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1. Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat přínosy mimořádných aktivit galerie výtvarného 

umění pro ekonomiku a veřejnost. Svou pozornost zaměřím na konkrétní instituci tohoto typu, 

a to na Galerii výtvarných umění v Ostravě. Mým záměrem je nejdříve popsat činnosti této 

galerie a následně její hospodaření. Pro svoji práci si stanovuji hypotézu: Pořádání 

mimořádných výstav zlepšuje hospodaření galerie výtvarných umění. Proto budu hledat 

konfrontaci v hospodaření mezi lety, kdy galerie pořádala mimořádné výstavy a těmi lety, ve 

kterých se ţádná výstava mimořádného uměleckého díla nekonala. Zároveň je mým úmyslem 

zjistit postavení této kulturní organizace v očích veřejnosti a nalézt cesty k maximální 

spokojenosti jejích návštěvníků, tím zvýšit návštěvnost a přispět ke zlepšení hospodaření 

Galerie výtvarných umění v Ostravě. 

Bakalářská práce se kromě úvodu a závěru sestává ze tří kapitol, ty jsou dále větveny do 

dalších podkapitol. Po úvodu následuje první kapitola, ve které nastíním historii Domu umění, 

obecně vymezím kulturu jako segment veřejné ekonomiky a následně se budu soustředit na 

samotnou analýzu činností a hospodaření Galerie výtvarných umění v Ostravě. Pozornost 

zaměřím na vymezení hlavního účelu a na nabídku sluţeb této organizace. Následně budu 

analyzovat a vyhodnocovat hospodaření galerie v letech 2006, 2007, 2009 a 2010. Druhá 

kapitola nese název přínosy mimořádných aktivit Galerie výtvarných umění v Ostravě. 

Vyuţiji v ní metody analýzy, dotazování a dedukce. Nástrojem analýzy bude marketingový 

výzkum, který je zaměřen na sběr informací. Následné vyhodnocení mi podá představu o 

návštěvnících Galerie výtvarných umění v Ostravě a jejich spokojenosti s poskytovanými 

sluţbami. Z tohoto průzkumu se pokusím navrhnout řešení ke zlepšení návštěvnosti a 

hospodaření. Ve třetí kapitole vyuţiju řešenou problematiku v médiích. Tato ţurnalistická část 

se bude sestávat z krátké ankety ohledně spokojenosti, z rozhovoru a článku. 

Pro zjišťování obecných informací pouţiji sekundárních zdrojů, a to především odbornou 

literaturu, internet, výroční zprávy a výkazy z účetnictví. Při analýze návštěvníků Galerie 

výtvarných umění, provedu primární výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření. Dalším 

zdrojem primárních informací je osobní konzultace s váţenou paní vedoucí mé bakalářské 

práce, s pracovníky Galerie výtvarných umění v Ostravě a se zaměstnanci Krajského úřadu 

v Ostravě na odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury. 
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2. Analýza činnosti a hospodaření Galerie výtvarných umění v Ostravě 

Pro analýzu činností a hospodaření galerie výtvarných umění jsem si zvolila Galerii 

výtvarného umění v Ostravě. Jedná se o příspěvkovou organizaci zřizovanou 

Moravskoslezským krajem. GVUO představuje sbírkovou institucí nadregionálního významu. 

Svou činnost vykonává v souladu se zřizovací listinou, organizačním řádem a zákonem č. 

122/2000 Sb. včetně souvisejících předpisů na území celé České republiky. 

GVUO se skládá ze tří poboček. Hlavní budova a hlavní výstavní prostory GVUO se 

nacházejí v Domu umění v centru Ostravy. Detašovanou výstavní síní je pobočka GVUO 

Nová síň v Ostravě-Porubě. Vedle výstav slouţí zejména k realizaci speciálních vzdělávacích 

akcí. Tento objekt je jediným pracovištěm s bezbariérovým přístupem. Jedná se o pobočku, 

které nemá organizační strukturu. Nedaleko Domu umění, a to na Poděbradově ulici, sídlí 

administrativní a knihovní centrum GVUO. Objekt byl otevřen k 1. červnu 2008 a je do něj 

situováno administrativní zázemí instituce a knihovna s badatelnou, jeţ je veřejně přístupná. 

2.1 Historie Domu umění 

Vzrůstající zájem o výtvarné umění na Ostravsku se datuje od počátku 20. století. Dalším 

důleţitým krokem v utváření velkoměsta a v emancipaci celého regionu se stal vznik 

Československé republiky (KALETA A KOLEKTIV, 2009).  Tato tendence zesílila o to více 

po vzniku samostatné Československé republiky. Komplikací pro rozvoj zájmu o výtvarné 

umění byla absence výstavní síně na území města Ostravy. K odstranění tohoto nedostatku 

byl dne 24. ledna 1923 zaloţen Spolek pro vystavění a udrţování výstavního pavilonu v 

Moravské Ostravě. Tato organizace vypsala veřejnou soutěţ na stavbu výstavní síně s přesně 

danými poţadavky na vlastnosti budovy, respektujícími nejaktuálnější světové trendy 

architektury tohoto charakteru. V porotě, která hodnotila návrhy, mimo jiné taky zasedaly 

významné postavy české kultury. Václav Vilém Štech a architekti František Vahala a 

Bohuslav Fuchs, udělila dvě druhé ceny návrhům Kamil Roškota a dvojice Františka Fialy a 

Vladimíra Wallenfelse, jenţ poté vypracovali definitivní plány, na základě kterých stavitel 

Rudolf Kaulich stavbu provedl. Tito praţští architekti vyprojektovali budovu pokrokového 

puristického vzhledu, akcentující velké plochy cihlové stěny. Její jedinečné postavení v 

dobové architektuře spočívá zvláště v pouţití lucernového osvětlení velkých sálů, které 

zajišťuje ideální přístup denního světla k vystavovaným předmětům, jak to můţeme 

pozorovat v nezměněné podobě dodnes. 
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Budova byla 13. května 1926 slavnostně otevřena a po zásluze vzbudila obdiv vzdělaného 

světa. Dobou vzniku a architektonickým pojetím se Dům umění stal výraznou dominantou 

meziválečné architektury a svým významem přesahuje ostravský region. 

Financování stavby a následného provozu bylo velmi náročné, ale díky přispění 

významných korporací, například Vítkovického horního a hutního těţařstva, se podařilo Dům 

umění spolku udrţet a to i v době druhé světové války (JŮZA, 2006). 

K historii vzniku Domu umění se pojí dvě jména významné osobností Františka Jurečka a 

Aloise Sprušila.  

2.2 Kultura jako segment veřejné ekonomiky 

2.2.1 Definice kultury 

Definice kultury je interpretována různými způsoby, přičemţ lze nalézt společnou 

podstatu pro všechny vymezení tohoto pojmu. Tím kořenem je souhrn materiálních a 

duchovních hodnot vytvořených lidmi v historickém vývoji. Materiální hodnoty reprezentují 

především výrobní síly, také vzájemné vztahy lidí ve výrobním, hospodářském a 

společenském procesu. Duchovními hodnotami můţeme rozumět představy lidí, názory, 

filosofii, poznatky vědy, umělecké a morální hodnoty. Občan, který má práva zaručena 

Listinou základních práv a svobod a také mezinárodními smluvními závazky České republiky, 

je příjemcem kulturních hodnot, ale i jejich tvůrcem, uchovatelem a šiřitelem. 

Podle kulturní politiky ČR je kultura významným faktorem ţivota ve společnosti, který 

podstatnou mírou napomáhá její integraci jako celku. Přispívá k rozvoji intelektuální, 

emocionální a i morální úrovně kaţdého občana a plní v tomto smyslu výchovně vzdělávací 

funkci. Kultura propojuje ČR s vnějším světem, a zároveň jí však z něj i vyděluje a 

charakterizuje ji v porovnání s ostatními státy (REKTOŘÍK A KOLEKTIV, 2006). 

Kultura je odvětví národního hospodářství, které poskytuje tzv. kulturní statky a sluţby. 

Hlavní funkcí této sféry je realizace tvorby, produkce, zprostředkování a ochrany kulturních 

statků uspokojujících specifické kulturní potřeby člověka. Kultura zasahuje do všech čtyř 

sektorů národního hospodářství, a to do soukromého ziskového, soukromého neziskového, 

veřejného neziskového a domácností. 
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Centrální úroveň veřejné ekonomiky je obvykle spojena s uspokojováním 

celospolečenských veřejných potřeb. Formulací vztahů orgánů veřejné správy ke kultuře by 

měla být dána pravidla ke kulturnímu dění. Mělo by být tudíţ definováno, co v kulturní sféře 

bude zabezpečovat a podporovat veřejná správa, a co bude v kompetenci občanů. V ČR jsou 

tato pravidla zakotvena v právních předpisech, ale zejména v kulturní politice ČR, kterou 

koncipuje Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s ostatními subjekty kulturní veřejné 

politiky. 

2.2.2 Organizační zajištění kultury 

Organizační zajištění kultury ČR je realizováno na třech základních liniích vládní úrovně: 

centrum, coţ je MK ČR, kraje a obce. Veřejná správa je garantem a mnohdy i poskytovatelem 

těch sluţeb, o které soukromý sektor nemá zájem, nebo kde dochází k trţnímu selhání. 

Kultura bývá v ČR zabezpečována různými ekonomickými subjekty, převáţně však 

příspěvkovými organizacemi s úzkým finančním napojením na soustavu veřejných rozpočtů. 

Kultura je zabezpečována jak neziskovými nevládními organizacemi, tak ziskovým 

soukromým sektorem. 

1. Subjekty veřejného sektoru zajišťující neziskovou kulturu jsou: 

 příspěvkové organizace (státu, obcí a krajů), 

 organizační sloţky (státu, obcí a krajů), 

 státní fondy -  Státní fond kultury ČR a Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české 

kinematografie, 

 nadace a nadační fondy, 

 obecně prospěšné společnosti, 

 společnost s ručením omezeným, 

 akciová společnost, 

 dobrovolný svazek obcí, 
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 státní podnik. 

Veřejnoprávní média: 

 Česká televize, 

 Český rozhlas. 

2. Subjekty soukromého sektoru zajišťující neziskovou kulturu jsou: 

 Ziskový soukromý sektor – obchodní společnosti, 

 Neziskový soukromý sektor např. občanská sdruţení, nadace 

a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ostatní organizace – tzv. profesní 

organizace, které jsou součástí tripartity, nejvýznamnější je Konfederace umění a 

kultury.
1
 

2.2.2 Funkce kultury 

Kultura plní funkci integrační, edukační a reprezentační. Další důleţitým přínosem je na 

sociální úrovni. Přispívá jednak k sebe-identifikaci občanů jako svobodných individualit, tak 

k identifikaci občanů se společenstvím, v němţ ţijí (s obcí, regionem i státem). Participace v 

kultuře vytváří smysluplnou náplň volného času a mimo jiné je důleţitým preventivním 

faktorem proti narkomanii, gamblerstvím, kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy, 

jimiţ je ohroţena zejména mládeţ. Obecně přispívá také k lepšímu vzájemnému pochopení 

mezi občany různého národnostního původu a je nezanedbatelným prostředkem boje proti 

xenofobii a rasismu. Účast na kulturním ţivotě pomáhá osobám se zdravotním postiţením 

začlenit se do pospolitosti zdravých občanů a překonat tak v jisté míře jejich postiţení, 

podobně můţe tato participace pomoci i obětem násilí, tím kultura plní terapeutickou funkci. 

