
POSLÁNÍ CÍLE A ŘÍZENÍ NÁRODNÍ GALERIE 
V PRAZE 
 
Pozici ředitele – ředitelky Národní galerie v 
Praze vidím jako kombinaci schopností a 
dovedností manažera, diplomata a 
misionáře.  
 
 
Sbírka Národní galerie patří mezi významné 
umělecké sbírky světa a proto je z mého 
pohledu mimo precizního manažerského 
vedení galerie potřebná především výrazná 
propagace této instituce na mezinárodní 
úrovni. 
 
 
Řízení Národní Galerie by mělo navázat na 
tradici a účel za kterým byla Národní galerie 
v roce 1796 založena tedy “pozdvihnout 
upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti”.  
 
 
 
 
 
 
 
Jak ukazuje zkušenost a historie “velké 
činy” v oblasti umění je možné dokázat 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavním úkolem Národní galerie je sloužit 
veřejnosti a reprezentovat kvalitou svých 
sbírek a výstavního programu Českou 
republiku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 
 
 
Národní galerie by měla připravit takové 
výstavy, které na základě své prestiže 
umožní výměnou získat jiné zajímavé 
výstavy nebo finanční prostředky.  
 
 
Poviností galerie je sbírat , rozšiřovat 
expozici ale zároveň jí i udržovat.  
 
 
 
 
 
 
 
Sbírky by neměly podléhat módě ale též by 
neměli prospat dobu. V oblasti umění 
posledních dvaceti let jsou ve sbírkách velké 
mezery a dnes z důvodů finanční náročnosti 
těžko nahraditelné.  
 
Pokud Národní galerie nebude vytvářet 
kulturu dneška, nepodaří se jí podílet se na 
vytváření historie.  
 
 
 
 
Rozsáhlost sbírek Národní galerie a jejich 
jednotlivých lokací se sebou přináší pozitiva 
a zároveň i specifickou problematiku. Každá 
sbírka je již samostně důležitou institucí a 
zároveň má i své individuální potřeby. Proto 
jsem toho názoru, že by každá z těchto 
jednotlivých sbírek měla získat zásadnější 
autonomii v rozhodování a plánování výstav 
a její organizace. Veřejná diskuse a stála 
kritika kolem programu Veletržního Paláce 
zastiňuje kvalitu sbírek Starého umění, 
Umění 19. Století, Orientálního umění, 
Grafiky a kresby. K takovému stavu by při 
rozdělení sbírek a hlavně jednoznačné 
komunikaci nedocházelo.  
 
Národní galerie jako celek potřebuje jasnou 
identitu ale jednotlivé sbírky zároveň 
potřebují i v daných situacích odlišný 
marketing a propagaci.Národní galerie musí 
mít jasné PR a komunikaci s veřejností v 
České republice i v zahraničí. Veletržní Palác 
je nutné oživit nejen z pohlednu výstavního 
programu ale i komerčního využití. Kladné 
stránky vedení Národní galerie v Praze je 

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 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 



dobré zachovat a dále rozvíjet. Oblasti 
problematické bude úkolem reorganizovat a 
vyvíjet - viz níže rozvedená základní 
koncepce vedení Národní galerie v Praze. 
 
 
Koncepce v bodech: 
 
1. Řízení NG jako organizace: 
 
 
· Strategie NG – vize, mise, krátkodobé a 
dlouhodobé cíle NG, milníky, rizika 
 
 
 
 
· Finance – business plan NG (plán 
peněžních toků, zdroje a využití finančních 
prostředků, rozvaha - výsledovka) 
 
 
 
 
 
· Management NG (struktura organizace, 
pracovní procesy, kontrolní mechanismy, 
interní předpisy, kultura organizace, hodnoty 
a identita) 
 
 
 
 
 
· Strategické řízení lidských zdojů NG (výběr 
zaměstnanců, rozvoj a vzděláváná, 
hodnocení zaměstnanců, mzdová a 
personální politika) 
 
 
 
