávě 

povrchně atraktivních populárních celebrit. 
 Praktické užití výzkumu: přednášky, články v tisku, publikace, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Přínos osobností rozvoji Benešovska, Benešov, 2007 
Fassati, Tomáš: Elita ateistického národa, Benešov, 2010 
 
 
HLEDÁNÍ SPECIFIK VĚTŠINOVÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI 
 
Tento výzkum tvoří protiváhu předchozímu. V něm definovaná elita může vést či jinak ovlivňovat masy, po mnoha 
stránkách se však bude od nich lišit. Zajímavou úvahou může být, zda charakterizovat národy spíše podle elit, 
nebo průměrné společnosti. V každém případě je však průměrný Čech cílem zájmu vzdělávací činnosti muzeí a 
je užitečné znát jeho vlastnosti. Použitelné analýzy tohoto typu sociologie muzejním pracovníkům příliš neposky-
tuje. Může na to mít vliv i veřejná diskuse o českých vlastnostech, která se specificky vyvíjí. Zajímavé je období 
od roku 1990, kdy si český národ nejprve pod heslem „nejsme jako oni“ idealisticky představoval nejbližší spole-
čenský vývoj své země. Po logickém vystřízlivění následovalo období skeptických kritik. Ty vadily některým poli-
tickým rádoby vůdcům, kteří začali mluvit o nesmyslném sebemrskačství Čechů. Další problémový vývoj (stoupá-
ní korupce, nedostatek občanské aktivity apod.) však odpůrce „sebemrskačství“ spolehlivě umlčel. Nyní už nejde 
o to, že nejsme na úrovni schopnějších Evropanů, ale zda na tom dokážeme něco v dohledné době změnit. 
K tomu samozřejmě může pomoci vhodné vzdělávání. Muzeum dlouho váhalo, zda a jak se takovým výzkumem 
zabývat. Postupně vykrystalizovala jeho nezbytnost, přičemž byla zvolena dostupná metoda. Budou postupně 
sbírány charakteristické citáty osobností, které se k vlastnostem našeho národa vyjadřují v médiích. Zkušenost 
dokládá, že bývají tak výstižné, že by jen těžko mohl rozsáhlý sociologický výzkum vést k přesvědčivějšímu vý-
sledku. Výzkum byl zahájen v závěru roku 2011 a budou se na něm podílet všichni pracovníci muzea. 
 

Přínos výzkumu pro veřejnost: Muzeum bude při lepší znalosti návštěvníků promyšleněji koncipovat vzdělávací 

programy. 
 Praktické užití výzkumu: příprava muzejních programů 

 Předpokládaný výstup výzkumu: sborník citátů osobností 
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ŠUMNÉ BENEŠOVSKO, TRAMPING 
 
