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Stanovisko Exekutivy AMG k návrhům Mgr. Karla Ksandra  
na změny v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 

 
1) Expozice (přípravě je věnována zvýšená pozornost, dlouhodobý charakter, dobrá medializace 
směrem k nejširší veřejnosti). 
O zavedení samostatné kategorie muzejních expozic vedle kategorie muzejních výstav se v AMG 
vedla řada diskuzí. Hlavním důvodem, proč k oddělení kategorie expozic od kategorie výstav nedošlo, 
je poměrně volná odborná terminologie a velice tenká hranice mezi tím, co je ještě výstava a co už je 
expozice. Zejména to pak vyniká u nákladnějších dlouhodobějších projektů, především u projektů 
velkých muzeí. Definice rozdílu mezi expozicí a výstavou, pro obor muzejnictví celkem zřejmá, je pro 
legislativní prostředí terminologicky vágní a málo jednoznačná. Pokud použijeme definici MK ČR pro 
účely programu ISO („expozice je výstava, která nemá daný konec“), získáme sice jednoznačně 
definovaný časový rozdíl mezi expozicí a výstavou, ale kritéria pro hodnocení zůstávají přesto stejná. 
Mimo to nelze nebrat v úvahu, že existují dlouhodobé výstavy (třeba trvající i pět let), které však 
vědomě nejsou komponovány jako stálé expozice, i když jejich úlohu do určité míry plní. 
Pokud by vznikla samostatná soutěžní kategorie pro muzejní expozice, může v budoucnu nastat 
problém tuto kategorii naplnit. V současné době se buduje řada nových expozic, a to jak samostatně 
nebo v rámci rekonstrukcí celých muzeí (budov, poboček atp.) z evropských dotací. Jaká bude 
v tomto směru situace po roce 2020, nelze predikovat. Současně by muselo být jednoznačně 
vymezeno, jak hodnotit expozice, které jsou součástí rekonstrukcí a jsou do soutěže přihlášeny jako 
kompletní projekt v kategorii Muzejní počin roku. Dosud jsou expozice často přihlašovány jako 
součást rekonstrukce objektu nebo otevření zcela nové pobočky muzea právě v této kategorii.  
 
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. 
Jedná se o důležitou informaci o ocenění práce, která je páteří muzejních aktivit, nejen směrem 
dovnitř muzejní komunity, ale i vůči nejširší veřejnosti. Její medializace směřuje k celé instituci, která 
„dělá výborné výstavy...“ a je tedy značkou kvality v našem oboru. Nevýhodu neaktuálnosti části 
krátkodobých výstav v době slavnostního vyhlášení výsledků soutěže kompenzují expozice  
a dlouhodobé výstavní projekty. 
 
