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

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2015 
 

 
Čtvrtá etapa projektu v roce 2015 pokračovala intenzivní činností dvou 

pracovních skupin RG ČR. Skupina pro oblast péče o návštěvníky a jejich zážitek 
působila ve složení Alexandra Brabcová, Olga Kubelková, Karin Militká, Lucie 
Haškovcová a Dagmar Jelínková. Souběžně pracovala také skupina pro správu sbírek ve 
složení Alexandra Brabcová, Ladislava Horňáková, Dagmar Jelínková, Michal Lazorčík, 
Alena Potůčková a Jana Svobodová. 

V rámci grantu MK ČR byly rovněž pořízeny překlady akreditačního schématu 
Accreditation guidance, section 1 -  Organisational health, který se týkal zdraví 
organizace a navazoval na překlady, které máme připravené z předchozích let, dále pak 
Standards for Museum Exhibitions and Indicators of Excellence, což jsou standardy pro 
pořádání výstav a ukazatele jejich vynikajících výsledků a ICOMOS Charter for the 
Interpretation and Presentation of Cultural Heritage – charta ICOMOS pro interpretaci a 
prezentaci kulturního dědictví. Tím jsou přeloženy standardy ve všech třech hlavních 
oblastech schématu, a to:  Sbírky, Návštěvníci a Zdraví organizace. 
 
A. Oblast péče o návštěvníky a jejich zážitek   

V oblasti péče o návštěvníky a jejich zážitek bylo cílem roku 2015 pokračovat v 
další práci v oblasti akreditace vzdělávacích služeb, poskytovaných muzei umění a 
galeriemi ČR.   

Příprava dotazníku Edukativní činnost galerií a muzeí umění Rady galerií České 
republiky 

Pracovní skupina v oblasti péče o návštěvníky a jejich zážitek se snažila na svých 
schůzkách, které vedla Alexandra Brabcová (externí expertka), sjednotit pojmosloví 
vzdělávacích činností v muzeích umění a galeriích, protože bylo potřeba podchytit celou 
vzdělávací oblast tak, abychom nepominuli v připravovaném dotazníkovém šetření 
žádnou zásadní součást vzdělávací práce. Cílem práce bylo navázat na aktivity 
v předchozím roce, kdy jsme zjišťovali data v oblasti personálního, finančního a 
materiálně technického zajištěním edukační práce v členských galeriích Rady galerií 
České republiky (dále jen RG ČR), a zmapovat rozsah vzdělávacích činností i různorodost 
vzdělávacích programů pro jednotlivé cílové skupiny. Hlavním úskalím této práce bylo 
roztříštěné a nejednotné pojmosloví, které se někdy používá nesprávně. Pracovní 
skupina si byla vědoma potřeby jeho sjednocení a výkladu k připravovanému dotazníku, 
aby z něj ve výsledku nevycházela zavádějící data. Bylo důležité nejenom shromáždit 
data o rozsahu vzdělávacích činností v muzeích umění a galeriích, která se doposud 
shromažďovala jen útržkovitě za určité vzdělávací oblasti, ale i kvantifikující informace, 
které dále mohou sloužit pro argumentaci při profesionalizaci oboru muzejního 
edukátora. 

Dotazník byl poměrně rozsáhlý, protože bylo potřeba u většiny otázek zjišťovat 
kvantifikující data. Většina respondentů však uvedla, že si při jeho vyplňování uvědomili 
svůj možný potenciál jak v nabídce vzdělávacích programů pro různé výstavy i expozice, 
tak i ve speciálních nabídkách programů pro různé cílové skupiny. Bohužel z důvodů 
personálních a finančních, i když o tomto potenciálu Komora edukačních pracovníků ví, 
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není často možné ve stávajícím personálním zastoupení nabídku služeb pro veřejnost 
rozšířit. Velice proto potěšila skutečnost, že respondenti jednoznačně uvedli jako 
prioritu vzdělávací programy před zážitkovými a zábavními, které jsou na přípravu 
zpravidla mnohem jednodušší.  
Z důvodu rozsahu a pro usnadnění vyplňování a následného vyhodnocování byla opět 
zvolena forma elektronického dotazníku, který byl v dispozici od konce srpna. Po celou 
dobu bylo možné členy pracovní skupiny kontaktovat s jakýmikoliv dotazy a 
nejasnostmi tak, abychom skutečně zjistili data, která je možné porovnávat.  

