
Jana Šorfová 

Poslání, cíle a řízení galerie GASK – Galerie středočeského kraje 
 

Pro pozici ředitele – ředitelky galerie GASK (objektů v Kutné Hoře a Husově ulici v 

Praze 1) pokládám za nezbytnou kombinaci schopností a dovedností projektového 

manažera a diplomata s mezinárodním rozhledem a zkušenostmi. Plně si uvědomuji, 

že  Sbírky galerie GASK patří mezi nejvýznamnější umělecké sbírky v České 

republice, a proto je z mého pohledu v souvislosti s manažerským vedením galerie, 

potřebná především výrazná propagace této instituce jak na místní, tak na evropské 

úrovni. 

 

Koncepce řízení galerie by měla navázat na významnou tradici a měla by stále 

splňovat účel, za kterým byla instituce v roce 1963 založena. Měla tedy „pozdvihnout 

upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti“. Hned v prvních letech po založení se 

podařilo dostat tehdejší Středočeskou galerii na vysokou úroveň a to hlavně zásadními 

novými zisky i náročným výstavním programem. Aby bylo možné navázat na  

naznačené “velké činy” v oblasti sbírání a prezentace umění, je nutné pracovat s 

plným nasazením a oddáním se věci samé.  V tomto směru mám několikaleté 

zkušenosti s vedením obdobné (I když ne tak rozsáhlé) instituce a tehdy se mi 

podařilo získat cenné kontakty, které dále rozvíjím a samozřejmě bych je plně 

uplatnila i nyní. V minulosti se mi víckrát podařilo získat prostředky na některé pro 

Museum Kampa – Nadaci  důležité projekty, které se mému týmu podařilo uskutečnit. 

Hlavním úkolem galerie je sloužit veřejnosti a reprezentovat instituci hlavně co 

nejvyšší kvalitou uměleckého odborného a výstavního programu, který by se měl 

orientovat na české i zahraniční umění, na jeho vřazení do mezinárodních souvislostí, 

na navazování důležitých kontaktů s odborníky i umělci. Chtěla bych, aby program co 

možná nejvýrazněji překročil hranice naší země, ale zároveň kladl neustále důraz na 

naše umění a zdůraznění jeho přirozeného mezinárodního kontextu. 

V oblasti umění je možné prosadit se pouze za předpokladu úplného nasazení a 

oddání se věci samé. Umění je spojené s kouzlem osobnosti a kdo ho má, je schopný 

přesvědčit a dokázat nemožné.  

Galerie by měla připravit takové výstavní projekty, které na základě své 

odborné úrovně a tím získané prestiže umožní výměnou získat jiné zajímavé 

výstavy nebo finanční prostředky. Jednou z nejdůležitějších povinností galerie je  
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přirozeně sbírat současné i starší umění, a zároveň i sbírky udržovat.    

Zaplňovat mezery v historii, rozšiřovat expozici a zároveň ji i co nejcitlivěji 

konzervovat a restaurovat, aby zůstala v co nejlepším stavu zachována pro 

budoucí generace. Sbírky by neměly podléhat módě, ale nové akvizice by měly v 

co nejvyšší míře a kvalitě mapovat a reprezentovat svou dobu. K tomu by měl 

sloužit co nejlépe vybraný tým interních i externích odborníků. Galerie by se tak 

jako v některých obdobích minulosti měla co nejvýrazněji podílet  na vytváření a 

zaznamenání historie. A to nejen utvářením a neustálým doplňováním sbírek, ale 

i projekty, které vytvoří přesný obraz své doby.  

Galerie GASK potřebuje tedy jako celek nejen jasnou koncepci a identitu,ale 

pochopitelně i kvalitní marketing a propagaci. Galerie musí mít jasné a srozumitelné 

PR a dosáhnout co nejširší komunikace s laickou i odbornou  veřejností v České 

republice i v zahraničí. Kladné stránky vedení galerie GASK je nutné zachovat a dále 

rozvíjet. Problematické oblasti budou úkolem a nutností vývoje – viz níže rozvedená 

základní koncepce galerie.  