Kultura je významným hospodářským odvětvím. Sice spotřebovává prostředky ze státního 

rozpočtu a z rozpočtů komunálních, avšak podílí se téţ na jejich vytváření přímo, 

                                                           
1
 Vybrané segmenty veřejné politiky/Moodle [online]. 2011, [cit. 4. Dubna 2011]. Dostupné z 

WWW: <http://www.moodle.vsb.cz/archiv/mod/resource/view.php?inpopup=true&id...>. 
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prostřednictvím daňových výnosů odvětví tzv. kulturního průmyslu, a nepřímo tím, ţe vytváří 

podmínky pro vznik příjmů státního i komunálních rozpočtů daňovými výnosy kulturního 

turismu, jehoţ významným motivem je naše kulturní dědictví. Součástí aktivní ekonomické 

funkce kultury je i to, ţe nabízí pracovní příleţitosti pro řadu občanů. 

Z těchto, a jistě i z řady dalších důvodů vyplývajících z následujícího textu, je potřebné, 

aby se orgány státní správy kulturou zabývaly. Jejich úlohou je především vytváření 

finančních, koncepčních, legislativních a do určité míry i organizačně institucionálních 

předpokladů pro podílení se občanů na kultuře. Ti jsou jejími tvůrci, příjemci, ochránci a 

předavateli. 

2.2.3 Cíle kultury 

 garantovat ochranu svobody tvorby umělců a tvůrců a vytvářet podmínky pro 

vyuţívání této svobody, 

 vytvářet podmínky pro realizaci kulturních aktivit občanů zejména na základě 

občanského sdruţování, 

 vytvářet podmínky pro decentralizaci rozhodování v celém kulturním systému a 

pro přenášení rozhodovacích procesů mimo ingerenci orgánů státní správy a jejich 

nezávislost i ekonomickou, 

 zaručovat rovnost přístupu občanů ke kulturnímu bohatství a usnadňovat tento 

přístup znevýhodněným společenským skupinám, 

 chránit a pečovat o kulturní dědictví, 

 poskytovat svobodný přístup občanů k informacím, podporovat výměnu informací 

uvnitř systému kultury, mezi systémem kultury a vnějším prostředím bez ohledu 

na jazykové a administrativní hranice, 

 podporovat výchovu a osvětu v systému tvorby i uţívání kulturních statků, 

 brzdit negativní vlivy komercionalizace kultury. 
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2.2.4 Nástroje kultury 

Legislativní: podle článku 2 odstavce 2 Listiny základních práv a svobod lze státní moc 

uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem a to způsobem, který zákon 

stanoví, proto je nutno v právním řádu definovat veřejné sluţby státu v oblasti kultury jako 

zákonné zmocnění státu zabezpečovat kulturní sluţby jako sluţby veřejně prospěšné; ţádoucí 

je nadále podporovat uplatnění odstavce 3 uvedeného článku tvorbou právních norem 

zejména pro neziskový sektor v kultuře. 

Ekonomické: ekonomická podpora kultury státem je realizována nepřímo (daňovými 

úlevami, podporou ekonomické soběstačnosti neziskových subjektů) a přímo dotacemi ze 

státního rozpočtu; ţádoucí je posílit fondové financování kulturních aktivit bez ingerence 

orgánů státní správy a rozpočtově zajistit rozhodování orgánů státní správy zejména o 

dotacích, jeţ mají povahu náhrady za nucené omezování vlastnických práv vlastníků 

kulturního dědictví ve smyslu článku 11 odstavce 4 Listiny základních práv a svobod; 

Institucionální: státní kulturní instituce a jejich systém zůstanou i nadále důleţitým 

článkem systému kultury zejména v oblasti přístupu k informacím a v systému péče o kulturní 

dědictví. 

Řídící: je ţádoucí posilovat konzistentní postoj orgánů státní správy v kultuře jako jeden 

ze základních předpokladů pro zachování rovného přístupu občanů ke kulturnímu bohatství. 

Metodické: metodickým a osvětovým působením lze motivovat kulturní chování subjektů 

nezávislých na orgánech státní správy (krajů, obcí, církví, neziskových kulturních 

organizací).
2
 

 

                                                           
2
 Kulturní politika/ MKČR [online]. 2011, [cit. 4. Dubna 2011]. Dostupné z WWW:  

<www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1286>. 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1286
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2.3 Základní pojmy muzejnictví 

 

Muzeum je stálá nevýdělečná instituce ve sluţbách společnosti a jejího rozvoje, otevřená 

veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o 

člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení. 

 

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). 

Odborný muzejní pracovník je kaţdý, kdo je zaměstnancem muzea nebo instituce muzeu 

odpovídající podle definice v čl. 2 (1), kdo má odbornou kvalifikaci nebo ekvivalentní 

praktickou zkušenost v některém z oborů potřebném pro řízení a provoz muzea, jakoţ i 

nezávislé osoby, které respektují Profesní etický kodex muzeí ICOM a pracují pro muzea – v 

duchu výše uvedené definice – buď jako externí odborní pracovníci nebo jako poradci, avšak 

nepropagují ţádné komerční produkty a zařízení, potřebné pro muzea a muzejní sluţby, ani s 

takovými produkty neobchodují. 

2.4 Financování kultury 

V České republice i ve světě stále více vzniká a funguje mnoţství kulturních institucí na 

základě soukromého financování. Přesto většina muzeí a galerií jsou převáţně spravována 

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

zdrojů. 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 z neveřejných 

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

finanční podpory, příspěvky, granty, které jsou poskytované státem, kraji, obcemi a jimi 



 

9 

 

zřízenými institucemi, jako jsou příspěvkové organizace, fondy, nadace a jiné veřejně 

prospěšné institucemi. Mezi neveřejné finanční prostředky patří dotace, příspěvky, granty, 

sponzoring soukromých podnikatelských subjektů a individuálních dárců. V neposlední řadě 

funguje v České republice financování kultury ze zahraničních zdrojů (HALÁSEK, 2007). 

2.4.1 Financování kultury z veřejných zdrojů 

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

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví. Účelové dotace z tohoto fondu 

slouţí na vybavení objektů, v nichţ jsou uschovány předměty movitého kulturního dědictví. 

Další prostředky z ISO jsou vymezeny na preventivní účely, jako jsou zabezpečovací 

systémy, poţární systémy a mechanické zábrany. Dalším vyuţitím dotace z tohoto programu 

je pořizování evidence a dokumentace ohroţených předmětů kulturního odkazu a výkupy 

předmětů kulturní hodnoty. Výsledkem je, ţe se prostřednictvím těchto příspěvků podařilo 

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

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 samotného 

restaurování, konzervace a preparace sbírkových předmětů (ŠKARABELOVÁ, 2007). 

Přímou podporu tvoří 

A, Prostředky ze zdrojů nezávislých na rozpočtu jsou příjmy konkrétních institucí, kam 

se řadí: 

 koncesionářské poplatky za televizní a rozhlasový příjem, 

 loterie a sázky, 

 nadace a nadační činnost, 

 dary a sponzoring. 

B, Prostředky z přerozdělování rozpočtu jsou členěny na prostředky centrální správy a 

územních samospráv, jsou to prostředky od ziskových subjektů, které jsou vybírány pomocí 
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daní a dále poskytované neziskovým subjektům ve formě dotací a příspěvků z veřejných 

rozpočtů. 

I. Prostředky z centrálních zdrojů: 

 ministerstvo kultury, 

 Státní fond kultury České republiky, 

 Státní fond na podporu a rozvoj české kinematografie, 

 Národní investiční fond. 

II. Prostředky územních samospráv: 

 krajský úřad v samostatné působnosti (poskytuje dotace soukromým a obecním 

subjektům dle svého výběru), 

 krajský úřad v přenesené působnosti (financuje ty subjekty, které určilo MK ČR), 

 obecní úřad v samostatné působnosti (dotace uděluje kulturním institucím zřizovaným 

soukromými subjekty). 

Nepřímá podpora je poskytována celou daňovou soustavou jako zvýhodnění pro 

neziskové organizace, daňová zvýhodnění pouze pro oblast kultury a výhody pro přispěvatele 

neziskových organizací. 

V rámci daňového systému je moţno realizovat podporu různým organizacím nebo 

činnostem prostřednictvím toho, ţe: 

 příjmy z činnosti vyplývající z poslání neziskové organizace nejsou předmětem daně 

v případě, ţe vynaloţené daňově uznatelné náklady jsou vyšší neţ tyto příjmy, 

 nejsou předmětem daně dotace a jiné formy státní podpory a podpory z rozpočtů obcí 

a krajů, 

 osvobození od daně například příjmů z pronájmu nemovitostí a uměleckých děl, 

 odečitatelné poloţky pro sníţení základu daně. 
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2.4.2 Financování kultury z vlastních zdrojů 

Vlastní zdroje jsou u kulturních institucí v České republice na velmi nízké úrovni. Jsou 

jimi: 

 příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy z prodeje vstupenek 

 hospodářská činnost je u neziskových organizací omezena například na pronájem 

nebytových prostor, zprostředkování vzdělávacích kurzů, koupě zboţí za účelem 

dalšího prodeje, 

 příjmy z vlastních finančních fondů, které mohou organizace samostatně vytvářet se 

souhlasem zřizovatele. 

2.4.3 Financování kultury ze soukromých zdrojů 

Důleţité však není jen samotné získávání finančních příspěvků, ale rovněţ navazování 

vztahů s moţnými potencionálními dárci. Propagační přínos pro dárce, publicita jména, 

budování dobrých vztahů s určitou cílovou skupinou a zlepšení image společnosti, to jsou ty 

hlavní důvody, proč firmy přistupují ke sponzoringu. Stále u nás není rozvinuta forma 

osobního dárcovství, a to neplatí jen pro dárcovství sbírkových předmětů, ale hlavně pro 

způsob peněţního dárcovství (KESNER, 2005). 

2.4.4 Financování kultury ze zahraničních zdrojů 

Hlavním programem Evropské unie je Program Culture plánovaný pro léta 2007 – 2013. 

Částečně zabezpečuje financování mezinárodních projektů v oblasti kultury. 

