
Návrhy změn Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
 
Kategorie:  
 
1) Expozice (přípravě je věnována zvýšená pozornost, dlouhodobý charakter, dobrá medializace směrem 
k nejširší veřejnosti). 
2) Výstava roku (nutné zachovat – je to důležitá informace směrem dovnitř muzejní komunity, ocenění muzejní 
práce, která je páteří muzejních aktivit. Má velkou nevýhodu v tom, že v době po vyhlášení už většina 
krátkodobých výstav neběží, je tedy složité je medializovat. 
3) Práce s veřejností (edukační programy, spoty, PR kampaně. Mají dlouhodobý i krátkodobý charakter). 
4) Péče o sbírky (konzervace a restaurování, depozitáře, způsoby ukládání sbírek i jednotlivých předmětů, nová 
technická řešení). 
5) Muzejní publikace roku – neměnit, při hodnocení ale dbát i na grafickou úpravu publikací – vychováváme 
nejen informacemi ale i vizuální kvalitou projektů. 
6) Cena ministra kultury ČR – přidat do Nařízení vlády, laureát jednoho ročníku se stává členem soutěžní 
poroty následujícího ročníku. 
7) Cena  předsedy Českého výboru ICOM – přidat do Nařízení vlády, laureát jednoho ročníku se stává členem 
soutěžní poroty následujícího ročníku. 
8) Cena předsedy AMG – přidat do Nařízení vlády, laureát jednoho ročníku se stává členem soutěžní poroty 
následujícího ročníku. 
9) Pantheon osobností – osobnost, ocenění celoživotního díla, výjimečné aktivity pro rozvoj muzejnictví ČR. 
 
V každé kategorii budou vybráni tři nominovaní bez pořadí a z nich se bude vybírat jeden vítěz – cen bude 9 
(stejně jako nynější ocenění), ale rozšíří se spektrum těch, kteří budou moci být hrdí na to, že byli nominovaní. 
 
Soutěžní porota: 
1. Zvýšit počet členů – dnes 7 členů poroty. To znamená, že se zcela nově najmenuje porota a to za 

každou instituci 5 osob, tedy celkem bude mít porota 15 členů. 
2. Hodnocení bude porota provádět na 2–3 denním zasedání s tím, že jednotlivé destinace navštíví 

povinně alespoň dva členové poroty dopředu, kteří budou na zasedání o výsledku informovat ostatní, jež 
se s projektem seznámí na přihlášce.  

3. Členové poroty – délka mandátu max. 3. Současný stav: Členové poroty a jejich náhradníci jsou 
jmenováni vždy na šest let, a to vždy část poroty po dvou letech, tj. ve dvouletých odstupech vždy tři 
členové poroty a jeden náhradník.  

 
Přihlášky – on-line formulář, do něhož bude možné nahrát texty a fotky a všichni členové poroty budou mít 
vzdálený přístup do této databáze. 

 
Místo udělování – střídat lokality – nejlépe Praha / Brno. 

 
Medializace – pokračovat ve stávající formě. 
1. Rozhlas – rozhovory s vítězi  
2. Další rozvíjet  
 
Generální partner – hledat mezi dodavateli výstavních technologií, stavebními firmami, zkusit třeba Mattoni. 
 
Stanovit do nařízení vlády to, co bude hradit MK ČR, AMG a co ČV ICOM: 
1. MK ČR bude hradit finanční odměnu v kategoriích 1 až 5, tedy 5 x 100.000,- Kč = 500.000,- Kč + výrobu 

pěti trofejí 25.000,- (bronzových sošek), Cenu MK ČR 30.000,- Kč. Dále uhradí katalog, diplomy, ostatní 
tiskoviny – 155.000,- Kč. Celkem tedy 710.000,- Kč.  

2. AMG uhradí Cenu AMG 30.000,- Kč, náklady na porotce a administrativu soutěže 230.000,- Kč.  
Celkem tedy 260.000,- Kč + náklady na administrátora. 

3. ČV ICOM uhradí Cenu Českého výboru ICOM 30.000,- Kč. Celkem tedy 30.000,- Kč.  
4. Pantheon osobností je čestný, a tudíž bez finanční odměny.  
5. Ostatní položky jako je ceremoniál předávání cen se hradit nebudou, neboť bude zvykem, že se tento 

ceremoniál bude odehrávat vždy u některé z pěti oceněných muzejních institucí, která v předchozím 
roce získala Glorii.  

6. Občerstvení se bude každý rok řešit dle možností jednotlivých pořadatelů. 
 
Řízení soutěže již nebude mít na starost ředitel/ka, nýbrž administrátor. Bude se starat o veškeré provozně-
technické  záležitosti. S tím také spojené úkoly na poli fundraisingu. Bude nominován vždy z Exekutivy AMG. 
 
Předseda Čestného výboru soutěže – druhá, spíše reprezentativní úloha, navazuje na stávající formát. 
 