 
Koncepce v bodech: 
 
1.   Řízení galerie GASK jako organizace: 
 

• Strategie galerie – přesně formulovat a postupně naplňovat základní 
vize,soustředit se na krátkodobé i dlouhodobé cíle, posoudit důležité 
přelomové body i případná rizika; 

 
• Finance – projektový plán galerie (formulovat přesný plán peněžních toků, 

najít a získat  trvalé zdroje a co nejefektivněji využit finančních prostředků,  
ve spolupráci s  týmem odborníků stanovit rozvahu a odborné i ekonomické 
cíle); 

 
• Management galerie (upřesnit strukturu organizace, stanovit nejdůležitější 

pracovní procesy, nastavit kontrolní mechanismy, vytvořit jednoduché a jasné 
interní předpisy, s jejichž pomocí by se utvářela a neustále kultivovala kultura 
organizace spolu se základními hodnotami, které přirozeně souvisejí s 
identitou instituce); 

 
• Strategické řízení lidských zdrojů galerie (výběr zaměstnanců, podpora 

jejich rozvoje a vzdělávání, hodnocení zaměstnanců, mzdová a personální 
politika vycházející především z odborných výsledků); 

 
• Plán marketingu galerie (sestavení krátkodobé a dlouhodobé strategie a cílů, 

určení prostředků, vyhodnocování daných cílů); 
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• Komunikace galerie (strategie interní, externí komunikace a PR, tvorba a 
posilování korporátní identity, hodnot společnosti, tvorba a vyhodnocování 
vnímání organizace z vnitřního i  vnějšího pohledu, podpora a rozvíjení 
lektorské činnosti); 

 
• Provoz galerie jako organizace analýza potenciálu a optimálních možností 

provozních změn – co nejpřesnější logistika, co nejúspornější a zároveň co 
nejfunkčnější administrativa, IT, podpůrné útvary 

 
• Zajistit maximálně možné financování instituce formou alternativních 

zdrojů. 
 
Závěr – cílem manažerské koncepce je zefektivnit procesy řízení organizace 

v souladu s moderními trendy managementu a  PR. Dále zefektivnit marketing 

a komunikaci organizace, soustředit se na tvorbu korporátní identity a interní kulturu 

společnosti a práci s lidskými zdroji. 

 

Dosáhnout toho, aby veškerá odborná, marketingová I propagační činnost instituce 

byla vnímána jako atraktivní jednotný celek, který nabízí maximum zážitků i 

informací české a evropské veřejnosti  z hlediska významu sbírky  umění 19., 20. a 

21. století. Zároveň by se galerie měla tát nositelkou nových trendů, které její odborní 

pracovníci dokážou v širší mezinárodní spolupráci identifikovat, ohodnotit a výsledky 

své práce co nejsrozumitelnější formou nabídnout odborné i laické veřejnosti.  

 

Galerie GASK Galerie středočeského kraje by se stále výrazněji měla 

představovat  jako organizace, která umí efektivně pracovat se svěřenými zdroji 

– finančními, lidskými, procesními i odbornými tak, aby byla na evropské úrovni 

vnímána jako rovnocenný partner významných našich i zahraničních 

regionálních i národních galerií či muzeí.  

 
 
2.   Řízení galerie GASK – odborná činnost: 
 

• definice výstavního programu a dlouhodobé plánování; 
 
• spolupráce se zahraničními institucemi; 
 
• digitalizace všech exponátů galerie; 
 
• definice akvizičních preferencí a možnosti jejich financování; 
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• získávání významných výstav pro galerii na základě zápůjček a výměn na 
evropské úrovni i světové úrovni; 
 
• vytvoření aktivního týmu zaměstnanců a podpora kreativity; 
 
• využívat maximálně možných synergii; 
 
• podpora lektorské činnosti a doprovodných programů v návaznosti na 
propagaci galerie. 

 
 

Odborné správy a ochrany sbírky: 

 

Zabezpečení sbírky vychází ze zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 

povahy. Dle dostupných informací je systém elektrické požární signalizace 

a dodržování odpovídajících provozních parametrů instalovaných EPS a jejich 

pravidelná kontrola orgány HZS a BOZP vyhovující. 

 

Důležitá je efektivnost uložených dat a informací o objektech v depozitáři 

a ve sbírkách. Není mně známo, jak dalece je depozitář a sbírka digitalizována. Pokud 

je digitalizace jen částečná a nebo neexistující, bude její vytvoření důležitou součástí 

odborné správy a ochrany sbírky. Při digitalizaci bude možné zjistit i stav exponátů, 

vhodnost a podmínky depozitáře a eventuální rizika.  

 

Součástí odboru registru a metodického centra je pracoviště CES, které zpracovává 

veškeré změny ve sbírkové evidenci galerií. Jak je již zmíněno, je nutné co nejdříve 

dokončit digitalizaci všech evidovaných položek. 

 

 

Prezentace sbírky (stálé expozice, výstavy, programy): 

 

Posláním sbírky je zejména získávat, shromažďovat, uchovávat a zpřístupňovat díla 

výtvarného umění, dále pak zajišťovat jejich ochranu, evidenci a inventarizaci. 

Jednou z nejvýznamnějších úloh sbírky je soustavný odborný a vědecký výzkum v 

oboru výtvarného umění a publikování jeho výsledků. 

