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Analýza situace



• krajská instituce s 10 
výstavními prostory a 25-30 
výstavami ročně

• 7829 sbírkových předmětů

• 180 m dlouhá budova barokní 
koleje o třech patrech v Kutné 
Hoře (20 622 obyvatel v roce 
2018)

• východní hranice kraje půleného 
hlavním městem

• neexistující přímý spoj odkudkoli 
do Kutná Hora, město



Milníky Lektorského centra GASK
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Výstavní dramaturgie GASK
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/ Za 
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Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence, od 2017



Jiří Trnka: V zahradách imaginace, 2019-2020



Josef Svoboda - scénograf, 2021



Přesahy grafiky a Blackbox / Jan Kubíček: Řád a náhoda, 2021



Lektorské centrum GASK v Jezuitské koleji



druhé patro

první patro

přízemí



• 3 úvazky pro edukátorky s VŠ vzděláním 
pedagogického směru se specializací na výtvarné 
umění a další oborou profilací

• 2 výtvarné ateliéry, vizuální herny, dětský koutek, 
projekční místnost, knihovna

• kvalitní výtvarný materiál a pomůcky

• vlastní roční rozpočet LC GASK → koncepční příprava 
na dané období

• spolupráce s kurátory a knihovnou GASK na 
komentovaných prohlídkách a přednáškových cyklech



Výtvarný ateliér #1 ve středním křídle jezuitské koleje
od 2010

Výtvarný ateliér #2 v severním křídle jezuitské koleje
od 2018



Dětský koutek v přízemí jezuitské koleje 
podle návrhu Evy Koťátkové, od 2010

Vizuální herny v severním křídle jezuitské koleje 
podle návrhu Barbory Zachovalové, od 2013



GASK všem



GASK 
teens

• celoroční program 
pro SŠ studenty

GASK 
bez 

bariér

• programy a služby pro 
návštěvníky se specifickými 
potřebami

GASK 
plus

• komentované prohlídky, 
přednášky, besedy, projekce, 
komponované programy

GASK školám

• edukační programy pro školní 
skupiny / kurzy pro pedagogy s 
akreditací MŠMT

GASK 
dětem

• odpolední/letní 
výtvarné dílny 

GASK 
rodinám

• mezigenerační 
programy



• edukační programy s důrazem na 
mezipředmětové vazby 

• pracovní a metodické listy

• krajská výtvarná soutěž

• spolupráce s EDUzměnou

• akreditace MŠMT Edukační program k výstavě Petry Malinové
ve výstavním prostoru Café Fatal

Foto: LC GASK, 2019



Návštěvnost edukačních programů pro školní skupiny
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• ne/kroužek
• pololetní koncepce odpoledních výtvarných 

dílen zakončená výstavou ve vizuálních hernách
• 4 skupiny týdně pro 3 věkové kategorie
• spolupráce s umělcem (Jan Pfeiffer, jaro 2020)

• ne/tábor GASK
• letní výtvarné dílny pro děti a mládež
• 6 turnusů pro 3 věkové kategorie

• tvůrčí reflexe výstavního programu GASK i 
architektury jezuitské koleje v rámci Tváře 
baroka „Modrotisk“

v programu ne/tábora 2021
PERPETUUM MOBILE, k výstavě Adély Součkové

Foto: LC GASK, 2021



ne/tábor GASK 2021 PERPETUUM MOBILE
k výstavě Adély Součkové
Foto: LC GASK, 2021
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• celoroční koncept pro SŠ studenty 

• seznámení se všemi pracovními 
pozicemi a možnostmi uplatnění v 
GASK

• příprava a realizace vlastního 
projektu

GASK teens
Návštěva depozitáře, 2018

Foto: LC GASK



• Mezigenerační programy pro 
rodiny s dětmi od r. 2011

• Spolu…samoobslužný program od r. 
2016 pro mezigenerační dialog do 
stálé expozice, celkem 8 listů

• Vernisáže dětských programů 
(ne/tábor, ne/kroužek), od r. 2016

• GASK mini_mezigenerační
výtvarné hraní, od r. 2020

GASK mini k výstavě Jana Kubíčka Řád a náhoda
Foto: LC GASK, 2021



Mezigenerační program k dílu Tanec od Rudolfa Němce 
ze stálé expozice GASK  Stavy mysli / Za obrazem
Foto: LC GASK, 2017



• Spolu…samoobslužný 
program pro mezigenerační 
dialog do stálé expozice 
• celkem 8 dialogových listů
• od r. 2016

• rodiče s dětmi od 7 let

• Spolu…jezuitskou kolejí
• projekt Tvář baroka, 2020

• Spolu…výstavou
• Ladislav Šaloun
• Tváře expresionismu
• Miss Y

Dialogové listy Spolu…
2016 - 2020

Grafická úprava pro LC: Les Kanců



Dialogový list Spolu…jezuitskou kolejí
Tvář baroka, 2020

Foto: Petr Procházka
Grafická úprava listu pro LC: Les Kanců
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• haptické přepisy ve stálé expozici a k 
jezuitské koleji, audio průvodce, vonná 
instalace

