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1. Úvod 

 Kultura je nezbytnou podmínkou lidského ţivota ve společnosti a patří tedy k velmi 

frekventovaným slovům našeho běţného slovníku. Je to jakýsi návod na jednání nebo postup 

v určitých situacích, do kterých se člověk dostává v průběhu ţivota. Důleţitou součástí 

kultury jsou právě muzea a galerie. Muzea a galerie mají nemalý význam pro individuální 

rozvoj občanů, do určité míry jsou schopny ovlivnit vzdělanost, vztah občanů k městu a kraji, 

vyuţívání volného času, budoucí výběr profesní kariéry a samozřejmě také mohou příznivě 

ovlivňovat společenský ţivot. Celý svět se velmi rychle mění. Mění se technologie, způsoby 

komunikace, v podstatě veškerý ţivotní styl. Muzea a galerie však zůstávají mostem  

nebo prostředníkem mezi minulostí, přítomností a budoucností, mezi našimi ţivoty a příběhy 

lidí, kteří ţili před námi, mezi kulturami, národy a lidmi.  

 Cílem této bakalářské práce je popsat postavení a financování muzeí a galerií v naší 

české společnosti. Záměrem současně je i přijít na to, jak a zda vůbec vnímá dnešní 

společnost existenci muzeí a galerií. Jsou-li to pouze kulturní instituce, do kterých si člověk 

chodí prohlédnout díla všech moţných typů, tvarů, struktur od různých malířů, sochařů, 

grafiků, architektů nebo jakýchkoli jiných umělců anebo mají nějaký hlubší význam.  

 Bakalářská práce se krom úvodu a závěru skládá z dalších tří samostatných kapitol, 

které jsou dále rozděleny do několika podkapitol. 

 Po úvody tedy následuje druhá kapitola, která se věnuje postavení muzeí a galerií 

v České republice. Tato část se blíţe zaobírá obecným pojetím muzeí a galerií v České 

republice a ohlíţí se i zpátky na samotné počátky tohoto oboru. Jsou zde definovány základní 

pojmy, se kterými obor pracuje. V kapitole je dále popsána legislativa, koncepce a celkový 

rozvoj českého muzejnictví, počínaje údaji o počtu muzeí a galerií a konče čísly  

o návštěvnosti. Součástí je také povídání o Asociaci muzeí a galerií ČR, o jejich aktivitách  

a seznámení s dalšími organizacemi, které se zabývají tímto oborem. 

 Třetí kapitola se zabývá financování českých muzeí a galerií. Tento oddíl blíţe 

popisuje jednotlivé rozdělení finanční zdrojů na veřejné, soukromé a zahraniční zdroje 

financování a konkrétně se zaobírá jejich institucemi a prostředky. V neposlední řadě je tato 

kapitola věnována přiblíţení vlastního rozvoje finančních zdrojů jednotlivých muzeí a galerií, 

jako je vybírání vstupného od návštěvníků, komerční činnost a poskytování sluţeb.  

 V poslední, tedy ţurnalistické části, je sestavena krátká anketa, která zjišťuje, jaký 

vztah mají lidé k muzeím a galeriím, tedy jestli je navštěvují, jak často a podobně. Anketní 

otázky byly poloţeny čtyřem respondentům. Dále obsahuje tato ţurnalistická část dva 
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rozhovory. Jeden je veden s Věrou Vahalíkovou, galeristkou ve Slezskoostravské galerii a ten 

druhý je proveden s Markétou Palowskou etnografkou Ostravského muzea. Oba rozhovory 

jsou vedeny podobným směrem, zaměřují se na samotnou práci obou ţen, na koncept galerie 

a muzea, na finanční stránku těchto institucí atd. Celý tento oddíl uzavírá úvaha na téma 

návštěvnost muzeí a galerií v České republice. 
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2. Postavení muzeí a galerií v České republice  

 Kultura je v nejobecnějším významu chápána jako označení stavu určité úrovně ţivota 

člověka a společnosti, na níţ se podílejí všechny civilizované národy světa, i kdyţ jejich 

konkrétní kultury mohou vykazovat velké rozdíly. Kultura je povaţována za součást naší 

národní identity a je vnímána jako nehmotná podstata, která zvyšuje kvalitu ţivota  

a spolupracuje na vytvoření respektovaných hodnot. První, kdo pouţil pojem kultura a zařídil 

tak, ţe se tento výraz dostal do slovní zásoby naší moderní civilizace, byl Marcus Tullius 

Cicero, který latinským slovem „cultus”, označujícím pěstování, popisoval záleţitosti 

související s duchovními činnostmi. 
1
 

 Podstatnou část našeho kulturního bohatství tvoří právě muzea a galerie, které mají 

důleţité dokumentační, umělecké a vědecké poslání. Jejich významným kulturně-politickým 

úkolem je především dokládat vysokou kulturní úroveň našeho obyvatelstva, jeho boje  

o národní nezávislost a také všechny dosavadní úspěchy. Svými ojedinělými prostředky 

působí na všechny věkové kategorie, seznamuje je s výsledky lidské práce, s přírodou, 

s vývojem umění i techniky a samozřejmě i s kulturním odkazem minulosti. (BENEŠ, 1981)  

 Česká muzea a galerie se starají o více neţ 60 milionů sbírkových předmětů, za rok 

přichystají přes 200 různých výstav a navštíví je nejméně 8 milionů návštěvníků. Tvoří velmi 

významný prvek v turistické nabídce krajů, jejich sbírky informují o naší totoţnosti a spojují 

současnost, minulost i budoucnost. I přes všechna tato fakta se však můţe zdát, ţe nejsou 

zrovna ve středu zájmu naší společnosti. 
2
 

 Zákon o muzeích a galeriích z roku 1959 říká, ţe: „Muzea a galerie jsou ústavy, které 

na základě průzkumu, popřípadě vědeckého výzkumu plánovitě shromaţďují, odborně 

spravují a vědeckými metodami zpracovávají sbírky hmotného dokladového materiálu  

o vývoji přírody a společnosti, o uměleckém tvoření nebo jiném druhu lidské činnosti  

a vyuţívají těchto sbírek ke kulturní a osvětové činnosti“. (STRÁNSKÝ, 2000, str. 119) 

 Dle knihy Muzejní prezentace od Josefa Beneše, je muzeum „veřejná kulturní 

instituce, která soustavně vytváří a uchovává sbírky originálních dokladů k vývoji přírody  

a společnosti na vytyčeném území, nebo některého oboru lidské činnosti, a vyuţívá jich 

k rozvoji socialistické kultury, vědy a výchovy, především jejich vystavováním pro širokou 

                                                 

1
 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Kultura a kulturní dědictví [online]. 2008 [cit. 2010-22-04]. Dostupný z WWW: 

<http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/kultura-a-kulturni-dedictvi/>
 
.
 

2
 ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY.  Národní soutěţ muzeí Gloria musaealis [online]. 

2007 [cit. 2010-04-01]. Dostupný z WWW: <http://www.cz-museums.cz/amg/faces/web/gloria_musealis/o-

soutezi>
 
.
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veřejnost“. (BENEŠ, 1981, str. 365) Beneš rovněţ definuje pojem galerie, jako „obecně 

dlouhou výstavní síň, kde se vystavuje muzejní materiál jakéhokoli druhu, třeba minerály“. 

(BENEŠ, 1981, str. 357) 

 Nejběţněji uţívaná definice pojmu muzeum, která je dílem Mezinárodní rady muzeí 

říká, ţe muzeum je „stálá instituce nevýdělečného charakteru, která slouţí společnosti  

a jejímu rozvoji, je přístupná veřejnosti a provádí výzkum materiálních dokladů o člověku  

a jeho prostředí, získává je, konzervuje, komunikuje a především je vystavuje s cílem studia, 

výchovy a potěšení“. (KESNER, 2005, str. 27) 

 

2.1  Historie muzeí a galerií 

 Mnoho lidí datuje počátky muzeí a galerií do 18. a počátku 19. století. To však jen 

dokazuje velmi úzký pohled na zmíněné odvětví. Ţe se základy muzejnictví mohou nacházet 

v mnohem dřívější době, lze nejlépe prokázat hledáním pramenů, ze kterých dnešní muzea 

vznikla. Tento průzkum vede k poznání principů renesančního sběratelství, které je však 

pouze jednou z vývojových fází. V bádání je tedy nutné pokračovat ještě do vzdálenějších 

časů, tedy aţ do dob římských a řeckých kultur. Ovšem ani zde ještě není průzkum u svého 

cíle. Kořeny muzeí a galerií totiţ sahají aţ do samotného počátku lidstva.  

 Není těţké doloţit fakta, z nichţ je zřejmé, ţe si lidé jiţ od raných počátků své 

existence uvědomovali potřebu něco uchovávat. Jedním z důkazů těchto poznatků  

je koncepce chrámového pokladu v Uru z 6. století př. n. l., dále řecký tezaurus a popisy 

starověkého Řecka od cestovatele Pausaniáse. Na počátky muzejního myšlení můţeme narazit 

jiţ v řecké a římské literatuře a v popisech chrámových pokladů a jejich inventářích.  

O faktickém osamostatnění muzejního myšlení však lze mluvit aţ ve spojení s dílem 

„Inscriptiones vel tituli Theatri amplissimi“, tedy „Nápisy nejvyššího divadla“, které napsal 

v roce 1565 belgický lékař Samuel von Quiccheberg. Jde o nejstarší známou práci, v níţ  

je naznačeno plánování muzejní činnosti. Spis obsahuje návod co sbírat, jak sbírat,  

jak uspořádat a k čemu by měla sbírka slouţit. Na Quicchberga navázala řada následovníků. 

Patřil mezi ně Adam Olearius (17. stol.), Johann D. Major (17. stol.), mnich Valentini  

(18. stol.) a Friedrich Neickelius, který ve svém spise „Museographia“ jako první definuje 

pojem muzeum.  

 Ve 2. polovině 18. století vydal Friedrich Karl Gottlob Hirsching abecední seznam 

všech kabinetů a botanických zahrad v Německu. Ve stejné době vyšel současně i seznam 

měšťanských a šlechtických sbírek od J. G. Meusela a také spis, ve kterém Carl Linné popsal 
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význam sbírkotvorné činnosti a systematiky sbírek pro vědní poznání. Od druhé půle  

19. století začala snaha o vydávání muzeologických časopisů. Příkladem je třeba „Zeitschrift 

für Museologie und Antiquitätenkunde“ vydaný v Dráţďanech. Na počátku 20. století  

se začaly vydávat časopisy „Museums Journal“ a „Museumskunde“, které se na stáncích  

a v trafikách objevují ještě dnes. Na stránkách druhého zmiňovaného časopisu vystoupil jeho 

vydavatel Karl Koetschau s ţádostí o vytvoření muzeologie jako samostatného oboru. Viděl 

v tom budoucnost pro muzea a podobné instituce.  

 V roce 1919 vznikl v naší zemi Svaz československých muzeí. Svaz se následně 

pokusil o vydání vlastního časopisu a o zaloţení publikační řady „Knihovna Svazu 

československých muzeí“, kde v roce 1927 vyšla práce od A. Stockého o muzejní konzervaci. 

