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1 Úvod 
Kultura patří mezi nejsložitější oblasti společenského života. I teoretické vymezení pojmu kultura 

je spojeno s mnoha úskalími. Našimi omezenými prostředky dokážeme zachytit její hmotnou 

stránku, resp. její „infrastrukturu“ a jí odpovídající výstupy. U kultury narážíme na specifika 

spočívající například v modifikovaném působení ekonomických vztahů. Jsou spojena např. s 

problémy ocenění originálních kulturních statků a služeb nebo oceněním nehmotného kulturního 

dědictví. 

Kultura je včleněna do širších sociálních, ekonomických i politických vztahů. Participace na kultuře 

má potenciálně širší dopad než jen zábavní či estetický zážitek – může napomáhat vytvářet 

identitu, tvořit sociální kohezi, podporovat rozvoj komunit a zapojování do veřejného života, 

zlepšovat kvalitu života a také generovat ekonomický profit. Různá města vnímají kulturu odlišně. 

Přístup jednotlivých měst ke kultuře závisí na historickém vývoji, ale také na geografických 

podmínkách, případně na aktuálně vládnoucí politické straně. V Bogotě nebo Johannesburgu je 

kultura vnímána jako součást sociálního rozvoje a zdraví obyvatel, je považována za nástroj 

emancipace dříve marginalizovaných skupin občanů. Pokud se podíváme blíže do Evropy 

v Amsterodamu a Londýně pohlížejí na kulturu jako na součást vzdělávacího systému. Paříž vnímá 

kulturu vedle tradičního pojetí za významnou oblast ekonomického rozvoje. Kulturní politika 

Helsinek cílí na lepší kvalitu života obyvatel a revitalizací města prostřednictvím umění a kultury. 

Propojování kulturní politiky s dalšími městskými politikami je charakteristické pro většinu 

světových měst. Podpora či dlouhodobé plánování kulturních aktivit je obtížné bez znalosti 

otevřených, aktuálních a srozumitelných dat. Žádná seriozní analýza by neměla kulturu redukovat 

do žebříčku nebo hodnocení. Srovnávání městských kultur je však hodnotné, jelikož nám pomáhá 

lépe porozumět tomu jak města fungují, čím jsou si podobná a čím se naopak odlišují. Právě 

k tomu jsou potřebná různá data, jejich analýza a následné hodnocení. Komparace městských 

kultur má však několik úskalí: definici kultury respektive kulturních a kreativních odvětví, 

neexistenci dat na městské úrovni nebo nezájem kulturních aktérů data poskytovat. Data je tedy 

nutné pracně získat, případně abstrahovat z agregovaných položek. Při sběru dat se používají 

metody kvantitativního nebo kvalitativního výzkumu, či kombinace obou. 

Získaná data by měla umožnit dílčí komparaci s dalšími evropskými městy, respektive mohou být 

využitelná i pro advokaci kulturních aktivit či plánování dalších mimooborových aktivit – jako je 

například politika zaměstnanosti, územní plánování, podpora podnikání, rozvoj cestovního ruchu 

a další. Sběr dat ztrácí smysl, pokud není realizován opakovaně s cílem vyčíst trendy v daných 

oblastech a případně na ně určitými opatřeními ze strany veřejného sektoru reagovat. 

Tento dokument nastiňuje několik možností, jak statistická data o kultuře sbírat a vyhodnocovat 

na mezinárodní, národní, respektive městské úrovni. Součástí rešerše jsou přehledy existujících 

statistik o kultuře na národní úrovni ve středoevropském regionu. Města jsou motorem rozvoje, 

a proto se jim i v této studii věnujeme detailněji. Blíže se podíváme, která data sbírají vybraná 

města v různých kulturních prostředích, jakým způsobem je sbírají, zpracovávají a interpretují. 

Co sběrem dat sledují, na jaké otázky si odpovídají a jakým způsobem je využívají pro plánování 

kultury. 
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Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO vydala v roce 2009 Rámec UNESCO pro 

kulturní statistiku (Framework for Cultural Statistics – FCS). Šlo o první a významný krok k vytvoření 

metodologie a standardu pro statistiku kultury založenou na mezinárodně srovnatelných datech. 