Výzkum architektury Benešovska 20. století podnítilo několik faktorů. V prvém období po roce 1990 byl prováděn 
v rámci běžné dokumentace veškeré architektury regionu. Při prvé výstavě Architektura města Benešov se uká-
zalo, že v samotném sídle muzea existuje větší množství zajímavých staveb vzniklých po roce 1880 než v celém 
předchozím období. Byť architekt David Vávra natáčeli s režisérem Lipusem Šumný Benešov na pozvání našeho 
muzea, byli to především oni, kdo inicioval náš další, mnohem intenzívnější a rozsáhlejší výzkum v terénu. Ten 
pokračoval ještě po premiéře filmu v České televizi a byl zakončen vydáním knižního průvodce a ilustrované 
mapy „Šumné výlety z Benešova“. V závěrečné fázi došlo k užitečné spolupráci se středočeským pracovištěm 
Národního památkového ústavu, nepodařilo se ale přivést k životu spolupráci s centrem průmyslového dědictví na 
ČVUT. Výsledky výzkumu posloužily také pro průvodce architekturou 20. století Čech (vydavatelství Zlatý řez) a 
pro budování centrální databáze státní správy o hodnotných stavbách. Výzkum měl i dvě specializované větve. 
První byla věnována poválečnému žáku Le Corbusiera architektu Jaroslavu Vaculíkovi, který projektoval na Be-
nešovsku řadu sportovně rekreačních staveb a byl současně autorem řešení interiérů a soch. Hlavním zpracova-
telem tohoto tématu byl historik Matěj Kotalík, spolupracovali Petr Krajči a Jana Pauly z Národního technického 
muzea, kteří připravili v Benešově monotématickou výstavu. Výzkum s fotodokumentací na celém území bývalé-
ho Československa prováděl Tomáš Fassati. Kotalík pak zredigoval veškerý materiál pro knižní monografii, kte-
rou vydalo Muzeum umění a designu Benešov. Druhou specializovanou větví výzkumu byly trampské osady. 
Specifický český fenomén, jehož historie začala právě na Benešovsku, dal podnět vzniku lidové architektury a 
designu jako prvků svébytného životního stylu. Nikdy zatím nebyl důsledně etnologicky zpracován. Muzeum vy-
tvořilo podrobnou fotodokumentaci většiny osad a shromáždilo všechnu dostupnou literaturu k tématu. Nepodařilo 
se bohužel podnítit ke spolupráci moravské etnology, kteří se jako jedni z mála u nás trampingem zabývali. Spo-
lupracovala naopak známá fotografka „chatařství“ Veronika Zapletalová. Autoři výstavy v Národní galerii (2011) 
„Volný čas“ zahrnující tramping se naopak o benešovském výzkumu dozvěděli ex post a počítají se spoluprací na 
budoucích projektech. Jediné české muzeum (Jílové u Prahy) věnující se trampingu nemělo v době výzkumu 
žádného odborného pracovníka, který by téma zpracovával. Shromážděná dokumentace je k dispozici pro pří-
padné vytvoření stálé expozice na trase Posázavského pacifiku, vše je ale závislé především na místních obec-
ních úřadech a ochotě Českých drah. Je zvažována také verze expozice v jednom či více historických vagonů 
sdružení Posázavský pacifik. Materiál bude rovněž k dispozici očekávanému zpracovateli velké atraktivní mono-
grafie o českém trampingu. Výzkum v letech 2000 – 2006 vedl Tomáš Fassati.  
 

 
 

Z natáčení Šumného Benešova s arch. D. Vávrou před budovou muzea. 

 
Přínos výzkumu pro veřejnost: Orientace mezi kvalitami moderní architektury, zvýraznění jmen osobností tvůr-
ců, zviditelnění Benešovska a podpora jeho turistického ruchu. 
 Praktické užití výzkumu: výstavy, stálá expozice, televizní film, tvorba sbírky, přednášky, články v tisku, publi-
kace, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Fassati, Tomáš a Bleyová Dana: Benešov – památky a příroda (mapa), Benešov, 2005  
Bleyová, Danica: Šumné výlety z Benešova (mapa), Benešov, 2007 
Vávra, David a Lipus, Radovan: Šumná města, Praha, 2007 
Fassati, Tomáš: Z Benešova za stavbami 20. století krajinou vnější i vnitřní, Benešov, 2007 
Kotalík, Matěj a kol.: Jaroslav Vaculík – architekt, designér, výtvarník, Benešov, 2010 
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DĚJINY FAMU A TEORETICKÉ SPISY PROF. JÁNA ŠMOKA 