· Popis cílového trhu – charakteristika 
cílových skupin NG 
- jejich motivace a vzorce chování, velikost, 
hodnocení trendů) 
 
· Analýza konkurence NG (typy, demografie, 
podíl, pořadí, konkurenční výhoda, 
potenciální konkurence) 
 
· Plán marketingu a prodeje NG (sestavení 
krátkodobé a dlouhodobé strategie a cílů, 
určení prostředků, vyhodnocování daných 
cílů) 
 
· Komunikace NG (strategie interní, externí 
komunikace a PR, tvorba korporátní identity, 

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);  
 
• Komunikace galerie (strategie interní, 
externí komunikace a PR, tvorba a 



hodnot společnosti, tvorba a vyhodnocování 
vnímání organizace uvnitř i navenek, 
podpora lektorské činnosti) 
 
 
 
· Provoz NG jako organizace (analýza 
potenciálu provozních změn – logistika, 
administrativa, IT, podpůrné útvary 
 
 
 
· aktivní výměna specializovaných 
pracovníků se zahraničními institucemi 
 
· zajistit maximálně možné financování 
instituce formou alternativních zdrojů 
 
· snaha využít na základě restrukturalizace 
více externích pracovníků 
 
Závěr – cílem manžerské koncepce je 
zefektivnit procesy řízení organizace v 
souladu s moderními trendy managementu, 
posílit PR, marketing a komunikaci 
organizace, soustředit se na tvorbu 
korporátní identity a interní kulturu 
společnosti a práci s lidkými zdroji. 
 
 
Akcentovat jednotu vnímání sbírek NG – 
jako atraktivní jednotný celek, který nabízí 
maximum zážitků i informací české 
i celosvětové veřejnosti z hlediska významu 
sbírek Starého umění, Umění 19. století, 
Orientálního umění, Grafiky a kresby 
a Moderního umění. Zároveň se stat 
nositelem nových trendů, které dokáže 
identifikovat, ohodnotit a nabídnout odborné 
i laické veřejnosti.  
 
 
 
Národní galerie jako organizace , která umí 
efektivně pracovatse svěřenými zdroji – 
finančními, lidskými, procesními i 
odbornými tak, aby byla celosvětově 
vnímána jako významný hráčna poli 
světových národních galerií. 
 
 
 
2. Řízení NG - odborná činnost: 
 
· Definice výstavního programu a 
dlouhodobé plánování 
 

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 NG 
 
· Definice akvizičních preferencí a možnosti 
jejich financování 
 
· Získávání významných výstav pro NG na 
základě zápůjček a výměn 
 
 
· Demokratizace a zvýšená nezávislost 
jednotlivých sbírek 
 
· vytvoření aktivního týmu zaměstnanců a 
podpora kreativity 
 
· využívat maximalně možných synergii 
 
· podpora lektorské činnosti v návaznosti na 
propagaci NG 
 
 
 
Odborné správy a ochrany sbírky: 
Zabezpečení sbírek NG vychází ze zákona č. 
122/2000 Sb o ochran sbírek muzejní povahy. 
Dle dostupných informací je systém 
elektrické požární signalizace a dodržování 
odpovídajících provozních parametrů 
instalo-vanyých EPS a jejich pravidelná 
kontrola orgány HZS a BOZP vyhovující. 
 
To samé platí o systému ochrany objektů a 
sbírek, kde jsou instalovány systémy 
Elektronické zabezpečovací signalizace. Tyto 
systémy signalizují pokus o neoprávněný 
vstup nebo pohyb neoprávněných osob 
především ve výstavních prostorech, 
depozitářích a restaurátorských ateliérech 
NG. Vystavovaná díla jsou napojena do 
systému předmětové EZS, který upozorní 
pracovníky ostrahy při pokusu o každou 
manipulaci s vystavovaným exponátem. 
I přes vyhovující zabezpečující systémy k 
dnešnímu dni je nutné je do budoucna 
neustále modernizovat a přizpůsobovat 
novým požadavkům novelizovaných, 
především protipožárních vyhlášek, a 
dalších obecně závaznyých doporučení. 
 