3) Práce s veřejností (edukační programy, spoty, PR kampaně. Mají dlouhodobý i krátkodobý 
charakter) 
Především si lze těžko představit hodnotící kritéria pro soutěžní projekty typu edukační programy, 
spoty, PR kampaně, které by měly být posuzovány v rámci jedné kategorie. Jde tu přece jen o dosti 
odlišné činnosti, jejichž jediným společným jmenovatelem je to, že jsou směrovány vůči veřejnosti. 
Zatímco množství edukačních programů v muzeích vzrůstá, nelze zatím totéž říci o jejich kvalitě. 
Úroveň těchto projektů je velmi různorodá, mnohdy vysloveně problematická. Vedle programů 
nesporně postavených na bázi pedagogické erudice stojí na druhém konci pomyslné kvalitativní škály 
i takové, které v mnohém ohledu nahrazují dětské koutky v nákupních centrech či aktivity školek  
a jiných podobných zařízení. V drtivé většině případů se tyto projekty řadí do doprovodných 
programů k výstavám či expozicím a nepřesahují svou kvalitou „standard toho, co se dělá všude...“. 
Pokud ovšem některé z nich z tohoto průměru vybočily, porota si toho vždy všimla a ocenila to. 
Jistým vývojovým trendem, jemuž leckdy podléhá i nově nastupující muzejní management, nezřídka 
pod tlakem zřizovatelů, jsou akce „lákajícího“ typu (muzejní noci, dětské vernisáže, výlety, pochody, 
muzejní akademie atd.), které mají docílit maximální návštěvnosti instituce. Je otázkou, zda vývoj 
tímto směrem je pro obor jednoznačně žádoucí. Zařazením soutěžní kategorie tohoto typu by byl jen 
podpořen.      
Pokud jde o PR kampaně, spoty a další marketingové nástroje pocházející z komerční sféry, může si je 
dovolit jen relativně málo muzeí (např. reklamní spoty v ČT, na komerčních TV se s nimi už vůbec 
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nepotkáme). Z toho vyplývá úzký okruh potenciálních soutěžících a zvětšování nůžek mezi tzv. 
velkými „bohatými“ muzei a těmi malými, čímž se od prvopočátku narušuje rovný přístup, rovné 
šance všech účastníků soutěže. Jistě, v době sociálních sítí, internetu, e-mailů, youtuberů, není třeba 
pro úspěšnou on-line kampaň mnoho financí, jde zejména o nápad. I malá muzea tak o sobě mohou 
dát vědět právě tím, že budou mít nápady a lidi, kteří to budou s nadšením dělat. Ale opět stojíme 
před problémem definice kritérií: Co k nim bude patřit a jak je posuzovat? 
Mimo to existují také projekty sice nepříliš finančně náročné, ale zato kontroverzní (např. projekty 
tzv. guerilla marketingu v Jičíně nebo efekt nechtěného v případě reklamy pardubického zámku na 
královéhradeckých trolejbusech). Jak ale tyto projekty, byť zřejmě splnily svůj účel a vyvolaly 
pozornost, hodnotit? 
Jinými slovy: Pokud se mezi do soutěže přihlášenými edukačními projekty nebo PR aktivitami objeví 
skutečně výkony zasluhující ocenění, lze tak bez problémů učinit v kategorii Muzejní počin roku. 
 
4) Péče o sbírky (konzervace a restaurování, depozitáře, způsoby ukládání sbírek i jednotlivých 
předmětů, nová technická řešení) 
Povinnost řádné péče o sbírky (konzervace a restaurování, depozitáře, způsoby ukládání sbírek  
i jednotlivých předmětů) je muzeím uložena zákonem. Těžko může být předmětem ocenění 
dodržování zákona. Tím mohou být nová technická řešení, inovativní technologické postupy, špičkové 
pracovní výkony apod. Ale právě pro tyto účely byla zavedena kategorie Muzejní počin roku. Nastává 
zde opět problém definice kategorie, jejích kritérií a hodnocení. Kdo bude kupř. účastníkem soutěže  
a případně oceněným v případě špičkových konzervátorských či restaurátorských výkonů? Dle statutu 
soutěže to mají být muzea, ta však práce právě tohoto charakteru z velké většiny řeší principem 
outsourcingu, tj. zadávají je specialistům. V praxi by to znamenalo, že muzeum získá ocenění za dobře 
provedené výběrové řízení místo restaurátora, který v muzeu nepracuje, ale onen špičkový výkon 
skutečně odvedl. Odhlédnuto od toho, že vůči těmto skutečným tvůrcům oceněných projektů se 
takový přístup jeví jako neetický, opět to zvětšuje nůžky mezi velkými „bohatými“ a malými muzei  
a narušuje princip rovnosti účastníků soutěže v několika rovinách. Případnou námitku, že je to 
podobné jako u expozic, jež taktéž vytváří vysoutěžení dodavatelé, lze vyvrátit tím, že v takových 
případech je nutná kolektivní autorská spolupráce s projektanty a dodavateli a autorský vklad muzea 
jakožto instituce v nich nelze na rozdíl od řady konzervátorských či restaurátorských zásahů 
zpochybnit. 
 
5) Muzejní publikace roku (neměnit, při hodnocení ale dbát i na grafickou úpravu publikací – 
vychováváme nejen informacemi ale i vizuální kvalitou projektů) 
Ano, při hodnocení projektů této kategorie je třeba i nadále dbát také na grafickou úpravu publikací, 
jak se dosud dle v soutěžním řádu obsažených kritérií pro hodnocení do soutěže přihlášených 
publikací vždy dělo. 
 