 Po skončení 2. světové války začala fungovat Mezinárodní rada muzeí, která  

je zkratkou označována jako ICOM 
3
. V té době se zabývala pouze rozvojem organizátorské, 

publikační a propagační činnosti. V dnešní době je tato organizace důleţitá zejména  

ve sjednocovací snaze celosvětového významu. (STRÁNSKÝ, 1984)           

 

2.2 Vysvětlení základních pojmů souvisejících s činností muzeí a galerií 

 Zkoumání jakéhokoli oboru je vţdy spojeno s osvojením si základních pojmů  

a termínů. V roce 1974 vyšel v Moskvě, díky Vědecko-technickému ústavu, „Stručný slovník 

muzejních termínů“. Byl to jeden z prvních slovníků zabývající se touto tématikou. Autorský 

kolektiv vycházel při zpracování jednak z termínů pouţívaných v muzejní literatuře a také 

z termínů pouţívaných přímo v praxi. Celkem bylo v knize zaznamenáno a vysvětleno 211 

pojmů. Vzhledem k velkému významu tohoto díla vydalo Muzejní oddělení Moravského 

muzea v Brně překlad, který byl ještě doplněn o rejstřík. O rok později publikoval Institut  

pro muzejnictví v Berlíně „Malý slovník muzejnictví“. První takováto publikace českého 

původu vznikla v roce 1978. Napsal ji Josef Beneš a pod názvem „Muzeologický slovník“  

ji vydal Ústřední muzeologický kabinet. Od roku 1974 vyšla v tomto odhledu řada mnoha 

dalších publikací. (STRÁNSKÝ, 1984)  

 Definice sbírky muzejní povahy je v § 2 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně 

sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, uvedena takto: „sbírka muzejní 

povahy, která je ve své citlivosti významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, 

techniku, přírodní nebo společenské vědy, je tvořena souborem sbírkových předmětů 

                                                 

3
 International Council of Museums 



- 11 - 

 

shromáţděných lidskou činností“. (ŢALMAN, 2002, str. 21) Definic, které vysvětlují tento 

pojem, existuje mnoho, avšak mezi ty nejvýstiţnější určitě patří definice uvedená v jednom 

nizozemském dokumentu. Říká, ţe jde o „soubor věcí patřících k sobě“. Tyto věci spojuje 

vztah, který je mezi nimi. Někdy je tento vztah zcela zřejmý, jako kdyţ jde o přírodniny 

vztahující se k jednomu přírodovědnému oboru (botanika, zoologie, mineralogie, ...), o lidské 

výtvory váţící se k určitému časovému období (prehistorie, starověk, středověk, atd.), k určité 

lidské činnosti (zemědělství, průmysl, výtvarné umění, literatura, ...), k určitému vědnímu 

oboru nebo k určitému materiálu. (ŢALMAN, 2002) 

 Za sbírkový předmět je povaţován jakýkoli movitý nebo nemovitý předmět  

nebo i soubor těchto movitých či nemovitých předmětů na základě rozhodnutí muzea. 

(ŢALMAN, 2002) 

 Pod slovním spojením kulturní dědictví, je vhodné si představit nějaký soubor 

vybraných výtvorů minulých generací, který nenahraditelně patří k duchovním moţnostem 

společenství v návaznosti od dob minulých aţ po ty budoucí, jako existenční vlastnost 

společenství, doklad jeho kulturní identity i jeho zastupování vůči jiným společenstvím. 

(BENEŠ, 1997) 

 Kulturní bohatství je širší pojem, který zahrnuje nejen odkaz minulých generací,  

ale také všechny kulturní statky, jeţ existují na území státu, ve vlastnictví veřejném  

i soukromém, které dohromady ukazují kulturní výši národa. I v tomto případě jde tedy  

o veřejný zájem, o udrţení co nejbohatšího fondu statků, jeţ tvoří základnu pro rozvoj 

kulturní tvořivosti ve všech oblastech kulturního dění.  (BENEŠ, 1997)   

 Muzejnictví je obor kulturní činnosti, který pro blaho společnosti zabezpečuje 

ochranu a vyuţití materiální části pohyblivé sloţky kulturního dědictví a zapojuje ji do 

současného ţivota. Zabývá se historií i současnou praxí, organizací i řízením, teorií  

i pracovním postupem zacházení se sbírkami a tedy činností a výkony všech orgánů  

a organizací, kterým společnost svěřila péči o uchování a vyuţití sbírek. (BENEŠ, 1981)   

 Muzejní prezentace se v praxi objevuje ve dvou základních formách, tedy jako 

expozice, coţ je soubor vystavovaných předmětů, nebo určitý úsek výstavy, muzejních sbírek 

(KOLEKTIV AUTORŮ, 1996) anebo jako výstava, za kterou se povaţuje uspořádání 

materiálních předmětů určitého tematického zaměření v ohraničeném prostoru s cílem 

seznámit s nimi rozsáhlý okruh lidí. (KOLEKTIV AUTORŮ, 1998)  
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2.3 Legislativa a koncepce podporující činnost muzeí a galerií 

 Obor muzejnictví se za dobu své existence v České republice pozvolna vyvíjel, s čímţ 

souvisí i řada legislativní změn. Velmi podstatné změny pro vývoj tohoto oboru v prvních 

desetiletích 21. století byly provedeny v letech 1998 aţ 2003. K nejdůleţitějším patří:  

1. přijetí zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změnách v některých 

dalších zákonech, 

2. majetkové i organizační změny spojené s reformou veřejné správy na základě zákona  

č. 157/2000 Sb., o přechodu věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku 

krajů,  

3. přijetí Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003 

– 2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) v roce 2003. (ŠKARABELOVÁ, 2007) 

               

 Koncepce rozvoje muzejnictví, na níţ se vláda usnesla 22. ledna 2003, se stala 

důleţitým nástrojem k prosazování kulturní politiky státu v oblasti péče o movité kulturní 

dědictví. Tato koncepce řeší strategické cíle, kterými jsou efektivnější preventivní ochrana 

muzejních sbírek, především před následky neobvyklých situací, posílení právní jistoty 

majitelů sbírek, dořešení prostorových problémů muzeí, rozvoj náborové činnosti, zapojení 

muzeí do vzdělávacích procesů a informačních sítí, zviditelnění ČR prostřednictvím 

výstavních projektů v zahraničí a podpora prezentace novodobých dějin.
4
 Plnění těchto 

konkrétních úkolů zaručuje zvyšování technické, odborné a materiální úrovně oboru 

muzejnictví.       

 Základní povinnosti vlastníků a správců muzejních sbírek, tedy hlavně muzeí a galerií 

ve vztahu k uchování a správě sbírek, ukládá zákon číslo 122/200 Sb. V oboru muzejnictví 

existuje pět specializovaných pracovišť, která poskytují informace a sluţby nejen vlastníkům 

těchto sbírek, ale i dalším zájemcům.
5
 (viz Příloha 1) 

 Historie českého muzejnictví se píše uţ 200 let, ale teprve nedávno vznikl přehled  

o sbírkách muzejní povahy, o jejich obrazové struktuře a také o vlastnících a správcích. Stejný 

zákon rovněţ upravuje mezinárodní výměnu kulturních statků, jejíţ součástí je i vystavování 

                                                 

4
 MINISTERSTVO KULTURY. Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 

2003 - 2008 [online]. 2008 [cit. 2010-04-14]. Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České 

republice na léta 2003-2008. Dostupné z WWW: <http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=810>. 
5
 Oddělení muzeí a galerií, odboru movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR, 

Metodické centrum konzervace, Metodické centrum pro muzea výtvarného umění (galerie), Centrum pro 

informační technologie v muzejnictví (CITeM), Metodické centrum muzejní pedagogiky, Centrum pro 

prezentaci kulturního dědictví 
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sbírkových předmětů v zahraničí. Současná úroveň správy sbírek je v nejlepším stavu za dobu 

existence českého muzejnictví. Ovšem stále není zdaleka optimální.  

 Reformy z let 1998 – 2003 přinesly nejen řadu změn v organizační struktuře, ale také 

ve struktuře majetkové. Do roku 2001 spadala většina větších muzeí a téměř všechny galerie 

pod správu státu. Od toho roku však začal velký přesun těchto institucí do majetku  

a působnosti krajů. (ŠKARABELOVÁ, 2007) 

    

2.4 Rozvoj českých muzeí a galerií 

 Muzea a galerie jsou součástí nabídky kulturního cestovního ruchu. V české republice 

je velké mnoţství těchto institucí, v roce 2009 fungovalo přes 700 muzeí, galerií a jejich 

poboček zřizovaných veřejnými, občanskými nebo soukromými subjekty. Řada oblastí 

kultury je značně omezována nedostatkem finančních prostředků, ve sféře muzeí tomu není 

jinak. Tento stav sice umoţňuje existenci muzejních institucí, avšak pouze s minimálním 

rozvojem. Rezervy spočívají především v moţnosti vyuţít bohatých sbírek veřejnosti, velká 

část českých sbírek totiţ stále není lidem přístupná. (KESNER, 2005) 

 

Tabulka 2.1 Údaje o počtu muzeí a galerií v České republice v roce 2008 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet galerií v provozu 56 57 61 65 66 

Počet poboček v provozu 35 33 35 40 43 

Počet muzeí v provozu 335 337 351 356 361 

Počet poboček v provozu 245 255 258 243 251 

 

Zdroj: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Statistika kultury 2008. Vlastní zpracování, 2010 

 

 V České republice nebyla po roce 1989 postavena ţádná významná muzejní budova, 

stále dochází jen ke zrekonstruování jiţ stojících budov. Navíc ani stávající instituce nejsou 

často schopny reagovat na potřeby a zájmy návštěvníků a krom toho mají nedostatečně 

rozvinuté odvětví zajištující ekonomické a sociální funkce a doprovodné sluţby, které jsou 

důleţité ke správnému chodu moderního muzea anebo galerie.  

 Srovnáním trendu návštěvnosti většiny vyspělých zemí s tím, co ukazují údaje ČR,  

se dojde ke zjištění, ţe u nás návštěvnost kulturních zařízení za posledních deset let stoupla 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/socialni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/funkce
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jen velmi mírně, spíš dlouhodobě stagnovala. Velké rozdíly jsou k povšimnutí při 

srovnání údajů za posledních 15 let s návštěvností muzeí a galerií před rokem 1989, tehdy 

dosahovala viditelně vyšších hodnot. Například v letech 1971 – 1973 byla celková 

návštěvnost v tehdejším Československu mezi 13 – 17 miliony lidí ročně. Pokles návštěvnosti 

však nelze chápat jako sníţení zájmu o kulturní instituce, protoţe významnou část těchto 

obrovských návštěv tvořily hromadné „povinné“ výpravy škol, zaměstnanců továren a dalších 

organizací jako Pionýr, Revoluční odborové hnutí nebo Socialistický svaz mládeţe apod.  

(KESNER, 2005)  

 Počet muzeí a galerií i počet veřejnosti přístupných expozic neustále pozvolna roste. 