Ke hlavním cílům patří propagace nadnárodního pohybu kulturních děl, propagace 

mezinárodního oběhu děl a kulturních a uměleckých předmětů a podpora mezikulturního 

dialogu.
3
 

2.4.5 Vlastní rozvoj finančních zdrojů muzeí a galerií  

Kulturní organizace, které chtějí rozvíjet a vylepšovat svou nabídku, by měly hledat další 

finanční zdroje k rozšíření příspěvků z veřejných rozpočtů. Smyslem práce muzeí a galerií 

                                                           
3
 INSTITUT UMĚNÍ/ Program Culture [online]. [cit. 2011-04-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www. institutumeni.cz/res/data/009/001063.pdf>.  
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sice není rozvoj vlastních zdrojů, ale sniţování finanční závislosti na veřejných dotacích 

zvyšuje odolnost dané instituce.  Jedním ze způsobů získání finančních příjmů je pronajímání 

muzejních prostor pro pořádání různých akcí (KESNER, 2005). 

2.4.6 Státní kulturní politika 2010 – 2014 

Vláda ČR svým usnesením 19. listopadu 2008 schválila státní kulturní politiku na léta 

2009 aţ 2014. Vize státní kulturní politiky obsahuje koncepci, řadu úkolů, jejichţ plněním 

bude dosaţeno vytyčených strategických cílů. 

Součástí koncepce je SWOT analýza současného muzejnictví.
4
 

 

Silnými stránkami muzejnictví v České republice jsou: 

 početný a kvalitní sbírkový fond, který je svým významem součástí českého a 

zároveň evropského a světového kulturního dědictví, 

 hustá síť muzeí ve vlastnictví státu a územních samosprávných celků, která své 

muzejní sbírky spravují a vyuţívají ku prospěchu veřejnosti, 

 dobrá právní úprava exportu sbírkových předmětů do zahraničí, 

 rozvoj prostorových, materiálních a technických podmínek v rámci péče o národní 

kulturní dědictví, 

 zvyšování počtu stálých expozic, 

 zvyšování úrovně muzejních výstav, programů a publikací, 

 aktivní spolupráce občanských sdruţení Asociace muzeí a galerií ČR, Rady galerií 

ČR a Českého výboru ICOM při rozvoji svého oboru, 

 rozvíjející se schopnost zpracovávat projekty pro vyuţití prostředků plynoucí 

z fondů Evropské unie, 

 existence metodických center s celostátní působností 

                                                           
4
 KONCEPCE ÚČINNĚJŠÍ PÉČE O MOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ V ČESKÉ 

REPUBLICE NA LÉTA 2010 - 2014 (KONCEPCE ROZVOJE MUZEJNICTVÍ)/ MKČR 

[online]. 2011, [cit. 2011-04-02]. Dostupné z WWW: < 

http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-kultury-chce-nadale-zkvalitnovat-

peci-o-nase-pamatky--ma-k-tomu-prispet-i-nova-koncepce--76997/>. 

http://www.mkcr.cz/assets/zpravodajstvi/zpravy/KONCEPCE-UCINNEJSI-PECE-O-MOVITE-KULTURNI-DEDICTVI-V-CESKE-REPUBLICE-NA-LETA-2010---2014-_KONCEPCE-ROZVOJE-MUZEJNICTVI__1.doc
http://www.mkcr.cz/assets/zpravodajstvi/zpravy/KONCEPCE-UCINNEJSI-PECE-O-MOVITE-KULTURNI-DEDICTVI-V-CESKE-REPUBLICE-NA-LETA-2010---2014-_KONCEPCE-ROZVOJE-MUZEJNICTVI__1.doc
http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-kultury-chce-nadale-zkvalitnovat-peci-o-nase-pamatky--ma-k-tomu-prispet-i-nova-koncepce--76997/
http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-kultury-chce-nadale-zkvalitnovat-peci-o-nase-pamatky--ma-k-tomu-prispet-i-nova-koncepce--76997/
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Mezi slabé stránky patří: 

 nepříznivý poměr mezi zvyšujícími se náklady na provoz muzeí (reţijní náklady 

včetně mezd) a mezi finančními prostředky na akviziční, prezenční a publikační 

činnost, na ochranu sbírek (konzervování a restaurování) a na práci s veřejností, 

 neuspokojivé platové podmínky zaměstnanců muzeí a galerií, zejména těch, kteří 

vykonávají klíčové činnosti související se správou a vyuţívání sbírek muzejní 

povahy, tento demotivující platový systém, navíc zaloţený na délce praxe, 

způsobuje nízkou atraktivitu profesí v muzeích a galeriích pro mladé osoby, 

 nevhodný přístup zřizovatelů v zásahu do řízení muzeí a galerií (například 

opakované slučování a rozdělování organizací), 

 není dosaţeno optimální činnosti metodických center, 

 nedostatečná stimulace muzeí a galerií ke kontinuální digitalizaci jejich sbírek, 

 nesystémová podpora akviziční činnosti, 

 nevyřešený problém ukládání a zpracování archeologických nálezů. 

K příležitostem se řadí: 

 stálá moţnost získávat cenné kulturní statky, vydané potomkům původních 

majitelů v rámci restitucí, zpět do vlastních sbírek, 

 prostřednictvím digitalizace sbírek oslovit tu část návštěvníků, kteří nemají blízký 

vztah k osobní návštěvě muzeí a galerií, tím zvyšovat zájem o kulturní dědictví, 

 vyuţití vzdělávacího potencionálu muzeí a galerií, 

 vyuţití výzkumného potencionálu muzeí a galerií zapojením do NAKI, do 

programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity.
5
 

                                                           
5
 Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity / Informační systém výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací [online]. 2011, [2011-04-21]. Dostupné z WWW: 

<http://www.isvav.cz/programmeDetail.do?rowId=DF>. 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=610
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=610
http://www.isvav.cz/programmeDetail.do?rowId=DF
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Hrozby představují: 

 neschopnost zaměstnat kvalitní odborníky, 

 nekompetentní zásahy ze strany zřizovatelů do činnosti galerií a muzeí, 

 neschopnost oboru konkurovat na trhu s kulturními statky, 

 nedostatečné vyuţívání muzejních sbírek jako pramenů společenských věd, 

 sniţování nároků na výstupy činnosti muzeí v krátkozraké snaze posunout muzea a 

galerie směrem k zábavnímu průmyslu, 

 posuzování oprávněných poţadavků resortu kultury jako méně významných, 

 nedostatečné provádění kontrolní činnosti. 

 

Potřebami muzejnictví do budoucna jsou: 

 zvýšit úroveň ochrany movitého kulturního dědictví a odborné správy sbírek 

muzejní povahy, 

 zkvalitnit právní a legislativní prostředí ochrany, správy a vyuţívání movitého 

kulturního dědictví, 

 rozšiřování nabídky veřejných sluţeb, 

 vyuţívat vzdělávací a výchovný potenciál, 

 stát se konkurenceschopnější na trhu s kulturními statky, 

 zvýšení dostupnosti veřejnosti k informacím o movitém kulturním bohatství 

prostřednictvím digitalizace a podpory výzkumu, 

 činnost metodických center, která bude přispívat k zvýšené úrovni péče a 

vyuţívání sbírek pro vzdělávací a výchovné účely, pro integraci menšin a občanů 

s omezením pohybu a orientace, 

 investice do rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii, 

 strategie rozvoje muzeí v přírodě. 
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2.5 Dokumenty Galerie výtvarného umění v Ostravě 

 Výroční zprávy 

 Zřizovací listina 

 Zákony týkající se provozu galerií a muzeí umění: 

 71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 

 101/2001 Sb. Zákon o navracení kulturních statků 121/2001 Sb. 

 Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon) 

 122/2001 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 

zákonů 

 214/2002 Sb. Zákon o vývozu z celního území EU 257/2001 Sb. 

Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních sluţeb (knihovní zákon) 

 275/2000 Sb. Vyhláška ministerstva kultury ze dne 28.7.2000, kterou se provádí 

zákon č. 122/2000 Sb. Č.j. 53/2001. Metodický pokyn ministerstva kultury k 

zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a 

galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky 

(kraji, obcemi) ze dne 4. 1. 2001 

 Č.j. 14639/2002 Metodický pokyn ministerstva kultury k provádění některých 

činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových 

předmětů do zahraničí ze dne 14. 10. 2002. 

 Profesní etický kodex muzeí 

 Výběrové řízení 

2.7 Organizační skladba GVUO 

Skladbu organizace GVUO činí oddělení ekonomiky a provozu, oddělení dokumentačního 

a sbírkového, oddělení výstavního, oddělení pedagogických činností a public relations. 

K 31. 12. 2010 organizační strukturu tvoří 25 zaměstnanců. Do technickohospodářského 

provozu patří deset zaměstnanců, je to ředitel, historik umění, kurátor, registrátor, správce 

depozitáře, pedagogičtí pracovníci v galerii, knihovník a fotograf. Dalších pět pracovníků 

http://www.radagalerii.cz/download/Etic_kodex_2003.pdf
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vykonávají ostatní technickohospodářský provoz, a to vedoucí ekonomicko-provozního 

úseku, tisková mluvčí, účetní, administrativní pracovník a provozní. Vrátní, hlídači, 

uklízečky, řidiči a údrţbáři tvoří zbylých deset zaměstnaných v GVUO. 

2.6 Analýza činnosti GVUO 

2.6.1 Vymezení hlavního účelu  

1. Nejvýznamnějším úkolem GVUO je rozšiřovat sbírkový fond a následně o něj pečovat 

za účelem uchovávání uměleckých hodnot regionálního, národního i mezinárodního významu 

a zkvalitnění jeho významu. 

2. Druhým cílem je vyuţívat sbírky kulturního bohatství k pořádání expozic a výstav. Tato 

činnost má přispět k estetickému, etickému, komunikačnímu, sociálnímu, kulturně-

historickému vzdělávání občanů, zejména mladé generace, poskytnout hodnotné kulturní 

záţitky i příleţitost k uspokojování kulturních potřeb občanů, na sofistikované úrovni 

přispívat jako významná kulturní destinace kraje ke zkvalitňování sluţeb cestovního ruchu. 

3. Mezi další metu činnosti patří poskytování odborné opory vědcům, výzkumníkům a 

studentům uměleckých a historických oborů a působit jako regionální metodické a poradenské 

centrum pro práci s výtvarným uměním. 

4. Posledním cílem je rozšiřovat kulturní spektrum regionu, periodickými výstavami 

současného umění a mimovýstavními kulturními akcemi plnit úlohu jednoho z ţivých 

krajských kulturních center je hlavním záměrem aktivity GVUO. 

2.6.1 Sbírkový fond 

Sbírka evropského výtvarného umění představuje nejvýznamnější sbírku po Národní 

galerii v Praze. Obsahují díla zvučných jmen, jakými jsou například Dürer, Cranach, Aachen, 

Fetti, Crespi, Hollar, Rembrandt, Teniers, Tiepolo, Goya, Kupelwieser, Egger-Lienz, Klimt, 

Kolig, Repin, Šiškin, Maljavin. Jsou to sbírky italského a nizozemského umění z období mezi 

roky 1500 – 1800, malířství 19. a 20. století středoevropského okruhu, a také odkazy ruských 

malířů. 

