
Vysvětlivky ke srovnání textů 
 
Levý sloupec obsahuje koncepci Moniky Burian, pravý sloupec koncepci Jany Šorfové.  
 
Pro přehlednost analýzy není zachováno původní dělení odstavců. 
 
V této legendě odkazuji na srovnávací text (porovnani_burian_sorfova.doc), bez něhož nemají níže 
psané poznámky smysl. Níže zmíněné zajímavé příklady je vhodné následně číst přímo v tomto 
srovnávacím textu, jinak by mohly být nejasné. 
 
Nutno dodat, že původní text Moniky Burian obsahuje obrovské množství gramatických chyb, které 
se většinou (až na výjimky) neobjevují v textu Jany Šorfové. 
 
Zde je legenda: 
 
Černý text na červeném pozadí   
Text, který je v obou dokumentech totožný. Jediným rozdílem může být odlišná koncovka slova 
(skloňování nebo časování), přidaná interpunkce nebo zcela výjimečně změna slovosledu v rámci 
jedné věty. 
 
Černý text na šedém pozadí   
Text, kde je zaměněn název instituce (např. NG, Národní galerie, instituce, atd. zaměněno za 
GASK, Středočeská galerie, Galerie středočeského kraje, galerie, atd.) 
 
Černý text na modrém pozadí  
Text v koncepci Jany Šorfové, který se v koncepci Moniky Burian neobjevuje. 
Součástí takto označených částí textu jsou banální záměny typu mezinárodní/světový/evropský 
bez zjevného důvodu. Velmi často jsou také vpravo (u textů Jany Šorfové) modře označeny pouze 
záměny slov, které jsou s textem Moniky Burian velmi podobné (ale vlevo jsou značny pouze bíle – 
jakožto neshoda). 
 
Černý text na bílém pozadí   
Originální text v koncepci Moniky Burian, který se v koncepci Jany Šorfové neobjevuje. 
 
Černý text na žlutém pozadí  
Text, který pro účel srovnání koncepcí zaslouží mimořádnou pozornost. 
 
 
POZNÁMKA: Do jednotlivých označených částí textu je vždy zahrnuta interpunkce nebo mezera 
za posledním slovem označeného textu. Činím tak pro přehlednost, aniž by byl statistický výsledek 
poznamenán. 
 
 
Statistická analýza 
 
Podobnost textu Jany Šorfové k textu Moniky Burian je na základě výše popsaného značení možné 
vyjádřit takto: 
 
Absolutní shoda (viz. červená pole, zaokrouhleno): 69 % 
Neshody (viz. modrá pole, zaokrouhleno): 28 % 
Technikálie (viz. šedá pole, zaokrouhleno): 4 % 
 



Součtem těchto procentuálních podílů je 101 %, což ale není omyl. Výsledky jsou díky 
zaokrouhlení zatíženy chybou, která ale nepřekračuje zmíněné jedno procento nad plný součet. 
 
Opět je třeba dodat, že mnoho z neshodných (modře značených a tedy Janou Šorfovou 
vytvořených) částí textu jsou pouze přeformulovaná slova z původního textu Moniky Burian. Výše 
uvedená shoda textů je tedy vyjádřena jako minimální. V podrobnějším výkladu by bylo snadné 
najít další podobnosti. To je ale otázkou případné další diskuse. 
 
 
Zajímavosti ve srovnávaných textech 
 
1) 
Strana 1 
V obou textech stejná citace ze zakládací listiny NG, pouze změněna datace. 
 
“pozdvihnout upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti”.  
 
 
2) 
Strana 1 (vlevo), strana 1 až 2 (vpravo)  
Stejný text, který se ale objevuje v jiných odstavcích. 
 
...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.  
 
 
3) 
Strana 6 
V obou textech stejná citace ze zakládací listiny NG, pouze změněna datace 
 
Jednou z nejvýznamnějších úloh sbírky je soustavný odborný a vědecký výzkum v oboru 
výtvarného umění a publikování jeho výsledků.  
 
 
4) 
Strana 6 až 7 (vpravo i vlevo) 
Mimořádný příklad – vlevo originál, vpravo pokus o jeho překlad, kde paní Šorfová nepochopila 
význam termínu "corporate identity", a tak vytvořila zkomoleninu... (korporátní galerie :-) 
Navíc krásně opsaná hrubka "měli tyto korporátní galerie" 
 
Srovnání (Monika Burian): 
 
K tomu patří mimo jiné jeden z hlavních informačních prostředků a sice webové  stránky. 
Na webových stránkách by se na přední straně měl objevit corporate identity Národní 
galerie a odkaz na jednotlivé sbírky.  
Po vstupu do jednotlivých sbírek by měli tyto udržet corporate identity Národní  galerie 
pouze jako zastřešení ale uzpůsobit vzhled k 
obsahu sbírky a důkladně o ní a jejím výstavním programu informovat.  
 
oproti (Jana Šorfová): 
 
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.  
 