6) Cena ministra kultury ČR (přidat do Nařízení vlády, laureát jednoho ročníku se stává členem 
soutěžní poroty následujícího ročníku) 
Cena Gloria musaealis je, jak vyplývá z Nařízení vlády, cenou ministra kultury sama o sobě. Jestliže by 
se laureát jednoho ročníku automaticky měl stát členem soutěžní poroty ročníku následujícího, jak je 
navrhováno, je třeba vzít v úvahu mimořádné nároky na členy soutěžní poroty kladené. Člen poroty 
je během dvou měsíců zhruba dvacet pracovních dnů mimo svoje pracoviště. Bude každý laureát 
ochoten či schopen za těchto podmínek se jednání poroty účastnit? Už jen fakt, že po ocenění bude 
následovat tato povinnost, může odradit potenciální soutěžící od podání přihlášky. Nelze také 
předpokládat, že ocenění v soutěži získají vždy jen velké instituce, které si mohou případně lépe 
dovolit uvolňovat svého zaměstnance než menší a malá muzea. Navíc by tato podmínka-povinnost 
musela být již dopředu avizována v soutěžním řádu. 
 
7) Cena předsedy Českého výboru ICOM (přidat do Nařízení vlády, laureát jednoho ročníku se stává 
členem soutěžní poroty následujícího ročníku) 
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8) Cena předsedy AMG (přidat do Nařízení vlády, laureát jednoho ročníku se stává členem soutěžní 
poroty následujícího ročníku) 
Navrhovaná ocenění nemají oporu v platném nařízení vlády. Ve vztahu k ceně ministra kultury lze 
návrh chápat jako snahu po jakémsi sjednocení, resp. vyrovnání postavení všech vyhlašovatelů 
soutěže, které se vyznačuje jistou logikou: Uděluje-li cenu ministr (a je-li dnes udělována – pouze na 
základě dohody s AMG – Cena Českého výboru ICOM), měli by i představitelé ostatních 
vyhlašovatelů, tj. ČV ICOM a AMG tuto možnost mít také. Dávalo by smysl, aby, pokud se uděluje 
Cena ČV ICOM, byla udělována také Cena AMG, kterou by se např. oceňovaly vynikající osobnosti 
oboru. S výjimkou Ceny Gloria musaealis jsou všechny ostatní ceny de facto udělovány AMG, neboť 
platné nařízení vlády zná pouze první místo. Druhá a třetí místa a zvláštní ceny, Cena ČV ICOM a Cena 
čestného výboru soutěže se udělují na základě doporučení poroty dle Soutěžního řádu, který ale 
vlastně tímto jde nad rámec nařízení vlády. Na diplomech se nyní uvádí: první místo uděluje ministr; 
druhá, třetí místa, zvláštní ceny i cena čestného výboru jsou udělovány společně MK ČR, AMG, ČV 
ICOM; Cenu ČV ICOM uděluje předsednictvo ČV ICOM spolu s MK ČR a AMG jako spoluvyhlašovatelé 
soutěže. Tento nesoulad s nařízením vlády lze odstranit pouze jeho novelizací, jejímž smyslem by 
mělo být, aby všechny ceny, vyhlašované a udělované v rámci Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis, byly udělovány všemi vyhlašovateli soutěže. Totéž se týká i soutěže Muzeum roku. 
Pokud jde o návrh, aby se laureát jednoho ročníku stal členem soutěžní poroty následujícího ročníku, 
platí totéž, co pro bod ad 6). 
 