České umění 19. století s přesahem do počátku moderny ve 20. století  zahrnuje všechny 

významné osobnosti 19. století jako jsou Tkadlík, rodina Mánesů, Navrátil, Purkyně, Aleš, 
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Broţík, Hynais, Myslbek, Pirner, Bílek, Kupka a  Mucha. Ze sochařství to jsou zastoupeny ve 

sbírce díla následujících významných jmen, a to Filla, Kubišta, Čapek, Procházka, Špála, 

Zrzavý, Šíma, Toyen, Štýrský, Janoušek, Lhoták. 

Umění regionu je významnou součástí sbírek, neboť mapování umělecké činnosti oblasti, 

kde galerie sídlí, je jedním ze stěţejních pilířů odborné práce (BERÁNEK, 1996). 

2.6.2 Nabídka služeb  

Dokladem o plnění funkce aktivního kulturního centra je neustálá veřejnosti přístupná 

výstavní činnost. K výstavám není poskytnuta stálá sluţba průvodce. S časovou rezervou je 

moţno si prostřednictvím telefonické, osobní, či internetové objednávky rezervovat odborný 

komentář personálu. Komentované výstavy v českém i anglickém jazyce jsou v ceně 

vstupenky. 

Otevírací doba Domu umění je úterý aţ neděle 10 aţ 13 hodin a 13:30 aţ 18 hodin. Nová 

síň v Ostravě-Porubě je zpřístupněna úterý aţ sobota ve stejných hodinách. Středa a neděle 

jsou dny s volným vstupem. Umoţňuje tak kulturní vyţití sociálně slabším skupinám, mezi 

něţ patří důchodci, studenti a jiní finančně znevýhodněné osoby. 

Plné vstupné mimo volné dny je 100,- Kč na expozice a výstavy, na jednotlivé výstavy 

20,- Kč. Rodinné vstupné činí 120,- Kč, skupinový vstup, podmíněn účastí minimálně desíti 

osob, je 70,- Kč.  Pro návštěvy škol je cena jednoho vstupu 10,- Kč, pedagogickému 

doprovodu je poskytnout vstup volný. Mezi další osoby, které mohou navštívit Galerii, aniţ 

by platili vstupné, jsou kupříkladu členové Společnosti přátel GVUO a ICOM, drţitele 

průkazu UNESCO, pracovníci státních galerií a muzeí a studentům umění. Zvýhodněný vstup 

se slevou je vymezen dětem, studentům, důchodcům, vojákům, nebo kupříkladu drţitelům 

průkazů ISIC. 

Mimo výstavy nabízí GVUO svým návštěvníkům celou řadu doprovodných programů, 

jako jsou animační programy, autorské čtení či různé koncerty. Je hlavním organizátorem 

kulturní akce Ostravská muzejní noc, která spojuje nejrůznější kulturní instituce. Co dva roky 

připravuje letní Minimaraton elektronické hudby a podzimní festival alternativní tvorby 

Pohyb – Zvuk - Prostor. Spolupracuje na festivalech Malamut a Protimluv.fest. Galerie 

výtvarného umění v Ostravě také podporuje neziskové organizace a na konci listopadu jim 

poskytuje prostor pro benefičně-charitativní akci nazvanou Advent plný andělů. Od roku 2010 
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se GVUO podílí na Dětském dni spolu s dalšími institucemi, které společně oslovují dětské 

publikum. 

GVUO rovněţ pro veřejnost provozuje knihovnu, jeţ čítá přibliţně 18 tisíc knih a 

katalogů výstav. V knihovně je dvacet badatelských míst, tři místa s počítači s připojením na 

internet. Zároveň prostory knihovny nabízí Wi–Fi připojení a moţnost kopírování knih, 

katalogů a jiných publikací. Knihovna rovněţ poskytuje dokumentaci Domu umění a činnosti 

GVUO jiţ od samotného vzniku instituce. 

Kromě července a srpna probíhají v knihovně GVUO kulturní přednášky na téma umění. 

Kaţdé druhé úterý v měsíci jsou pořádány přednášky Marka Zágory na téma Umělecké dílo 

jako pramen poznání ţivota ve středověku. Kaţdou třetí středu přednáší Martin Jiroušek o 

výtvarném umění na filmovém plátně. 

K výstavám GVUO připravuje doprovodné programy ve formě komentovaných prohlídek, 

animačních programů, koncertů, divadelních představení, performancí a autorských čtení. 

2.9 Návštěvnost  

Důkazem plnění úkolu, být aktivní kulturní centrum svého kraje, je vzrůstající tendence 

návštěvnosti, která v roce 2010 překročila magickou hranici sto tisíc. 

Tab. 2.1 Návštěvnost v letech 2006, 2007, 2009 a 2010 

Rok 2006 2007 2009 2010 

Počet návštěvníků 25 266 27 931 91 918 102 729 

Zdroj: Výroční zprávy 2006, 2007 a 2010 
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Graf 2.1 Návštěvnost v letech 2006, 2007, 2009 a 2010 

 

Zdroj: Výroční zprávy 2006, 2007, 2009 a 2010 

2.10 Instituce a organizace ve spolupráci s GVUO 

2.10.1 Rada galerií České republiky  

RGČR je profesní unií českých muzeí umění - galerií, které sdruţuje za účelem 

koordinace jejich činnosti při tvorbě, správě, a ochraně a zveřejňování uměleckých sbírek 

jako nezcizitelné součásti národního kulturního dědictví. V součinnosti s orgány samosprávy 

a státní správy zároveň usiluje o to, aby česká muzea umění - galerie, v jejich 

nenahraditelném postavení správců těchto uměleckých sbírek, měla ke své práci a existenci 

optimální podmínky.
6
 

2.10.2 Mezinárodní rada muzeí - International Council of Museums  

ICOM je mezinárodní profesní nevládní organizace se statutem konzultanta UNESCO. 

ICOM byla zaloţena roku 1946 a od tohoto roku se rozrostla na téměř 13 000 členů, 

individuálních (muzejní pracovníci) nebo institucionálních (muzea a příbuzné instituce) ve 

148mi zemích. Zastupuje všechny druhy muzeí - vědy a techniky, umění, archeologie a 

historie, etnografie, přírodních věd atd., jakoţ i instituce podobného zaměření, např. 

                                                           
6  O nás/ Rada galerií České republiky [online]. 2011, [cit. 2011-04-07]. Dostupné z WWW: 

<http://www.radagalerii.cz/>. 
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zoologické zahrady, akvária, botanické zahrady. Sekretariát ICOM sídlí v budově UNESCO v 

Paříţi. Primárním cílem této organizace je získávat finanční prostředky a napomáhat při 

zvyšování prestiţe muzeí členů v mezinárodním měřítku.
7
 

2.10.3 Společností pro současné umění  

Občanské sdruţení SCA zpracovává od roku 1996 informace z oblasti výtvarného 

umění v ČR. Výsledkem je digitální archiv Lexikon českých výtvarníků.
8
 

 

2.10.4 Český komitét Modrého štítu  

 Posláním ČKMŠ je preventivní ochrana, zmírňování rizik a pomoc při záchraně 

kulturního dědictví ohroţeného přírodní katastrofou, selháním člověka či ozbrojeným 

střetnutím. Za tímto účelem a na zcela dobrovolném základě shromaţďuje a šíří informace, 

koordinuje akce a doporučuje a napomáhá realizaci nezbytných opatření v případě výše 

zmíněných situací. 

2.11 Profesní etický kodex muzeí Mezinárodní rady muzeí 

Profesní etický kodex muzeí Mezinárodní rady muzeí je prostředkem profesionální 

samoregulace. Stanoví minimální normy chování a profesionálního jednání, které mohou 

přiměřeně dodrţovat všichni odborní muzejní pracovníci po celém světě. Zároveň také jasně 

stanoví, co můţe veřejnost oprávněně očekávat od profesionálního muzejního pracovníka. I 

kdyţ nemůţe mít vyšší platnost neţ zákon, můţe kodex alespoň zčásti nahradit právní normu 

tam, kde je státem vydaný zákon nedostatečný nebo se nevztahuje na všechny záleţitosti.
9
 

 

                                                           
7
 Mezinárodní rada muzeí ICOM/ ICOM [online]. 2011, [cit. 2011-04-07]. Dostupné 

z WWW: <http://www.cz-icom.cz/>. 

8
 Společností pro současné umění/ SCA  [online]. 2011, [cit. 2011-04-07]. Dostupné z WWW: 

< http://www.sca-art.cz/>. 

9
 PROFESNÍ ETICKÝ KODEX MUZEÍ/ GVUO [online]. 2011, [cit. 2011-04-17]. 

Dostupné z WWW: < http://www.radagalerii.cz/download/Etic_kodex_2003.pdf >. 

http://www.cz-icom.cz/contact.html
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2.12 Analýza hospodaření GVUO 

Záměrem následující analýzy je popsat hospodaření Galerie výtvarných umění v Ostravě 

v letech, kdy pořádala mimořádné výstavy a tyto roky porovnat s těmi, kdy ţádné významné 

akce tato organizace nepořádala. V mém rozboru jsem se zaměřila na roky 2006, 2007 a 2009, 

2010. V roce 2007 byla zahájena výstava nejslavnějšího, nejvýznamnějšího a 

nejhodnotnějšího díla ve sbírce GVUO a to obrazu Judita, dílo rakouského umělce Gustava 

Klimta. V roce 2010 proběhlo zahájení výstavy obrazu Moravská Ostrava II. Autorem je 

Oskar Kokoschka, coţ je další světově proslulý malíř rakouského původu. Oproti těmto 

dvěma letům jsem si vybrala roky 2006 a 2009, kdy se ţádná významná výstava nekonala, 

čímţ jsem chtěla vypozorovat, jak se tato skutečnost odrazí na hospodářském výsledku 

GVUO. 

K průzkumu hospodaření GVUO jsem pouţila výroční zprávy a výkazy z účetnictví, a to 

výkazy zisků a ztrát let 2006, 2007, 2009 a 2010. 

Mezi náklady se účtují poloţky jako je spotřeba materiálu, spotřeba energie, prodané 

zboţí, opravy a udrţování, cestovné, náklady na reprezentaci, ostatní sluţby, mzdové náklady, 

zákonné sociální pojištění, zákonné sociální náklady, ostatní sociální náklady, jiné ostatní 

náklady a odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Náklady se v roce 2006 

celkem se rovnaly 9 049 760,- Kč, v roce 2007 dosahovaly výše 10 000 730,- Kč. Je zde tedy 

patrný nárůst nákladů, a to 950 970,- Kč. Náklady s pořádáním mimořádných výstav se pojí 

zejména se zvýšenými nároky na propagaci výstavy a na zabezpečení výstavních prostorů, 

kde se významné dílo nachází. 