 
5) 
Strana 7 
Zajímavá změna významu původního textu 
 
Srovnání (Monika Burian) 
Veletržní palác by v žádném případě neměl fungovat jako museum, kde navštěvník vidí po 
každé prakticky to samé ale měl by být živým organismem,  
 
oproti (Jana Šorfová): 
 
Galerie GASK by měla fungovat tak, že návštěvník vidí živý organismus, 
 
6) 
Strana 12 (vlevo) a strana 13 (vpravo) 
Zajímavá změna významu původního textu 
 
Srovnání (Monika Burian) 
Národní galerie by měla projít komplexním auditem finančního hospodaření, kde by mělo 
být cílem zjistit možnosti uštření a nebo odlišného použití finančních prostředků. 
 
oproti (Jana Šorfová): 
 
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.  
 
7) 
Strana 12 až 13 (vlevo i vpravo) 
Možná nejdůležitější text (nehledě na výše popsaný odstavec, který se v tomto bloku objevuje). 
Monika Burian uvádí kapitolu stejnými slovy jako Jana Šorfová, dále ale používá údaje příslušné k 
NG. Jana Šorfová oproti tomu zkrátila celou kapitolu pouze na úvodní (opsaný) text, a dále 
pokračuje odstavcem "Z výše dostupných informací je jasné...". Přitom žádné výše dostupné 
informace (oproti Monice Burian) neuvádí. Kontext se tak ztrácí a Jana Šorfová odkazuje na cosi, 
co sama neuvedla... 
 
Srovnání (Monika Burian) 
Financování a provozu a transformace na jiný typ organizace: 
 
Hned na začátku tohoto posledního bodu bych se ráda nejdříve vyjádřila k typu organizace. 
Národní Galerie je příspěvková organizace a jejím zřizovatelem je Ministerstvo Kultury.  
Dle mého názoru by Národní Galerie měla zůstat příspěvkovou organizací. Národní Galerie 
je nejvýznamnější institucí v oblasti vizuálního umění a proto by jeho základní funkčnost 
měla být garantována Ministerstvem Kultury. Národní galerie by měla projít komplexním 
auditem finančního hospodaření, kde by mělo být cílem zjistit možnosti uštření a nebo 
odlišného použití finančních prostředků. 
 
Mělo by dojít ke kontrole a přehodnocení investičních záměrů Národní Galerie. V souladu s 
vyhláškou MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční 



kontrole by se měli dále v rámci vnitřního kontrolního systému NG dále vypracovávat 
audity, zaměřeny na inventarizaci a evidenci sbírkovyých předmětů, realizaci kupních 
smluvních vztahů výtvarných děl, zdůvodnění žádosti o poskytnutí dotace z prostředků 
ISO/C, reálné plnění uzavřených smluvních vztahů v oblasti externího restaurování souboru 
plastik, finanční a majetkové operace a jejich soulad s právními a vnitřními 
předpisy,dodržování zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti čerpaných veřejných 
prostředků.  
Dle výroční zprávy z roku 2008 vlastní výnosy Národní galerie v Praze dosáhly výše 107 680 
tis. Kč. Na těchto výnosech se v hlavní míře podílely Příjmy ze vstupného ve výši 18 505 tis. 
Kč, dále příjmy z pronájmu nebytových prostor včetně služeb s tím souvisejících ve výši 18 
393 tis. Kč. Fond reprodukce majetku ve výši 16 673 tis. Kč byl použit jako další zdroj k 
financování oprav a údržby budov a zúčtování rezervního fondu činilo celkem 20 476 tis. Kč. 
Financování ze státního rozpočtu bylo ve velké míře použito k rozšiřování a zabezpečování 
nových provozních kapacit. 
 
Z výše dostupných informací je jasné, že navýšení příjmů Národní galerie v Praze je pouze 
zásadně možné navýšením příjmů ze vstupného. Tak aby došlo k navýšení příjmů ze 
vstupného je potřeba investovat do výstav, které přilákají širší publikum.  
 
oproti (Jana Šorfová): 
 
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.  
 
8) 
Strana 13 (vpravo) 
Jen tak na okraj je zajímavý záměr Jany Šorfové jakožto ředitelky umělecké instituce: 
 
Jedním z prvních úkolů budoucího ředitele je rozvoj cestovního ruchu.  
 
9) 
Strana 13 (vlevo i vpravo) 
Opět se objevuje stejný text, jen posunutý o pár odstavců níže (který je navíc u Jany Šorfové 
vytržený ze souvislosti). 
 
Srovnání (Monika Burian): 
Tak aby došlo k navýšení příjmů ze vstupného je potřeba investovat do výstav, které 
přilákají širší publikum.  
 
Oproti (Jana Šorfová) 
 Aby došlo k navýšení příjmů ze vstupného, je potřeba investovat do výstav, které přilákají 
širší publikum.  