 

Jak již bylo zmíněno patří prezentace sbírky, stále expozice, výstavní programy mezi 
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nejdůležitější součást identifikace a prezentace galerie vůči veřejnosti. 

 

K tomu patří mimo jiné jeden z hlavních informačních prostředků a sice webové 

stránky. Na webových stránkách by se na přední straně měl objevit: korporátní 

identity  galerie GASK Kutná Hora a Husova ulice Praha 1 a tím odkaz na 

jednotlivé sbírky. Po vstupu do jednotlivých sbírek, by měli tyto korporátní galerie 

udržet svou identitu pouze jako zastřešení, ale vždy uzpůsobit vzhled k obsahu sbírky 

a důkladně o ní a jejím výstavním programu informovat.  

 

Galerie GASK by měla fungovat tak, že návštěvník vidí živý organismus, který se 

neustále obměňuje a láká na novinky. K oživení ale patří i jasně definovaný výstavní 

program připravovaný dopředu – vzhledem k zlepšení propagace minimálně dva roky 

dopředu. 

 

V případě výstavního programu je nutné aktivně spolupracovat se zahraničními 

institucemi, získávat výstavy výměnou. K aktivní spolupráci patří dialog a snaha 

připojit se  k evropskému a světovému trendu. Tematické výstavy mohou napomoci 

integraci české umělecké scény. 

 

Vyprodukované výstavy galerie GASK se naopak mohou postoupit dalším institucím 

a tímto získané prostředky je možné použít na přípravy dalších výstav. 

 

 

Akviziční politika: 

 

Akviziční politika je samozřejmě závislá na finančních možnostech galerie a jejího 

rozpočtu. V této oblasti mimo doplňování všech sbírek zásadními akvizicemi by měla 

být určena strategie akviziční politiky na několik let dopředu.  

 

V oblasti sbírky Umění  20. století i Moderního umění vytvořit finanční rezervy a 

možnosti získání finančních prostředků, tak aby bylo možné reagovat na aukce a další 

nepředvídatelné možnosti akvizicí.  

 

V oblasti současného umění, jak již bylo zmíněno, je nutné definovat jasnou strategii. 
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Zajisté by se mělo zde řídit možností získat díla mladých současných autorů za nízké 

ceny na počátku jejich kariéry. 

 

Galerie by měla úzce spolupracovat s privátními galeriemi, které zastupují mladé 

autory. V mnoha případech bude v zájmu těchto galerií, aby autoři jejich děl byli 

zastoupeni ve sbírkách galerie GASK. 

 

Akvizice je nutné rozhodovat v souladu se stávající sbírkou. Jak již bylo řečeno, měli 

by se rozhodovat minimálně dva roky dopředu. 

 

Organizační struktury: 
 
Východiska: 
 

• Optimálně nastavená organizační struktura odpovídá na potřeby nové 
koncepce a strategie společnosti. 

 
• Optimálně nastavená organizační struktura je závislá na pochopení a 

zefektivnění procesů organizace.  
 
Nastavení optimální organizační struktury v časové souslednosti: 
 

1. krok – analýza stávajících procesů organizace 
 
2. krok – upravení stávajících procesů ve smyslu nové koncepce a strategie 

 
3. krok – optimalizace organizační struktury – na základě součinnosti analýzy 

procesů  a nové koncepce a strategie 
 
4. krok – analýza lidského potenciálu (z hlediska odborného, osobnostního, 

manažerského) 
 

5. staffing – doplnění lidských zdrojů do optimalizované organizační struktury 
 

6. vyhodnocení – sledování a vyhodnocení funkčnosti nové organizační struktury 
 
 
Optimální organizační struktura zvýší výkonnost instituce. Pomůže k efektivnímu 

využití pracovních schopností jednotlivých zaměstnanců galerie. 

 

Organizační struktura galerie musí být jasná, přehledná a v hierarchii pozic plochá – 

na základě předání více zodpovědností a většího rozhodovacího spektra by se mělo do 
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budoucna dosáhnout větší efektivnosti instituce.  

 

Optimalizace organizační struktury má za výsledek novou motivaci pro jednotlivé 

vedoucí funkce. 

 

Personální politika: 
 
Východiska: 
 

• Strategie personální politiky se nastavuje na základě: 
 

analýzy organizačních procesů 
 

analýzy lidského potenciálu 
 

analýzy procesů související s lidskými zdroji (nábor, výběr, rozvoj, 
vzdělávání, hodnocení, odměňování a motivace, včetně analýzy práce s 
externími zaměstnanci) 

 
• Na základě nastavení optimální organizační struktury se připraví plán 

nápravných opatření a nastavení personální politiky. 
 