 
Dle mého názoru bude nutné prověřit 
funkčnost a efektivnost uložených dat a 
informací o objektech v depozitaři a ve 
sbírkách. Není mně známo jak dalece je 
depositář a sbírky digitalizován. Pokud je 

• spolupráce se zahraničními institucemi;  
 

• digitalizace všech exponátů galerie;  
 

• definice akvizičních preferencí a možnosti 
jejich financování;  
 
• 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, 



digitalizace je 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 
depositáře a eventuální rizika. 
 
Součástí odboru registru a metodického 
centra je pracoviště CES, které zpracovává 
veškeré změny ve sbírkové evidenci NG 
(přírůstky, převody mezi podsbírkami, 
dodatečné přihlašování předmětů 
dohledaných v rámci revizía vyřazování z 
evidence), toto pracoviště by mělo dále 
pokračovat ve své funkci.  
 
Jak již zméněno je nutné co nejdříve uzavřít 
digitalizaci všech evidovaných položek.  
 
 
Mezi restaurátorsky důležité projekty bude 
patřit zajisté dokončení odstraňování škod 
vzniklých na 71 sadrových sochách 
povodněmi v roce 2002.  
 
Prezentace sbírky (stálé expozice, výstavy, 
programy):  
 
Posláním jednotlivých sbírek a sekcí je 
zejména získávat, shromažďovat, uchovávat 
a zpřístupňovat díla výtvarného umění, dále 
pak zajišťovat jejich ochranu, evidenci a 
inventarizaci. 
 
Jednou z nejvýznamnějších úloh sbírek je 
soustavný odborný a vědecký výzkum v 
oboru výtvarného umění a publikování jeho 
výsledků.  
 
Jak již bylo zmíněno patří prezentace sbírek, 
stále expozice, výstavy programy mezi 
nejdůležitější součást identifikace a 
presentace Národní galerie.  
 
K prvnímu ůkolu patří jasná definice 
jednotlivých sbírek (Sbírka starého umění, 
Sbírka umění 19. Století, Sbírka moderního a 
současného umění, Sbírka orientálního 
umění, Sbírka grafiky a kresby) a jejich 
presentace veřejnosti. I když vzhledem k 
majetkové struktuře není možné sbírky jasně
oddělit do jednotlivyćh budov je potřeba 
vytvořit vyváženou propagaci výstav a v 
jednotlivých sbírkách.  
 
K tomu patří mimo jiné jeden z hlavních 
informačních prostředků a sice webové 

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  
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 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.  
 
Již na začátku svých úvah jsem se zmínila o 
tom, že problematika výstavního programu 
ve Veletržním paláci zastiňuje vysokou 
kvalitu výstav ostatních sbírek a tím 
nedochází ze strany veřejnosti k jejich 
ocenění.  
 
Veletržní palác by v žádném případě neměl 
fungovat jako museum, kde navštěvník vidí 
po každé prakticky to samé ale měl by být 
živým organismem, který se neustále 
obměňuje a láká na novinky. K oživení ale 
patří i jasně definivovaný výstavní program 
připravovaný do předu a vzhledem k 
zlepšení propagace minimalně dva roky do 
předu.  
 
V případě výstavního programu je nutné 
aktivně spolupracovat se zahraničními 
institucemi, získavát výstavy výměnou. K 
aktivní spolupráci patří dialog a snaha 
připojit se světovému trendu. Tématické 
vyśtavy mohou napomoci integraci české 
umělecké scény. 
 
Vyprodukované výstavy Národní Galerii se 
naopak mohou postoupit dalším institucím a 
tímto získané prostředky je možné použít na 
přípravy dalších výstav. 
 