9) Pantheon osobností (osobnost, ocenění celoživotního díla, výjimečné aktivity pro rozvoj muzejnictví 
ČR) 
Bezpochyby jsou v oboru vynikající osobnosti, jež si ocenění celoživotního díla či výjimečných zásluh  
o rozvoj muzejnictví v České republice zaslouží a jejichž význam je třeba popularizovat. Vyvstává 
ovšem otázka, kdo bude o udělení ocenění rozhodovat a podle jakých kritérií? Pokud by to byla Cena 
AMG (viz výše k bodu ad 8), definovala by si AMG, stejně jako to činí ČV ICOM, hodnotící kritéria. Lze 
si představit, že tak jako v případě Ceny ČV ICOM, by tuto osobnost k ocenění navrhla porota 
soutěže, konečné slovo by pak měla Exekutiva AMG, nebo ještě lépe Senát AMG. Tím by se do jisté 
míry výběr oceněného objektivizoval. Taková cena, udělovaná pod patronací AMG v rámci Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis, by zcela jistě získala na prestiži. Dalším důvodem podporujícím 
zřízení nové ceny je skutečnost, že zvláštní ocenění pro zasloužilé pracovníky muzeí nyní neexistuje. 
Uděluje se pouze cena ministra kultury za celoživotní dílo v určité oblasti, touto cenou však bylo 
z muzejních pracovníků dosud oceněno jen minimum. Platforma AMG by navíc umožnila navrhovat 
osobnosti napříč obory, které mohou z pozice ředitelů muzeí zůstat nepovšimnuty. Objektivitu by do 
tohoto procesu mohlo vnést zapojení odborných a oborových Komisí AMG, resp. Krajských sekcí 
AMG a rozhodnutí Exekutivy AMG by navíc stvrdil Senát AMG. Takové ocenění by přineslo větší 
medializaci celému oboru muzejnictví v ČR a také činnosti AMG. 
 
10) 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. 
Pokud jde o návrh, aby v každé soutěžní kategorii byli vybráni tři nominovaní bez pořadí, z nichž by se 
vybíral jeden vítěz, což by mělo rozšířit spektrum těch, pro které by byla oceněním i jen pouhá 
nominace, je třeba vzít v úvahu reálný počet potenciálních soutěžících institucí a reálné množství 
přihlašovaných soutěžních projektů. Jinak řečeno: Na existující počet muzeí a obvykle přihlašovaný 
počet soutěžních projektů se nezdá být smysluplné vypisovat další kategorie. V základních kategoriích 
lze očekávat dostatek soutěžních projektů, je zde však důvodná obava, že v ostatních kategoriích by 
mezi sebou mohlo soutěžit jen několik málo projektů, což by postrádalo smysl. Navíc lze 
z dosavadních reakcí muzeí předpokládat, že nominace by nebyla pokládána za plnohodnotné 
ocenění. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis je výjimečná tím, že každý z nominovaných si 
nějakou cenu odnese, i když hodnota cen může být vnímána rozdílně. Pro někoho druhé či třetí místo 
nebo zvláštní cena znamená jen málo a takové umístění může být zklamáním, naproti tomu pro 
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jiného soutěžícího je i taková cena zásadní informací o úspěchu mezi množstvím přihlášených 
projektů. V našem prostředí nemá samotná nominace takovou prestiž jako v zahraničí. Navíc, pokud 
má být nominace prestižní záležitostí, měly by být nominované projekty nějakým způsobem na 
slavnostním ceremoniálu prezentovány. Za těchto podmínek by to znamenalo prezentovat během 
jednoho večera 24 projektů a jednu osobnost do Pantheonu (místo současných 14). 
Zanedbatelná není ani otázka medializace soutěže a její prezentace veřejnosti. Čím složitější systém 
kategorií a cen, tím bude hůře srozumitelný, a to nejen pro širokou laickou veřejnost; vždyť někdy 
mají problém zorientovat se v pravidlech soutěže i lidé z našeho oboru. 
 
11) 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.  