S tím samozřejmě souvisí i mnoţství návštěvníků, které je v podstatě stabilní a to okolo  

9 milionů ročně. V letech 1998 aţ 2002 zavítalo do zmíněných institucí přibliţně 49 738 000 

návštěvníků, v průměru to dělá 9 948 000 za rok. Nejde však o počet osob, které do muzeí  

a galerií skutečně zavítali, ale pouze o počet návštěv, protoţe v uvedených číslech jsou 

zahrnuty i návštěvy opakované. Od roku 2003 je trend návštěvnosti muzejních institucí 

rostoucí. (ŠKARABELOVÁ, 2007)   

 

Tabulka 2.2 Údaje o návštěvnosti kulturních zařízení v ČR v roce 2008 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Statistika kultury 2008. Vlastní zpracování, 2010 

 

 Statistiky návštěvnosti nerozlišují mezi zahraničními a domácími turisty a přitom 

v různých typech kulturních organizací jsou výrazné rozdíly v podílu zahraničních  

a domácích návštěvníků. Zatím co v mnohých stálých praţských muzeích tvoří 2/3 hostů 

cizinci, tak třeba na Moravě je většina zájemců české národnosti. 

 Muzea a galerie mají velmi široké publikum, počínaje prázdninovými návštěvníky,  

pro které je návštěva výstavních prostor většinou pouze náhodnou záleţitostí, konče 

milovníky umění nebo odbornými znalci, kteří chodí do těchto institucí takřka denně. Jednu 

 Počet návštěvníků galerií, muzeí a památníků 

2004 9 002 582 

2005 9 132 390 

2006 9 763 171 

2007 10 362 195 

2008 9 586 707 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Revolu%C4%8Dn%C3%AD_odborov%C3%A9_hnut%C3%AD
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z prvních studií profilu návštěvníků kulturních institucí provedl v 60. letech minulého století 

francouzský sociolog Pierre Bourdieu spolu se svými spolupracovníky. Jejich práce se stala 

inspirací pro mnoho dalších studií vzniklých od té doby. Bylo prokázáno, ţe publikum 

uměleckého muzea bylo tvořeno především z lidí vyšších společenských vrstev a lidí s vyšším 

vzděláním. Niţším společenským vrstvám se muzeum zdálo nesrozumitelné a mnoho těchto 

lidí ani nebylo po odchodu z muzea schopno říct jméno jediného vystavovaného díla. I kdyţ 

byly Bourdierovy závěry ovlivněny dobou, ve které jeho práce vznikla, tak většina pozdějších 

studií prováděných po celém světě jeho závěry potvrdila. (KESNER, 2005) 

               

2.5 Propagace a marketingové materiály 

 Marketingové snahy a cenové politiky se v řadě kulturních organizací zaměřují 

převáţně na zahraniční turisty a zcela zapomínají na domácí publikum. Pro dlouhodobý 

rozvoj je však nejdůleţitějším faktorem právě stabilní základna z řad domácích zájemců. 

Problematiku návštěvnosti je proto potřeba řešit a tím stimulovat poptávku po kultuře. 

Problémem České republiky ovšem je, ţe zde neustále vládne přesvědčení, ţe poptávka  

po kultuře je uspokojována. Dostupné statistické údaje, ale hovoří jinak. Prokazatelně ukazují,  

ţe účast našich občanů na kultuře je v porovnání s celkovým počtem obyvatel niţší,  

neţ ve většině vyspělých zemí stejné úrovně. Existuje vládní dokument Kulturní politika,  

k jehoţ hlavním cílům patří garantovat rovnost přístupu občanů ke kulturnímu bohatství  

a také usnadňovat tento přístup znevýhodněným společenským skupinám. Jelikoţ však 

neexistuje ţádná aktivní kulturní politika, tak tento cíl není uskutečňován. Ve světě  

je problému účasti státu na kultuře věnována jiţ dlouhodobě velká pozornost. Existuje tedy 

řada modelů, které by mohly být pro českou kulturní politiku vzorem.  

 Překáţkou k dosaţení velké návštěvnosti řady muzeí a galerií je nedostatečné 

povědomí lidí o dané instituci. V dnešním prostředí, kdy existuje mnoho různých lákadel,  

je o potenciálního zákazníka obrovská konkurence a kulturní organizace nemohou spoléhat 

jen na svou kvalitu a společenskou hodnotu svých sbírek. Důleţitější neţ kvalita je v tomto 

případě rozsáhlá propagační a reklamní kampaň. Díky tomuto přístupy by mohly i méně 

hodnotné a zajímavé výstavy přilákat více lidí neţ výstavy nesporně kvalitnější. Některé 

muzea a galerie uţ tuto strategii vyuţívají, coţ je prokazatelně vidět ve spoustě tiskovin a také 

na billboardech.  

 Propagace je účinným způsobem komunikace s veřejností, prostředkem poskytování 

informací a rovněţ i důleţitá podpora prodeje. Hlavní stránkou této reklamy je informovat 
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veřejnost o existenci muzea nebo galerie a dále o jejich aktuální nabídce. Dále se musí snaţit 

udrţet v lidech trvalé povědomí a posilovat image instituce. Podstatou celé této propagace 

v podstatě je vzbudit pozornost, vyvolat zájem a přesvědčit potencionálního zákazníka,  

aby daný objekt skutečně navštívil.  

 Instituce muzejní povahy vytvářejí mnoho tištěných materiálů, jako vědecké  

a sbírkové katalogy, časopisy, sborníky, různé letáky, které obsahují základní informace  

o dané instituci a rovněţ jejich aktuální nabídku, a další publikace, jenţ slouţí k plnění 

vytyčených propagačních cílů. Propagace však neprobíhá pouze prostřednictvím tištěných 

materiálů, ale také pomocí televizní a rozhlasové reklamy, mobilní reklamy (létající poutače, 

chodící reklama) a v neposlední řadě venkovní reklama, která zahrnuje hlavně plakáty, 

billboardy a reklamu na a ve vozech Městské hromadné dopravy. Zvláštní formou propagace 

je internet. Neslouţí totiţ pouze k poskytování informací o instituci nebo výstavě, ale také 

například k on-line rezervaci vstupenek, k vyjadřování svých názorů a připomínek  

nebo ke komunikaci mezi muzeem a veřejností. 

 Výběr vhodné reklamy nezávisí jen na správném nápadu, ale především na finančních 

moţnostech, a proto jsou drahé televizní a rozhlasové spoty v českých krajích málo 

vyuţívané. Pro většinu malých muzeí nebo galerií nepřipadá takováto rozsáhlá celoplošná 

propagace vůbec v úvahu, a tak se soustředí pouze na reklamu na regionální úrovni. 

Nejdůleţitější je, aby veškeré reklamní kroky vycházely z detailně propracované 

marketingové strategie, která je hlavním kriteriem k tomu, aby byla celková propagace 

účinná. (KESNER, 2005) 

 

2.6 Asociace muzeí a galerií v České republice  

 Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) byla zaloţena roku 1990 dle zákona číslo 

83/1990 Sb., o sdruţení občanů, jako dobrovolné neziskové nepolitické sdruţení muzeí, 

galerií a případně jiných právnický a fyzických osob pracujících v oblasti muzejnictví. 

Úkolem této instituce je reprezentovat a hájit společné zájmy a práva muzeí a galerií sídlících 

v naší republice, jeţ jsou součástí AMG. Zároveň se snaţí o rozvoj muzejnictví a zajištění 

svobodné tvůrčí práce. Svého cíle dosahuje pomocí toho, ţe: 
6
  

                                                 

6
 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008. Asociace 

muzeí a galerií ČR [online]. 2009 [cit. 2010-04-01]. Dostupné z WWW: <http://www.cz-museums.cz/amg/ 

UserFiles/File/vyrocni%20zpravy/vzAMG_2009_pro%20web.pdf>. ISBN 978-80-86611-32-7. 
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1. uplatňuje profesní pojetí muzeí a galerií při pozměňování nebo navrhování nových 

právních norem, které ovlivňují odborné, právní a ekonomické postavení jednotlivých 

institucí i muzejnictví jako celku 

2. hájí zájmy svých nových členů vůči státu, územně správním celkům i ostatním 

zakladatelům kulturních zařízení 

3. na vyţádání posílá své zástupce do výběrových řízení nebo konkurzů vypisovaných 

muzei a galeriemi 

4. spolupracuje na tvorbě koncepcí a významných projektů v oboru 

5. pomáhá zprostředkovat různé formy vzdělání zaměstnanců muzejních institucí  

a rovněţ zajišťuje odborné pracovníky a sluţby 

6. dle potřeby shání právnické osoby pro ediční a jinou hospodářskou činnost  

ve prospěch svých členů 

7. řeší spory mezi svými členy, pokud moţno dohodou 

8. podle svých moţností finančně vypomáhá svým členům, kteří se ocitli ve stavu nouze 

9. spolupracuje s partnerskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí 

10. provádí vydavatelskou a nakladatelskou činnost, výzkum a vývoj v oblasti přírodních, 

technických a společenských věd a agenturní činnost v oblasti kultury a umění 

11. pořádá výstavy, veletrhy, přehlídky, odborné kurzy, školení a jiné tomu podobné akce 

12. propaguje a popularizuje činnost muzeí a galerií a také vlastní činnost vůči veřejnosti 

ve snaze zviditelnit obor muzejnictví a to prostřednictvím jednak Národní soutěţe 

muzeí Gloria musaealis a také Festivalem muzejních nocí.  

 

Asociace muzeí a galerií má ve svých stanovách uvedeny tři druhy členství:  

 řádné členství týkající se sbírkotvorných institucí a právnických osob působících 

v muzejnictví na základě písemné přihlášky podepsané statutárním orgánem 

 individuální členství, které na základě písemné přihlášky můţe získat fyzická osoba 

starší osmnácti let způsobilá k právním úkonům, jeţ byla nebo je činná v oboru 

muzejnictví nebo příbuzných oborech na území ČR 

 čestné členství je určené pro fyzické osoby písemně navrţené kterýmkoliv členem. 

 

Na počátku roku 2009 měla AMG 60 individuálních, 6 čestných a 264 řádných členů. 
7
 

                                                 

7
 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008. Asociace 

muzeí a galerií ČR [online]. 2009 [cit. 2010-04-01]. Dostupné z WWW: <http://www.cz-museums.cz/amg/ 

UserFiles/File/vyrocni%20zpravy/vzAMG_2009_pro%20web.pdf>. ISBN 978-80-86611-32-7. 
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Tabulka 2.3 Údaje o počtu muzeí a galerií v ČR pro rok 2008 

Druh zřizovatele 
Celkem muzea v 

ČR 

Členská muzea 

AMG 
tj. v % 

Ministerstvo kultury ČR 18 18 100,00 % 

Kraj 96 80 83,33 % 

Město nebo obec 260 108 41,54 % 

Jiné ministerstvo 6 5 83,33 % 

Památkový ústav 8 2 25,00 % 

Podnikatelský subjekt 46 14 30,43 % 

Nevládní nezisková organizace 62 17 27,42 % 

Soukromá osoba 43 6 13,95 % 

Církev či náboţenská společnost 10 5 50,00 % 

Vysoká škola 9 5 55,56 % 

Jiný zřizovatel 13 4 30,77% 

Celkem 571 264 46,23 % 

Zdroj: Asociace muzeí a galerií ČR. Výroční zpráva 2009. Vlastní zpracování, 2010 

 

2.6.1 Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 

 V překladu znamená spojení slov „gloria musaealis“ sláva muzejní. Jedná se o soutěţ, 

vyhlášenou Ministerstvem kultury a Asociací muzeí a galerií České republiky, která poprvé 

proběhla v roce 2002. Důvodem vzniku byla snaha o zvýšení prestiţe muzejních institucí. 