Výnosy tvoří trţby za vlastní výrobky, trţby z prodeje sluţeb, úroky, jiné ostatní výnosy a 

příspěvky a dotace na provoz. Příspěvky a dotace na provoz organizace přijímá od 

zřizovatele, tedy od Moravskoslezského kraje, dále od ministerstva kultury České republiky a 
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od sponzorů. V roce 2006 dosahovaly výnosy 9 231 400,- Kč, v roce 2007 se zvýšila na 

10 216 680,- Kč. Rozdíl výnosů mezi rokem 2007, kdy se pořádala mimořádná výstava, a 

běţným rokem 2006 je 985 280,- Kč. 

Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy a náklady. V roce 2006 je to 181 610,- Kč, 

v roce 2007 215 950,- Kč. Výsledek hospodaření v roce 2007 byl o 34 340,- Kč vyšší. 

 

Tab. 2.12.1 Analýza výsledků hospodaření Galerie výtvarných umění v letech 2006 a 

2007 

Položka 2006 2007 

 Náklady celkem (tis. Kč) 9 049,79 10 000,73 

 spotřeba materiálu 376,63 826,89 

 spotřeba energie 949,29 908,86 

 prodané zboţí 205,36 138,55 

 opravy a udrţování 102,91 315,67 

 cestovné 52,72 29,54 

 náklady na reprezentaci 37,47 55,44 

 ostatní sluţby 1 496,10 1 522,04 

  z toho mzdové náklady 3 680,08 3 917,24 

 zákonné sociální pojištění 1 280,56 1 360,65 

 zákonné sociální náklady 65,28 112,32 

 ostatní sociální náklady 0,71 1,28 

 Ostatní pokuty a penále   0,06 

 kursové ztráty   2,18 

 jiné ostatní náklady 176,25 178,53 

 
odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 626,43 631,48 

 Výnosy celkem (tis. Kč) 9 231,40 10 216,68 

 trţby za vlastní výrobky 63,14 115,07 

 trţby z prodeje sluţeb 114,12 372,42 

 trţby za prodané zboţí   25,02 

 úroky 0,36 0,50 

 kursové zisky   0,49 

 jiné ostatní výnosy 243,78 234,85 
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příspěvky a dotace na provoz        

z toho: 8 810,00 9 468,33 

 příspěvky a dotace od 

zřizovatele 8 610,00 9 365,33 

 příspěvky a dotace ze státního 

rozpočtu 200,00 103,00 

 Výsledek hospodaření        

(tis. Kč) 181,61 215,95 

 Zdroj: výroční zprávy, výkazy zisků a ztrát 2006, 2007 

Rok 2009 je rokem běţným, k němu porovnávám rok 2010, kdy se pořádala mimořádná 

výstava obrazu Moravská Ostrava II, jejímţ autorem je Oskar Kokoschka. V roce 2009 byly 

náklady 23 312 700,- Kč, oproti tomu v roce 2010 o 1 729 020,- Kč vyšší, a to 25 041 720,- 

Kč. Celkové výnosy v roce 2009 byly 23 365,97,- Kč, o rok později vyšší o částku 

1 740 630,- Kč, coţ je 25 106,60,- Kč. Hospodářský výsledek byl v roce 2010 vyšší o 

11 620,- Kč, poněvadţ v roce 2009 dosahoval hospodářský výsledek 53 270,- Kč a následující 

rok 64 890,- Kč.  

 

Tab. 2.12.2 Analýza výsledků hospodaření Galerie výtvarných umění v letech 2009 a 

2010  

Položka 2009 2010 

 Náklady celkem (tis. Kč) 23 312,70 25 041,72 

 spotřeba materiálu 2 227,19 1 238,08 

 spotřeba energie 1 594,76 1 639,11 

 prodané zboţí 157,31 32,48 

 opravy a udrţování 410,75 1 060,58 

 cestovné 94,53 70,09 

 náklady na reprezentaci 78,19 98,48 

 ostatní sluţby 8 041,10 9 397,59 

 mzdové náklady 6 337,89 6 564,24 

 zákonné sociální pojištění 1 952,65 2 146,74 

 zákonné sociální náklady 211,07 228,07 

 ostatní sociální náklady 15,28 12,00 

 Ostatní pokuty a penále 51,13 4,00 

 kursové ztráty 0,04 0,00 
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ostatní náklady z činnosti 244,22 87,12 

 ostatní finanční náklady   486,91 

 
odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného 

majetku 1 896,59 1 976,23 

 Výnosy celkem (tis. Kč) 23 365,97 25 106,60 

 trţby za vlastní výrobky 488,25 99,63 

 trţby z prodeje sluţeb 519,13 2 246,33 

 trţby z pronájmu   239,50 

 úroky 1,04 0,79 

 zúčtování fondů 232,32 481,25 

 jiné ostatní výnosy 408,61 239,69 

 příspěvky a dotace na 

provoz                                                                                                   

z toho: 21 716,62 21 799,41 

 

příspěvky a dotace od 

zřizovatele 21 692,43 21 605,41 

 příspěvky a dotace ze 

státního rozpočtu 22,00 194,00 

 Výsledek hospodaření 

(tis. Kč) 53,27 64,89 

 Zdroj: výroční zprávy, výkazy zisků a ztrát 2009, 2010 

Tab. 2.12.3 Přínosy z prodeje služeb GVUO v letech 2006, 2007, 2009 a 2010 

Přínosy z prodeje služeb 

Rok tis. Kč 

2006 114,12 

2007 372,42 

2009 519,13 

2010 2 246,33 

 Zdroj: výroční zprávy, výkazy zisků a ztrát 2006, 2007, 2009 a 2010 

 

Tab. 2.12.4 Výsledky hospodaření GVUO letech 2006, 2007, 2009 a 2010 

Výsledek hospodaření 

Rok tis. Kč 

2006 181,61 

2007 215,95 

2009 53,27 

2010 64,89 

Zdroj: výroční zprávy, výkazy zisků a ztrát 2006, 2007, 2009 a 2010 
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3. Přínosy mimořádných aktivit Galerie výtvarného umění v Ostravě 

Mimořádnými aktivitami míním ty činnosti, které svým významem převyšují běţné. 

V praxi jsou to výstavy a expozice významných autorů, jejichţ díla jsou svoji uměleckou, 

materiální i duchovní hodnotou významnou součástí movitého kulturního dědictví naší 

společnosti nejen v národním měřítku. 

Galerijní činnosti jsou přínosy pro veřejnou kultivovanost, vzdělanost a přispívají k vazbě 

sounáleţitosti mezi obcemi, regiony i státy. Toto kulturní vyţití přitahuje pozornost nejen 

uvnitř města, kde se galerie výtvarného umění nachází, ale i mimo něj. Významné aktivity 

podporují turismus, podílí se tedy i na ekonomice země. 

Pořádání mimořádných výstav v GVUO zvyšuje pozornost lidí, přitahuje návštěvníky, 

stupňují se trţby z prodeje sluţeb prostřednictvím prodeje vstupenek. Přínos mimořádné 

aktivity je rozdíl mezi příjmy ze vstupného v roce, kdy se pořádala výjimečná výstava a 

rokem, kdy galerie pořádala běţné výstavy. Konkrétní přínos jsem sledovala v letech 2006 a 

rokem 2007, kdy se konala výstava obrazu umělce Gustava Klimta, a to Judita. Příjem ze 

vstupného v běţném roce 2006 činil 114 120,- Kč, v následujícím roce 372 420,- Kč. Přínos 

pořádání výstavy obrazu Judita v roce 2007 je 258 300,- Kč. 

Dalším analyzovaným obdobím jsou roky 2009 a 2010. Rok 2009 byl běţný, v roce 

2010 GVUO pořádala výstava obrazu Moravská Ostrava II od autora Oskara Kokoschky. Rok 

2009 přinesl trţbu z prodeje sluţeb 519 130,- Kč a v roce, kdy se uskutečnila výstava obrazu 

Oskara Kokoschky, se trţby z prodeje sluţeb vyšplhaly na částku 2 246 330,- Kč. Přínosem 

této mimořádné aktivity mezi analyzovanými dvěma lety je 1 727 200,- Kč. 

3.1 Dotazníkové šetření 

Ke zjištění námětů na zlepšení hospodaření GVUO jsem vyuţila metodu dotazování 

návštěvníků. Volila jsem variantu osobního dotazování respondentů, zároveň jsem vyuţila 

formu on-line dotazníku. Vytvořila jsem na internetu dotazník s 21 otázkami, který jsem 

následně rozesílala prostřednictvím e-mailu a sociální sítě Facebook. V cílové skupině pro mě 

byli zejména ti lidi, kteří uţ navštívili GVUO. Proto jsem zaměřila na uţivatele, kteří se 
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sdruţují ve skupině Galerie výtvarného umění v Ostravě“, u kterých lze předpokládat 

zkušenosti s činností této organizace. Dotazníkové šetření probíhalo v průběhu měsíce duben 

2011 a celkem na něj zodpovědělo 60 lidí. 

Dotazník je tvořen úvodním slovem, osobními otázkami, otázkami na spokojenost, 

informovanost. Úvodní slovo jsem formulovala motivačně. Obsahuje krátké představení, 

vysvětlení účelu provádění průzkumu a poděkování. Odpovědi na otázky bylo moţno přímo 

zvolit z výběru moţných odpovědí. Některé odpovědi bylo moţné rozvést vlastním 

komentářem. 

 

Z hlediska obsahu, lze dotazy rozdělit na: 

 5 osobních, týkající se pohlaví, věku, dosaţeného vzdělání, typu zaměstnání a 

kraje, ze kterého respondenti pocházejí, 

 4 otázky týkající se návštěvnosti, 

 5 otázek ohledně informovanosti, 

 5 otázek spojených s činností a sluţbami, 

 2 otázky na spokojenost s činností a sluţbami GVUO. 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

Tab. 3.1 Pohlaví respondentů 

 Pohlaví 

respondentů 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Ţeny 41 68% 

Muţi 19 32% 

Celkem 60 100% 
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Graf 3.1 Pohlaví respondentů 

 

Otázka č. 2: Do jaké věkové skupiny patříte? 

Tab. 3.2 Věková skupina respondentů 

Věková skupina 

respondentů 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

0 - 18 let 1 2% 

19 - 25 let 40 67% 

26 - 35 let 11 18% 

36 - 45 let 2 3% 

46 - 55 let 2 3% 

56 - 65 let 0 0% 

nad 66 let 4 7% 

Celkem 60 100% 

 

Graf 3.2 Věková struktura respondentů 
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Otázka č. 3: Jaké je Vaše nejvýše ukončené vzdělání? 

Tab. 3.3 Vzdělání respondentů 

 Vzdělání 

návštěvníků 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Základní 1 2% 

Středoškolské s 

maturitou 35 58% 

Středoškolské s 

výučním listem 3 5% 

Vysokoškolské 21 35% 

Celkem 60 100% 

 

Graf 3.3 Vzdělání respondentů 

 

Otázka č. 4: Jaké je Vaše zaměstnání? 

