
 1 

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI V GALERIÍCH ČR A ZPŮSOBY 
JEJÍHO MĚŘENÍ – III. etapa  

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2014 
 

 
 
Třetí etapa projektu v roce 2014 pokračovala činností pracovní skupiny RG ČR pro práci se 
sbírkami ve složení Alexandra Brabcová, Ladislava Horňáková, Dagmar Jelínková, Michal 
Lazorčík, Alena Potůčková a Jana Svobodová. Nově činnost zahájila pracovní skupina v oblasti 
péče o návštěvníky a jejich zážitek ve složení Alexandra Brabcová, Olga Kubelková, Karin 
Šnajdrová Militká, Lucie Haškovcová a Dagmar Jelínková. 

 
A. Oblast péče o sbírky 

Pracovní skupina v oblasti péče o sbírky v rámci III. etapy zahájila vnitro oborovou diskuzi 
v RG ČR o základních standardech vydáním sborníku, shrnujícím dosavadní provedenou práci 
a výstupy v letech 2007 – 2013. Na jeho základě bylo stanoveno, který z vybraných 
modelových příkladů se stane doporučeným modelem pro úvodní kroky nastavení 
registračního/akreditačního systému RG tak, aby byl kompatibilní s evropským vývojem a 
potřebami členských galerií. Zvolen byl britský benchmarkingový systém Měřítka péče o 
muzejní, archivní a knihovní sbírky, zpracovaný Musems, Archives, Libraries Association, 
který byl vybrán, protože nabízí jednoduché rozlišení rozvoje instituce v třech stupních od 
základní přes dobrou k nejlepší praxi. Výsledný dotazník Měřítka péče o galerijní sbírky. 
Okruhy kontrolních otázek pro vlastní hodnocení členských galerií RG ČR (viz příloha č. 1)  
vznikl spojením zvoleného překladového materiálu s muzejními předpisy a praxí v ČR.  Byly 
do něj zakomponovány zejména ustanovení zákona o sbírkách muzejní povahy a metodické 
pokyny MK ČR. Jednotlivé úrovně – základní, dobrá a nejlepší praxe – dotazníku Měřítka péče 
o galerijní sbírky byly nastaveny v souladu s výsledky aktuální situace v členských galeriích 
RG, kterou pracovní skupina analyzovala v předchozích letech. Základní rovina tohoto 
dotazníku vyplňující galerii naviguje v rámci oblasti správy sbírek po všech nezbytných 
aspektech muzejní práce v ČR. Další dvě roviny pak ukazují další rozvojové aspekty, které 
odpovídají mezinárodním standardům, kam instituce směřuje nebo může směřovat v blízké 
budoucnosti.  
Na senátu RG ČR pak byla zahájena vnitřní diskuse k tomto materiálu, která bude pokračovat 
na jednáních jednotlivých komor rady v příštím období. 
 
Projekt Standardizace práce se sbírkami se v roce 2014 dostal do synergie s projektem 
Sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb, na kterém Rada galerií ČR participuje 
prostřednictvím svého členství v Unii zaměstnavatelských svazů (UZS). Probíhající 
formulování profesních standardů a akreditačních mechanismů „Sociální dialog“ doplňuje o 
definice kvalifikačních standardů a rámcových vzdělávacích plánů v pěti hlavních typových 
profesích důležitých v muzeu výtvarného umění (kurátor sbírky, edukátor, správce 
depozitáře, registrar, konzervátor/restaurátor uměleckých sbírek) a o základní pravidla 
obsazování vedoucích pozic. Dalším přínosem projektu UZS je zaměření pozornosti na 
sociální vyjednávání a další oblasti, které zatím v galeriích stojí na okraji zájmu, jako jsou 
moderní metody řízení. Projekt CZ.1.04/1.1.01/B9.00015 dotovaný z Operačního programu 
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Lidské zdroje a zaměstnanost, který bude ukončen v červnu 2015, počítá také se získáním 
know-how ze tří evropských zemí (Velká Británie, Německo a Nizozemí). Z těchto důvodů 
pracovní skupina zatím přerušila práci na pilotním metodickém listu a zformulování 
závěrečných doporučení a příkladů dobré praxe pro RG ČR, které byly plánovány v rámci 
grantu získaného na rok 2014. Oba výstupy budou přesunuty do agendy, kterou se budou 
pracovní skupiny RG ČR zabývat v roce 2015. 

 
Stěžejními výstupy práce za rok 2014 v oblasti péče o sbírky je tudíž vydaný Sborník 
závěrečných textů a překladových materiálů z grantových projektů RG ČR za léta 2007 – 
2013, který je důležitým podkladem pro vnitřní diskusi RG, a sestavený dotazník Měřítka 
péče o galerijní sbírky. Okruhy kontrolních otázek pro vlastní hodnocení členských galerií RG 
ČR. 
 