Legislativně jde o veřejnou soutěţ ve smyslu ustanovení §847 a následného zákona číslo 

40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní kategorie, které jsou 

uvedené v článku 2, odstavce 3, písmeno a), se vyhlašují v souladu s ustanovením  

§19 odstavce 2 nařízení vlády číslo 98/2006 Sb. o oceněních v oblasti kultury, udělovaných 

Ministerstvem kultury. 

 Celou soutěţ hodnotí porota sedmi nezávislých odborníků, které jmenují vyhlašovatelé 

soutěţe. O udělení ceny, i kdyţ na základě doporučení porotců, nakonec rozhoduje sám 

ministr kultury ČR. V kaţdé kategorii jsou vyhlašováni první tři nejlepší. Uchazeč, který 

vyhraje první místo, obdrţí certifikát potvrzující vítězství v soutěţi, dále získá trofej a také 

nemalou finanční odměnu, která činí 70 000 Kč. 
8
 

                                                 

8
 ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Národní soutěţ muzeí Gloria musaealis [online]. 

2007 [cit. 2010-03-15]. Dostupný z WWW: <http://www.cz-museums.cz/amg/faces/web/gloria_musealis/ 

osoutezi>
 
.
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 Krom vyhlašovatelů a odborné poroty jsou důleţitými články soutěţe čestný výbor, 

ředitel soutěţe a výtvarníci, kteří jsou autory loga, sošky a diplomu. Úkolem takového ředitele 

je především dohlíţet na dodrţování soutěţního řádu, koordinovat práci poroty a spolu  

se sekretariátem soutěţe řešit organizační problémy, jeţ mohou během Gloria musaealis 

nastat. Čestný výbor se skládá z významných osobností veřejného ţivota a kultury a musí mít 

minimálně čtyři členy, kteří jsou rovněţ jmenováni vyhlašovateli. Tento výbor se účastní 

slavnostního zahájení, vyhlášení výsledků a po celou dobu trvaní soutěţe nad ní přebírá 

záštitu. Jednou z jejich pravomocí je moţnost navrhnout udělení zvláštního ocenění 

některému ze soutěţních projektů. 

 Hlavním cílem organizátorů tohoto projektu vţdy byla a stále je snaha o větší 

medializaci a zviditelnění českého muzejnictví. Druhým a rovněţ důleţitým cílem bylo 

nastartovat zdravé konkurenční prostředí uvnitř oboru. 
9
 

 

2.6.2 Festival muzejních nocí 

 Festival muzejních nocí vznikl v České republice v roce 2004, kdy Národní muzeum 

přišlo s projektem první Praţské muzejní noci. Tato akce se setkala s nebývalým ohlasem 

návštěvníků a to byl jeden z důvodů, proč se napřesrok k Praze připojila řada dalších měst. 

Úspěch festivalu se opakoval i v následujících ročnících a díky tomu počet účastnících  

se měst a institucí kaţdoročně rostl. 
10

 

 

Tabulka 2.4 Údaje o počtu měst a institucí účastnících se Festivalu muzejních nocí 2009 

Ročník Počet měst Počet institucí 

2005 73 100 

2006 59 101 

2007 87 120 

2008 99 144 

2009 118 173 

Zdroj: Asociace muzeí a galerií ČR. Vlastní zpracování, 2010 

  

                                                 

9
 ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Národní soutěţ muzeí Gloria musaealis [online]. 

2007 [cit. 2010-03-15]. Dostupný z WWW: <http://www.cz-museums.cz/amg/faces/web/gloria_musealis/ 

osoutezi>
 
.
 

10
 ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Festival muzejních nocí [online]. 2007 [cit. 2010-

03-15]. Dostupný z WWW: <http://www.cz-museums.cz/amg/faces/web/festival_muzejnich_noci/o-akci>. 
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 Akce typu muzejních nocí jsou uţ nespočet let známé a rovněţ praktikované v řadě 

velkých evropských měst. Celý projekt je zaloţený na zásadě ponechat pro zákazníky dveře 

do muzeí a galerií v daném městě otevřené aţ do pozdních nočních hodin. Součástí akce  

je volný vstup do objektu a různé nevšední doprovodné programy jako koncerty, divadelní, 

taneční nebo jiná představení, ukázky různých řemesel, ochutnávky dobových jídel, zábavné 

soutěţe, besedy a přednášky pro děti i dospělé, … a mnoho dalších neobvyklých kulturních 

záţitků. Festival se koná kaţdý rok na přelomu května a června v řadě muzeí a galerií napříč 

celou naší republikou. 

 Letošní 6. ročník Festivalu muzejních nocí 2010, vyhlášený Asociací muzeí a galerií 

ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem, proběhne ve dnech  

od 14. května do 12. června 2010. Cílem je jako kaţdoročně přilákat do muzeí a galerií  

i takové návštěvníky, kteří by si v běţném ţivotě na návštěvu nenašli čas a ukázat jim,  

jak můţe být návštěva těchto kulturních zařízení dobře vyuţitý a příjemně strávený čas pro 

celou rodinu. 
11

 

            

2.7 Organizace zabývající se muzei a galeriemi 

 Celosvětová organizace UNESCO (United Nations Educational, Scientific  

and Cultural Organization), tedy v českém překladu Organizace spojených národů pro 

výchovu, vědu a kulturu je mezinárodní vládní organizace, která vznikal po druhé světové 

válce, tedy přesněji řečeno 4. 11. 1945, v Londýně. Její hlavní sídlo se nachází v Paříţi. 

V současné době sdruţuje 190 členů, mezi kterými nechybí od 22. února 1993 ani Česká 

republika.
12

 Hlavním posláním této organizace je pomáhat při vzájemném porozumění  

a sbliţování mezi národy na základě rozvoje výchovné, vzdělávací a vědecké činnosti. V roce 

1972 pak přijaly členské země UNESCO Úmluvu o světovém dědictví, která doplnila 

původní poslání organizace o péči v rámci přírodních a kulturních památek jednotlivých 

zemí.
13

 

 Česká republika má pro komunikaci v rámci celosvětové organizace zřízen poradní 

orgán vlády, který nese název „Česká komise pro UNESCO“. Ta má za úkol zajišťovat 

setkání národních institucí a odborníků s touto organizací, dále prostudovat dokumenty, 

                                                 

11
 ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Festival muzejních nocí [online]. 2007 [cit. 2010-

03-15]. Dostupný z WWW: <http://www.cz-museums.cz/amg/faces/web/festival_muzejnich_noci/o-akci>. 
12

 UNESCO. Kulturní dědictví UNESCO Czech [online]. 2009 [cit. 2010-04-10]. Dostupný z WWW: <http: 

//www.unesco-ic.cz/>. 
13

 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV. UNESCO [online]. 2003 [cit. 2010-04-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.npu.cz/pp/dokum/unesco/>. 
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spolupracovat se sekretariátem v Paříţi a šířit myšlenky samotné organizace v České 

republice. Do dnešní doby bylo na Seznam světového dědictví UNESCO zapsáno 12 míst  

v rámci České republiky. 
 

 Centrum ProCulture vzniklo na jaře roku 2003 jako výzkumné, informační  

a vzdělávací centrum pro umění a kulturu. Důvodem vzniku tohoto Centra bylo přesvědčení, 

ţe v rozvoji občanské společnosti hraje důleţitou roli zdravě fungující kulturní oblast. 

Hlavním záměrem ProCulture je posílit vnímání pozitivní role kultury a umění v České 

republice prostřednictvím aktivní kulturní politiky. Zaměřuje se na externí pomoc kulturním 

institucím a organizacím, která zahrnuje výzkum a analýzy, dokumentaci a monitoring, rady  

a vzdělávací aktivity. Jeho cílem je zvyšovat výkonnost a profesionalitu českých kulturních 

organizací prostřednictvím poskytování důleţitých informací a sluţeb. Usiluje o prosazování 

dobrých příkladů kulturní politiky. V rámci své činnosti publikuje dokumenty zaměřené  

na problematiku kulturních organizací a kulturní politiky, tedy zejména na nedostatek 

finančních prostředků. Zvláštní důraz je kladen na informování o trendech a na propagování 

úspěšných strategií, které přispívají k rozvoji regionů zemí Evropské unie. Centrum 

ProCulture má v České republice jedinečné postavení díky mezioborovému zaměření  

a znalosti nezávislého ţivého umění.
14

 

 Rada galerií České republiky je profesní sdruţení českých galerií, které vzniklo  

za účelem sladění jejich činnosti při tvorbě, správě, ochraně a zveřejňování uměleckých 

sbírek jako součásti národního kulturního dědictví. V současné době usiluje rovněţ o to,  

aby česká muzea umění, tedy galerie, měla ke své práci a existenci optimální podmínky.
15

  

Úlohou Rady tedy je zastupovat sbírkotvorné galerie s cílem podpořit jejich rozvoj  

a prostřednictvím platných právních úprav a předpisů podporovat a koordinovat základní 

směry jejich činnosti, tedy péči, ochranu, prezentaci a rozšiřování jejich uměleckých sbírek. 