UNESCO rámec pro kulturní statistiku je nástrojem, který integruje dostupné mezinárodní 

klasifikační systémy. Rámec UNESCO pro kulturní statistiku je vystavěn na konceptu kulturního 

cyklu – modelu kulturního sektoru, který pomáhá pochopit vztahy mezi různými kulturními 

procesy. Sestavený rámec navíc umožňuje mezinárodní, ale i národní srovnání. Kulturní cyklus je 

více vysvětlen v samostatné kapitole. 

Z Rámce UNESCO vychází i metodika sběru a vyhodnocování dat Evropského statistického úřadu 

EUROSTAT. Evropská unie vydává pravidelně prostřednictvím svého statistického úřadu EUROSTAT 

přehled kulturní statistiky – Culture statistics. První statistika byla vydána v roce 2007, další v roce 

2011 a poslední v roce 2017. Informačních zdrojů pro publikaci je velké množství různých online 

velkých dat (big data), publikace, ročenky, úřady a výzkumné instituce. Statistika umožňuje 

srovnání kulturních indikátorů napříč členskými státy Evropské unie. 

Dalším zdrojem dat pro mezinárodní srovnání je existující World Cities Culture Forum, které 

srovnává města na řadě vlastních sledovaných indikátorů. Měst zapojených do této sítě je celkem 

24 a první zpráva o stavu kultury v těchto městěch – World Cities Culture Report - byla vydána 

v roce 2012. World Cities Culture Report je významný zejména vzhledem k propojení kulturní 

politiky ve sledovaných městech se statistickými daty. Sledované indikátory rozšiřují mezinárodní 

statistiky o takové údaje jako například počet restaurací s Michelinskou hvězdou a podobně. Idea 

ke vzniku World Cities Culture Forum vzešla z mekky kulturních a kreativních odvětví Londýna, 

proto se na něj i v rámci této publikace podíváme blíže, respektive si zanalyzujeme kulturní audit 

Londýna z roku 2008, který do mapování kulturního potenciálu měst poprvé zahrnul i průřezová 

témata kulturní vitality a diverzity. 

Mezi další analyzovaná města, která jsou součástí rešerše, patří irský Dublin se svou vznikající 

kulturní mapou. Na finské Helsinky nahlédneme optikou konkrétních cílů kulturní politiky 

prostřednictvím dokumentu Review of Arts and Culture in Helsinky. Blíže se také podíváme 

na struktury kulturních analýz, respektive zpráv o stavu kulturních a kreativních odvětví 

(Kreativwirtschaftsberichte) v německy mluvících metropolích Vídni, Berlíně a Linci. Ty, díky 

historickému vývoji i geografické poloze, mají ze všech sledovaných měst nejblíže hlavnímu městu 

České republiky Praze. I proto jsou součástí tohoto dokumentu. Vídeň je navíc součástí fóra World 

Cities Culture. 

Cílem rešerše je z příkladů dobré praxe navrhnout indikátory statistiky kultury pro komplexní 

zmapování kultury. Vedlejším cílem je nastínit různé možnosti sběru dat, jejich agregace 

a vizualizace a využití při plánování kulturních aktivit na městské úrovni. 

Tato publikace je příspěvkem do diskuze o mapování KKO, definování KKO a kulturně-statistických 

indikátorů. Obsahuje řadu odkazů na publikace, kde jsou řešená témata zpracována mnohem 

podrobněji. Jakékoliv konstruktivní připomínky a doplnění ke kulturnímu mapování jsou více než 

vítané. 
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2 Vysvětlení používaných konceptů a termínů 
Tato část dokumentu nabízí vysvětlení používaných odborných termínů v dokumentu. Definuje 

kulturu a kreativní odvětví, nastiňujě třísektorový model kultury, popisuje kulturní cyklus – tedy 

vznik a distribuci kulturních produktů. Vysvětluje, že KKO nefungují samostatně, ale propojují se 

i s dalšími odvětvími. Tyto jevy je třeba mapovat, tedy sbírat dostupná data. Ke sběru dat v oblasti 

kultury slouží kulturní mapování a kulturní audit. Jak vlastně chápeme kulturu? 