B. Oblast péče o návštěvníky a jejich zážitek:  

V oblasti péče o návštěvníky a jejich zážitek bylo cílem stanovit východisko pro další práci 
v oblasti akreditace vzdělávacích služeb, poskytovaných muzei umění a galeriemi ČR.  
Alexandrou Brabcovou byla zpracována plánovaná rešerše (viz příloha č. 2) existujících 
akreditačních/registračních systémů, zejména pro edukační práci z Velké Británie a USA. 
V rámci grantu MK ČR byl rovněž pořízen překlad akreditačního schématu Users and their 
Experiences (viz příloha č. 3) Arts Council England, které navazují na předchozí práci 
Accreditation guidance – section two: Collections, Tím budou přeloženy standardy ve dvou 
hlavních oblastech schématu, a to: Sbírky a Návštěvníci. Do budoucích let zbývá zpracovat a 
přeložit pouze třetí oblast, a to Zdraví organizace. 

Pracovní skupina v oblasti péče o návštěvníky a jejich zážitek na svých úvodních 
schůzkách, které vedla Alexandra Brabcová zjistila pro analýzu situace v ČR schází základní 
výchozí data pro práci. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto rozdělit práci na formulaci 
dotazníku na dvě základní oblasti, zejména kvůli šíři problematiky, množství dat, která bylo 
třeba shromáždit, a tím i pravděpodobné ochoty respondentů k vyplnění obsáhlého 
dotazníku. V roce 2014 byly tudíž zkoumány otázky související s postavením edukátora 
v muzeu umění a prostorovým, finančním, organizačním a materiálně technickým 
zabezpečením jeho práce.  Samotná oblast edukační činnosti a náplní práce byla přesunuta 
jako předmět zkoumání na rok 2015. Došlo tím k obdobnému vývoji jako v předchozí 
pracovní skupině pro sbírky, která byla obdobným způsobem rozdělena do dvou po sobě 
jdoucích let. 

 
Stěžejním výstupem práce za rok 2014 v oblasti péče o návštěvníka je elektronický 

dotazník, sestavený pracovní skupinou. Tento dotazník byl edukátory jednotlivých členských 
galerií ve spolupráci s Dagmar Jelínkovou vyplněn a pracovní skupinou vyhodnocen (viz 
příloha č. 4). Dotazník celkem vyplnilo 18 institucí z 28 členských galerií a muzeí umění Rady 
galerií České republiky, v deseti institucích, které dotazník nevyplnily pracuje minimum 
zaměstnanců nebo je galerie součástí jiné instituce. Tím pádem data, která jsme získaly, mají 
dostatečnou vypovídací hodnotu. Dotazník jsme nakonec rozdělily do dvou částí zejména 
proto, že personální zajištění edukátorské práce jsme potřebovaly zjistit i od placených 
externistů, kdežto materiálně technické zabezpečení zpracovávali pouze kmenoví 
zaměstnanci. Tímto rozdělením se tak dotazník stal přehlednějším pro všechny dotazované. 
Zároveň se nám podařilo zajistit dostatečný počet aktuálních dat, se kterými je možné dále 
pracovat.  



 3 

Pozitivní zprávou je, že oproti 90. letům ve všech dotazovaných galeriích pracuje 
nejméně 1 edukátor. Tato situace byla ovlivněna zejména vznikem Komory edukačních 
pracovníků při Radě galerií České republiky v roce 2004 a její pravidelnou činností, která 
umožňuje výměnu zkušeností, inspiraci i příležitosti, kdy se o vzdělávacích aktivitách 
v galeriích a muzeích umění začalo systematicky mluvit. Počet edukátorů v galeriích a 
muzeích umění ale neodpovídá velikostem výstavních ploch a stálých expozic. Téměř 
polovina edukátorů je navíc zaměstnána pouze na částečný úvazek nebo pracují 
v kumulované funkci, což neumožňuje rozšíření spektra programů na více cílových skupin a 
ani jejich další zkvalitňování, případně omezuje programy v dalších expozicích a výstavách.  

Alarmující je, že podle subjektivního odhadu současných edukátorů je obsazenost 
vzhledem k celkovému počtu expozic a výstavních ploch pro krátkodobé výstavy v průměru 
pouze 30%. Silné personální podhodnocení neposkytuje maximální využití edukačního 
potenciálu instituce. Práce ve stresu tak může způsobit snižování kvality vzdělávacích 
programů, vyhoření edukačních pracovníků, nebo dokonce odchod z pozice edukačního 
pracovníka například do školství, kde je vysokoškolské vzdělání a profesní zkušenost finančně 
zhodnocena. Všichni dotazovaní také uvedli, že k výkonu své činnosti musí využívat 
neplacenou činnost (přesčasy bez náhradního volna nebo finanční odměny) případně i 
zapojení jejich rodinných příslušníků, což ubírá celkové profesionalizaci oboru. 
Nejvýznamnějším zjištěním je, že všichni dotazovaní edukátoři, kteří jsou zaměstnanci 
institucí, mají nejméně vysokoškolské magisterské studium, někteří mají ukončené i 
navazující vzdělání, další si ho doplňují. I to je rozdíl od situace před rokem 2005.  