Tab. 3.4 Zaměstnání respondentů 

Zaměstnání 

respondentů 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Student 39 65% 

Státní zaměstnanec 4 7% 

Zaměstnanec 

soukromého subjektu 8 13% 

Soukromý podnikatel 2 3% 

V domácnosti 0 0% 
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Nezaměstnaný 0 0% 

Důchodce 4 7% 

Jiné 3 5% 

Celkem 60 100% 

 

Graf 3.4 Zaměstnání respondentů 

 

Otázka č. 5: Bydlíte v Ostravě? 

Tab. 3.5 Bydliště respondentů 

Bydliště respondentů 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Ostrava 34 56,6% 

V blízkosti Ostravy 19 31,6% 

Jiný neţ MS kraj 7 11,6% 

Celkem 60 100% 
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Graf 3.5 Bydliště respondentů 

 

Otázka č. 6: Kolikrát jste v tomto roce navštívili Galerii výtvarného umění v Ostravě? 

Tab. 3.6 Počet návštěv GVUO za rok 2011 

Počet návštěv 

GVUO za rok 2011 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Ani jednou 20 33% 

1x 7 12% 

2x 12 20% 

3x 2 3% 

více neţ 3x 19 32% 

Celkem 60 100% 

 

Graf 3.6 Počet návštěv GVUO za rok 2011 

 

 

 



 

31 

 

Otázka č. 7: Byl/a jste informována o kulturní akci předtím, než jste ji navštívil/a? 

Tab. 3.7 Informovanost o akcích GVUO 

Informovanost o 

akcích GVUO 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Většinou ano 44 73% 

Většinou ne 16 27% 

Celkem 60 100% 

 

Graf 3.7 Informovanost o akcích GVUO 

 

Otázka č. 8: Odkud získáváte / vnímáte informace ohledně programu GVUO? 

Tab. 3.8 Zdroj informací o programu GVUO 

Zdroj informací o 

programu GVUO 

Počet 

respond

entů 

V 

procentech 

Nezískávám informace 11 18,3% 

E-mail 1 1,7% 

Internet 27 45,0% 

Tištěný program GVUO 2 3,3% 

Televize, rozhlas, noviny 4 6,7% 

Plakáty, billboardy 10 16,7% 

Známí 3 5,0% 

Jiný 2 3,3% 

Celkem 60 100,0% 
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Graf 3.8 Zdroj informací o programu GVUO 

 

Otázka č. 9: Kolikrát jste navštívili internetové stránky GVUO? 

Tab. 3.9 Počet návštěv webových stránek GVUO 

Počet návštěv 

webových stránek 

GVUO 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Nikdy 22 37% 

1x 7 12% 

Vícekrát 31 52% 

Celkem 60 100% 
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Graf 3.9 Počet návštěv webových stránek GVUO 

 

Otázka č. 10: Líbí se vám tyto internetové stránky? 

Tab. 3.10 Spokojenost se vzhledem webových stránek 

Spokojenost se 

vzhledem webových 

stránek 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Ano, líbí se mi 13 34,21% 

Ano, ale mohly by 

být atraktivnější 16 42,11% 

Ne 9 23,68% 

Celkem 38 100,00% 

 

 

Graf 3.10 Spokojenost se vzhledem webových stránek 
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Otázka č. 11: Jste dostatečně informováni o působnosti a činnosti GVUO? 

Tab. 3.11 Míra informovanosti návštěvníků 

Míra informování 

návštěvníků 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Ano 27 45% 

Málo 19 32% 

Vůbec 14 23% 

Celkem 60 100% 

 

Graf 3.11 Míra informovanosti návštěvníků 

 

Otázka č.12: Postrádáte službu stálého průvodce výstavami GVUO? 

 

Tab. 3.12 Postrádání služby stálého průvodce 

Postrádání služby 

stálého průvodce 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Ano 17 28% 

Ne 43 72% 

Celkem 60 100% 
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Graf 3.12 Postrádání služby stálého průvodce 

 

Otázka č. 13: Navštívili jste kavárnu v Domu umění? 

 

Tab. 3.13 Návštěva kavárny GVUO 

Návštěva kavárny 

GVUO 

Počet 

responde

ntů 

V 

procentech 

Ano 4 7% 

Ne, ale vím o ní 23 38% 

Ne, ani nevím, ţe tam je 33 55% 

Celkem 60 100% 

 

 

Graf 3.13 Návštěva kavárny GVUO 
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Otázka č. 14: Líbí se Vám, jaké výstavy se v GVUO pořádají? 

Tab. 3.14 Spokojenost s programem výstav GVUO 

Spokojenost s 

programem výstav 

GVUO 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Ano 20 33% 

Spíše ano 35 58% 

Ne 2 3% 

Spíše ne 3 5% 

Celkem 60 100% 

 

Graf 3.14 Spokojenost s programem výstav GVUO 

 

 
 

 

Otázka č. 15: Navštěvujete kromě výstav doprovodné kulturní akce? Pokud ano, jaké?  

 

Tab. 3.15 Návštěva doprovodných akcí GVUO 

Návštěva 

doprovodných akcí 

GVUO 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Ano 20 33% 

Ne 40 67% 

Celkem 60 100% 
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Graf 3.15 Návštěva doprovodných akcí GVUO 

 

Otázka č. 16 Koupil/a jste si nějakou PUBLIKACI? 

Tab. 3.16 Nákup publikace 

Nákup publikace 

GVUO 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Ano 15 25% 

Ne 45 75% 

Celkem 60 100% 

 

Graf 3.16 Nákup publikace 

 

Otázka č. 17 Jste spokojen/a s parkovacími možnostmi? 

Tab. 3.17 Spokojenost s parkováním 

Spokojenost s 

parkováním 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Ano 8 13% 

Ne 14 23% 
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Je mi to jedno 38 63% 

Celkem 60 100% 

    

 

Graf 3.17 Spokojenost s parkováním 

 

Otázka č. 18 Jste spokojeni s otevírací dobou? Pokud ne, jakou byste si přáli? 

Tab. 3.18 Spokojenost s otevírací dobou 

Spokojenost s 

otevírací dobou 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Ano 51 85% 

Ne 4 7% 

Jiná 5 8% 

Celkem 60 100% 

 

Graf 3.18 Spokojenost s otevírací dobou 
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Otázka č. 19 Využíváte dní s volným vstupem do GVUO? 

Tab. 3.19 Návštěva GVUO ve dnech s volným vstupem 

Návštěva GVUO ve 

dnech s volným 

vstupem  

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Ano, většinou ve 

středu 19 32% 

Ano, většinou v 

neděli 9 15% 

Ne 32 53% 

Celkem 60 100% 

 

Graf 3.19 Návštěva GVUO ve dnech s volným vstupem 

 

Otázka č. 20 Jste po návštěvě GVUO spokojeni? 

 

Tab. 3.20 Spokojenost po návštěvě GVUO 

 

Spokojenost po 

návštěvě GVUO 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Ano 53 88% 

Ne 7 12% 

Celkem 60 100% 
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Graf 3.20 Spokojenost po návštěvě GVUO 

 

Otázka č. 21 Navštívil/a jste někdy knihovnu GVUO? 

 

Tab. 3.21 Návštěva knihovny 

Návštěva knihovny 

Počet 

respondentů 

V 

procentech 

Ano 2 3,33% 

Ne, ale vím, kde se 

nachází 20 33,33% 

Ne, ani nevím, kde se 

nachází 38 63,33% 

Celkem 60 100,00% 

 

Graf 3.21 Návštěva knihovny 
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3.2 Interpretace výsledků dotazníkové šetření 

Na celkovém počtu respondentů mají většinový podíl ţeny. Důvodem můţe být jednak to, 

ţe jsou ochotnější k zapojení do průzkumu, nebo varianta, ţe mají větší zájem o kulturu neţ 

muţi. Nejpočetnější věková skupina respondentů je 19 – 25 let, druhou nejvíce zastoupenou je 

26 – 35 let. Tato skutečnost vypovídá o velkém zájmu mladých lidí o kulturu. S třetím 

nejpočetnějším zastoupením je skupina nad 66 let, tedy důchodci. Minimální účast ve 

výzkumu měly skupiny 36 - 45 a 46 – 55 let, tedy střední vrstva populace. 56,6 % 

respondentů má trvalé bydliště v Ostravě, 32 % navštívilo letos GVUO více neţ 3x, s tím ţe o 

kulturní akci vědělo 73 %  respondentů dříve, neţ ji navštívili.  

Dostatečně informováno o působnosti a činnosti GVUO se cítí 45 % respondentů. 

Nejpouţívanější zdrojem informací o programu GVUO je internet. 42 % respondentů si 

myslí, ţe by webové stránky galerie měly být atraktivnější.  

Sluţbu stálého průvodce postrádá 28 % z dotazovaných. Kavárnu v Domě umění 

navštívilo 7 %, na občerstvení si zde doposud nezašlo 38 % z respondentů a 55 % vůbec 

netuší, ţe se v GVUO nějaká kavárna nachází. Ţádné doprovodné akce nenavštěvuje 67 % 

tázaných a ţádnou publikaci si nezakoupilo 75 %. Pět respondentů si přeje jinou otevírací 

dobu. Tři z nich zodpověděli, ale neuvedli, jakou dobu by si přáli. Dva lidé se vyjádřili 

konkrétně, jeden si přeje v létě otevírací dobu do 20 hodin a druhý si představuje moţnost 

navštívit GVUO po celý rok do 21 hodin. Volného vstupu do GVUO vyuţívá 32 % ve středu, 

15 % většinou v neděli a 53 % respondentů nenavštěvuje galerii ve dnech s volným vstupem.  

„Spíše spokojeno“ s programem výstav se cítí 58 %. Spokojenost po návštěvě zaţívá 88 % 

ze zkoumaného vzorku.  

Z analýzy výsledků dotazování návštěvníků jsem vyvodila následující návrhy ke zlepšení 

činnosti GVUO: zkvalitnit vzhled internetových stránek, zviditelnit působnost kavárny 

v Domě umění a knihovny na Poděbradově ulici, vyuţít prostory zahrady k pořádání 

kulturních akcí, kromě výstav zviditelnit doprovodné kulturní akce, zrušit jeden den s volným 

vstupem, upravit otevírací dobu, zavést bezbariérový přístup tělesně handicapovaným 

návštěvníkům. Doporučení, které můţe vyřešit nespokojenost návštěvníků se strukturou 

programu akcí, můţe vyřešit průzkum názoru veřejnosti, například formou hlasování, o kterou 

kulturní akci mají zájem, a to na domovských stránkách GVUO, či na sociálních sítích, kde se 

galerie prezentuje. Dům umění je, co se týče umístění, situován velmi strategicky, nachází se 
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v samém centru Ostravy v blízkosti tramvajové zastávky, tuto přednost navrhuji zviditelnit 

v propagačních materiálech, například: „Dům umění se nachází jen minutu od zastávky 

Elektra“. GVUO nabízí spoustu cenových zvýhodnění včetně dní s volným vstupem, tato 

skutečnost také patří k velké přednosti, která stojí za zviditelnění v propagaci. Dalším cestou 

ke zvýšení návštěvnosti jsou vystoupení veřejně známých osobností na vernisáţích či jiných 

kulturních akcí.   