2.1 Kultura 
Nejobecnějším je široké, antropologické pojetí kultury, u jehož zrodu stál anglický antropolog 

Edward B. Tylor. Ve své knize Primitive Culture, publikované v roce 1871, označil kulturu za systém 

artefaktů, umění, znalostí, morálky, zvyků, práva a idejí sdílených a předávaných členy určité 

společnosti (In Hofstede a kol., 1990). Prostřednictvím kultury se lidé vyjadřují a uvědomují si sami 

sebe. 

Antropologické pojetí definuje kulturu ve dvou rovinách (Škarabelová a kol., 2007): 

• v nejširším slova smyslu jako proces kulturní emancipace (kultura není vrozená - kulturní 

zkušenosti a chování získáváme během života), 

• v užším pojetí jako specifickou sféru společenského života. 

Z hlediska ekonomického pohledu je však významnější tzv. užší chápání kultury jako zvláštní sféry 

společenského života, ve které probíhají určité procesy a činnosti, vznikají specifické produkty 

(Škarabelová a kol., 2007). 

2.2 Kulturní a kreativní odvětví 
Kulturní a kreativní odvětví (dále jen KKO) zahrnují všechny aktivity, které mají bezprostřední 

souvislost s inicializací, tvorbou, zachováním, šířením a zajištěním umění a kultury (Behr, Gnad, 

Kunzmann, 1990). Definice pocházející z Velké Británie zahrnuje do KKO reklamu, architekturu, 

umění, řemesla, design, módu, video, film a fotografii, hudbu, vizuální a výtvarná umění, 

vydavatelství, software, počítačové hry, elektronická vydavatelství, radio a televizi (Campbell, 

2014). 

Růst významu kulturních a kreativních odvětví v rámci národních či městských ekonomik 

dokumentuje řada studií. Za všechny uveďme například již zmiňovanou Velkou Británii, kde KKO 

rostla v letech 1997 až 2007 meziročně o 7 %, zatímco ostatní odvětví maximálně o 3 % ročně 

(Cooke a DePropis, 2011). Růst tato odvětví zaznamenala i v průběhu ekonomické krize (Slach a 

kol., 2013). Zastánci konceptu KKO tvrdí, že kulturní sektor generuje zisk, poskytuje pracovní místa, 

a to nejen v odvětví kultury, ale přináší s sebou i multiplikační efekty, je motorem urbánního 

rozvoje. S těmito trendy jde ruku v ruce rostoucí poptávka po kultuře a volnočasových produktech 

v souvislosti s rostoucími příjmy a zvyšujícími se výdaji jednotlivců a domácností za kulturu. 

Ne všechny kulturní aktivity však musí nutně vést k zisku. Státem zřizované organizace či nestátní 

neziskové organizace mohou svojí činností sledovat jiné cíle – zachování kulturního dědictví, 



 7 

zvyšování kulturní vzdělanosti apod. Jakým způsobem můžeme organizace KKO od sebe navzájem 

rozlišit? Existuje základní model dělící KKO do tří sektorů. 

2.3 Třísektorový model kulturního a kreativního 
sektoru 

Třísektorový evropský model kulturního a kreativního odvětví dělí organizace do těchto sektorů: 

trh, stát a občanská společnost. Do tržího sektoru zařazuje ziskové kulturní a kreativní soukromé 

podniky. Ve státním sektoru se nacházejí zejména neziskové kulturní organizace, které jsou 

podorovány veřejným sektorem jak finančně, tak dalšími nástroji, přičemž garantují poskytování 

základních kulturních potřeb. Občanský, nebo také neziskový sektor je sektor intermediární, 

většinou neziskový a zajišťuje aktivity na které veřejný ani soukromý sektor nestačí či je 

neposkytuje.  

Nárůst ekonomického významu kulturních a kreativních odvětví na celkovém hospodářství lze 

v posledních letech pozorovat v řadě států. Podívejme se blíže na to, jak kulturní produkty, 

respektive produkty KKO vznikají, jak se šíří a jsou spotřebovávany. K popsání uvedených jevů 

slouží koncept kulturního cyklu.  