Akviziční politika: 
 
Akviziční politika je samozřejmně závislá na 
finančních možnostech Národní 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 starého umění, sbírky umění 
19. Století, sbírka moderního umění, sbírka 
orientálního umění a sbírky grafiky a kresby 
je nutné vytvořit finanční rezervy a možnosti 
získání finančních prostředků, taka by bylo 
možné reagovat na aukce a další 
nepředvídatelné možnosti akvizicí. 

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.  
 
 



 
Do této kategorie zajisté patří I restituce, kde 
byli sbírky Národní galerie v minulých letech 
ochuzeny o tyto významná díla. Proto pokud 
jsou restituenti ochotni díla prodat Národní 
galerii je nutné mít možnost zajistit finanční 
prostředky na tyto nákupy 
 
V oblasti současného umění jak již bylo 
zmíněno je nutné definovat jasnou strategii.  
 
Zajisté by se mělo zde řídit možností získat 
díla mladých současných autorů za nízké 
ceny na počátku jejich kariery. 
 
Národní galerie by měla úzce spolupracovat 
s privátními galeriemi, které zastupují mladé 
autory. V mnoha případech bude v zájmu 
těchto galerií aby autoři jejich galerií byli 
zastoupeni ve sbírkách Národní galerie. 
 
Akvizice je nutné rozhodovat v souladu se 
stávajícími sbírkami. Jak již bylo řečeno měli 
by se rozhodovat minimalně dva roky 
dopředu. 
 
Vzhledem k tomu, že Národní galerie po 
listopadu 1989 podléhala velkým zvratům a 
prudkým výměnám osobností na pozici 
generálního ředitele i ředitelů Sbírek nebyl 
vytvořen akviziční plán, dokonce ani trend. 
Až do konce 90. let přicházely do Národní 
galerie akvizice spíše náhodně, prázdná 
místa po totalitní selekci zůstávala 
nezaplněna. 
Stávající vedení Národní galerie počalo od 
poloviny roku se stanovením akvizičních 
principů a priorit. Je nutné tyto priority jěště 
vice upřesnit a zásadně se podle nich řídit. 
 
Organizační struktury: 
Východiska: 
 
· Optimálně nastavená organizační struktura 
odpovídá na potřeby nové koncepce a 
strategie společnosti 
 
· Optimálně nastavená organizačníční 
struktura je závisá na pochopení a 
zefektivnění procesů organizace. 
 
Nastavení optimální organizační struktury v 
časové souslednosti: 
 
1. krok - analýza stávajících procesů 
organizace 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V oblasti současného umění, jak již bylo 
zmíněno, je nutné definovat jasnou strategii. 
 
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 novékoncepce 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 
zaměstanců Národní galerie. 
 
 
Organizační struktura Národní galerie musí 
být jasná, přehledná a v hierarchii pozic 
plochá – na základě předání více 
zodpovědností a většího rozhodovacího 
spektra by se mělo do budoucna dosáhnout 
větší efektivnosti instituce. 
 
Optimalizace organizační struktury má za 
výsledek novou motivaci pro jednotlivé 
vedoucí funkce. 
 
Ředitelé jednotlivých sbírek formou nové 
organizační struktury získají podstatně větší 
nezávislost v zásadních otázkách 
rozhodování. 
Novou organizační strukturou dojde k 
vylepšení interní komunikace mezi 
jednotlivými odděleními a i sbírkami 
samotnými. Nastaví se i základ pro 
zlepšenou komunikaci Národní galerie jako 
celku s veřejností. 
Nově vytvořenou zodpovědností, 
samostatností a motivací Narodní galerie 
získá větší dynamiku. 
Pro úspěch optimalizace organizační 
struktury je především nutné vyslechnout co 
nejvíce zaměstnanců a zjistit i jejich 
názor na chod instituce “od půdy až po 
sklep”. 
 
 
Personální politika: 
Východiska: 
 

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 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 benifity) 
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.  
 