V dotazníkovém šetření je znát úsilí GVUO o zviditelnění její působnosti. Tato organizace 

vyuţívá k informování svých stálých i potenciálních návštěvníků všech způsobů propagace. 

Vzrůstající tendence návštěvnosti je zřejmá
10

, přesto je potřeba bojovat o přízeň návštěvníků. 

Současná situace financování ze státního rozpočtu není ideální. Podnikání dílčích kroků ke 

zlepšení činností by GVUO dosahovala mnohem snáze při vyšších finančních příspěvcích a 

dotacích ze strany zřizovatele i MK ČR. Proto je potřeba se soustředit na vlastní výnosy 

z podnikání a také se zaměřit na hledání jiných zdrojů. Řešení spatřuji ve 

zvýšeném oslovování potencionálních sponzorů a dárců.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Viz podkapitola 2.9 Návštěvnost 
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4. Využití řešené problematiky v médiích 

4.1 Anketa  

1. Proč nenavštěvujete GVUO častěji? 

2. Uvítal/a byste nějakou mimořádnou výstavu či 

kulturní akci?  

Barbora, 54 let, podnikatelka 

1. Navštěvovala bych GVUO ještě častěji, ale vládne tam přísná 

konzervativnost, jistá neuvolněnost. Neoslovila mě ani kavárna, je 

chladná, nepohodlná, není to místo, kde bychom s přáteli rádi seděli, ať 

uţ jen tak, či před nebo po výstavě. 

2. Ocenila bych více velkých výstav, doposud zaznamenávám jen 

jedinou ročně. Vyuţít prostory zahrady je také načase. 

Petr, 21 let, student 

1. Nebydlím v Ostravě, mám to trochu z ruky. Taky mě moc 

neoslovují některé výstavy, které GVUO pořádá. 

2. Jasně, více takových jako je výstava Alfonse Muchy. Mimo to 

je škoda, ţe se Dům umění nevyuţívá i pro nějaké koncerty. 

  Lucie, 32 let, kadeřnice 

1. Nevyhovuje mi otevírací doba galerie. Většinou mám čas aţ pozdě 

odpoledne a to uţ je galerie zavřená. 

2. Ne, myslím, ţe galerie pořádá spoustu mimořádných výstav. Moc 

nemám přehled, co ještě kromě nich dělají, jaké kulturní akce se tam 

pořádají. 

 



 

44 

 

4.2 Rozhovor 

Nepříliš dlouho jsem zvažovala, na 

koho fundovaného se obrátit s mými 

nezodpovězenými otázkami ohledně 

chodu Galerie výtvarného umění 

v Ostravě. Kdo laskavěji a ochotněji 

by se mi věnoval, než sympatická 

tisková mluvčí GVUO Mgr. Jana 

Šrubařová? Na prosbu o schůzku mi 

obratem odpověděla, že není žádný 

problém a následující den jsem už plná očekávání a s trochou trémy vcházela do zelené 

vily poblíž Domu umění na Poděbradově ulici. V přízemí mě vrátný ohlásil a o pár 

schodů výše už mě vítala energická slečna v černém kostýmku. Sotva mi nabídla něco na 

pití a dokonce tykání, se s nadšením zeptala, jestli budu rozhovor natáčet na diktafon. 

Zapnula jsem proto záznamník hlasu v mém mobilním telefonu a zároveň pustila na 

Mgr. Janu Šrubařovou spršku otázek. 

Co obnáší Vaše práce tiskové mluvčí? 

Především je to komunikace s lidmi, komunikace s médii, ale i s veřejností, pak je to 

samozřejmě rozesílání tiskových zpráv, veškerá propagace s tím spojená, to znamená výroba 

plakátů, pozvánek, letáčků, měsíčních programů, částečně správa webových stránek, taky 

Facebooku a Twitteru a dalších sociálních sítí, na které uvádíme naše informace o výstavách. 

Protoţe jsou u nás funkce takové kumulované, není to klasicky typická práce tiskové mluvčí, 

ale je to spojené s dalšími PR aktivitami a dalšími občas i tvůrčími nebo v uvozovkách i 

kurátorskými aktivitami, takţe těch prací je hodně, není to čistě jen práce tiskové mluvčí. 

Co vlastně takoví kurátoři dělají? 

Kurátoři jako odborní pracovníci mají přehled, znají ceny, dokáţou poradit, ohodnotit 

dílo. Kurátoři také doporučují, která díla nakoupit, aby se sbírky rozšiřovaly smysluplně. Dále 

jejich prácí je připravovat výstavy. 
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Máte nařízeno, které obrazy nakupovat například od Rady galerií? 

Ne, nenařizuje, máme v tomto volnou ruku. Galerie má svoji koncepci, podle které 

dokupuje obrazy do svých sbírek, rozšiřuje sbírky tak, aby měly co nejvíce obrazů z daného 

období, aby to vytvořilo nějakou smysluplnou kolekci a to stanovuje samozřejmě pan ředitel. 

Kromě nakupování obrazů je také prodáváte? 

Ne, my nejsme prodejní institut, my jenom nakupujeme do našich sbírek, rozšiřujeme. 

Vţdy na konci roku se sejde komise, která rozhoduje o tom, která díla nakoupí. Je tomu 

vyčleněna zvláštní částka, za kterou se nakoupí a rozšiřuje se sbírky. 

Jaká je vaše publikační činnost? 

Vydáváme čtvrtletníky, to jsou malé broţurky, které vychází čtyřikrát do roka, potom 

katalogy k našim výstavám, ale ne ke všem, to taky záleţí na typu výstavy, protoţe je-li 

výstava putovní a putuje po více institucích, tak se většinou vydává komplexní katalog, který 

mi přijímáme do komisního prodeje. Ale pokud je to naše výstava, kterou si my sami 

připravujeme, vydáváme i katalogy. Teď ze současné doby bych zmínila z architektury Borise 

Podreccu. Dále vydáváme příleţitostně broţurky informačního charakteru, třeba Skvosty 

evropského umění, přehled naší evropské kolekce. Není to pravidelné, ale při nějaké 

příleţitosti pokud zůstanou finanční prostředky, tak se tyto publikace vydávají. 

Kromě financování z Moravskoslezkého kraje, máte i příspěvky ze soukromého 

sektoru? 

Ano, částečně. Není to dost a není to, jak bychom si představovali. Ten příspěvek od 

Moravskoslezského kraje není malý ale samozřejmě, čím více aktivit děláme, tím více to stojí 

a jestliţe chce dělat dobré výstavy, je třeba ty finance shánět i jinde. 

Můžete jmenovat některého soukromého sponzora? 

Sponzoři jsou různí, od kaţdé výstavy se liší. Třeba u architektury, je to skupina spíše 

místních stavebních firem, nebo dřevozpracujících a podobně, které k tomu mají opravdu 
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k tomu vztah, protoţe pracují s architekturou. U jiných výstav, třeba zmíním Sváry zření, rok 

2008, tam byl partner Vítkovice. Touto cestou se následně sponzoři zviditelňují, objevují na 

pozvánkách, katalozích a jsou partneři výstav. 

Pojďme k významným výstavám, které uvedla GVUO. Asi k nejvýznamnějším 

obrazům a výstavám zřejmě patří obraz Gustava Klimta Judita. Patří do vaší sbírky od 

nepaměti nebo jste ji získali před uveřejněním v roce 2007? 

Judita byla po druhé světové válce získána jako konfiskát, od té doby je ve sbírkách 

galerie. Galerie ji ale příliš neprezentovala. Jednak nebyla v úplně dobrém stavu, jednak 

nebyly dobré zabezpečovací prostředky a hlavně v té době se soustředilo na jiný typ výstav. 

Takţe byla Judita v depozitáři pěkně schovaná, potom putovala po světě, byla v Japonsku, 

v Brně, potom zůstala zase v Ostravě. V roce 2007 byla Judita vybrána na výstavu pro jeden 

obraz, kde byla výrazně zveřejněna. Ono to i souvisí s tím, ţe krátce předtím proběhla aukce 

v Americe nějakého jiného Klimtova obrazu, na kterém je stejná ţena, Adele Bloch-Bauer, a 

ten se tehdy prodal za neuvěřitelnou částku. Tím se dá tedy odvodit i cena naší Judity, čímţ 

získala trošku jiný rozměr. Ta umělecká hodnota je nevyčíslitelná, je originál a nikde jinde 

není. 

Vzpomenete si na další významnou výstavu? 

Loni probíhala výstava obrazu Oskara Kokoschky Moravská Ostrava II. Ten není ve 

sbírce, je zapůjčený jeho majitelem na dva roky do naší galerie, protoţe se vztahuje k Ostravě, 

jinak Kokoschka maloval spíše v Praze a v zahraničí. Potom uţ jsme ţádnou výstavu pro 

jeden obraz nepořádali, moţná v budoucnu bude ještě nějaká příleţitost, to se uvidí. My se 

soustředíme spíše na výstavy jiných děl, na něco ze současného umění i průřezem počátku 20. 

století v českém umění. Ty naše sbírky máme umístněny ve dvou výstavních sálcích. 

V jednom visí Judita, Kokoschka a tam se další díla střídají. V druhém sále spolupracujeme 

s Chagallem (pozn. Soukromá galerie v Ostravě), kde navazujeme na jejich výstavy. Oni nyní 

vystavují regionální umělce, a protoţe v našich sbírkách se tato díla většinou také objevují, 

vystavíme tyto obrazy zároveň, aby to mělo nějakou návaznost. 

Spolupracujete ještě s dalšími galeriemi? 
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Máme spoustu institucí tady v Ostravě, s kterými spolupracujeme. Například hodně 

s Národním divadlem moravskoslezským, dále s Centrem kultury a vzdělávání na Sokolské 

26, s Ostravským muzeem, Knihovnou města Ostravy. Zapůjčujeme některé obrazy taky do 

Galerie Magna a taky do Fiducie. 

Spolupracujete s regionálními médii? 

Spolupracujeme se všemi regionálními médii, s rozhlasem, televizí i tiskem. Také 

vyuţíváme klasické výlepové plochy, plakáty, pozvánky, letáky, ale to samozřejmě závisí na 

financích a ty jsou omezené. V poměru oproti tomu, kolik se investuje do výstav, je to o dost 

méně. 

To se asi odráží na menší informovanosti veřejnosti. Jakými jinými prostředky se 

zviditelňujete? 

Snaţíme se to dohánět různými sociálními sítěmi, které jsou zdarma, Facebook, 

informování na maily - mailing listem. Ten, kdo má zájem, tak informovaný je a ten zbytek se 

snaţíme oslovovat přes ta média. 