2.4 Kulturní cyklus 
Kulturní cyklus má 5 úrovní, který má spíše model sítě než hierarchického uspořádání (UNESCO, 

1986, 2006). Jsou to tyto procesy: 

1. Tvorba. V rámci procesu tvorby vznikají původní ideje, myšlenky a obsah. 

2. Produkce znamená opakovanou výrobu určité kulturní formy (ideje, myšlenky, obsahu, 

produktu). Může jít o výrobu hudebních nástrojů, tisk novin a další. 

3. Distribuce/Šíření. Tuto fázi lze vnímat jako masovou produkci kulturních produktů a jejich 

zacílení na zákazníky (velkoobchod, maloobchod, půjčovny). S digitální distribucí míří produkty 

od tvůrce přímo ke spotřebiteli. 

4. Výstava, recepce, transmise. Jde o místo či prostor spotřeby kulturního zážitku, časově 

omezené kulturní aktivity (festivaly, opera, divadla, muzea). Také si lze pod transmisí 

představit přenos nehmotného kulturního dědictví z generace na generaci například 

mluvenou formou.. 

5. Spotřeba/participace. Touto úrovní je míněna aktivita publika a účastníků na spotřebe 

kulturních produktů, ať už pasivní konzumace či zapojení se do kulturní aktivity. Do této 

úrovně patří čtení knih, návštěva galerie, ale také tanec nebo hra na hudební nástroj. 

Všechny fáze kulturního cyklu znázorňuje následující obrázek. 
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Obr. 1 Kulturní cyklus 

 

Zdroj: UNESCO, 2009. 

Kulturní cyklus má i svůj prostorový rozměr. Některé aktivity se mohou klastrovat (shlukovat) 

na jednom místě, v regionu či zemi, jiné se mohou šířit po celém světě. 

KKO neexistují sami o sobě, zasahují také do dalších oborů. Například designéři pracují 

pro automobilky apod. Řada měst proto podporuje vznik vhodných prostor pro propojování oborů 

a myšlenek jako jsou různé inkubátory, fab labs nebo co-workingová centra. Zde může ke vzniku 

tzv. crossinovací docházet. 

2.5 Cross inovace 
Inovacemi se rozumí implementace nových nápadů, myšlenek či strategií, tedy změna zaměřená 

na další rozvoj. “Termínem cross inovace rozumíme proces, ve kterém kreativní odvětví sdílejí 

informace a spolupracují s dalšími růstovými sektory za účelem podpory nového myšlení” (Cross 

Innovation, 2013). Více se tomuto tématu věnujeme v kapitole o městě Berlíně. 

Pro zjištění informací o tom, kde přesně se organizace činné v oblasti kreativních odvětví 

nacházejí, kdo kulturní aktivity konkrétně realizuje, v jakém objemu a pro koho, slouží metoda 

kulturního mapování. 

2.6 Kulturní mapování 
Jak bylo již řečeno v úvodu UNESCO uznává kulturní mapování jako vhodný nástroj pro sběr 

a analýzu informací o kultuře. Zahrnuje řadu technik a aktivit od sběru dat založeném na zapojení 

komunit až po sofistikované mapovací metody používající geografické informační systémy (GIS). 

Kulturní mapování je považováno za klíčový nástroj a techniku pro zachování světového 

nehmotného i hmotného kulturního dědictví (UNESCO, 2009). 

Mapování kulturních zdrojů přináší řadu benefitů: 

• Spolupracují na něm různá oddělení vedení města  

• Podporuje kulturní plánování a propojuje jej s městským plánováním 

Tvorba

Produkce

ŠířeníVýstava

Spotřeba
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• Identifikuje klastry, huby a příležitosti v rámci KKO 

• Podporuje rozvoj cestovního ruchu 

• Umožňuje benchmarking (systematické porovnávání daných ukazatelů) s dalšími městy 

• Vede k novým způsobům myšlení a práce 

• Umožňuje vidět “neviditelné” 

• Posiluje lokální identitu 

• Poskytuje cenné informace občanům i turistům 

• Je výborným vizualizačním nástrojem 

Kulturní mapování umožňuje kultuře porozumět a sdílet ji, podporovat ji a rozvíjet kreativitu. Díky 

kulturnímu mapování lze získat pozornost veřejnosti a výsledné mapy mohou inovativním 

způsobem předávat určité informace různým zájmovým skupinám. Kulturní mapa je dynamickou 

databází, která na jednom místě sdružuje veškeré dostupné informace o kultuře, festivalech, 

kulturních organizacích, kulturních místech a zařízeních, dědictví (hmotném, nehmotném a 

přírodním) a cestovním ruchu. Tyto informace mohou být užitečné pro vedení města, kulturní 

komunitu, stakeholdery, občany i organizace činné v oblasti KKO.  

