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• představení instituce

• vývoj edukační činnosti

• současné personální a 
materiálně technické 
zajištění edukačního odd.

• edukační pracoviště





● navýšení personálního 
stavu o asistentku 
edukačního odd.

✱ vznik GHMP ✱ vytvoření pozice 
galerijního edukátora
● zaměření na jednotlivé 

cílové skupiny
● vybudování okruhu 

externích lektorů

● navýšení
personálního stavu
na 3 edukátorky

✱ samostatné edukační odd.
● navýšení personálního 

stavu na 2 edukátorky
+ 1 knihovnice



výtvarný materiál 
z rozpočtu GHMP

výtvarný materiál 
od sponzorů

3 interní edukátorky
VŠ vzdělání 

výtvarná pedagogika

1 asistentka 
oddělení

profesionálka na 
administrativu

1 knihovnice
péče o čítárnu pro 

veřejnost a celý fond 
publikací GHMP

cca 10 externistů
ovládající různé 

specializace

Edukační centrum 
v Colloredo-

Mansfeldském paláci

Eko-ateliér v 
oranžérii 

v Trojském zámku

Čítárna a studovna 
v Bílkově vile 

ostatní zázemí pro 
edukaci 

sklady výtvarného 
materiálu v objektech 

GHMP

personální

materiálně 
technické



• přednášky, procházky a 
odborné komentáře 
k sochám ve veřejném 
prostoru

• mimořádné akce
(Trojské vinobraní, Víkend 
otevřených zahrad, Zažít 
město jinak, Open Square 
apod.)

• praxe, stáže pro SŠ + VŠ 
studenty, odborné 
semináře, konference

• všechny typy škol
(MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, 
GYM, VOŠ, VŠ) 

• rodiny s dětmi
• senioři
• znevýhodnění
• dospělí

• interaktivní prohlídky pro školy
• workshopy pro rodiny s dětmi, 

ateliéry pro dospělé a seniory, 
výtv. dílny pro děti a rodiče na 
MD a RD

• výtvarný kroužek pro všechny 
věk. kategorie

• akce pro znevýhodněné 
• workshopy s umělci
• kurátorské, autorské a lektorské 

prohlídky
• diskuse, debaty
• on-line edukační aktivity

(listy, videa)

hl. cílové skupiny typy akcí





otevřený kreativní
prostor 180 m²

kapacita 60 míst bezbariérový prostor

zázemí pro setkávání
odborníků, praxe studentů

přesahy k novým médiím, 
filmu a divadlu

laboratoř umění
pro široké spektrum
výtvarných technik



vybavení pro práci 
s keramickou dílnou

otevřený kreativní
prostor 200 m²

kapacita 60 míst bezbariérový prostor

zázemí pro setkávání
odborníků, praxe studentů

přesahy k ekologii
a environmentu

haptická výstava sochařských 
materiálů a haptické doplňky



klidný inspirativní prostor 30 m² kapacita 10 míst

fond - cca 5 800 knižních publikací
přesahy k literatuře, knižní tvorbě, 

ilustraci, grafice a písmu



• potřeba vlastní 
vzdělávací strategie

• realizace vzdělávací
strategie GHMP

• cíle vzdělávací
strategie GHMP



sladění se strategickými materiály města, kraje a České republiky

Odborné vedení: 
PhDr. Alexandra Brabcová 

Tým zpracovatelů:
Mgr. Lucie Haškovcová, Mgr. Markéta Slachová Goldová, 
Mgr. Kateřina Prokopová, Alice Lenská, DiS.Doba vzniku: 2017 – 2019

Projekt byl finančně podpořen grantem Ministerstva kultury ČR

standard 
pro muzeum umění

optimalizace
chodu (systém)

dlouhodobá udržitelnost 
kvality činnosti



Manuál 
předatelnosti

vytvořit koncepci 
externí lektorské 

činnosti

navrhnout funkční 
model efektivního 
využití externích 

lektorů

zajistit udržitelnost stávající 
kvality činnosti oddělení

nalézt řešení pro 
předání části agendy 

externím lektorům stanovit konkrétní 
postupy a metody 

efektivní spolupráce 
s externisty 

stabilizovat strukturu 
týmu externistů

s interními 
edukátorkami
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z koncepce strategie externí lektorské činnost

krátkodobé výstavy
(až 28 ročně)

programy ke stálým a 
dlouhodobým expozicím 

programy k objektům GHMP

veřejná plastika GHMP

zůstává interním edukátorům předatelné externistům

• interaktivní prohlídky pro školy

• sobotní workshopy 

• středeční výtvarný kroužek

• mimořádné akce • interaktivní prohlídky pro školy



• potenciál GHMP

• konkurenceschopnost

• pozice (rok 2019 vs. současnost)