Vyhodnocení dotazníku Edukativní činnost galerií a muzeí umění Rady galerií 
České republiky 

Dotazník celkem vyplnilo 17 institucí z 27 členských galerií a muzeí umění RG ČR. 
V několika institucích došlo v průběhu léta k výměně na postu edukátora, a ti pak často 
neměli k dispozici data, která byla potřebná k vyplnění dotazníku. Některé galerie jsou 
také organizačně spojené s muzeem, kde je pochopitelně práce trochu odlišná než 
v galeriích a muzeích umění, která jsou primárně zaměřena na oblast výtvarného umění. 
Ve výsledcích jsou však reprezentativně zastoupeny galerie a muzea umění s různými 
zřizovateli i z různě velikých sídelních míst (viz přílohu č. 1 Sumarizace výsledků 
dotazníkového šetření Edukativní činnost galerií a muzeí umění Rady galerií České 
republiky).  

V dotazníkovém šetření se ukázalo, že velká část programů vychází ze znalosti 
Školních vzdělávacích plánů a Rámcového vzdělávacího programu, a vzdělávací nabídku 
tak připravuje v souladu s těmito dokumenty na různých stupních celé školské soustavy. 
Naprostá většina vzdělávacích programů se také odehrává přímo v návaznosti na školní 
výuku v době vyučování. Majoritní počet vzdělávacích programů je koncipován přímo na 
práci s  originály výtvarných děl, což zvyšuje exkluzivitu těchto programů, kterou 
samotná školská zařízení nemohou nikdy nabídnout. Ukázalo se, jak významná je 
dlouhodobá kontinuita v edukační práci i znalost místní komunity. Právě edukátor 
přichází do přímého kontaktu s celou řadou cílových skupin, a často se tak stává 
v kontaktu s veřejností de facto reprezentantem své instituce. 

Informace, které jsme z tohoto dotazníkového šetření získali, napomohou RG ČR 
v další práci, při které bude možné se opírat jak o výsledky letošního, tak i dvou částí 
loňského dotazníku. Významné bylo i doplnění knihovny o specializovanou literaturu 
zaměřenou na práci s vybranými cílovými skupinami. Tím, že jsou shromážděna aktuální 
data personálního, finančního, materiálně technického zabezpečení edukační práce a 
shrnuty údaje o edukační činnosti členských galerií a muzeí RG ČR je Komora 
edukačních pracovníků velice pružně schopna reagovat na požadavky, které vzejdou 
z Koncepce rozvoje muzejnictví v letech 2015 – 2020. 

 
B. Oblast péče o sbírky 

Pracovní skupina v oblasti péče o sbírky v rámci IV. etapy projektu využila 
materiály shrnuté ve Sborníku závěrečných textů a překladových materiálů z grantových 
projektů RG ČR za léta 2007 – 2013 (RG ČR, 2014). Pokračovala v obou liniích projektu, 
které byly předmětem žádosti o grant na rok 2015: 

1) vnitrooborová diskuze o základních standardech na základě materiálů 
mapujících zahraniční praxi v Británii, Holandsku a Německu, doposud 
zpracovaných podkladů a získaných dat z členské sítě s cílem připravit 
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kvalifikované podklady pro MK ČR v oblasti novely zákona 122/2000 Sb. za 
oblast galerií a muzeí umění; 

2) práce na manuálu dobré praxe v oblasti uložení a konzervace sbírek 
výtvarného umění, který zahrne jak etické a odborné standardy ICOM, tak 
metodiky MK ČR a doporuční zjištěná porovnáním se zahraniční praxí. 

Dotazník Měřítka péče o galerijní sbírky 
Počátkem roku byl členským galeriím RG ČR distribuován dotazník Měřítka péče 

o galerijní sbírky. Okruhy kontrolních otázek pro vlastní hodnocení členských galerií RG 
ČR, který pracovní skupina vytvořila v předchozím roce na základě britského 
benchmarkingového systému Měřítka péče o muzejní, archivní a knihovní sbírky. Byly do 
něj zakomponovány zejména ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. o sbírkách muzejní 
povahy a příslušné 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 ČR, kterou pracovní skupina 
analyzovala v předchozích letech. 

Vyhodnocení dotazníku Měřítka péče o galerijní sbírky 
Dotazník ze 27 členských galerií/muzeí umění vyplnilo celkem 24 institucí. Získané 
podklady z dotazníkové akce byly vyhodnoceny a výsledky zpracovány ve volně 
přístupné aplikaci pro on-line dotazníky a ankety SURVIO (viz přílohu č.2 - Měřítka péče 
o galerijní sbírky  –  Vyhodnocení). Dotazníková akce generovala některá překvapivá 
zjištění, svědčící o kvalitě péče o sbírky v galeriích, z nichž vyplyne práce na nové 
hierarchizaci standardů. 