Muzejní sbírka fotografie, která v benešovském muzeu umění umožnila instalaci první stálé expozice tohoto mé-
dia u nás, dala podnět k různým výzkumům souvisejícím s fotografií. Mohou být užitečně užívány při lektorských 
výkladech provázejících návštěvníky expozice. V 90. letech také s muzeem spolupracoval známý teoretik fotogra-
fie Prof. Ján Šmok. Natolik podpořil odbornou muzejní práci, že je benešovská expozice fotografie uvedena jeho 
jménem. Šmok byl zakladatelem první vysokoškolské katedry fotografie u nás, až do 80. let 20. století proto výu-
ka tohoto média souvisela především s pražskou FAMU, kde působila řada předních českých osobností oboru. 
Bylo proto užitečné v rámci malého dokumentačního výzkumu shromáždit různé dokumenty související s historií 
této školy a prakticky je fixovat pro potřeby individuálního studia i výuky v „Sešitech historie FAMU“, které jsou 
laické i odborné veřejnosti k dispozici v několika českých knihovnách (MUD Benešov, Knihovna UPM Praha a 
Knihovna FAMU). Stejně tak došlo k soustředění různě rozptýlených, dnes už málo dostupných teoretických prací 
Prof. Jána Šmoka do několika svazků jeho sebraných spisů. Výzkum vedl Tomáš Fassati. Mezi externí spolupra-
covníky patřili mj. Prof. Ján Šmok, Prof. L. Baran, Prof. I. Bojanovský, Prof. P. Dias, Ing. Miroslav Němeček nebo 
Mgr. P. Vogelová. 
 

 
 

Profesoru J. Šmokovi je věnována stálá muzejní expozice historie fotografie. 

 
Přínos výzkumu pro veřejnost: Vnímání tvorby osobností fotografie v souvislosti s kvalitami školy, kterou mnohé 

absolvovaly. Vnímání funkce fotografie ad. umění v rámci sdělovacího procesu. 
 Praktické užití výzkumu: stálá expozice, tvorba sbírky, přednášky, články v tisku, publikace, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Fassati, Tomáš: Nestoři české fotografie konce 20. století – fotografové a učitelé, Benešov, 1997 
Fassati, Tomáš: Za historií katedry fotografie FAMU (In: Atelier 1/2006, s. 2, Praha, 2006) 
Fassati, Tomáš (ed.): Souborné vydání teoretických spisů Jána Šmoka I.-IV., Benešov, 2002 
 
Fassati, Tomáš (ed.): Dokumentační sešity historie FAMU 1 – 13, Benešov, 2008 – 2009  
(Ludvík Baran: JAK SE DĚLÁ NOVÁ ŠKOLA, 2008; MEDAILONKY OSOBNOSTÍ SPJATÝCH S FAMU, 2008; 
ŠKOLA MÚZ, 2008; Pavel Dias: FOTOGRAFUJÍCÍ FILMAŘI, 2009; Miroslav Němeček a Tomáš Fassati: JÁN 
ŠMOK, LEGENDA A SKUTEČNOST, 2009; KAUZA 40. VÝROČÍ KATEDRY FOTOGRAFIE FAMU, 2009; Pavlína 
Fogelová: ZAKLADATELSKÁ OSOBNOST PROFESORA JAROSLAVA BOUČKA, 2009; DOBA 60. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ FAMU, 2009; SEZNAM ABSOLVENTŮ A PEDAGOGŮ FAMU 1946-2006, 2009; ŠMOKŮV KARL-
ŠTEJN, 2009; Tomáš Fassati: POSLEDNÍ ROZHOVOR S PROFESOREM ILJOU BOJANOVSKÝM, 2009; 
VZPOMÍNKY OSOBNOSTÍ, 2009; ABSOLVENTI A UČITELÉ FAMU ZAKLÁDAJÍ STUDIUM FOTOGRAFIE NA 
SLEZSKÉ UNIVERZITĚ) 
 