 
Počet členů soutěžní komise (poroty) by měl vždy zůstat lichý, ale komise s 15 členy s sebou nese 
mnohem náročnější logistiku a servis pro organizaci hodnocení (organizace výjezdů, podklady pro 
porotce, protokoly atd.) a zvyšuje finanční náklady na chod soutěže. Už teď je logistika soutěže velmi 
náročná. 
Několik let trvalo, než se porotci naučili s kritérii a systémem hodnocení zacházet a než se podařilo 
nastavit hodnotící systém tak, aby zamezoval taktizování ve prospěch spřátelených projektů (či 
„nadržování“, chcete-li). Dle soutěžního řádu teď musí vidět projekt alespoň jeden porotce – praxe je 
ale jiná, porotci chtějí pokud možno vidět všechny přihlášené projekty. Navrhovaný systém by snížil 
objektivitu hodnocení – hodnocení podle dokumentace probíhalo v prvním ročníku soutěže  
a poměrně záhy vyšlo najevo, že nevyhovuje, neboť dokumentace soutěžních projektů je dodávána 
dle možností soutěžících v různé kvalitě a vypovídací hodnotě, řada projektů v reálu vyzní jinak 
i z podstaty projektů samotných. V každém případě je takové hodnocení méně objektivní než to 
současné, a tím se stává do značné míry nespravedlivým. 
Délka mandátu by měla být ponechána nebo popř. zkrácena méně, než požaduje návrh. Délka 
mandátu soutěžní komise byla stanovena mj. i s ohledem na možnosti výběru členů poroty. Není 
snadné získat do soutěžní komise osobnosti, které jsou široce respektovány a zároveň si mohou 
dovolit věnovat soutěži potřebný volný čas (např. v měsících únor – březen to v současnosti znamená 
min. 20 pracovních dní). 
 
12) Přihlášky (on-line formulář, do něhož bude možné nahrát texty a fotky a všichni členové poroty 
budou mít vzdálený přístup do této databáze) 
Tato možnost již několik let existuje, ale muzea ji prakticky nevyužívají. Kvůli několika různým částem 
přihlášky většinu dokumentů do systému raději nahrává tajemník soutěže. Kolegové z muzeí mají 
navíc problém dodržovat technické náležitosti nahrávaných materiálů. Jedná se zejména o kvalitu, 
resp. způsob nahrávání upravených fotografií a videí pro potřeby webu, jež musí být v menším 
rozlišení, a naopak v tiskové kvalitě pro katalog. Již nyní je na webu obrovský obsah dat – to je 
nákladné, protože se zvyšuje cena za kapacitu webu; a další rozměr – pokud je na web nahrán 
obrazový materiál v příliš velkém rozlišení, snižuje se rychlost zobrazení. 
Na webu jsou umístěny všechny projekty i jejich doprovodná dokumentace včetně fotografií i videí. 
Web slouží zároveň jako archiv soutěže. Z webu jsou také stahovány texty pro potřeby katalogu. Mají 
sem přístup všichni včetně novinářů. Problém nastává z hlediska kapacity tajemníka GM v lednu-
únoru, kdy se přihlásí 50 projektů z 80 a on není fyzicky schopen umístit na web vše najednou. 
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13) Místo udělování (střídat lokality – nejlépe Praha / Brno) 
Rozepsáno níže u návrhu, aby se ceremoniál konal pokaždé u některé z oceněných institucí. Navíc 
kromě Prahy a Brna jsou oceněné projekty i v jiných lokalitách. 
 
14) Medializace (pokračovat ve stávající formě – Rozhlas – rozhovory s vítězi; další rozvíjet) 
Medializace soutěže je nastavena marketingovým plánem tak, abychom byli schopni plně využít toho, 
co máme v tuto chvíli k dispozici. Bezpochyby však potřebujeme další pracovní sílu, která se bude 
plně věnovat medializaci soutěže – pravidelně obcházet/obesílat redaktory, příslušné pracovníky 
našich partnerů, dodávat průběžně zprávy médiím a na sociální sítě, stálou komunikací zajišťovat na 
nich pohyb atd. Sekretariát AMG v současném složení vykonává uvedené činnosti s ohledem na svou 
kapacitu velice dobře, ale na hranici svých možností. Kromě již fungující spolupráce s Českým 
rozhlasem a s internetovými portály je v plánu oživení jednání o mediální spolupráci s Českou televizí.  
 