Nabízíte takovou službu, jako je průvodce v angličtině? 

Jednou za čas nabízíme průvodcovskou sluţbu podmíněnou desíti osobami jak v češtině, 

tak v angličtině. Ale není to stálá nabídka. 

Při volném vstupu ve středu a v neděli, máte o tom, kolik lidí prošlo bez placení 

přehled? 

Kdyţ se budeme bavit konkrétně, tak včera byla středa /13. 4. 2011/ a návštěvnost byla 

565 lidí. 

Jakým způsobem to zjišťujete, máte kameru pro tyto účely? 

Přes kameru ne, počítá se to na pokladně. Přes klasické dny, kdy se platí, se přes pokladnu 

zjišťuje návštěvnost. A ve volné dny pouţíváme počítací zařízení, při kaţdém vstupu personál 

zmáčkne tlačítko. A někdy bývají neděle ještě lepší, v souvislosti s počasím. Kdyţ je hezky, 
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tak jsou lidi o víkendech pryč a kdyţ je škaredě, galerie je nabitá. Ve středy chodí více 

senioři, přece jenom lidi jsou v práci přes den, ale včera bylo několik škol. 

Berete to kladně, nebo je Vám to líto, že tolik peněz „uteče“? 

Obojí. Je to dobře, ţe lidé chodí, mají o to zájem. Protoţe čím více lidí přijde, tím více o 

nás mluví do okolí. Na druhou stranu, kdyby přišli v ten placený den, přineslo by to několik 

tisíc korun, které bychom mohli vyuţít, ať uţ na úpravy obrazů, tak na zabezpečení a 

podobně. 

Neuvažujete, že byste zrušili jeden den s volným vstupem? 

Uvaţovali jsme, ţe bychom ty volné dny zpoplatnili nějakou symbolickou částkou, třeba 

desítikorunou nebo dvacítikorunou. Tak, aby to bylo dostupné i pro sociálně slabší rodiny 

nebo důchodce nebo pro ty, kteří nejsou ochotni za tu plnou cenu přijít. Pravděpodobně po 

skončení výstavy A. Mucha 150 let pravděpodobně jeden den s volným vstupem zrušíme. 

Máte zdokumentovány demografické údaje o návštěvnících? 

Nemáme ţádné tabulky, ale odhadem vidíme, ţe většinou je ten zájem u studentů, od 

základních škol, kdy přijdou děti na animační programy, aţ po vysokoškoláky. A pak je to ta 

skupina seniorů.  Máme trochu problém se střední vrstvou. Je to dáno dvěma okolnostmi a to 

tím, ţe přes týden jsou lidé v práci a asi nemají tolik času ani chuť večer po práci jít do 

galerie. Druhou věcí je asi to, ţe k tomu nemají vztah, i kdyţ tady na Ostravsku by se to 

nemuselo zdát. Ale je to zase individuální. Třeba nyní na Muchu je ten věkový průměr od pěti 

měsíců po 99 let. Jsou zase výstavy, kde to tak není, kde chodí jenom mladí, nebo chodí 

jenom důchodci. Opravdu je to o tom, o čem je výstava, na koho je zaměřena. 

A vaše návštěvnost stále stoupá? 

Zatím ano /úsměv a zaťukání na stůl/. 

Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů ve Vaší práci.
11

 

                                                           
11

 Zvuková nahrávka interview s Mgr. Janou Šrubařovou, pořízena dne 14. 4. 2011 
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4.3 Článek 

Komentovaná výstava Alfons Mucha 150 let 

 

Pět minut po oficiální zahájení komentované výstavy Alfonse Muchy, otevírám dveře 

Domu umění. Je 14. dubna v 17 hodin zde měla být tato mimořádná kulturní akce zahájena, 

ale naštěstí ještě nezačala. Čeká se na dva opozdilce, a to na mě s doprovodem. Ve vstupní 

hale postává v krouţku skupina asi desíti lidí, kteří na nás hledí se zvědavostí, jestli jsme to 

konečně my, na koho se čeká. Nemám ráda pozdní příchody, navíc ty, které vzbuzují 

pozornost více lidí. Špatně se člověku vysvětluje zpoţdění, které není vlastní vinou, třeba jako 

v tomto případě, a stejně je to zbytečné. Proto uţ dále důvod zpoţdění nerozvádím, jen se 

omluvím a představím svým jménem. Paní u pokladny si mě vyhledává v seznamu. Ano, 

opravdu, jsem ohlášená jako účastník této výstavy. Vyuţiju tedy dvou volňásků a uţ můţeme 

v závěsu za skupinkou a průvodcem stoupat do prvního patra, kde výstava začíná. 

Obrazy, plakáty a další díla Alfonse Muchy, které jsou zde vystaveny při příleţitosti 150. 

výročí narození, jsem uţ v Ostravě viděla dvakrát. Proto uţ na mě při vstupu do menšího sálu 

nepůsobí tím pompézním dojmem, jako tomu bylo poprvé. Více jsem zvědavá, jak bude 

výstava probíhat, o čem bude průvodce hovořit, jak komentář podá a jestli mě vůbec první 

komentovaná výstava v ţivotě bude bavit. Po prvních větách začínám být trošku zklamaná 

uspávacím tempem a tónem hlasu pana průvodce. Vím, ţe je to má chyba špatného 

soustředění na pomalý výklad, kterým bych si mohla zapamatovat o to více zajímavých údajů 

o tomto géniovi, jakým byl Mucha. Zkrátka jsem v dnešní hektické době vychovaná na jiný 

styl příjmu informací, a to na rychlost, stručnost, atraktivitu. Chvíli trvá, neţ si na tento ráz 

zvyknu, zklidním myšlenky a poloţím se do jiného světa, neţ je za zdmi Domu umění. 
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Pomalu zapomínám na venkovní ruch a pokládám se do ţivota Alfonse Muchy mezi lety 1860 

a 1939. Prostřednictvím autentických fotografií hledím do minulosti na osobní ţivot umělce, 

na jeho pravou podobu člověka z masa a kostí. Na zdech visí desítky fotografií z jeho ateliéru, 

kde si fotil své modely, jako předlohu ke studii anatomie jejich těla. Dovídám se, ţe byl 

neuvěřitelně pracovitým a precizním člověkem. Miloval přesnost, proto před tvorbou 

samotného obrazu či plakátu předem studoval stavbu těla, aby se nedopustil ţádné chyby, 

zároveň, aby modely nemusely dlouho setrvávat mnohdy v krkolomných polohách. V dalším 

sále obdivuji kaţdý plakát, který v něm visí, v přízemí kaţdý obraz zavěšený na zeď. 

Uchvacujeme mě tato schopnost téměř magneticky přitáhnout oči diváka na plátno obrazu. 

Odkaz Alfonse Muchy je opravdu fenomenální.  

Výstava trvala přibliţně hodinu a půl, podle mě uběhla za necelých dvacet minut. Dům 

umění je svět sám o sobě, čas tady plyne podle jiných hodin. Z výstavy odcházím se 

smíšenými pocity. Jednak nadšená z krásy umění, jednak zklamaná z téměř prázdných 

výstavních prostorů. Kde jsou ty zástupy návštěvníků, kterých si Muchova díla zasluhují? 

Coţpak si my Ostravané myslíme, ţe nejsou natolik zajímavá, abychom navštívili tuto oslavu 

jeho tvorby? K návštěvě snad nestačí autor na celém světě tak jedinečný, ţe vytvořil 

umělecký směr sám o sobě. Nebo oprávněně Ostrava nezískala titul Evropské kulturní město 

2015? Smutné otazníky, ale je třeba hledat, kde je ten háček. 
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5. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem si stanovila hypotézu, která zní: Pořádání mimořádných 

výstav zlepšuje hospodaření galerie výtvarných umění. Mým cílem bylo analyzovat přínosy 

mimořádných aktivit galerie výtvarného umění pro ekonomiku a veřejnost. Volila jsem 

postup v prvé řadě popsat činnosti a hospodaření Galerie výtvarných umění v Ostravě. 

Následovala konfrontace hospodaření této organizace v letech, kdy pořádala mimořádné 

výstavy s obdobím, kdy se ţádné významné akce nekonaly. Dalším dílčím úkolem bylo zjistit 

názor veřejnosti na řešenou problematiku. Ze zjištěných poznatků jsem vyvodila návrhy na 

zlepšení činnosti GVUO, které by vedly ke zvýšení spokojenosti návštěvníků. Po zavedení 

zlepšujících opatření, by bylo moţné pracovat s hypotézou očekávaného nárůstu návštěvnosti, 

tudíţ ke zvýšení trţeb z prodeje sluţeb a celkového hospodaření.  

Ke zpracování mé práce bylo zapotřebí mnoho informací, které jsem čerpala z odborné 

literatury, z internetových pramenů, interních zdrojů GVUO, nebo prostřednictvím osobního 

rozhovoru s kompetentními osobami. Dalším způsobem, kterým jsem získala údaje, bylo 

pouţití dotazníkového šetření zaměřeného na návštěvníky GVUO. Pro potřeby výzkumu jsem 

zhotovila řadu otázek převáţně zaměřených na spokojenost. Z odpovědí jsem vymezila 

návrhy ke zlepšení činností GVUO. 

Z výsledků je zřejmé, ţe se hypotéza potvrdila, tudíţ pořádání mimořádných výstav 

zlepšuje hospodaření galerie výtvarných umění. Přínos v podobě výnosu z prodeje sluţeb se 

výrazně zvýšil v roce, kdy probíhala výjimečná výstava oproti běţnému roku. V roce 2007 

přinesla mimořádná výstava nejvýznamnějšího díla ve sbírce GVUO  výnos z prodeje sluţeb 

trojnásobně vyšší neţ v roce 2006. Prostřednictvím další mimořádné aktivity, která se konala 

v roce 2010, výnosy z prodeje sluţeb oproti roku 2009 vzrostly čtyřikrát. Tuto skutečnost je 

ovšem nutné konfrontovat s tím, ţe pořádání výstavy význačného uměleckého díla s sebou 

nese také zvýšené náklady. Tyto náklady jsou spjaty s intenzivnějšími nároky na počet 

personálu, na pojištění, zabezpečení uměleckého díla proti odcizení. Z tohoto důvodu se 

pořádání mimořádné výstavy neprojevuje v celkovém výsledku hospodaření natolik výrazně, 

jako tomu je v porovnávání výnosů z prodeje sluţeb.  

Výsledek mé analýzy hospodaření je doporučení GVUO, aby pokračovala v pořádání 

mimořádných činností a jejich četnost zvyšovala. Z nabytých vědomostí při studiu řešené 
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problematiky jsem vyvodila řadu doporučení, které by mohly vést ke zlepšení činností, 

hospodaření a zvýšení zájmu veřejnosti o tuto významnou kulturní organizaci v Ostravě. 
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