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Cílem projektu Vytvoření střednědobých strategických plánů pro práci s různými cílovými 
skupinami, včetně všech druhů handicapu v muzeích umění bylo podle projektové žádosti: 

- završit předchozí etapy práce na standardech pro edukaci v muzeích umění a na 
zpracování přístupů k práci s různými cílovými skupinami; 

- dát edukační činnosti v muzeích systémový základ, který umožní její plánování, 
komunikování a vyhodnocování. 

Pracovní skupiny byla složena z těchto edukátorů: Olga Kubelková, Karin Militká, Lucie 
Haškovcová, Petra Škachová, Lucie Kabrlová, Marek Šobáň, Klára Zářecká, Marcela 
Pelikánová a Marcela Štýbrová. Vedoucí projektu byla Alexandra Brabcová. 

Na začátku projektu byla sestavena pracovní skupina, která reprezentativně odrážela muzea 
různé velikosti. Zásadní podmínkou pro práci ve skupině bylo nejméně pětileté působení 
v instituci tak, aby členové pracovní skupiny byli schopni relevantně posoudit současný stav 
vzdělávacích aktivit v ostatních galeriích a muzeích umění, a zároveň dokázali zpracovat i 
validní, na aktuálních datech postavené strategie na pětileté období. 

Všichni ředitelé galerií a muzeí umění, v nichž se edukátoři ke zpracování strategie vzdělávací 
činnosti, (a tedy i k práci ve skupině zavázali), byli osloveni s tím, zda souhlasí s jejich účastí. 
Členové pracovní skupiny pracovali nad rámec všech svých pracovních povinností v galerii / 
muzeu umění dle svých časových možností. 

 
Účastníci obdrželi od vedoucí projektu PhDr. Alexandry Brabcové osnovu strategie pro 
zpracování a každý měsíc dílčí úkoly mezi jednotlivými semináři, k jejichž výstupům dostávali 
zpětnou vazbu od vedoucí projektu. Účastníci si také mohli zvolit, zda si chtějí zpracovat 
strategický dokument v základní verzi, která by byla méně časově náročná nebo si vytvořit 
modelový dokument, který jim bude sloužit jako zdrojový podklad pro všechny další budoucí 
verze. Většina účastníků se shodla na zpracování obšírných modelových verzí, přestože byli 
upozorněni na náročnost práce a nutnost jí věnovat mnoho hodin měsíčně nad rámec svého 
obvyklého pracovního vytížení. Zpětně lze konstatovat, že si vzhledem k absenci předchozí 
skutečnosti s tímto typem práce, nedokázali její náročnost realisticky představit. 

Metodika práce skupiny byla rozdělena do dvou podskupin, které se lišily mírou zapojení 
do 7 setkání v průběhu celého projektu: 
 

1. Jádrová skupina - tzv. učící se skupina, jejíž strategie vzdělávací činnosti, byly 
určeny k publikaci jako výstupy dobré praxe, a také k prezentaci edukačních 
strategií během závěrečné konference. Tato skupina prováděla analýzu své 
dosavadní edukační činnosti v jednotlivých místech svého působení a na 
základě toho formulovala vlastní samostatnou edukační strategii. Všechny 



strategie tak byly zpracovány „na míru“ konkrétním institucím s hloubkovou 
analýzou dosavadní činnosti a konzultacemi k jednotlivým problémům s PhDr. 
Alexandrou Brabcovou. Celkem se uskutečnilo 7 pracovních schůzek. 
 

2. Satelitní účastníci s různým typem účasti, kteří se z různých důvodů 
nezúčastňovali všech 7 setkání. Tím pádem se jednalo o ne zcela zasvěcené a 
pasivnější účastníky. Na jejich práci je možné doložit evidenci postupu práce 
skupiny v tomto roce a doložit na nich některé dílčí postupy či případná rizika 
strategické práce.  

 
V předchozích třech projektech, dotovaných granty MK, se pracovní skupiny Komory 
edukačních pracovníků Rady galerií České republiky zaměřovaly na zmapování podmínek 
k edukační práci - sumarizaci materiálně technického zabezpečení tj. např. na 
kvalifikaci vybavení edukátorského pracoviště, existenci samostatného ateliéru či prostoru 
pro edukační práci, zdroje financování edukační práce nebo vlastní vzdělání galerijních 
edukátorů. V kvalitativní části průzkumů byly pak vyhodnoceny programy v jednotlivých 
galeriích a muzeích umění a sjednocena základní terminologie z oboru edukace v galeriích a 
muzeích umění. 
 