15) Generální partner (hledat mezi dodavateli výstavních technologií a stavebními firmami, nebo 
zkusit třeba Mattoni) 
Část finančních prostředků dokážeme již nyní získat vlastními silami a postupně nalézáme zajímavé 
partnery (Český rozhlas, AV Media, a. s., Hlavní město Praha, agentura CzechTourism). Potřebujeme 
do budoucna – pokud možno – stálého a dlouholetého generálního partnera a k tomu mít potřebné 
finanční prostředky zajištěny vždy již na počátku roku. V této oblasti vyvíjí AMG již několik let značné 
úsilí. 
 
14) 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 GM, tedy 5 x 100.000,- Kč = 
500.000,- Kč + výrobu pěti trofejí 25.000,- (bronzových sošek). Dále pak Cenu MK ČR 30.000,- 
Kč. Dále uhradí katalog (výroční zprávu), diplomy, ostatní tiskoviny GM 155.000,- Kč. Celkem 
tedy 710.000,- Kč.  

2. AMG uhradí Cenu AMG 30.000,- Kč. Dále pak 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.  

 
Stanovit do nařízení vlády, co budou vyhlašovatelé hradit, bychom jistě uvítali, nemůžeme však 
prosadit do nařízení vlády opatření, která půjdou proti jeho duchu a nebudou obdobná jako u jiných 
ocenění, kterých se toto nařízení týká. Dosavadní systém přidělování peněz přes grantový titul pro 
spolky je samozřejmě nevyhovující, ale neexistuje předpoklad (ani politická vůle) na tom něco měnit. 
Náklady na realizaci soutěže za AMG, uvedené v návrhu, neodpovídají realitě. Již nyní navíc víme, že 
MK ČR nepodpoří návrhy, které by z principu zvyšovaly ekonomickou náročnost soutěže. 
V návrhu postrádáme rovnost mezi vyhlašovateli (ČV ICOM hradí pouze svou cenu); spousta nákladů 
hrazených AMG je skrytá, neboť Sekretariát AMG dělá např. korektury a přípravu všech tiskových 
materiálů svépomocí. 
 

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 GM.  

 
Po zkušenostech s Národním zahájením Festivalu muzejních nocí nedoporučujeme. Dopracovali jsme 
se k poměrně vysoké, navíc viditelně vzrůstající kvalitě, díky které se nám daří získávat popularizaci 
soutěži v médiích; tím, že se vyhlášení koná v Praze, dostáváme na ně také centrální média snadněji. 
Uvědomme si, že ceny v soutěži mohou získat i relativně malé instituce, pro které bude tato 
„odměna“ spíše za trest, a navíc je důležitá také spádovost pro všechny zúčastněné (viz zkušenosti 
z Národního zahájení FMN). Tímto způsobem bychom dospěli k regionálnímu pojetí zpráv o soutěži. 
Zatímco teď vytváříme slavnostní vyhlášení na úrovni profesionálně komponovaných pořadů, řešení 



6 
 

uvedené v návrhu by znamenalo závislost na finančních a personálních možnostech pořadatelů – 
vzdali bychom se tím také možnosti ručit za kvalitu. Takovou podmínku proto nelze vložit ani do 
pravidel soutěže, stejně jako podmínku vyslat svého zaměstnance jako porotce – pak by se muzea 
musela rozhodnout, zda se soutěže vůbec chtějí zúčastnit. Podmínka převzít na sebe tuto zátěž bude 
pro potenciální soutěžící odrazující. Mohlo by to teoreticky být řešitelné přes spolupráci s Asociací 
krajů ČR nebo se Svazem měst a obcí ČR, ale proč by měly kraje či města suplovat stát a hradit mu 
slavnost k udílení „jeho“ cen? 
 
15) Občerstvení se bude každý rok řešit dle možností jednotlivých pořadatelů 
Viz odstavec výše. Přenášeli bychom tím finanční zátěž na soutěžící a tím je zároveň dostali do 
vzájemně nerovné pozice vzhledem k jejich ekonomickým možnostem. Ekonomické důvody  
v důsledku zvyšující se účasti na slavnostním vyhlášení nás časem spíše donutí omezit občerstvení na 
zástupce nominovaných muzeí a VIP hosty (ministr kultury, čestný výbor soutěže, zástupci partnerů 
atp.) 
 