Mapa je univerzálním zdrojem informací, lze do ní vložit různá modifikovatelná data. Mapa může 

mít také řadu forem, ať už jde o ruční umělecké ztvárnění až po sofistikovaná hyperlinková 

multimediální kompedia určená pro online prezentaci.  

→ Příklady využití kulturního mapování 
• Zvýšení povědomí a znalosti o kultuře. To napomůže identifikovat lokální kulturu, její 

hloubku, variace a konkrétní aktivity. 

• Identifikace dříve neznámých zdrojů a aktivit. Informování o aktivitách směrem 

ke zvoleným zástupcům ve veřejné správě, informace pro turisty, veřejnost a další 

stakeholdery. Napomáhá tyto aktivity obhajovat. 

• Získání nové perspektivy. Pohlížení na kulturu novou optikou, propojování s dalšími 

odvětvími, zapojení veřejnosti, síťování, koncentrace. 

• Objektivita.  

• Identifikace sítí a hubů. Jak získávají kulturní promotéři své zdroje, jak komunikují. 

• Zjištění mezer, potřeb a překryvů. Kolik existuje duplikací v nabídce, co chybí apod. 

• Zhodnocení efektivity dostupných zdrojů. Jak daleko musí veřejnost cestovat, aby si 

mohla zapůjčit knihu z knihovny? Kde probíhají taneční kurzy atd. 

• Evaluace projektů. Pro kolik osob je nabídka určena. Jak hodnotí komunita danou 

aktivitu. 

• Znalost současného stavu nám umožňuje odhadovat trendy a směry rozvoje do 

budoucna. 
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• Kulturní mapování je prvním krokem k přípravě kulturního plánu. 

Kulturní mapování lze tedy chápat jako proces získávání, zapisování, analyzování a syntézy 

informací s cílem popsat kulturní zdroje, sítě, propojení a participaci na kultuře dané komunity 

nebo skupiny obyvatel. Kulturní mapování má několik fází, které na sebe logicky navazují. 

→ Fáze kulturního mapování 
1. Fáze – plánování. Nastavení cílů společně s komunitou. Získání podpory od kolegů a leaderů 

dané komunity. Nastavení rozpočtů. Identifikace a sběr zdrojů pro tvorbu mapy, ať už jde 

o zdroje lidské, finanční nebo technické. 

2. Fáze – návrh projektu. Nastavení a tvorba seznamu informací, které chceme získat. Ověření 

dostupnosti dat. Draft dotazníkového šetření a otázek pro interview. Nastavení termínů 

projektu. 

3. Fáze – implementace. Informování veřejnosti. Terénní výzkum, rozhovory. Zápis dat. 

4. Fáze – syntéza. Vytvoření mapy (textové, webové, grafické), analýza výsledků, interpretace 

výsledků, kontrola získaných údajů kulturními aktéry a odborníky na kulturu. 

5. Fáze – finalizace mapy. Komunikace a debaty s různými cílovými skupinami. 

6. Fáze – interpretace výsledků a prezentace výsledků veřejnosti.   

Fáze kulturního mapování znázorňuje následující obrázek. 

Obr. 2 Fáze kulturního mapování 

 

Zdroj: Cultural Mapping Toolkit, 2010. 

Významným nástrojem kulturního mapování je takzvaný kulturní audit. 