• analýza edukačních a doprovodných 
programů GHMP



otevřený kreativní prostor 
pro setkávání s uměním

protiváha proti 
pasivnímu konzumu

možnost setkání 
s originálem, zážitek a potěšení

osobní rozvoj
a vzdělávání

odborný doprovod

aktuálnost „být stále zde“



GHMP má na starosti 
také veřejnou plastiku 
(cca 400 soch a sousoší)

1 4

6

2 3 5

7

+



1

4

6

2

3

5
1

2

3

4

5 6 UMÍSTĚNÍ BUDOV 
GHMP V PRAZE



A VE VEŘEJNÉM 
PROSTORU!!

EDUKACE V  
EXPOZICÍCH..

komplexní programová nabídka 
pro všechny cílové skupiny

vysoká kvalita 
vzdělávacích programů

atraktivní objekty 
a výstavy

profesionálně vybavené 
edukační pracoviště 

dlouhodobě navázané 
kontakty
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..VE VÝSTAVÁCH ..V ATELIÉRECH



• dospělí

• rodiny

• děti a 
mládež

• senioři

• turisté 

systematická práce s těmito skupinami:

všechny typy škol: 

• MŠ, ZŠ

• SŠ + gymnázia

• VOŠ, VŠ

• ZUŠ

• speciální školy

vzdělávací soustava

• družiny

• příměstské 
tábory

• univerzity III. 
věku

• další vzdělávání 
pedagogů 

mimoškolní a 
celoživotní vzdělávání 

individuální 
návštěvníci 

• mentálně, tělesně, 
zdravotně a 
sociálně 
znevýhodnění

• zahraniční 
návštěvníci

návštěvníci se 
specifickými potřebami 



TABULKA KONKURENCE / Praha červen 2017

počet prohlídky pro veřejnost programy workshopy workshopy pravidelný výtvarné besedy programy letní výtvarné 

kulturní instituce objektů autorské/kurátorské/ pro školy pro rodiny pro děti s výtvarný dílny debaty pro dílny pro děti

a expozic lektorské rodiči na MD kroužek pro seniory přednášky znevýhodněné

GHMP 7 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Národní galerie 10 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

DOX 1 ANO ANO ANO NE ANO NE ANO NE ANO

Galerie Rudolfinum 1 ANO ANO ANO NE ANO NE ANO NE NE

MHMP 14 ANO ANO ANO NE NE NE ANO ANO NE

Národní muzeum 16 ANO ANO ANO NE NE NE ANO ANO NE

UPM muzeum 1 + 1 ANO ANO NE NE NE NE ANO NE NE

Muzeum Kampa 1 ANO ANO ANO NE NE NE ANO NE NE

Meet Factory 1 ANO ANO NE NE NE NE ANO NE NE

Villa Pellé 1 ANO ANO NE NE ANO NE ANO NE NE

Leica Gallery 1 ANO ANO ANO NE NE NE ANO NE NE

NFA Ponrepo, Nákladové n. 2 ANO ANO ANO NE NE NE ANO NE NE

Národní divadlo 3 ANO ANO NE NE NE NE ANO NE NE

Pam. n. písemnictví 3 ANO ANO NE NE NE NE ANO ANO NE

Městská knihovna 40 NE ANO ANO ANO NE NE ANO ANO NE

Židovské muzeum 7 ANO ANO ANO NE NE NE ANO NE NE

Školská 28 1 ANO ANO NE NE NE NE ANO NE NE

Tabulka se týká kulturních institucí, které dlouhodobě a systematicky připravují doprovodné a edukační programy pro školy a veřejnost na území hl. města Prahy.



nadprůměrně výhodná 
dopravní dostupnost

konkurenceschopnost:
kvalitní nabídka programů

kvalitní zázemí 
výtvarných ateliérů

navázaná spolupráce s velkým 
množstvím škol

Praha 1
41,6 %

Praha 6
33,3 %

Praha 7
23,5 %

dlouhodobý rozvojový potenciál: kvalitní 
výstavy, objekty a veřejná plastika

GHMP jako prestižní výstavní instituce
s dlouhodobou tradicí edukace

32%
pražských

škol *

*Situace před 03/2020

Praha 1

Praha 7Praha 6
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Harmonogram předatelnosti 2020 2021 2022