 
Strategicky tvořená personální politika přináší: 
 

změnu firemní kultury 
 
jasnou identitu společnosti 
 
vyladění podmínek odměňování (mzdový systém a benefity) 
 
motivovanost pracovníků 
 
interní a externí jednotnou a efektivní komunikaci 
 
zvýšení dynamiky, flexibility a kreativity organizace neboli pracoviště, kde 
zaměstnanci chtějí pracovat, kde se cítí motivování a vidí za svojí námahou 
výsledky. Takový tým je pak vhodnou reprezentací špičkové organizace.  
 

U personálního obsazení by se měla zohlednit nově vytvořená organizační struktura. 

Každý zaměstnanec by měl mít svůj popis práce, zodpovědností, cílů a poslání. Tuto 

analýzu bude nutné porovnat s předsevzatými cíli restrukturalizace.  

Zásadně by mělo dojít ke snižování a ne navyšování personálního obsazení.  

 

 

 7



Jana Šorfová 

Vzdělávací činnosti - doprovodné programy: 

Vzdělávací činnosti chápu rozdělené na dvě skupiny: 

A) Vzdělávací programy pro veřejnost hlavně děti a mládež.  

Jsem názoru, že programy zprostředkování výtvarného umění široké veřejnosti v 

expozicích a na výstavách, prostřednictvím co nerozmanitějších typů doprovodných 

programů zaměřených na různé věkové a zájmové skupiny návštěvníků, je velice 

kvalitní a je v zájmu  Galerie GASK v tomto směru dále pokračovat.  

 

Cíl, kde je snaha vytvořit inspirativní prostředí, které přináší nové podměty 

a vzdělávací programy, je nutné plně podpořit.  

 

 

Zajisté bude v zájmu podporovat a rozšiřovat spolupráci s různými organizacemi 

a institucemi, jak to mu bylo již v předešlých letech.  

Jak je již uvedeno, program vzdělávacích programů pro veřejnost je velice bohatý 

a kvalitní. Kvalitní program – snažit se ho ještě více přiblížit zainteresované 

veřejnosti.  

 Vědecko-výzkumné činnosti: 

U vědecko-výzkumných činnostech, stejně tak i v oblasti publikací vydávaných 

galerií GASK, je nutné stanovit jasnou strategii a tu upravit i možnostem finančním 

a personálním. 

Mělo by i zde docházet k maximálním možnostem výměny s významnými 

zahraničními institucemi. 

 

 

 

Financování a provoz organizace:  

 

Hned na začátku tohoto posledního bodu bych se ráda nejdříve vyjádřila k typu 

organizace. Galerie GASK je příspěvková organizace a jejím zřizovatelem je 

Středočeský kraj.  

Z výše dostupných informací je jasné, že navýšení příjmů  galerie  je zásadně možné 

hlavně navýšením příjmů ze vstupného. Doporučuji jednání o výměnných  výstavních 

programech a hlavně o mezinárodních projektech. Zapojení doprovodných programů, 
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lektorského oddělení, které jsou důležitou součástí chodu galerie. Aby došlo k 

navýšení příjmů ze vstupného, je potřeba investovat do výstav, které přilákají širší 

publikum. Mělo by dojít k přirozenému propojení programů obou součástí instituce -  

Jezuitské koleje v Kutné Hoře i budovy v Husově ulici v Praze 1. Jedním z prvních 

úkolů budoucího ředitele je rozvoj  cestovního ruchu. S tím lze spojit pořádaní 

festivalů současného umění s mezinárodní účastí na evropské úrovni.  

Další možné finanční zdroje: Poskytování prostor galerií ke komerčním pronájmům, 

spolupráce s cestovními agenturami. 

Dalším významným zdrojem financování by mělo být získávání sponzorů a mecenášů 

pro galerii GASK. Galerie by měla po roce působení projít komplexním auditem 

finančního hospodaření, kde by mělo být cílem zjistit možnost ušetření a nebo 

odlišného použití finančních prostředků. 

Ještě jednou bych ráda zdůraznila, že pracuji v uměleckém světě jako projektový 

manager již přes 10 let. A to jak na mezinárodní bázi, tak posledních 8 let jsem 

působila v Nadaci Musea Kampa a poslední 4 roky jako její výkonná ředitelka. Za 

tuto dobu jsem získala hodnotné kontakty a zkušenosti na mezinárodní úrovni. Ráda 

bych uměleckému poradnímu týmu navrhla zřídit v Kutné Hoře Středoevropské 

Centrum nových médií. Díky výměnným a pobytovým programům by se docílilo 

rychlé mezinárodní propagace. 

 

Jana Šorfová 

 

V Praze, dne 10. 1. 2011
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