Plánování 

Návrh projektu

Implementace

Syntéza dat

Finalizace mapy

Interpretace výsledků
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2.6.1 Kulturní audit 
Kulturní audit je popisován jako „základní nástroj pro identifikaci a využití komunitních kulturních 

zdrojů, posílení řízení těchto zdrojů a integrování těchto zdrojů do všech aspektů plánování 

na municipální úrovni a rozhodování” (Evenson, J. Tilden, C. 2010). Kulturní audit zahrnuje sběr dat 

ze sčítání obyvatel, dotazníková šetření, rozhovory, focus groups, profilace různých minorit a etnik, 

profilaci cestovního ruchu a volnočasových aktivit, zmapování uměleckých organizací a podniků 

a jim příbuzných. 

Detailní kulturní audit vytvoří základní znalostní bázi pro plánování a investice zaměřené na rozvoj 

Smart City. To znamená, že města udržitelně spravují svůj rozvoj, zavádí moderní technologie 

do řízení města s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel a zefektivnit chod věcí veřejných. Koncept 

Smart Cities je postupný proces nikoliv stav, je to kontinuální činnost (MMR, 2017). Stejně tak 

nelze kulturní audit/mapování realizovat jen jednou, ale pro zachycení trendů a skutečností je 

třeba sbírat data opakovaně a aktualizovat je. 

Výsledkem auditu mapování není jediná analýza nebo mapa. Pro různé cílové skupiny je možná 

modifikace výsledků do různých forem s potřebnými daty. Pokud autoři výzkumu potřebují 

podporu při zpracování profesionální prezentace dat, je vhodné se obrátit na katedry urbánního 

plánování místních univerzit, případně různé urbanistické kanceláře, které mají s vizualizací 

městských dat zkušenosti. Se sběrem dat mohou pomoci katedry sociologie, či specializované 

firmy zaměřující se na výzkumné aktivity. 

2.7 Metody a techniky sběru dat 
Při sběru dat se používají metody kvantitativního nebo kvalitativního výzkumu, či kombinace obou. 

Kvantitativní výzkum je ve společenských vědách metoda standardizovaného vědeckého výzkumu, 

která popisuje zkoumanou skutečnost pomocí proměnných (znaků), které lze vyjádřit čísly. 

Výsledky jsou pak zpracovány - obvykle pomocí statistických metod – a nakonec interpretovány. 

Kvantitativní výzkum oproti kvalitativnímu vyžaduje větší soubory dat a respondentů, výsledky 

jsou více reprezentativní, méně závislé na názorech a schopnostech respondentů a vedou tak k 

lépe ověřitelným a srovnatelným výsledkům. Jejich interpretace bývá naopak náročnější. 

Kvalitativní výzkum se používá pro pochopení široké palety problémů. Kvalitativní výzkumné 

metody nevylučují kvantifikaci získaných údajů, které jsou následně analyzovány kvalitativně 

(Blaxter a kol., 2001). Mezi nejčastěji používané výzkumné metody a techniky sběru dat využívané 

u kvantitativních metodologických postupů patří tyto: 

• Osobní dotazování, face-to-face dotazování (PAPI - Paper And Pen Interviewing) 

• Osobní dotazování prováděné za pomocí počítače (CAPI – Computer Assisted Personal 

Interviewing) 

• Telefonické dotazování (CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing) 

• On-line dotazování (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) 

• Písemné dotazování 
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Uvedené metody využívá většina měst při sběru dat o kultuře a stavu KKO. Následuje otázka, zda si 

organizace, která data sbírá, uchová zjištěné informace pro svoje účely nebo je uveřejní ve 

formátu tzv. otevřených dat, tak aby s nimi mohli pracovat i další výzkumníci, vědci, decision 

makeři a další. 

2.7.1 Otevřená data 
Otevřená data jsou veřejnou správou získané informace, které jsou zdarma k dispozici všem, kdo o 

ně mají zájem. Nicméně i soukromé firmy, organizace a občané publikují otevřená data. Jejich 

otevřenost je právě ten fakt, že je může využít kdokoliv. Úroveň otevřenosti dat se může lišit 

v mnoha aspektech. Nejdůležitějšími z nich jsou technická dostupnost, volný přístup, licence 

opakovaného použití, jejich dohledatelnost a srozumitelnost. Pokud jsou data omezena, tím menší 

je jejich otevřenost. Informace jsou dnes nejhodnotnější komoditou. Podporují proces učení, 

rozhodování a efektivní nakládání s dostupnými zdroji. Část se stává, že informace a z nich 

plynoucí benefity jsou dostupné pouze pár jedincům. Otevřená data umožňují využití informací 

kdykoliv jsou třeba. Dříve byly informace publikovány pouze na papíře či na webových stránkách. 