Společným zájmem členských institucí je udrţení profesionality postavené na vědecké práci 

při veškeré činnosti s uměním. 
16

 

 Mezinárodní rada muzeí ICOM (International Council of Museums) je mezinárodní 

profesní nevládní organizace, která byla zaloţena roku 1946. Členem se můţe stát kaţdý 

odborný pracovník muzea, který sdílí program organizace, je ochoten se podřídit jejím 

                                                 

14
 PROCULTURE. Info o nás [online]. 2003 [cit. 2010-04-10]. Dostupný z WWW: <http://www.proculture.cz/ 

info-o-nas/>. 
15

 RADA GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Rada galerie [online]. 2007 [cit. 2010-04-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.radagalerii.cz/frame_rada_cz.html>. 
16

 RADA GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Zpráva o činnosti a hospodaření Rady galerií České republiky za rok 

2007 [online]. [cit. 2010-04-20]. Dostupný z WWW: <http://www.radagalerii.cz/frame_rada_cz.html>.  
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předpisům a etickým zásadám a platí pravidelně stanovené roční příspěvky. Cílem národních 

výborů ICOM a jejich regionálních sdruţení je podporovat muzea a muzejní pracovníky při 

jejich vědecké práci, v péči o sbírky a jejich uchování, při prezentaci materiálu i při zvyšování 

vědeckých schopností muzejních pracovníků. Tyto cíle jsou naplňovány především 

koordinační činností, šířením informací o dění a stavu oboru v celosvětovém měřítku, 

sjednáváním spolupráce, poskytováním stipendií a zastupováním zájmů oboru jak  

na mezinárodní úrovni, tak na domácí půdě. ICOM je tedy přidruţená organizace,  

jejímţ hlavním cílem je získávat finanční prostředky a napomáhat při zvyšování prestiţe 

muzeí. V roce 1986 byl na valném shromáţdění konference ICOM přijat Profesní etický 

kodex Mezinárodní rady muzeí. 
17

 (viz Příloha 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17
 ICOM. Mezinárodní rada muzeí ICOM [online]. [cit. 2010-04-20]. Dostupný z WWW: <http://www.cz-  

icom.cz/o_icom.html>. 
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3. Financování českých muzeí a galerií 

 Ve světě i u nás vzniká a funguje stále větší mnoţství kulturních objektů na základě 

soukromého financování, ovšem většina muzeí a galerií je i nadále spravována převáţně 

státem, městy nebo regiony, coţ znamená samozřejmou závislost na dotacích z veřejných 

zdrojů. To, co odlišuje veřejný sektor od soukromého, je zaměření jeho činností na realizaci 

cílů, které z různých důvodů nejsou předmětem zájmu soukromých subjektů. Veřejným 

sektorem se rozumí ta sféra společnosti, která se nachází ve veřejném vlastnictví, rozhoduje  

se v ní veřejnou volbou a probíhá v ní veřejná kontrola. Cílem fungování tohoto sektoru  

je naplňování veřejného zájmu a správa veřejných věcí. Jeho instituce jsou buď částečně, 

nebo úplně financovány z veřejného rozpočtu. Podobný charakter má i neveřejný sektor, 

financován je však ze soukromých zdrojů. (HAMERNÍKOVÁ, 2007) 

 Kultura je tedy financována jednak z veřejných zdrojů a pak také ze soukromých, tedy 

neveřejných zdrojů. Veřejné finanční prostředky jsou dotace, subvence, půjčky, nevratné 

finanční podpory, příspěvky, granty, atd. poskytované státem, kraji, obcemi a jimi zřízenými 

institucemi, např. příspěvkovými organizacemi, fondy, nadacemi a jinými veřejně 

prospěšnými institucemi. Neveřejné finanční prostředky jsou dotace, příspěvky, granty, 

sponzoring apod. soukromých podnikatelských subjektů a individuálních dárců. V neposlední 

řadě funguje v České republice také financování kultury ze zahraničních zdrojů. (HALÁSEK, 

2007) 

  

3.1 Financování kultury z veřejných zdrojů 

 O kulturu a umění stát nikdy nejevil příliš velký zájem a to se nezměnilo ani po roce 

1989. Postavení kultury bylo ve společnosti špatně chápáno, coţ vedlo k její přeměně, 

k privatizaci a bohuţel také ke zrušení mnoha jejich organizací. V roce 1992 vzniklo dotační 

řízení, které pomáhalo profesionálnímu umění a slouţilo ke státní, tedy oficiální podpoře 

umění. Tyto dotace byly zpočátku vymezeny jen pro občanská sdruţení, později o ně však 

mohly zaţádat i ostatní fyzické a právnické osoby tohoto oboru. V roce 1994 vznikla místo 

dosavadních kulturních fondů např. Nadace Českého fondu umění. (VOJÍK, 2008) 

 Na usnesení vlády České republiky dne 28. 8. 1991 vznikly prvotní základy 

k programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví“. Od 1. poloviny  

90. let se díky tomuto programu začaly udělovat účelové dotace, které slouţí na vybavení 

objektů, v nichţ jsou uschovány předměty movitého kulturního dědictví. Dále jsou tyto dotace 
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poskytovány na zabezpečovací systémy, poţární systémy a mechanické zábrany. Jsou tedy 

v podstatě udělovány na účely prevence, coţ je však jeden z nejpodstatnějších prvků 

zmíněného programu.  Dotace jsou také poskytovány na pořizování evidence a dokumentace 

ohroţených předmětů našeho kulturního odkazu, výkupy předmětů kulturní hodnoty 

zvláštního významu. Výsledkem je, ţe se díky těmto příspěvkům podařilo dostat nazpět  

do vlastnictví muzeí a galerií předměty vydané ze sbírek v restitucích. Poslední a zároveň 

nejmladší součástí programu jsou dotace určené proti nepříznivým vlivům prostředí. 

Konkrétně dochází k dotování vybavení restaurátorských, konzervátorských  

a preparátorských pracovišť, vybavení depozitářů a expozic a v neposlední řadě dochází  

i k dotování nákladného restaurování, konzervaci a preparaci sbírkových předmětů. Plnění 

programu však bylo ovlivňováno pozvolným úbytkem finančních prostředků, které byly 

původně přiděleny pro realizaci toho plánu a to hlavně v letech 2001 a 2002. V roce 2003 sice 

došlo k opětovnému nárůstu prostředků, avšak ani to nestačilo k uspokojení všech poţadavků 

uchazečů. Rok 2004 byl pro tento Integrovaný systém ochrany příznivý, rozpočet byl navýšen 

na něco málo přes 153 milionů korun. Ovšem o rok později byl znovu sníţen aţ na  

113,12 mil. (ŠKARABELOVÁ, 2007)  

 

Tabulka 3.1 Finanční prostředky galerií, muzeí a památníků zřizovaných Ministerstvem 

kultury, kraji, obcemi a městy za rok 2008 

 Celkové příjmy 

galerií, muzeí a 

památníků v mil. 

Kč 

z toho 

vybrané 

vstupné 

v tis. Kč 

Celkové neinvestiční 

výdaje galerií, muzeí a 

památníků v mil. Kč 

z toho nákup 

sbírkových 

předmětů 

v tis. Kč 

% 

soběstačnosti 

2004 588,5 193,2 2 882,3 97,3 20,4 

2005 620,2 192,6 3 105,6 62,5 19,9 

2006 570,5 207,6 3 219,1 59,1 17,7 

2007 620,7 248,0 3 470,2 82,7 17,9 

2008 647,4 207,2 3 640,6 69,4 17,8 

Zdroj: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Statistika kultury 2009. Vlastní zpracování, 2010 

 

 V roce 1992 byl zaloţen Státní fond kultury ČR jako mimorozpočtový finanční zdroj 

pro podporu umění, který spadá pod správu Ministerstva kultury ČR. Dle zákona můţe tento 

fond získat dotace ze státních prostředků. Jeho cílem však je, aby si finance obstaral 

především z jiných zdrojů. Uţ od samého začátku však měl velké problémy s jejich sehnáním, 
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a proto poskytl první finanční pomoc aţ po deseti letech od svého zaloţení. Prostředky Fondu 

jsou poskytovány na konkrétní kulturní projekty, jako je získávání, obnova a udrţování 

kulturních památek a sbírkových předmětů, výstavní a přednášková činnost, propagace české 

kultury v zahraničí, pořádání kulturních festivalů, výstav a obdobných kulturních akcí atd. 

Tyto prostředky se poskytují jako účelové dotace, půjčky nebo návratné finanční podpory.  

 Taktéţ vedení jednotlivých krajů chápe potřebu podporovat kulturní politiku. Snaţí  

se tedy, aby bylo moţné i na úrovni krajů tvořit programové, grantové a fondové mechanizmy 

pro financování kulturních aktivit. Největším problémem je, ţe všechny krajské samosprávy 

trpí nedostatkem finančních prostředků. Tento stav by se však měl zlepšit díky změně 

přerozdělování daňových příjmů, která přenese tuto funkci právě na úroveň krajů. Kultura  

se v kaţdém kraji nachází na jiné úrovni, a proto při řešení problematiky financování záleţí 

jen na tradicích, prioritách a zdravém rozumu vůdčích hlav jednotlivých krajů. (VOJÍK, 2008)   

 V současné době tedy převládá v kultuře zásada více zdrojového financování 

prostřednictvím grantového systému fungujícího na různých úrovních, od státu aţ po obce. 

Stále více se přistupuje k metodě kulturního plánování, která se snaţí přetvořit vytyčené cíle 

kulturní politiky do měřitelných kritérií veřejných prostředků. Platí to i pro umělecké 

instituce, ty také musí vytvářet cílené obchodní plány. Regiony a obce získávají na významu  

a dochází tak k posilování jejich autority. V některých zemích nesou podstatné mnoţství 

nákladů, které jsou obětovány z veřejných zdrojů na kulturu a umění, regiony a hlavně města. 

Výdaje na kulturu činí ve většině evropských zemí okolo 0,7% hrubého domácího produktu  

a 1% státního rozpočtu. Kdeţto Česká republika byla například v roce 2005 na svém 

historickém minimu s mnoţstvím financí, které putovaly ze státního rozpočtu na kulturu.  

Ve zmiňovaném roce obdrţelo Ministerstvo kultury pouze něco přes půl procenta státního 

rozpočtu a to i přes fakt, ţe v té době ve zbytku Evropy výdaje na kulturu rostly. Jiná čísla 

vykazují naše statutární města a také hlavní město Praha, ty na kulturu dávají celých 5 % 

svých rozpočtů. (ŠKARABELOVÁ, 2007) 

  

3.2 Financování kultury ze soukromých zdrojů 

 Důleţitou pomocí pro kulturní instituce byla činnost zahraničních nadací jako Nadace 

Open Society Fund Praha a Nadace a Centrum současného umění, které v oblasti mezinárodní 

umělecké spolupráce, vydávaní kulturních a uměleckých časopisů poskytly v období 1993  

aţ 2002 130 mil. korun. Kdyţ odstartoval proces našeho přidruţování k Evropské unii, tak 

se podpora veřejných i soukromých zahraničních institucí začala zmenšovat. (VOJÍK, 2008) 
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 Jednou z forem soukromého financování kultury je sponzoring. Není to však pouze 

jednostranné odevzdání finančního obnosu, ale bývá definováno jako poskytování finančních, 

hmotných prostředků za určitých podmínek v rámci komunikačních a marketingových cílů 

těchto společností. Je to tedy zcela specifické partnerství mezi sponzorem a sponzorovanou 

institucí. Obdobím největšího sponzorování kultury v české republice byla 90. léta. Od roku 

2000 však nastala spíše fáze stagnace tohoto trendu. Mezi hlavní příčiny zřejmě patřila 

obměna dřívějšího managementu státních a polostátních podniku a bank, které patřily mezi 

největší sponzory v oněch 90. letech. Nový management se soustředí spíš na finanční stabilitu 

a hospodářské výsledky svých podniků, a proto omezují výdaje na sponzorské příspěvky. 