16) 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. 
Znamená to placenou funkci v Exekutivě AMG, což AMG přinese zvýšení nákladů na mzdy o cca 0,5 
mil. Kč ročně. Pokud to správně chápeme, mělo by to být vzhledem k nastíněné náplni nové pracovní 
místo pro jednoho člověka (viz výše pasáž o PR, to na sebe může navazovat), ale určitě to není práce 
pro zástupce z řad Exekutivy AMG (zde jsou všechny funkce volené a čestné). Návrh také nic neříká  
o tom, jakou by měl administrátor pravomoc, komu by byl odpovědný, jestli by rozhodoval  
o financích, jak by to vlastně fungovalo v praxi. 
 
17) Předseda Čestného výboru soutěže (druhá, spíše reprezentativní úloha, navazuje na stávající 
formát) 
Předsedu čestného výboru soutěž nemá, na první pohled se jedná o legitimně vyhlížející požadavek. 
Dlouholetá zkušenost je ale taková, že je problém zajistit účast členů výboru na slavnostním 
ceremoniálu, neboť jsou obvykle natolik exponovaní, že nemají vždy čas. Jak potom budou předsedu 
mezi sebou volit nebo jim ho zvolí vyhlašovatelé? Čestný výbor poskytuje soutěži záštitu, jeho 
členové předávají ceny, někteří se podílejí na zajištění medializace (např. generální ředitel Českého 
rozhlasu) nebo moderují (Václav Žmolík). Reálně můžeme těžko čekat něco dalšího. Je pro nás ctí, že 
máme takovéto osobnosti v čestném výboru soutěže. 
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Počet přihlášených/oceněných stálých expozic, resp. výstav v rámci kategorie Muzejní výstava roku 
v letech 2002–2016 (vč. Ceny Českého výboru ICOM): 
 

Ročník Výstavy 
oceněné 

Stálé expozice 
oceněné                   

Výstavy 
přihlášené 

Stálé expozice 
přihlášené                   

Celkem 
oceněných 

projektů 

Celkem 
přihlášených 

projektů 
2002 2 1 6 3 3 9 
2003 2 2 13 5 4 18 
2004 2 1 22 5 3 27 
2005 1 3 18 9 4 27 
2006 3 2 19 8 5 27 
2007 4 1 21 6 5 27 
2008 1 3 18 6 4 24 
2009 2 3 20 10 5 30 
2010 4 2 22 6 6 28 
2011 2 2 21 6 4 27 
2012 2 4 24 10 6 34 
2013 4 1 28 11 5 39 
2014 2 3 33 10 5 43 
2015 2 3 27 3 5 30 
2016 5 1 26 11 6 37 
Celkem 38 32 318 109 70 427 
Tj. v % 54 % 46 % 74 % 26 % 100 % 100 % 

 
Přehled přihlášených projektů v rámci kategorie Muzejní počin roku dle převládajícího zaměření 
v letech 2002–2016 (vč. Ceny Českého výboru ICOM): 
 

Ročník 
Rekonstrukce/ 
novostavby/ 

stálé expozice 

Depozitář
e 

Péče o sbírky/ 
sbírkotvorná 

činnost 

Doprovodn
é/edukační 
programy 

Prezentace/
digitalizace 

Celkem 
přihlášených 

projektů 
2002 3 – 1 – 2 5 
2003 4 – 2 3 3 9 
2004 3 1 2 – 5 8 
2005 5 – 2 1 4 10 
2006 6 2 – 3 4 12 
2007 8 – 1 2 4 13 
2008 11 3 3 4 5 23 
2009 8 3 2 2 5 20 
2010 15 3 – 1 2 21 
2011 10 1 3 2 4 20 
2012 5 – – 3 3 11 
2013 13 – 1 4 4 22 
2014 6 – 2 – 1 9 
2015 8 1 2 3 4 18 
2016 6 – 4 3 – 13 
Celkem 111 14 25 31 33 214 
Tj. v % 52 % 7 % 12 % 14 % 15 % 100 % 
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