To značně omezovalo jejich další využití. Rozvoj internetu umožňuje distribuci informací v digitální 

formě. Otevřená data mají řadu benefitů: 

• Transparentnost a demokracie – otevřená data podporují aktivní občanství, výzkum, 

novinářskou práci. Zajišťují transparentnost a facilitují diskuzi na sociálních médiích, 

přičemž je jednodušší dohledat referenční informace. 

• Obchod a inovace – poskytování dat je výhodné pro soukromé firmy, jelikož vytváří nové 

trhy a podporují inovace. Například nové využití dat často vymysleli lidé s různou profesí 

kvalifikací či pocházející z jiného prostředí než standardní uživatelé dat. 

• Efektivita vlády – zvyšující se otevřenost dat ulehčuje práci i vládě. Harmonizace 

informačního managementu umožňuje ekonomičtější transfer znalostí mezi různými 

odbory a agenturami. Otevřená data mohou pomoci najít různá řešení existujících výzev 

i v oblasti KKO. 

Veřejná sféra 

Data by měla být veřejná s cílem otevřenosti. Citlivé či jakkoliv kompromitující informace nesmí 

být uveřejněny s ohledem na ochranu osobních údajů či bezpečnosti společnosti. 

Technická dostupnost 

Data by měla být publikována ve formátu, který zvládnout otevřít standardní počítačové programy 

a které umožňují další rozvoj webových služeb. Informace v PDF či HTML formátu je celkem složité 

zpracovávat pro další potřeby. Data zůstávají zamčená v původních dokumentech. Uveřejnění dat 

ve formátech CSV nebo XLS umožňuje přístup ke zdrojům dat a další práci s nimi.  

Volný přístup 

Data by měla být dostupná bez nákladů. Toto je důležité zejména pro osoby, které s daty začínají 

pracovat a učí se v systémech orientovat. Volný přístup navíc umožňuje experimentování s daty 

bez obavy z nákladů. 
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Licence opakovaného použití 

Vydavatel dat umožňuje využívat data opakovaně na základě poskytnutí licence. 

Dohledatelnost 

Existence a umístění dat by mělo být známé veřejnosti. Uveřejnění dat ve formě katalogu je 

dobrým způsobem dohledatelnosti. 

Srozumitelnost 

Struktura a význam dat je popsána a dokumentována. Pokud data nemohou být interpretována, 

zůstávají nevyužitá. 

Otevřená data na mezinárodní úrovni 

Uveřejňování vládních dat odstartovalo v USA a Velké Británii. Tento trend se začal šířit do většiny 

rozvinutých zemí. Otevřená data jsou filozofií, která považuje spolupráci mezi veřejným sektorem, 

občany, webovými vývojáři a dalšími uživateli za prospěšnou. Díky otevřeným datům mohl 

vzniknout i tento dokument. 

3 Mezinárodní statistiky kultury 
Tato kapitola se věnuje 2 dokumentům stěžejních kulturních institucí, které publikují mezinárodně 

srovnatelná statistická data v oblasti kultury. Jde o UNESCO a jeho Framework for Cultural 

Statistics, přičemž tato publikace byla základním kamenem pro vytvoření metodologie a standardu 

pro sběr dat v oblasti kultury s cílem jejich možného srovnání. Následovala organizace EUROSTAT, 

která sbírá a srovnává data z oblasti kultury na úrovni členských států Evropské unie. Metodologie 

EUROSTATU vychází z metodologie, kterou sestavila organizace UNESCO v roce 2009. 