 
UMĚNÍ A JOGA 
 
V rámci muzejního programu „Člověk a jeho duchovní rozměr“, který se zaměřuje především na západní tradici 
(křesťanství) a pravidelně se věnuje buddhismu, byla věnována také pozornost v Čechách jinak velmi rozšířeným 
aktivitám jógy. Za základ pro práci s veřejností posloužila originální studie Ajit Mookerjeeho ART YOGA z 80. let 
20. století, která byla publikována v bohatě ilustrované knize. Muzeum se dohodlo s vydavatelem na jejím užití 
pro výstavu „Jóga a umění“ a dále k tomu připojilo výběr z české abstraktní duchovní tvorby 20. století. Materiál 
výstavy byl zachycen ve sborníku ART YOGA, který byl pro studijní a výukové účely vytištěn v několika exemplá-
řích. Při té příležitosti se jevilo pro přednáškové účely zajímavé shromáždit také fotografickou dokumentaci histo-
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rie jógy (především 20. století) na českém území. Výzkum proběhl v polovině 90. let, organizoval jej Tomáš 
Fassati, spolupracovali Ing. Jiří Mazánek, Ing. Hana Zákostelná ad.  
 

 
 

Brahmanda, vejčitý kámen, ovál kosmické sféry, na němž jsou přirozené znaky  
zobrazující univerzální rozplozující a pronikající sílu Iingamu. Údolí Narmady, věk neznámý. 

 

Přínos výzkumu pro veřejnost: Možnost srovnání srovnání duchovní tvorby jedné výrazné azijské kultury 

s duchovní tvorbou vycházející z domácí, evropské tradice. 
 Praktické užití výzkumu: výstava, přednášky, články v tisku, publikace, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Art Yoga, sborník k výstavě, Benešov, 1998 

 
SOUČASNÝ ČESKÝ FOLKLÓR A KÝČ 
 
Soudobý folklór nemá ony pozitivní vlastnosti, na které jsme byli tradičně zvyklí u lidové tvorby minulosti. Je tomu 
proto, že lidový tvůrce nemůže harmonicky vstřebávat tak rychle se střídající a kulturně různorodé vlivy globální 
civilizace. Proto se často blíží úrovni kýče. Zatímco v totalitních zřízeních může fungovat (a u nás paradoxně 
přínosným způsobem v letech 1950-1990 fungovala) umělá regulace produkce kýče, ve svobodné společnosti 
reguluje jeho vznik a šíření pouze tržní mechanismus. Na vyspělosti dané společnosti pak záleží, nakolik bude 
ochotná za podbízivé povrchní produkty jejich autorům platit. Proto zde má nezastupitelnou úlohu vzdělávání 
veřejnosti, jehož součásti je také odborná kritika. Pro tyto účely je pod vedením Tomáše Fassatiho shromažďová-
na obrazová dokumentace.  
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Přínos výzkumu pro veřejnost: Možnost srovnání soudobého umění s lidovou tvorbou, schopnost rozeznat kýč 

a vnímat jeho sociální vazby a funkce. 
 Praktické užití výzkumu: specializované výstavy, přednášky, články v tisku, publikace, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Písemné výstupy zatím nejsou. 
 