Poslední projekt realizovaný v roce 2016 Vytvoření zásad prezentace a popularizace 
movitého kulturního dědictví v galeriích pak směřoval zejména k sumarizaci způsobů práce 
s návštěvníky s handicapem a na definování základní terminologie a rozdělení skupin 
handicapu a znevýhodnění v souladu s lékařskou a psychologickou terminologií. S těmito 
specifickými cílovými skupinami galerie a muzea umění běžně nepracují jako se školami a 
individuálnímu návštěvníky, proto bylo třeba definovat i specifika práce s těmito skupinami i 
podmínky, které jsou pro práci s těmito návštěvníky nezbytné. 
 
Z této metodiky vyšla pracovní skupina v roce 2017 při zpracování individuálních strategií 
vzdělávací činnosti pro konkrétní galerie, jejichž edukační pracovníci se zapojili do práce 
jádrové skupiny projektu. Na základě principů metodiky z roku 2016 bylo možné rozšířit 
okruh prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví v galeriích tak, aby pokrýval 
všechny návštěvníky, kteří galerie a muzea umění navštěvují, a zároveň identifikoval skupiny, 
které navštěvují tyto instituce pouze jednorázově a které je nenavštěvují z různých příčin 
vůbec. 
 
V rámci projektu Vytvoření střednědobých strategických plánu pro práci s různými cílovými 
skupinami, včetně všech druhů handicapu, v muzeích umění byly podrobně zkoumány 
všechny skupiny návštěvníků se specifickými potřebami, a to z pohledu četnosti spolupráce, 
dosavadní nabídky, potenciálu a limitů a spolupráce s těmito skupinami, konkurenčního 
prostředí v místě, případně i regionu, a strategie další spolupráce včetně způsobu plnění. Tím 
byla získána podrobná data, která nebyla doposud v takovém rozsahu v muzejní sféře 
souhrnně získávána. 
 
U každé cílové skupiny jsme si určili, jakým způsobem ke všem přistupovat tak, abychom 
data a zvolené prostupy byli schopni vzájemně mezi sebou porovnávat. To znamená, že bylo 
třeba shromáždit některá hloubková data z oblasti edukační práce, která se do této doby 
v galeriích a muzeích umění nesbírala ani pro zřizovatele, ani pro výroční zprávy, ani pro 



NIPOS. Většina evidenčních a pokladních systémů institucí není nastavena na sledování 
návštěvnosti z hlediska cílových skupin. Zpětný sběr chybějících dat byl velmi náročný. 
Potřebné údaje bylo nutno dohledat, dopočítávat a vzájemně porovnat z různých evidencí. 
Všechny argumenty jsou tak podloženy relevantními daty, která jsou metodicky jednotná pro 
všechny cílové skupiny ve všech zpracovávaných edukačních strategiích. Vytvořili jsme tak 
přístup, který umožní v budoucnu lépe sledovat vývoj práce s jednotlivými cílovými 
skupinami v institucích i pro potřeby zřizovatelů (pokud se rozhodnou tuto metodiku 
přijmout). 
 
V oblasti galerií a muzeí umění žádné samostatné strategie pro vzdělávací činnost neexistují. 
Pro jejich provázanost se strategickými rozvojovými dokumenty veřejné správy bylo potřeba 
prostudovat, a následně i do jednotlivých vzdělávacích strategií včlenit validní odkazy ke 
strategickým dokumentům v oblasti kultury a vzdělávání na úrovni měst, krajů i celé 
republiky. Tím, že členové pracovní skupiny pracují v galeriích a muzeích umění v různých 
krajích, bylo možné porovnat v těchto oblastech celou řadu strategických dokumentů.   
 
Skupina si musela osvojit zejména jazyk, formulace a logiku těchto dokumentů, které 
doposud ve své práci nevyužívala. Klíčové bylo seznámení s Dlouhodobými záměry vzdělávací 
soustavy kraje, Strategií rozvoje kraje nebo města, v němž instituce sídlí. Tento cíl byl 
sledován se záměrem využít v budoucnu zpracované strategie jako přílohu o žádání 
prostředků z vícezdrojového financování a prokázat návaznost na plnění cílů poskytovatele 
finanční podpory. 
 
Závažnou překážkou se ukázala skutečnost, že pro účely této analytické části, tj. zpracování i 
vnějších dat, jimiž jsou:  

- relevantní strategické rozvojové dokumenty veřejné správy;  

- data o struktuře a rozložení cílových skupin v rámci vzdělávací soustavy v okruhu 
působnosti a dopravní dostupnosti a jejich porovnání s dosavadní činnosti (tj. 
zhodnocení dopadu vzdělávací a volnočasové činnosti galerie na jednotlivé cílové 
skupiny v průběhu uplynulých pěti let. 

nebylo možné řadu potřebných údajů a dat dohledat. Protože však byla pro potřeby 
analytické části nezbytná, nezbývalo než vše spočítat a dohledávat z dalších nepřímých 
zdrojů. To bylo také hlavní příčinou, že se do výsledné podoby podařilo dopracovat pouze tři 
modelové strategie. Další zůstaly v rozpracované podobě a podle zájmu konkrétních institucí 
budou dokončeny při individuálních konzultacích v roce 2018. 

