
Akademie IDU 2020 

 
Akademie IDU je vzdělávacím programem na zvyšování dovedností (strategické plánování, 
marketing, leadership, fundraising, projektové řízení, kreativní myšlení) nezbytných pro 
efektivní řízení kulturních organizací. 

V roce 2020 byla Akademie zaměřena na strategické myšlení, plánování a leadership. 
Program se konal ve třech dvoudenních blocích od dubna do listopadu a pod vedením 
lektorů a koučů provedl organizace k vypracování strategického plánu. 

 

• Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o. p. s. 

• Geisslers Hofcomoedianten z. s. 

• Knihovna Třinec 

• KOMAG - KOMunikační AGentura FMK UTB ve Zlíně 

• Komorní scéna Aréna 

• Sladovna Písek o. p. s. 

• Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o. p. s. 

• Turistické informacní centrum Pardubice, příspěvková organizace 

  



Akademie IDU 2019 

 
Tématy loňského ročníku byly kreativní myšlení, strategické myšlení, strategie budování 
značky, leadership a fundraising. 

Program se konal od dubna do listopadu 2019 v Praze a Brně. Kurz se skládal z přednášek, 
workshopů a společného závěrečného setkání. Zatímco přednášky byly otevřeny širší 
veřejnosti, během workshopů se pracovalo v malých skupinách. Účastníci mohli kontinuálně 
pracovat na řešení konkrétních cílů svých organizací podle úkolů, které si předem stanovili. 

Na základě výběrového řízení absolvovaly Akademii IDU 2019 následující organizace: 

 

• Artmap, z.s. 

• Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA 

• Czech Photo o. p. s. 

• Dejvické divadlo, o.p.s. 

• Chomutovská knihovna, příspěvková organizace 

• Městská knihovna Kutná Hora 

• Městské centrum kultury a vzdělávání Týn nad Vltavou 

• Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace 

• Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, p. o. 

• Zlínský zámek o.p.s. 

  



Akademie Institutu umění 2018 

 
V roce 2018 nabídl program kulturním manažerům kromě pěti workshopů i pět přednášek, ty 
byly přístupné i veřejnosti. Tématy byly kreativní myšlení, strategické myšlení, strategie 
budování značky, leadership a fundraising. 

Na základě výběrového řízení absolvovaly Akademii 2018 následující organizace: 

 
• BuranTeatr 

• Cooltour Ostrava 

• Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla 

• Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit 

• Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 

• Kredance z.s. 

• Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 

• Muzeum Cheb 

• Opavská kulturní organizace 

• Praha 14 kulturní 

• Regionální muzeum v Teplicích 

• Sladovna Písek 

• Soundczech 

• WERICHOVA VILA 

 

 

 

 

 

 

 
  



Akademie Institutu umění 2017 

V roce 2017 nabídl program kulturním manažerům sedm workshopů se špičkovými lektory 
zaměřených na následující dovednosti: kreativní myšlení, strategické plánování, projektové 
řízení, branding, obsahové strategie a fundraising. 

 
Na základě výběrového řízení absolvovaly Akademii 2017 následující organizace: 

 

• ALT@ART 

• Centrum kultury Blatná 

• Centrum kultury města Písek 

• Člověk v tísni (festival Jeden svět) 

• Divadlo pod Palmovkou 

• Divadlo Tramtarie Olomouc 

• Filharmonie Brno 

• Luhovaný Vincent 

• Nadační fond 8smička 

• PAF 

• PLATO Ostrava 

• Rocková opera 

• Pražské Quadriennale (mimořádný účastník) 

 
  



Akademie Institutu umění 2016 

Pilotní ročník vzdělávacího programu zahrnoval cyklus přednášek a workshopů zaměřených 
na rozvoj klíčových dovedností potřebných pro řízení kulturních organizací. 

 

Na základě výběrového řízení absolvovaly Akademii 2016 (především část workshopů) 
následující organizace: 

 

• Centrum experimentálního divadla, Brno 

• Depiction, Strakonice 

• DIOD, Jihlava 

• Divadlo Oskara Nedbala Tábor 

• Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu UJEP 

• DW7, Olomouc 

• Galerie výtvarného umění v Ostravě 

• Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 

• My Street Films, Praha 

• Nová beseda, Praha 

• Slezské zemské muzeum, Opava 

• Slovácké divadlo Uherské Hradiště 

Z důvodu odstoupení Slováckého divadla Uherské Hradiště byla k účasti dodatečně 
nominována organizace na místě prvního náhradníka – Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska. 