V blízké budoucnosti nelze na výrazný nárůst prostředků získaných zmiňovaným systémem 

spoléhat. Důleţité však není jen samotné získávání finančních příspěvků, ale rovněţ 

navazování vztahů s moţnými potencionálními dárci. To je také jeden z úkolů, kterým by  

se měl management muzeí a galerií zabývat. Publicita jména, budování dobrých vztahů 

s určitou cílovou skupinou a zlepšení image společnosti, to jsou ty hlavní důvody, proč firmy 

přistupují ke sponzoringu. Důvody firem, k této podpoře tedy mohou být různé, avšak 

v našich podmínkách se stále jedná především o propagační přínos pro dárce. U nás prozatím 

stále není rozvinuta forma osobního dárcovství a to neplatí jen pro dárcovství sbírkových 

předmětů, ale hlavně pro způsob peněţního dárcovství. (KESNER, 2005)  

  

3.3  Financování kultury ze zahraničních zdrojů 

 Po roce 1989 pracovala v České republice celá řada zahraničních subjektů, například 

British Council, Goethe Institut a Francouzský institut, které řadu let podporovaly všelijaké 

kulturní a umělecké projekty. Jejich dnešní činnost na našem území uţ není příliš velká,  

ale jejich dlouhodobé působení zanechalo velký význam. (VOJÍK, 2008) 

 Dalším zdrojem zahraničního financování je Program Culture plánovaný pro léta 

2007 – 2013, který je hlavním programem Evropské unie zabezpečujícím částečné 

financování mezinárodních projektů v oblasti kultury. Rozděluje se na 3 akční linie: 
18

  

1) podpora kulturních projektů (jde na ni 77% rozpočtu Programu) 

2) podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni 

3) podpora studií, sběrů, analýz a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce 

                                                 

18
 INSTITUT UMĚNÍ. Program Culture [online]. [cit. 2010-04-10]. Dostupný z WWW: <http://www. 

institutumeni.cz/res/data/009/001063.pdf>.  
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 Program Culture vyplývá z článku 151 Niceské smlouvy, který udává, ţe Evropské 

společenství bude přispívat ke kulturnímu rozvoji členských států, bude respektovat jejich 

národní i oblastní rozmanitost a zároveň zviditelní společné kulturní dědictví.  

 Hlavním cílem tohoto programu je podpora evropského občanství prostřednictvím 

pomoci kulturní rozmanitosti formou kulturní spolupráce. Ke speciálním cílům patří 

propagace nadnárodního pohybu kulturních děl, propagace mezinárodního oběhu děl  

a kulturních a uměleckých předmětů a podpora mezikulturního dialogu. Celkový rozpočet 

Programu Culture dělá 400 milionů €. Program však slouţí pouze k částečné podpoře 

projektů, přičemţ finanční příspěvek můţe činit maximálně 50 % celkových nákladů.  

K dofinancování projektu mohou být vyuţity buď to vlastní zdroje, získané zdroje, jako 

granty, sponzorské příspěvky, nebo finanční zdroje Ministerstva kultury ČR, úspěšným 

ţadatelům o dotaci v rámci programu „Granty na podporu účastníků mezinárodních projektů“ 

podporovaných z programu EU Kultura. Ţadateli o podporu se mohou stát veřejné i soukromé 

právnické osoby, jejichţ hlavní činnost probíhá v oblasti kultury a jejichţ sídlo se nachází 

v jedné ze zemí, která se Programu účastní. Ţadatel zároveň musí mít odpovídající provozní  

a kapitálovou kapacitu k realizaci a ukončení projektu. Projekt však nesmí být ziskový. 

Kompletní úspěšnost ţádostí dělá přibliţně 25% u krátkodobých projektů (1 – 2 roky)  

a 16% u dlouhodobých projektů (3 – 5 let). Poţadavky českých organizátorů mají úspěšnost 

okolo 30%. 
19

 

  

3.4  Vlastní rozvoj finančních zdrojů muzeí a galerií 

 Jedním ze strategických cílů marketingu muzeí a galerií ČR je vytváření dalších 

finančních zdrojů pro své potřeby. V současné situaci ekonomicko-kulturního rozvoje naší 

země je stále důleţitější snaha o co největší finanční soběstačnost. V nejbliţších dvou 

desetiletích totiţ nelze počítat s tím, ţe dojde ke zvýšení dotací veřejných rozpočtů do oblasti 

kultury. Nelze dokonce ani spoléhat na nynější výši podpory. Přitom se ekonomické potřeby 

kulturních institucí budou zcela určitě zvyšovat, tak jak je tomu i v jiných zemích. O tomto 

faktu svědčí potřeba investovat do nových expozit a výstav, dostat se ze stavu současného 

podfinancování a z toho plynoucího zadluţení a tak dále. Z těchto skutečností vyplývá,  

ţe všechny organizace, které budou chtít rozvíjet a vylepšovat svou nabídku, budou muset 

hledat další cesty k rozšíření příspěvků veřejných rozpočtů jinými finančními zdroji. 

                                                 

19
 INSTITUT UMĚNÍ. Program Culture [online]. [cit. 2010-04-10]. Dostupný z WWW: <http://www. 

institutumeni.cz/res/data/009/001063.pdf>. 
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Management mnoha muzeí se však stále spoléhá jen na jistotu omezených veřejných dotací  

a dále se v této oblasti nerozvíjí. Níţe ukázaný přehled míry ekonomické soběstačnosti  

a podílu zdrojů, které jsou získány vlastní činností muzeí a galerií spravovaných 

Středočeským krajem, je pro situaci českých muzeí naprosto reprezentativní. (KESNER, 

2005) 

 

Graf 3.1 Podíl vlastních příjmů na rozpočtu vybraných muzeí a galerií zřizovaných 

Středočeským krajem pro rok 2002 

 

Zdroj: KESNER Ladislav; Marketing a management muzeí a památek; Praha: Grada Publishing a.s. 2005. 

Vlastní zpracování, 2010. 

 

 Smyslem práce muzeí a galerií sice není rozvoj vlastních zdrojů, ovšem sniţování 

finanční závislosti na veřejných dotacích zvyšuje odolnost dané instituce a do budoucna stejně 

bude hlavním úkolem muzejního managementu.  

 Jedním ze způsobů získání finančních příjmů je pronajímání muzejních prostor  

pro pořádání různých akcí. Tento způsob přivýdělku se však týká pouze některý institucí,  

protoţe všechny prostory k něčemu podobnému nejsou přizpůsobeny.  (KESNER, 2005) 
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3.3.1 Cenová politika  

 Základní příjmy z vlastní činnosti muzeí a galerií jsou tvořeny především vybíráním 

vstupného od návštěvníků. Do roku 1990 bylo vstupné do těchto kulturních institucí velmi 

nízké, spíš se dá říct pouze symbolické. Od tohoto roku však začalo docházet k výrazným 

změnám. Městská muzea sice i nadále ponechávají své ceny od 10 do 50 Kč za dospělého 

člověka, ovšem třeba vstupné do takového Ţidovského muzea se pohybuje okolo 300 Kč. 

V současné době klade jiţ řada muzeí i galerií důraz na ekonomický přínos a maximalizaci 

příjmů. Přizpůsobují tomu i výši svého vstupného. U některých tvoří příjmy ze vstupenek 

důleţité příjmové poloţky, které dohromady dělají aţ 25% celkového rozpočtu instituce. 

Takových to případů je však stále málo, u většiny je výše vstupného a v podstatě celá cenová 

politika pouze náhodná. Otázka cenové politiky je poměrně hodně diskutabilní. Zpoplatnit  

či nezpoplatnit základní sluţby muzeí a galerií? Na jedné straně stojí názor, ţe muzea, a to 

především ta veřejná, by měla poskytovat svůj základní produkt co nejlevněji nebo zcela 

zdarma. Tento názor je podloţen argumenty, jeţ říkají, ţe veřejná muzea jsou pro všechny  

a jejich hlavním cílem je zpřístupnit kulturní dědictví co nejširšímu moţnému publiku. Cena 

by tedy neměla tvořit bariéru. Argumenty druhé strany jsou však stejně silné. Poukazují 

především na to, ţe muzea a galerie nabízejí velmi hodnotný produkt, který by neměl být 

zpřístupněn příliš levně anebo dokonce zdarma. Cenová politika by tedy měla být stanovena 

s ohledem na strategické plány pro vytyčené období. (KESNER, 2005)  

 

3.3.2 Muzejní obchod 

 Další způsob, jak získat finanční prostředky je komerční činnost a poskytování sluţeb. 

Provozování obchodu má pro kaţdé muzeum a galerii dvě základní funkce. Jednou z nich je,  

ţe dojde k rozšíření mnoţství sluţeb a zvýšení atraktivity. Tou druhou není nic jiného,  

neţ důleţité získání finančních výnosů z prodeje. Na rozdíl od řady zahraničních muzeí  

se v České republice s muzejním obchodem, který slouţí jako hlavní nákupní příleţitost pro 

určitý typ zboţí, především dárků, příliš nesetkáme. Sloţení a kvalita obchodu závisí  

na prostorových podmínkách a na úrovni s jakou je obchod veden. V některých muzeích 

zajišťuje prodej zboţí cizí subjekt na základě dohody, aniţ by si hostitelská instituce zajistila 

kontrolu nad sloţením sortimentu. Můţe tak docházet k tomu, ţe se nabízené zboţí k profilu 

muzea nevztahuje ani tematicky, natoţ aby vycházelo z vlastnictví sbírek. Úspěšnost obchodu 

tedy závisí na správném výběru vhodného sortimentu. Nabízeny by měly být katalogy  

o výstavě, průvodce muzeem, tištěné publikace informující o daném muzeu, suvenýry, zboţí 
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ukazující motivy ze sbírkových předmětů, jako plakáty, pohlednice, záloţky, bločky, diáře, 

kalendáře, trička, čepice a také speciální sortiment pro děti, například pexeso, lízátka, puzzle, 

přívěsky, odznaky atd. Základní nabídka prodávaného zboţí můţe být ještě rozšířena o draţší 

objekty jako sochy, obrazy a jiná umělecká díla, která se prodávají formou komisního 

prodeje. Prodej zmiňovaných výrobků neplní pouze funkci ziskovou, ale i propagační.  

To však nemění nic na tom, ţe by výnosy z prodeje měly převyšovat náklady. To je hlavním 

důvodem, proč je stále pro mnoho muzeí výhodnější provozovat obchod prostřednictvím 

smluvního nájemce, který jim odevzdává dohodnuté nájemné nebo podíl na trţbách. 

(KESNER, 2005)  
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4. Využití řešené problematiky v médiích 

4.1 Anketa 

 Ke zjištění názoru lidí na téma této bakalářské práce, tedy na Ekonomický pohled na 

chod muzeí a galerií v České republice, byly náhodně vybraných čtyři osoby. Tímto 

způsobem tedy vznikla krátká anketa. Respondentům byly poloţeny tyto stejné čtyři otázky: 

 

1. Kolikrát ročně navštívíte nějaké muzeum nebo galerii? 

2. Co ovlivnilo četnost vašich návštěv? (např.: cena vstupného, zájem, čas) 

3. Z jakého důvodu jsou podle vás muzea a galerie zakládány? 

4. Jaké muzeum nebo galerii jste naposled navštívila? 

 

Klára 22 let, studentka 

1. Dvakrát aţ třikrát ročně. 

2. Do muzeí příliš často nechodím, jen kdyţ jsem na výletě v jiném městě. 

Takţe se to odvíjí od počtu výletů. V Ostravě se o mnohých galeriích 

nedozvím a sama od sebe tyto informace nevyhledávám. 