• komentované prohlídky ne/jen pro 
seniory

• výtvarné dílny

• outreach program v Domově Barbora 
pro seniory Haptický přepis architektury jezuitské koleje

David Linek a Jakub Honetschläger, 2020
Foto: Petr Procházka



Vonná instalace v barokní lékárně
Petra Hlavatá a Lektorské centrum GASK, 2020

Foto: Petr Procházka
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• Tvář baroka – samostatný 
projekt napříč všemi cílovými 
skupinami

• Muzejní noc v GASK

• Zapni světlo pro Pešánka!

• komentované prohlídky, přednášky 
a besedy

• výtvarné dílny s umělci

• komponované programy 

• filmové projekce Zapni světlo pro Pešánka! 
Jan Stolín, 2019

Foto: Petr Procházka



Tvář baroka_projekce v  nikách_Osobnosti jezuitské koleje v barokní době 
Krutart, 2020

Foto: Petr Klapper



Tvář baroka_Ad maiorem Dei gloriam
Miroslav Táborský a Kamila Drtilová
interpreti audio průvodce jezuitskou kolejí 

Foto: Petr Procházka, 2020
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SWOT: před covidem/po covidu



vzdělání a praxe edukátorek LC GASK

oborové profilace 

kvalitní programová nabídka

systematický rozvoj projektů

rovnocenné postavení v instituci

dobrá spolupráce napříč odděleními

velkorysé teoretické i praktické zázemí

podpora vedení

kolísavá návštěvnost 2. st. ZŠ a SŠ

nejisté technické zázemí pro projekty nových médií 

náročnější dopravní spojení školy mimo KH

rozvoj projektů pro město a komunitu s grantovou 
podporou

rozvoj projektů pro skupiny návštěvníků se 
speciálními potřebami

vytvoření sítě dobrovolníků

další vzdělávání všech edukátorů v oboru speciální 
pedagogiky

finanční náročnost projektů založených na kvalitní 
multimediální technice a audio vizuálních 

výstupech

personální obměna
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Covid nám dal čas.



Tvář baroka_projekce v  nikách_Osobnosti jezuitské koleje v barokní době 
Krutart, 2020

Foto: Petr Klapper



Vonná instalace v barokní lékárně
Petra Hlavatá a Lektorské centrum GASK, 2020

Foto: Petr Procházka



Haptický přepis architektury 
jezuitské koleje

David Linek a Jakub 
Honetschläger, 2020

Foto: Petr Procházka



Covid změnil živý kontakt v zázrak.



Program Otisk v Domově Barbora, červen 2021
Foto: LC GASK



Covid nás naučil nebát se.



• pracovní a metodické listy nejen pro 
učitele výtvarné výchovy druhého 
stupně ZŠ

• motivační listy pro ZUŠ Kutná Hora 
podporující celoroční projekt



• výzva #1 pro ne/kroužkové děti k 
reinastalované výstavě Johany 
Střížkové The Great Oxidation
Event (březen 2021)

• výzva #2 dopisní tvůrčí akce (březen 
2021)

Reinstalace výstavy Johany Střížkové pro pohled zvenčí 
a přesun jednoho z objektů do nádvoří jezuitské koleje, březen 2021

Foto: LC GASK



• Spolu…ve stavu nouze 
instagramový seriál, březen – květen 
2020

• on-line GASK mini_us/pokoj 
výtvarné hraní, 1x měsíčně od ledna 
2021

• on-line Mezigenerační 
programy pro rodiny, 1x 
měsíčně od února 2021

on-line GASK mini 
k výstavě The Great Oxidation Event

Johany Střížkové, 2020
Foto: LC GASK



• Zapni světlo pro 
Pešánka!_instagramový seriál

• Tvář baroka
• prezentace realizovaných instalací a 

samoobslužných programů

• čtení úryvků z kapitol Zdenka Kalisty

• Podcast GASK 
Tvář baroka_projekce v  nikách

Osobnosti jezuitské koleje v barokní době 
Krutart, 2020

Foto: Petr Klapper



Závěr



• 10 let historie instituce v novém zázemí i se založením 
edukačního oddělení

• zkoumání terénu a ověřování nových možností pro kvalitní a 
efektivní práci Lektorského centra GASK 

• podpora odborné činnosti Lektorského centra GASK napříč 
odděleními instituce

• systém práce v rozsáhlé výstavní dramaturgii založený na analýze 
situace a vypracování strategického dokumentu



Karin Vrátná Militká

702 045 215 / vratnamilitka@gask.cz

mailto:vratnamilitka@gask.cz