Ganttův diagram I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. FÁZE: SESTAVENÍ STABILNÍHO TÝMU EXTERNISTŮ
1. úkol: zhodnocení aktuálního stavu externistů, identifikace potřebných externistů
realizační tým: interní edukátorky a asistentka
2. úkol: zkontaktování s potenciálními externisty
realizační tým: asistentka
3. úkol: realizace pohovoru a výběr vhodných kandidátů
realizační tým: interní edukátorky + asistentka
4. úkol: přijetí kandidátů a podepsání smluv
realizační tým: interní edukátorky + asistentka
5. úkol: vytvoření konceptu fungování stálého kvalitního týmu externích lektorů
realizační tým: vedoucí oddělení + asistentka
6. úkol: sestavení adresáře externích lektorů + sdílené tabulky prohlídek
realizační tým: asistentka
2. FÁZE: ZPRACOVÁNÍ FUNKČNÍHO MODELU A JEHO PRŮBĚŽNÉ OVĚŘOVÁNÍ
7. úkol: úvodní porada – setkání, stručné představení instituce, podrobné vysvětlení 
způsobu externí spolupráce, seznámení s interními edukátory i s asistentkou oddělení
realizační tým: interní edukátorky + asistentka
8. úkol: rozdělení okruhů a témat jednotlivým externistům dle jejich specializace
realizační tým: interní edukátorky + asistentka
10. úkol: zapojení externisty do provozu, představení objektů + odborné náslechy
realizační tým: interní edukátorky
11. úkol: předání materiálů a zprostředkování informací o výstavě, tipy na další zdroje
realizační tým: asistentka
12. úkol: realizace modelové vzorové prohlídky interní edukátorkou GHMP
realizační tým: interní edukátorky
13. úkol: komunikace s asistentkou – objednávání prohlídek školami, rozdělování a distribuce prohlídek
realizační tým: asistentka
14. úkol: kontrola externích lektorů během jejich prohlídky
realizační tým: interní edukátorky
3. FÁZE: UVEDENÍ PILOTNÍHO MODELU DO PROVOZU
15. úkol: prodloužení a rozšíření spolupráce na další prohlídky
realizační tým: interní edukátorky + asistentka
16. úkol: průběžné vyhodnocování po roce fungování
realizační tým: interní edukátorky + asistentka



SITUACE DO ROKU 2019 SITUACE PO 3/2020 
(OBDOBÍ PANDEMIE COVIDU-19)

silné stránky

slabé stránky

příležitosti

hrozby

• atraktivní objekty a výstavy

• konkurenceschopnost

• časové a personální limity

• online edukace

• spolupráce s dalšími institucemi
a partnery

• konkurenční instituce

• předmět výtvarná výchova na
periferii ve vzdělávání

• rozvoj online edukace

• získání nového publika

• ztráta skutečného kontaktu a 
interakce s artefakty

• rozvoj nových formátů v rámci
online edukace

• redukce praktické výuky – včetně
uměnovýchovných předmětů



• změna směřování strategie 
v rámci situace pandemie 
Covid-19



změna:

potřeba strategického myšlenísituace od března 2020

potřeba externích lektorů

okamžitý rozvoj online edukace

zůstává:

priorita skutečného zážitku 
návštěvníka v galerii

(setkání s originálem a příp. s umělcem)

zlepšení situace návrat k programové nabídce

pokračování v tvorbě online materiálů

+



• vize do budoucna



spolupráce s organizacemi a Magistrátem hl. m. Prahy 
v rámci integrace cizinců v ČR

Centrální knihovna Komory edukačních 
pracovníků Rady galerií ČR

principy evropské praxe a standardy 
edukační činnosti zpracované KEP 
Rady galerií ČR dle britských vzorů

potenciál atraktivních objektů a výstav GHMP a 
zázemí pro edukaci s přesahy k dalším oborům

další rozvoj online edukace



Děkuji za pozornost

Poděkování od Edukačního oddělení GHMP patří PhDr. Alexandře Brabcové 
za metodické vedení a postupy, zpětné vazby a průběžné konzultace a vedení GHMP.