Vzhledem k objektivní obtížnosti zjišťování řady dat práce na strategiích vzdělávací činnosti 
byla dokončena až v samém závěru kalendářního roku, proto se nepodařilo v roce 2017 
uskutečnit prezentace výsledků projektu a plánovaný závěrečný seminář. O tomto faktu bylo 
Ministerstvo kultury informováno dopisem ze dne 2. 10. 2017.  Z tohoto důvodu byla také 
vrácena na účet ministerstva částka 36.500,- Kč. 
 
Zpráva o tom, s jakými problémy jsme se při zpracování strategií vzdělávací činnosti 
setkávali, a zejména o problémech při shromažďování dat v galeriích a muzeích umění, byla 
přednesena na sněmu Rady galerií České republiky. V roce 2018 po ukončení projektu 
plánujeme na náklady Rady galerií České republiky uspořádat závěrečný seminář pro 



zájemce ze všech uvedených cílových skupin projektu. Pro tento seminář byl připraven 
adresář kontaktů pro jednotlivé cílové skupiny. 
 
VÝSLEDKY PRÁCE NA VVYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÝCH STRATEGICKÝCH PLÁNŮ PRO PRÁCI 
S RŮZNÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI VČETNĚ VŠECH DRUHŮ HANDICAPŮ, V MUZEÍCH UMĚNÍ 
  
Každý z členů jádrové pracovní skupiny RG ČR v rámci přípravy svého strategického plánu 
zformuloval rozvojový dokument pro jednotlivé cílové skupiny, s nimiž galerie systematicky 
pracuje. V rámci seminářů byla zpracována jednotná typologie cílových skupin, která využila 
práce s předchozích let (typologie znevýhodněných skupin) a z tvorby dotazníkových šetření. 
Cílové skupiny byly shodně pro celou skupinu sjednoceny do 4 kategorií (vzdělávací soustava, 
mimoškolní aktivity a celoživotní vzdělávání, individuální návštěvníci a skupiny se 
specifickými potřebami). 
 
Jednotliví členové pracovní skupiny zjišťovali aktuální data nezbytná pro zpracování edukační 
strategie podle konkrétní situace v místě působení edukačního pracoviště, příslušných 
městských a krajských strategií rozvoje, vzdělávacích a kulturních strategií, konkurenčních 
subjektů apod. Pracovní skupina zpracovala i konkurenční prostředí u jednotlivých cílových 
skupin, které je v řadě případů nezanedbatelné. Zejména v případě školních skupin čelí 
instituce velké konkurenční nabídce. 
 
Zároveň byly zkoumány v rámci časových možností standardy dostupnosti galerií a muzeí 
umění, a to zejména teritoriální dostupnost. Tato zkoumání přinesla překvapivá data o 
vztahu mezi teritoriální dostupností a programovou nabídkou instituce, kde se ukazuje, že 
pokud je vzdělávací program pro školy atraktivní, nehraje vzdálenost takovou roli. 
 
Dalším pozitivním zjištěním, které se vztahuje k Programu pro kulturu Rady Evropy, je, že 
z identifikovaných 36 cílových skupin, kterými se pracovní skupina zabývala v různých 
stupních intenzity spolupráce – pravidelná, jednorázová, doposud nenavázaná - se zjistilo, že 
zpracovatelé finálních strategií cíleně spolupracují s většinou z těchto cílových skupin, a 
s některými (vzdělávací soustava) systematicky. 
 
Všechna data, která byla v průběhu projektu získána budou sdílena v rámci Komory 
edukačních pracovníků Rady galerií České republiky, a dále s nimi bude pracováno. Tři 
modelové strategie vzdělávacích činností v galeriích a muzeích umění budou dále sloužit pro 
zpracování dalších strategií.  
 
Metodické postupy, připravené v procesu práce (např. práce se strategickými dokumenty či 
přístup ke zpracování tabulek) budou edukátorky zapojené do projektu, a v případě zájmu se 
zřizovateli galerií, kterým tento projekt přináší nový – systematický – pohled na plnění 
koncepčních úkolů muzejní rozvojové koncepce do roku 2020 v oblasti edukační práce. sdílet 
s kolegy v rámci Komory edukačních pracovníků. Cíle projektu, se i přes důvody uvedené v 
této zprávě, podařilo z velké části splnit. 
 
Zpracovala Alexandra Brabcová a Olga Kubelková 
 
 