Zahraniční zkušenosti 

Práce skupiny se intenzivně prolínala s projektem Sociální dialog v oblasti kultury 
a sociálních služeb, číslo projektu CZ.1.04/1.1.01/B9.00015 dotovaného z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, na kterém RG ČR participovala prostřednictvím 
svého členství v Unii zaměstnavatelských svazů (UZS). Formulovala v něm mimo jiné 
profesní standardy pro pět hlavních typových pracovních pozic důležitých pro 
činnost muzea výtvarného umění (kurátor sbírky, edukátor, správce depozitáře, 
registrar, konzervátor/restaurátor uměleckých sbírek). 

Vybraní členové pracovní skupiny se zúčastnili tří zahraničních cest do Velké 
Británie, Nizozemí a Německa (viz přílohu č. 3 - Sborník zkušeností s vedením sociálního 
dialogu ze zahraničních cest. Galerie, knihovny, sociální služby. KZPS ČR, 2015).  

Standardy péče o sbírky a příprava manuálu 
Zkušenosti získané srovnáním se zahraniční praxí posloužily skupině jako 

podklady pro formulování návrhu standardů péče o sbírky a manuálu dobré praxe.  
Pozornost byla zaměřena na tyto oblasti:  

1. Strategie správy sbírek 
2. Připravenost na rizikové situace 
3. Monitoring a kontrola prostředí v místech uložení a prezentace sbírkových 

předmětů 
4. Péče o zachování sbírkových předmětů (konzervování, restaurování) 
5. Deponování a uchovávání sbírkových předmětů 
6. Manipulace se sbírkovými předměty a jejich používání 
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7. Prezentace sbírek  
8. Výpůjčky sbírkových předmětů 

Návrh standardů byl stručně představen na Sněmu RG ČR v Roudnici nad Labem 
(GMU 21. – 22. 9. 2015). V roce 2016 bude návrh dopracován a podroben schvalovacímu 
procesu v RG ČR. Výsledky této práce RG ČR postoupí Odboru ochrany movitého 
kulturního dědictví, muzeí a galerií MK v rámci spolupráce a konzultací při naplňování 
úkolů schválené Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na léta 2015 – 2020.  

Na zpracování tohoto úkolu navázala příprava Manuálu dobré praxe v oblasti péče 
o sbírky. Skupina vytvořila jeho osnovu (viz přílohu č. 4), kterou v roce 2016 také 
předloží k diskusi a připomínkám členským galeriím RG ČR. 

Vzhledem ke změnám dotačních podmínek MK ČR na rok 2016 nemohla RG ČR 
podat pro tuto oblast žádost o dotaci. Přesto bude pracovní skupina ve své práci 
pokračovat, tak, aby mohla naplnit hlavní dlouhodobý cíl: Přispět k nastavení základních 
mantinelů rozvoje galerií, který je v souladu s vývojem muzejnictví v Evropě a je 
schopen zajistit konkurenceschopnost a udržitelnost profesionálních kontaktů včetně 
vzájemné spolupráce galerií České republiky s jejich zahraničními partnery. 
 
ZÁVĚR 

V rámci dosavadního trvání celého projektu, který byl zahájen v roce 2012, se RG 
ČR podařilo shromáždit velký soubor dat a dokumentů, jejichž analýzy i navržená 
doporučení jsou v souladu s hlavními úkoly aktuální Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR 
na léta 2015 – 2020. RG ČR se tím stala dostatečně kvalifikovaným partnerem Odboru 
ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK a může dobře naplnit dílčí 
úkoly, které jí v rámci Koncepce muzejnictví byly určeny, např. v záměru zřízení Registru 
muzeí a galerií, Stanovení rámcových standardů kvalifikované péče o sbírky muzejní 
povahy nebo Spolupráce muzeí a galerií s vysokými školami při koncipování edukačních 
aktivit. 
 
Zprávu zpracovali:  Olga Kubelková, (část A. Oblast péče o návštěvníky a jejich zážitek včetně přílohy), 
Alexandra Brabcová (část A. – příloha - interpretace výsledků dotazníkového šetření), Dagmar Jelínková, 
Alena Potůčková, Laďka Horňáková, Jana Svobodová, Michal Lazorčík (část B. Oblast péče o sbírky) 
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