Největší překážkou dalšího vzdělávání jsou nedostatek financí a času. Z tohoto 
důvodu dotázaní raději volí jednorázové kurzy před dalším doplňujícím dlouhodobějším 
vzděláváním. Ve většině galerií mají edukátoři v oblasti dalšího vzdělávání i podporu vedení 
galerie nebo muzea umění, ke zlepšení musí dojít ve 40% z dotazovaných galerií. Z výše 
uvedeného je vidět, že nedostatek času  je významnou překážkou nejenom v dalším rozvoji 
vzdělávacích činností v konkrétních galeriích a muzeích umění, ale i při dalším vzdělávaní, 
které je v tomto oboru tolik potřebné. 

Je nutno také konstatovat, že novela sbírkového zákona 122/2000 Sb., která určila 
edukační práci jednou ze standardizovaných veřejných služeb a vešla v platnost již v roce 
2004,  není ani po deseti letech dostatečně naplňována, protože k jejímu zajišťování nebyly 
vytvořeny dostačující finanční a technické podmínky. Co se týká materiálně technického 
zabezpečení edukátorské práce je alarmující, že 36% prostorů pro edukační činnost je 
nevyhovujících a nepřipravuje se ani jejich rekonstrukce. Více než polovina dotázaných 
uvedla, že nemá vlastní ateliér ani dílnu a využívá přímo prostory výstav a expozic, knihovnu 
nebo pouze externí prostory. Tím jsou značně omezeny možnosti připravit náročnější 
vzdělávací programy a využívat i různé výtvarné techniky.  

Pouze 39 % všech těchto prostor je zcela bezbariérových, což neumožňuje práci nejen 
s handicapovanými, ale i se třídami, kde se objevuje třeba jen jeden handicapovaný žák. Část 
prostor, kde vzdělávací aktivity probíhají, také nemá dostatečnou kapacitu u pracovních 
stolů, což je vzhledem k současnému počtu žáků ve třídách výrazně limitující. 41% těch, kteří 
uvedli, že disponují dílnou nebo ateliérem, nemá tento prostor vybavený vodou a odpadem.  
Společným problémem je nedostatek místa  na dokumentaci prací, takže není možné 
dlouhodobě sledovat kontinuitu činnosti v galerii nebo muzeu umění. 

Větší část dotazovaných nedisponuje specifikovaným vlastním rozpočtem na 
vzdělávací činnost. V několika případech dokonce není rozpočet na vzdělávací činnost 



 4 

zajištěn vůbec. V těchto případech se řeší různými granty nebo jen na jednorázové akce po 
dohodě s vedením. Kromě času bylo financování uvedeno jako častá překážka. Granty na 
vzdělávací činnost jsou ojedinělé. Města mají nižší rozpočty a hodně žadatelů, takže tomu 
pak odpovídají i částky určené na granty. Vzhledem k tomu, že většina galerií a muzeí umění 
jsou krajská zařízení, o granty kraje žádat až na výjimky nemohou. Ministerstvo kultury ČR 
žádné granty v této oblasti nemá. Činnost řady nadací se omezuje jen na určitě geografické 
oblasti. Získat firemní sponzoring na tyto činnosti je obtížné. 

Edukační činnost se ve většině odpovědí významně podílí na celkové návštěvnosti 
galerií a muzeí umění. I z tohoto důvodu by jí měly být vytvořené odpovídající podmínky 
personální, finanční i materiálně technické. 

Vzhledem k velkému rozsahu dat, které potřebujeme shromáždit, jsme se rozhodli, že 
samostatný dotazník věnovaný vzdělávací činnosti v galeriích a muzeích umění zpracujeme 
v příštím roce.   

Závěry z tohoto šetření budou společně se závěry z druhého šetření, provedeného 
v roce 2015 porovnány se zahraniční praxí, prozkoumanou v rámci projektu UZS. Na tomto 
základě bude sestaven soubor minimálních standardů a doporučení v oblasti edukační práce 
a práce s návštěvníkem v muzeích umění ČR.  

 
Zpracovaly: 
PhDr. Alexandra Brabcová, PhDr. Dagmar Jelínková, PhDr. Olga Kubelková 