 
VNÍMÁNÍ NAHÉHO TĚLA SOUČASNOU SPOLEČNOSTÍ 
 
Tato aktuální problematika propojuje jevy umělecké s mimouměleckými. Je proto velmi užitečné zkoumat její 
sociální souvislosti. Muzeum se zaměřilo na dokumentaci a analýzu vztahu současné české společnosti k umě-
leckému a mimouměleckému zobrazení nahého těla prezentovaném ve veřejném prostoru výstavních síní, tele-
vizního vysílání i prodávaných distribučních kopií (tisk, filmové záznamy apod.) a ve srovnání k tomu na doku-
mentaci nahého lidského těla na veřejnosti (specifické projevy oděvní tvorby na módních přehlídkách a v běžném 
životě, kultura volného těla v přírodě, lázních, specifické produkce a rituály – divadlo, barové produkce, kluby, 
večírky různých sociálních skupin apod.). Bylo shromážděno množství dokumentů zejména z období 1990 – 
2000. Došlo k jejich dílčí analýze, zatím bez publikovaných výstupů. K nejzajímavějším závěrům patří konstato-
vání, že česká populace je v tomto směru velmi tolerantním příjemcem a málo odvážným, resp. minimálně aktiv-
ním aktérem. Tolerance nesouvisí s existencí vyspělých svobodných osobností, ale spíše s celkovou lhostejností 
a pasivitou průměrného Čecha. Skutečnost, že Češi jsou slabými aktéry je ovlivněna mj. rozšířenější nadváhou 
domácí populace, ale současně dále komplikovanějšími vazbami, které nelze v tomto stručném přehledu výstižně 
popsat. Obnažování těla na veřejnosti je silně limitováno svébytným faktorem – rolí profesionality. Oboustranně je 
vnímání nahého těla na veřejnosti velmi usnadňující, když aktér má nějakou (nejlépe placenou) prezentační roli  
(herec, zpěvák, tanečník, striptér apod.). Svébytnou otázku hraje i vizuální styl různých oděvních doplňků a po-
můcek, kdy v některých oblastech téměř neexistuje vkusný produkt, jako kdyby nebylo vůbec náročné části veřej-
nosti. Organizace dokumentace Tomáš Fassati, odborné konzultace v 90. letech MUDr. R. Uzel. Na přelomu 
století přislíbila formou studentských prací spolupráci katedra kulturologie FF UK. Zatím k ní ale pro nezájem 
studentů nedošlo. 

 

 

 

Přínos výzkumu pro veřejnost: Pochopení funkce nahého lidského těla v soudobém umění, vizuální komunikaci 

i životě společnosti. 
 Praktické užití výzkumu: přednášky, články v tisku, publikace, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Výzkum zatím neměl zpracovány výstupy. 

 
ČESKÉ OSOBNOSTI A VÝTVARNÉ UMĚNÍ 
 
Vztah osobností veřejného života k výtvarnému umění může být nejen zajímavě sociálně vypovídající, ale také 
pro široké vrstvy silně motivující. Nejde jen o problematiku estetiky a humanitní vzdělanosti, ale také schopnost 
ekonomicky ukládat finanční prostředky do produktů, které je spolehlivě a současně silně zhodnocuje. Proto je od 
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roku 2010 shromažďována fotodokumentace bytových a pracovních interiérů zobrazující, jakým uměním se zná-
mé české osobnosti obklopují. Práci vede Hana Zákostelná. 
 

 
 

Pohled do bytu režiséra Otakáro Schmidta 

 
Přínos výzkumu pro veřejnost: Možnost lepšího rozlišení celkových kvalit známých osobností, motivace k po-
dobným pozitivním aktivitám. 
 Praktické užití výzkumu: přednášky, články v tisku, publikace, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Výstup zatím nebyl zpracován.  

INTERIERY SOUČASNÝCH ČESKÝCH HUDEBNÍCH KLUBŮ 

Některé hudební kluby, zejména v Praze, oplývají svébytným řešením interiéru, který ladí s jejich programovým 
zaměřením. Je zajímavé sledovat souvislosti mezi hudebním a architektonickým stylem. Od počátku 90. let pro-
bíhá fotodokumentace interiérů a sběr programových materiálů nejvýraznějších klubů. V archívu se zatím nachá-
zejí pražské kluby Radost, Roxy, Reduta, Mecca, Agharta, JazzDock ad. V některých mezitím došlo k úpravám 
interiérů, takže jde o vzácné dobové dokumenty. Zpracování bude provedeno podle potřeby výstupu ve spoluprá-
ci s muzikology. 

 

PhDr. Anna Fárová otevírá výstavu v klubu Radost, který pomáhala založit. 