3. Asi pro peníze, ale záleţí taky na tom, co je vystavováno. Takový Gottland je snad jasný 

příklad, kdy se vyuţívá popularity osoby k dalšímu zisku. Ale je fakt, ţe některé lidi to asi 

opravdu zajímá, protoţe jinak by se tam nechodilo. Galerie s fotografiemi zase slouţí  

k reklamě, propagaci atd. 

4. Naposledy jsem navštívila galerii u tramvajové zastávky Elektra. Myslím, ţe se jmenuje 

Dům umění nebo tak nějak. Zrovna tam byla výstava nějakého polského architekta, bylo  

to někdy v březnu. 

 

Marie 52 let, úřednice 

1. Přibliţně dvacetkrát do roka. 

2. Zájem o výtvarné umění a potřeba setkat se s lidmi obdobných 

zájmů. 

3. Z vnitřní potřeby okruhu nadšenců o nějaké téma nebo umění. 

4. Ostravské muzeum, Hornické muzeum Landek, Valašské muzeum v přírodě, Výstavní síň 

Sokolská 26, Výstavní prostory Minikino Kavárny, Dům umění Ostrava, Jízdárnu 

Praţského hradu, Rudolfinum, Galerii Mánes v Praze, Sovovy mlýny na Kampě v Praze…. 
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Marcela 23 let, servírka 

1. Jednou aţ dvakrát ročně. 

2. Prioritní je čas, ale samozřejmě i zájem. Ceny podle mne jsou přijatelné  

a přiměřené, ještě to nikoho nepřivedlo na mizinu.  

3. Nejpodstatnějším důvodem vzniku je historie, dále oblasti republiky 

něčím odlišné, osobnosti, o kterých se v muzeích a galeriích hovoří.  

4. Hornické muzeum Landek v Petřkovicích, Technické muzeum v Petřvaldě a Galerii 

Zdravé město Karviná. 

 

Jiří 69 let, pracující důchodce - mikrobiolog  

1. Maximálně jedenkrát. Chtěl bych vícekrát, avšak v další 

odpovědi je jakési „vysvětlení“. 

2. Vţdy zájem, ovšem časová zaneprázdněnost sniţuje výrazně  

uţ tak nízkou frekvenci návštěv a dalším faktorem, který 

ovlivňuje moji návštěvnost je bezbřehá lenost. 

3. Zvyšování vzdělanosti a kultivace občanů. Sběratelská vášeň lidí, kteří hromadí obrazy, 

sochy, archeologické nálezy, minerály atd., a nemohou je z nedostatku prostoru mít 

nablízku ve svém obydlí, pokud nemají velký zámek či hrad, a proto raději postaví galerii 

či muzeum. Jsou to většinou filantropové-mecenáši, kterých je dnes bohuţel pomálu. 

4. Výstava obrazů Josefa Čapka, rok 2009 - Praha. Zahanben přiznávám, ţe to nebyl můj 

nápad. Po shlédnutí jsem dospěl k poznání, ţe kdybych to neviděl pro svoji lenost,  

tak bych si asi nafackoval. 
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4.2 Rozhovor s etnografkou Ostravského muzea 

 Mgr. Markéta Palowská pracuje jako etnografka jiţ 

od roku 1993. Krom této profese se zabývá také publikační 

činností a spoluprací s jinými muzei a galeriemi, 

knihovnami, redakcemi, nakladatelstvími, s Akademií věd  

a dalšími vzdělávacími a kulturními institucemi v ČR. 

Muzeum, ve kterém v současné době pracuje, tedy 

Ostravské muzeum, se nachází v centru Moravské Ostravy 

na Masarykově náměstí v budově Staré radnice. Není 

historicky doloţeno, kdy byla tato budova postavena. První 

písemná zmínka je v listině dokumentující spor Jana 

Sedlnického z Choltic v roce 1539. Stará radnice přestala plnit svou funkci přibliţně po 400 

letech. Od 4. října 1931 slouţí k muzejním účelům. 

 

Co musí člověk udělat pro to, aby se stal etnografem? 

Vystudovat příslušný obor na vysoké škole. Já jsem vystudovala Filozofickou fakultu 

Masarykovy univerzity v Brně, konkrétně dvouoborově etnografii – historii.  

 

Jakou činnost jako etnografka máte v Ostravském muzeu na starost? 

Především evidence a vyhodnocování etnografických sbírek, udrţování a doplňování stálé 

národopisné expozice, vytváření krátkodobých výstav. Pak se také soustavně věnuji výzkumu 

lidových výročních obyčejů, spolupořádám kulturní akce, jako masopust v centru Ostravy, 

píši odborné články, poskytuji konzultace studentům, spolupracuji s folklorními soubory, 

muzei a galeriemi a dalšími kulturními a společenskými institucemi v České republice  

i v zahraničí. Dále se účastním odborných seminářů a konferencí a občas na nich referuji. 

Zároveň jsem členkou České národopisné společnosti, Společnosti Boţeny Němcové v Praze 

a Amerického klubu dam v Praze. 

 

V muzeu máte stálé expozice i dočasné výstavy, můžete nám je více přiblížit? 

Dobou trvání do jednoho roku je ohraničena „výstava“, dobou delší neţ 1 rok „expozice“,  

ta je udělána na několik let. Stálé expozice máme je rozděleny na několik částí,  

na historickou, etnografickou a montanistickou expozici, ty se nacházejí v 1. patře našeho 
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muzea. Ve 2. patře jsou přírodovědné a archeologické expozice. Historická expozice  

se zabývá především dějinami Ostravy, jádrem etnografické expozice je cyklus výročních 

obyčejů, obřadů a slavností na území Ostravy a jejího blízkého i vzdálenějšího okolí. 

Přírodovědná expozice obsahuje geologii, botaniku a zoologii. Všechny expozice jsou 

zaměřeny na náš region a jeho okolí.  

 

Jakým způsobem se expozice rozšiřují o nové exponáty? Pokud k tomu tedy vůbec 

dochází? 

Ano, dochází k tomu a je to velmi vítaná záleţitost, expozice by se totiţ měly obohacovat  

o nové exponáty a poznatky. Buď se něco doplní či obmění z muzejních sbírek anebo  

se přijmou nebo zakoupí nové věci, něco nového se vybádá apod. Předměty se musí odborně 

ošetřit, pak umístit do expozice a opatřit popiskou, případně dalším textem. 

 

Jaké doprovodné akce ke svým výstavám muzeum pořádá nebo se jich účastní? 

Takovýchto doprovodných akcí je opravdu mnoho. Uvedu tedy je pár příkladů: odborné 

přednášky, besedy, exkurze, kulturní programy, výtvarné a jiné dílny pro školy, děti atd. 

 

Je muzeum zapojeno i do projektu „Ostrava, Evropské město kultury 2015“? 

Ano, je. Ale bohuţel, tento projekt nespadá pode mne, takţe k tomu nemohu říci více. 

 

Vydává muzeum také nějaké tiskové materiály? 

Ano. Čtyřikrát ročně Zpravodaj Ostravského muzea, katalogy a průvodní informační texty 

k výstavám, jako metodické listy, pozvánky a plakáty k výstavám. Chystají se i katalogy  

ke stálým expozicím.  

 

Co byste uvedla za největší zajímavost muzea, ve kterém pracujete? 

Největší zajímavostí je asi Orloj Jana Maška z let 1924 - 1935, který je umístěn v chodbě  

v 1. patře. Dále pak obraz nad schodištěm od E. A. Duška „Josefina von Spirk“. Ze sbírek 

bych zmínila paleontologickou sbírku ing. Dr. Václava Šusty, z botanických sbírek dnes jiţ 

vyhynulý druh motýla Jasoně červenookého strambergensis, z historie bohatou kolekci hodin, 

keramiky, porcelánu a kovů a z etnografie základní Bukovanského sbírku.  
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Chystá muzeum v nejbližší době něco výjimečného, co v Ostravě ještě nebylo? 

Ano, výstavu s pracovním názvem „Jan Lucemburský 1310 – 1346“, má se to vztahovat  

na předměty nalezené v našem regionu a okolí. Výstava má být v Ostravském muzeu 

přibliţně od poloviny prosince tohoto roku do konce března 2011. Je to velký projekt, 

spolupracuje se i s cizinou. Hlavním organizátorem a tvůrcem je náš umělecký historik  

Mgr. David Majer. 

 

Kolik procent z rozpočtu vašeho muzea je tvořeno vlastními příjmy? 

Asi 4 procenta. 

 

Máte nějaký sen, který byste jako etnograf chtěla v muzeu zrealizovat? 

Takových snů mám více, ale nejen jako etnograf, ale i jako historik a muzejník vůbec. 

Například poznávací zájezdy pro zaměstnance muzea a jejich rodinné příslušníky a zájemce, 

odborné exkurze pro zaměstnance muzea, popřípadě i pro jejich kolegy z podobných institucí, 

rozšířit přednáškovou činnosti v muzeu, zvýšit propagaci muzea, uskutečňovat pravidelná 

setkání muzejníků z Moravskoslezského kraje, chybí totiţ větší informovanost o chystaných 

akcích jednotlivých institucí.  
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4.3 Rozhovor s galeristkou Slezskoostravské galerie 

 Mgr. Věra Vahalíková je galeristkou ve Slezskoostravské 

galerii uţ od jejího samotného otevření v červnu roku 2008. Tato 

galerie se nachází v suterénu slezskoostravské radnice. Zřízení 

výstavních prostor v budově radnice mělo vést k rozšíření kulturní 

nabídky této části Ostravy. Záměrem galerie je snaha vtáhnout 

historickou budovu radnice do společenského ţivota města i mimo 

úřední dny.  

 

Co je podle vás zajímavé na práci galeristy?  

Nejzajímavější je to, ţe galerista je jakýmsi mostem mezi umělci a jejich diváky, mezi tím, 

kdo má zájem o umění a tím, kdo ho vytváří. Je také nárazníkovým pásmem mezi světem 

peněz a světem idejí, ve kterém většina výtvarníků ţije. Galerista má velkou moc.  

To on vybírá, kdo z umělců u něj smí vystavovat a moţná tak pro svět objeví příštího Picassa. 

 

Jaké by měl mít dobrý galerista vlastnosti? 

Galerista především musí mít rád lidi. Je jimi neustále obklopen, pracuje pro ně a zároveň  

i s nimi. Musí být dobrým psychologem, aby vyšel s umělci, kolegy i návštěvníky.  

Bez pochyb by se měl orientovat v dějinách umění i v umění současném. Ale to není 

vlastnost, stejně jako jeho znalost matematiky, práva či jazyků. Musí umět komunikovat 

s médii. Měl by být pečlivý, spolehlivý a poctivý, ale tyto vlastnosti uplatníme snad ve všech 

lidských povoláních. V neposlední řadě by měl být silný a to nejen psychicky, ale především 

fyzicky. Musí ubránit exponáty a pokladnu před nenechavci a také musí stále něco stěhovat  

a přenášet. 

 

Máte mezi výtvarníky nějakého oblíbeného autora, kterému byste chtěla uspořádat 

výstavu? 

