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Muzejní instituce mohou srovnávat své výkony v rámci projektu Benchmarking muzeí a galerií
Projekt Benchmarking muzeí a galerií, který vznikl ve spolupráci Národního informačního
a poradenského střediska pro kulturu a Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., nabízí
porovnávání výkonů srovnatelných institucí. Muzejní organizace mají možnost zhodnotit, např.
návštěvnost či tržby s průměrem v rámci svého kraje či napříč celou republikou nebo dle dalších
zvolených kritérií.
Prezentace na webových stránkách www.benchmarkingmuzei.cz byla spuštěna na začátku října
tohoto roku a je v první fázi omezena na zpracovávání výkonnostních dat muzeí a galerií, které jsou
zřizovány státem a veřejnou správou, tj. kraji a obcemi. Muzea jiných zřizovatelů tato etapa projektu
zatím nezahrnuje.
Uživatel má po přihlášení k dispozici celkem 75 indikátorů (ukazatelů), díky nimž může porovnávat
výkony institucí v různých úrovních. Vypočítané hodnoty lze sledovat v rámci jednotlivých let, ale
i v delším časovém horizontu. V prezentaci je možné zvolit si srovnávací skupinu 5 nastavitelných
filtrů – Rok, Region ČR, Zřizovatel, Specializace muzea a Velikost sbírky. Pokud by však zahrnovala
méně než 5 institucí, výpočty výkonů nebude možné sledovat.
„Projekt je určen muzeím a galeriím za účelem zlepšování jejich vlastních aktivit a výstupů. Do
prezentace má v omezené míře přístup i široká veřejnost, a to k agregovaným datům z Ročního
výkazu Kult (MK) 14-01 o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění),“ dodává Eliška Nováková
z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu.
Přístup do projektu Benchmarkingu muzeí a galerií je možný na www.benchmarkingmuzei.cz
nebo „proklikem“ z webových stránek na adrese www.statistikakultury.cz.
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