Přínos výzkumu pro veřejnost: identifikace kvalit interiérů 

 Praktické užití výzkumu: výstava, publikace, přednášky na téma hudební a architektonický styl 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Výstup zatím nebyl zpracován. 
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SOUČASNÝ SUVENÝR V ČECHÁCH 
 
Každého přemýšlivého obyvatele České republiky napadne otázka, jakou charakteristiku naší země vyvozují 
cizinci z nabídky suvenýrů v turistických centrech. Jde o produkty užité tvorby, zčásti profesionální, zčásti lidové a 
mnohdy kýčovité. Tomu, kdo není lhostejný, jistě vadí, že je český prostor charakterizován nejen podbízivým 
brakem, ale také produkty, charakteristickými pro cizí území vzdálené stovky kilometrů na východ. V návaznosti 
na fyzickou okupaci sedmdesátých a osmdesátých let je tak (naštěstí jen) předstírána kulturní okupace. Skutečné 
kulturní vlivy, kterým se Češi podřizují, jsou spíše opačné – západoeuroatlantické. Pro vzdělávací činnost muzea 
je velmi užitečné znát původ typických suvenýrových produktů. Výzkum byl započat v závěru roku 2011, vede jej 
Hana Zákostelná a vedle pracovníků muzea se předpokládá spolupráce některých odborných pracovníků praž-
ského Uměleckoprůmyslového muzea. 
 

 
 

Přínos výzkumu pro veřejnost: Možnost rozeznat kvalitní produkty vztahující se ke skutečné národní identitě. 

 Praktické užití výzkumu: přednášky, články v tisku, publikace, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Zatím nebyl žádný výstup zpracován. 

SOUČASNÉ ČESKÉ SOCIÁLNÍ SKUPINY A DESIGN: STYLY, ZNAČKY A STATUSOVÉ PŘEDMĚTY 
 
Struktura kvalit (nejen) české společnosti je provázena vnější strukturou designu preferovaného a užívaného 
jednotlivými sociálními skupinami. Dokumentace by měla vést ke zjištění specifických kvalit designu vztahujících 
se k různým částem české společnosti a roli značkových výrobků. Následná analýza potom k popisu souvislostí. 
Výzkum byl započat v závěru roku 2011, vede jej Hana Zákostelná, vedle odborných pracovníků muzea se před-
pokládá spolupráce externistů. Téma je vhodné pro diplomové a doktorandské práce společenskovědních oborů. 
Výstupy výzkumu by měly sloužit především pro vlastní vzdělávací činnost muzea. 

 

Přínos výzkumu pro veřejnost: Poučení o vztahu kvalit společenských vrstev a hmotné kultury. 

 Praktické užití výzkumu: stálá expozice, tvorba sbírky, přednášky, články v tisku, publikace, web 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

Výstup zatím nebyl zpracován. 
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ORGANIZACE A EKONOMIKA ČESKÝCH MUZEÍ UMĚNÍ 

Aktuální téma bylo v nedávném období zpracováno některými autory, výstupy jejich výzkumu však obsahovaly 
zejména obecné úvahy vztažené k zahraniční praxi. V českém prostředí je ale velmi užitečné vycházet také ze 
srovnání jednotlivých tuzemských sbírkotvorných ústavů a obecné principy aplikovat do české sociální reality. 
Proto muzeum od poloviny 90. let podniká dílčí výzkumné kroky, které přímo využívá ve své praxi a dále také 
publikuje mj. jako součást textu výročních zpráv nebo do roku 2000 ve své ročence „Muzeum umění Benešov“ 
(např. výsledky sociologických průzkumů mezi návštěvníky muzea ad.). V prvém desetiletí 21. století byl pro tento 
účel také vydáván bulletin MUZEUM, UMĚNÍ A SPOLEČNOST, coby diskusní platforma profesního sdružení 
českých muzeí umění. Výzkum průběžně pokračuje i po roce 2010, vede jej Tomáš Fassati, spolupracuje Lenka 
Škvorová. 

Přínos výzkumu pro veřejnost: Organizační a ekonomická stabilizace muzea ve prospěch veřejnosti. 
 Praktické užití výzkumu: management muzea 

 Výběr z publikovaných výstupů výzkumu 

MUZEUM UMĚNÍ BENEŠOV, Benešov, 1997-2000 
MUZEUM UMĚNÍ A SPOLEČNOST, Benešov, 2001-2010 

 