Uţ léta obdivuji obrazy renesančního malíře Sandra Botticelliho. On a Tizian přišli na to,  

ţe nejkrásnější ţeny jsou zrzky (pozn. respondent je také zrzka). Ovšem náklady na přepravu, 

pojištění a ostrahu takovéto výstavy by byly astronomické a pro Slezskoostravskou galerii 

neúnosné. Je to takové nesplnitelné přání. Pokud bych chtěla zůstat nohama na zemi,  
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tak si velmi přeji uspořádat výstavu ţijícímu ostravskému výtvarníkovi Karlu Harudovi. 

Prozatím se mi ho však nepodařilo přesvědčit. 

 

Jaká je návštěvnost ve Slezskoostravské galerii, jaká je skladba návštěvníků? 

Za dva roky fungování galerie se návštěvnost na jednotlivých výstavách pohybuje v desítkách 

aţ stovkách návštěvníků. Nemáme zpracovaný ţádný podrobnější sociologický průzkum,  

ale podle počtu a typu prodaných vstupenek k nám chodí snad všechny věkové kategorie  

– děti z mateřských škol, hromadné školní výpravy, studenti a senioři i lidé v aktivním věku. 

Občas se prodá i nějaká rodinná vstupenka určená pro rodiče s větším počtem dětí nad šest 

let. Velké je i procento neplatících návštěvníků, coţ jsou oficiální návštěvy radnice, 

vystavující umělci s rodinou a přáteli, média apod. 

 

Jak se změnil koncept galerie od jejího založení?  

Slezskoostravská galerie byla zaloţena 

jako galerie zaměřená výhradně  

na architektu. Tento koncept se ukázal po 

půl roce fungování jako neudrţitelný. 

Nevyhovoval zřizovateli a ozývaly se také 

hlasy občanů Slezské Ostravy, ţe se 

v galerii nevystavuje nic pro „obyčejné“ 

lidi. Proto byl schválen nový výstavní plán 

galerie, který dál nabízí architektonické výstavy, ale navíc výstavy výtvarné  

nebo s historickou tématikou. 

 

Vydává galerie nějaké propagační materiály, katalogové listy nebo katalogy? 

Na vydávání katalogů bohuţel nezbývají peníze. Rozpočet stačí sotva na vytištění a vylepení 

plakátů, pozvánek na vernisáţe a billboardu před budovou radnice. Pokud se podaří vydat 

navíc nějaký propagační materiál, třeba katalogové listy, musí se na nich finančně podílet také 

vystavující. 
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Spolupracuje Slezskoostravská galerie s jinými galeriemi nebo podobnými institucemi? 

V počátcích galerie se velmi slibně rozvíjela spolupráce s polským Muzeem architektury  

ve Wroclawi, která však se změnou koncepce skončila. Při pořizování mobiliáře pomáhala 

Slezskoostravské galerii galerie Chagall. Úzce spolupracujeme s Ostravským muzeem  

a vyměňujeme si výstavy s muzei z Uherského Brodu a Vyškova.  

 

Čím se Slezkoostravská galerie liší od jiných ostravských galerií? 

Největší rozdíl bude ve zřizovateli. Zařízení je součástí organizační struktury úřadu 

městského obvodu Slezská Ostrava. Tato situace je myslím výjimečná. Obvyklé je, ţe pokud 

město nebo městský obvod zřizují galerii nebo muzeum dávají přednost spíš formě 

rozpočtové nebo příspěvkové organizace. 

 

Když se více zaměříme na finanční stránku, tak můžete nám prozradit, z jakých zdrojů 

je galerie financována? 

Náklady galerie jsou ze sto procent kryty rozpočtem městského obvodu Slezská Ostrava. 

V úvahu by přicházely snad ještě účelově vázané dary nebo některé granty, ale přestoţe jsme 

několik ţádostí podaly, nepodařilo se nám dosud ţádné získat. 

 

Chystá galerie v nejbližší době něco výjimečného, co v Ostravě ještě nebylo? 

Takovou událostí by se mohla stát výstava věnovaná Cheopsově pyramidě a její výstavbě.  

Při příleţitosti výstavy ve Slezskoostravské galerii by nad nočním centrem Ostravy svítila 

pyramida vytvořená světelnými paprsky v reálné velikosti. A právě ze schodiště naší radnice 

by byla výborně viditelná. 
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4.4  Úvaha na téma návštěvnost muzeí a galerií 

Špatná propagace nebo lidský nezájem? 

 Dnešní lidé by měli být zvídaví, je to dáno moderní dobou, ve které ţijeme. Stále něco 

nového vzniká a my se musíme těmto novým věcem přizpůsobovat a učit se je pouţívat.  

A právě proto je naše zvídavost velmi důleţitá. Návštěva muzea však nepatří mezi oblíbené 

činnosti, kterými bychom se chtěli zabývat při trávení svého volného času. V době počítačů, 

internetu a podobných vyspělých technologií, je důleţité se kulturně vzdělávat a tím  

se seznamovat s výsledky lidské práce, s přírodou, s vývojem umění a odkazem minulosti.  

 „Lidé jsou sice zvídaví, ale muzea  

je nebaví.“ Takto by mohla začít báseň  

na téma návštěvnost muzeí a galerií. Rým  

to není příliš povedený, rozhodně by se 

z autora nestal ţádný uznávaný poeta,  

ale jeho obsah je pravdivý a výstiţný. Mnoho 

lidí dává před shlédnutím umělecké sbírky 

přednost třeba návštěvě kina, nákupního 

centra nebo restaurace. Nač si máme chtít prohlédnout naše kulturní dědictví, jeţ nám 

poskytují muzea a galerie, kdyţ si můţeme zajít do kina třeba na film „2012“ a shlédnout 

dávné proroctví, které nám zanechali dřívější obyvatelé, v podobě Mayského kalendáře 

předpovídajícího na konci roku 2012 zánik veškeré civilizace?  

 Lístek do kina, nákup nějakého „hadříku“ nebo pohoštění v restauraci nás vyjde 

nejméně na dvakrát tolik peněz, neţ vstupenka do většiny muzeí a galerií. Z toho je jasné,  

ţe výše vstupného při volbě, jak trávit svůj volný čas, nehraje příliš velkou roli. Co tedy tvoří 

bariéru, kterou není většina z nás schopna častěji nebo alespoň někdy překonat?  

Jaký je důvod, ţe na tuctový film v kině zavítá miliony diváků, kdeţto umělecká díla 

známých autorů shlédnou za stejnou dobu lidé v řádech tisíců?  

 Na jednoduchou otázku existuje většinou jednoduchá odpověď, v tomto případě  

to však zřejmě neplatí. Studií, seminářů nebo besed na danou problematiku proběhlo  

jiţ mnoho. Řada z nich poukazovala na problém s malou propagací, špatnou reklamou  

nebo nedostatečným marketingem, ovšem za jednoznačnou odpověď se to brát nedá. 

Podstatou demokratického státu přece je, ţe lidé mohou dělat vše, co sami dělat chtějí, pokud 

tím neporušují zákon.  
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 Z toho se dá vydedukovat jediné. Bariéru, která nám brání v zavítání do muzeí  

nebo galerií, si tvoří sám člověk, přesněji řečeno je to jeho chtění. Kaţdý člověk něco chce. 

Touţí po věci, osobě, situaci, které by ho učinily šťastnějším. Vezměme si za příklad, mladou 

nadějnou ekonomku. Postupně se vypracovává, ze začátku jí stačí ke spokojenosti čerstvé 

květiny na stole, za čas je potřeba nová televize, nové auto. Dojde to aţ do fáze,  

kdy je nutností soukromý ostrov, Picasso na stěně nebo sluha na rozdělávání ohně v krbu. 

 Kolikrát uţ si kaţdý z nás 

říkal, ţe by se měl více zajímat  

o památky, umění, kulturní odkaz 

minulých generací, ovšem od 

záměru chtít něco udělat, k jeho 

samotné realizaci, vede dlouhá cesta, 

kterou ne kaţdý dokáţe ujít aţ do 

konce. Vyvstává tedy jediná otázka, 

chceme nebo nechceme navštěvovat 

muzea a galerie? Kaţdý si sáhněme na svědomí a zkusme si na to odpovědět sami!  

Jak uţ bylo řečeno, je všeobecně známo, ţe člověk je tvor zvídavý, ovšem dělá jen to,  

co ho baví, a proto se do muzeí a galerií sotva zastaví. 
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5. Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo popsat postavení a financování muzeí a galerií v naší 

české společnosti. Od obecného pojetí kultury, muzeí a galerií jsem se přes historii, 

legislativu, návštěvnost, marketing a různé organizace zabývající se kulturou dostala  

aţ k jednotlivým zdrojům financování českých muzeí a galerií. Kultura se vyznačuje jistou 

stálostí v čase, zároveň je však pruţná a přizpůsobivá k novým skutečnostem. K jejímu 

rozšiřování a vývoji dochází jednak samovolně v rámci rodiny, v prostředí vrstevníků  

a jednak cílevědomě ve školách a jiných vzdělávacích institucích. Muzea a galerie tvoří 

podstatnou část kulturního bohatství naší země. Jejich úkolem je dokládat kulturní úroveň lidí  

a seznamovat je s přírodou, vývojem umění a odkazem minulosti. Lidé navštěvují tyto 

instituce z různých důvodů, ale mezi ty hlavní patří potřeba se pobavit, poučit nebo něco 

nového objevit.  

 V kapitole zabývající se postavením muzeí a galerií v České republice jsem zjistila,  

ţe tyto instituce jsou důleţité jak pro dokumentační, uměleckou a vědeckou činnost,  

tak samozřejmě i pro činnost vzdělávací. Jejich působení ovlivňuje všechny věkové kategorie. 

Jednotlivé muzejní sbírky nás provází minulostí, přítomností a dokonce nás mohou zavést  

i do budoucnosti. Počet českých muzeí a galerií neustále pozvolna roste. S tím souvisí  

i mnoţství jejich návštěvníků, to však zvyšující se tendenci nemá, uţ dlouhá léta je na téměř 

stabilní úrovni. 

  V další, tedy třetí kapitole, která se věnuje financování jednotlivých českých muzeí  

a galerií, jsem se dozvěděla, ţe i kdyţ existuje více zdrojů, ze kterých jsou tyto instituce 

financovány, tak mnoţství peněz není dostačující. Muzea a galerie jsou jako všechny oblasti 

kultury soustavně podfinancovány. Česká republika ze svého rozpočtu vydává na kulturu 

téměř o polovinu méně prostředků, neţ většina ostatních evropských zemí. 

 V poslední kapitole zabývající aplikováním řešené problematiky do médií jsem 

provedla anketu, úvahu a dva rozhovory, které mě přivedly ke zjištění, jak lidé vnímají 

existenci muzeí a galerií a jak to konkrétně chodí ve Slezskoostravské galerii a v Ostravském 

muzeu. 

 Doba strávená nad hledáním informací a následným psaním bakalářské práce mi byla 

velkým přínosem. Dozvěděla jsem se mnoho nových a velmi zajímavých poznatků. Muzea  

a galerie nejsou pouze budovy, ve kterých se vystavují fotografie, obrazy, sochy a další 

předměty, ale jsou to zároveň instituce, které nám pomáhají vidět, kým jsme byli, kým jsme  

a kým můţeme být.  
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