Zde mimo jiné by mělo dojít k analýze 
pracovních a komunikačních procesů, dále 
zjištění v jakých odděleních dochází k 
nadměru personálního obsazení a kde jsou 
zase opět manka. 
Na základě mně dostupných informací jsem 
názoru, že by především v oblasti kurátorů, 
restaurátorů a dalších specializovaných 
pracovníků mělo více dojít na spolupráci s 
externisty a nebo vytvoření specificky těchto 
externích pracovníků z řad zaměstanců. 
Touto formou by mohlo dojít k finančním 
úsporám a odlehčení celé struktury. Těmto 
úvahám a možnostem ale bude muset jak již 
zmíněno předcházet detailní personální 
audit. 
Analýzy ve vztahu a spojení s hiearchiemi 
jsem důležité pro poznání problematických 
úseků. Mělo by dojít též dle dostupnosti 
informací k omlazení personalu vzhledem k 
tomu, že více než 50% personalu je starší 51 
let a dokonce 27% starší 61 let. 
 
Při restrukturalizaci personálního obsazení 
by se měla zohlednit nově vytvořená 
organizační struktura. Každý zaměstnanec 
by měl vytvořit svůj popis práce, 

• 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 



zodpovědností, cílů a poslání, Tuto analýzu 
bude nutne porovnat s předsevzatými cíli 
restrukturalizace. Zásadně by mělo dojít ke 
snižování a ne navyšování personalního 
obsazení. 
 
 
Vzdělávací činnosti: 
 
Vzělávací činosti chápu rozdělené na dvě 
skupiny. 
 
A) Vzdělávavcí programy pro veřejnost 
hlavně děti a mládež. 
Jsem názoru, že programy zprostředkování 
výtvarného zprostředkování výtvarného 
umění široké veřejnosti v expozicích SSU a 
na výstavách SSU prostřednictvím co 
nerozmanitějších typů doprovodných 
programů zaměřených na různé věkové a 
zájmové skupiny návštěvníků je velice 
kvalitní a je v zájmu Národní Galerie 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 již uvedeno program vzdělácích 
programů pro veřejnost je velice bohatý a 
kvalitní. Jediná snad připomínka, že by bylo 
v zájmu tohoto kvalitního programu snažit 
se ho jěště více přiblížit zainteresované 
veřejnosti. 
 
B) Vzdělávací programy pro samotné 
zaměstance Národní Galerie. 
 
Jak již bylo zmíněno zde by měla být snaha 
využít pro zaměstance Národní Galerie 
mezinárodní profesní výměné programy. 
Pracovníci by měli mít možnost zůčasnit se 
profesních seminářů. 
Zároveň by mohla Národní Galerie více 
využít programu Erasmus a tím rozšířit bez 
finančního zatížení řady zaměstanců o 
zahraniční experty. 
 
Vědecko výzkumné činnosti: 
U vědecko výzkumných činnostech stejně 
tak I v oblastí publikací vydávaných Národní 
Galerií je nutné stanovit jasnou strategii a 

poslání. Tuto analýzu bude nutné porovnat s 
předsevzatými cíli restrukturalizace.  
Zásadně by mělo dojít ke snižování a ne 
navyšování personálního obsazení.  
 
 
 
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 



tuto upravit I možnostem finančním a 
personalním.  
 
Na základě dostupných informací je vědecko 
výzkumná činnost Národní Galerie rozsáhlá 
a kvalitní i zde jde pouze konstatovat, že je 
nutné v rámci možností v této pokračovat a 
nadále jí rozšiřovat.  
 
Mělo by I zde docházet k maximalním 
možnostem výměny s významnými 
zahraničními institucemi. 
 
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 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  
 
A zde jsme zpět u nutnosti jednání o 
výměnách výstav a poskytování hotových 
výstav zahraničním institucím za dohodnuté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalším zdrojem financování by mělo být 
získávání sponsorů a mecenášů pro Národní 
Galerii.  
 
 
 
 
 
 
 
Je jasné, že v době finanční 
krise tento způsob není jednoduchý ale 
zároveň existují možnosti jak potenciální 
nové partnery oslovit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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, 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze, dne 22.03. 2010 

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  

 