3.1 UNESCO 
UNESCO vydalo v roce 2009 publikaci Rámec UNESCO pro kulturní statistiku (Framework for 

Cultural Statistics – FCS). Šlo o první a významný krok k vytvoření metodologie a standardu pro 

statistiku kultury založenou na mezinárodně srovnatelných datech. Tento rámec je rozšířením 

původní publikace z roku 1986 o téma KKO, postupující globalizaci, produkci a šíření kulturních 

produktů, informační a komunikační technologie a jejich dopad nejen na intelektuální a duševní 

vlastnictví. UNESCO rámec pro kulturní statistiku je nástrojem, který integruje dostupná data 

z mezinárodních klasifikačních systémů jako Mezinárodní standardizovaná průmyslová klasifikace 

(International Standard Industrial Classification – ISIC) pro kulturní produkční aktivity, Centrální 

produkční klasifikace (Central Product Classification – CPC) pro kulturní produkty a služby, 

Mezinárodní standardizovaná klasifikace zaměstnání (International Standard Classification of 

Occupations – ISCO) pro kulturní zaměstnanost, dále Harmonizovaný popis komodit a kódovací 

systém (Harmonised Commodity Description and Coding Systém – HS) pro mezinárodní tok 

kulturních produktů, UN Trial Mezinárodní klasifikace aktivit pro statistiku využítí času (ICATUS) 

pro kulturní participaci. 
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Rámec pro kulturní statistiku je vystavěn na konceptu kulturního cyklu – modelu kulturního 

sektoru, který pomáhá pochopit vztahy mezi různými kulturními procesy. Sestavený rámec navíc 

umožňuje nejen mezinárodní, ale i národní srovnání kultury.  

Indikátory kulturní statistiky dle UNESCO 

Do kulturní statistiky UNESCO patří řada indikátorů, měří a srovnává se ekonomická a sociální 

dimenze kultury. Do ekonomické dimenze patří kulturní aktivity a produkty, mezinárodní obchod 

v oblasti kultury, zaměstnanost v kultuře a hmotné kulturní dědictví (například data o návštěvnosti 

památek). Do sociální dimenze patří kulturní participace a měření nehmotného kulturního 

dědictví. Je zajímavé uvést jakým způsobem UNESCO toto kulturní dědictví měří – jeho hodnotu se 

snaží obhájit nezpochybnitelnou estetickou, historickou, sociální, spirituální a vzdělávací 

hodnotou. Měřítka či ukazatele neudává, jde o natolik specifické odvětví, že nástroje pro měření je 

třeba teprve vytvořit. Jednoduší pro evidenci a srovnání je, pokud lze toto nehmotné kulturní 

dědictví nějakou formou předat (tancem, vyprávěním příběhů – storytelling). UNESCO za 

nehmotné kulturní dědictví považuje i jazyk. Statistickými ukazateli pak je například celkový počet 

osob se znalostí daného jazyka, podíl osob využívající tento jazyk, dostupnost výukových materiálů 

apod. 

Data pro kulturní participaci jsou pak údaje o výdajích domácností na kulturu a čas „kulturními 

aktivitami“ strávený. Tyto kulturní aktivity dělí na:  

a) vykonávané doma (poslech rádia, čtení, využívání internetu),  

b) mimo domov (návštěva kulturního zařízení, kina, koncertu, památky) a  

c) vytvářející identitu (členství ve spolcích, etnická kultura, komunitní aktivity, kultura 

mladých). 

Následující tabulka přináší přehled kulturních oblastí a konkrétních aktivit/indikátorů definovaných 

dle UNESCO. 

Tab. 1 Kulturní činnosti definované dle CPC a ISIC kódů 
Kulturní činnost/oblast Aktivita/indikátor 

Kulturní a přírodní dědictví Kreativní, umělecké a zábavné aktivity 

Muzea, provoz historických budov 

Botanické a zoologické zahrady, přírodní rezervace 

Maloobchod se second hand zbožím 

Tvorba  Kreativní, umělecké a zábavné aktivity 

Výroba hudebních nástrojů 

Hudební průmysl 

Prodej hudebních nosičů 

Vizuální umění a řemesla Kreativní, umělecké a zábavné aktivity 

Fotografie 

Vydavatelství 

Výroba šperků 

Vývoj a experimentální vývoj v oblasti sociálních věd 
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Kulturní činnost/oblast Aktivita/indikátor 

Knihy a tisk Knižní vydavatelství 

Vydavatelství novin a časopisů 

Další aktivity v oblasti vydavatelství 

Knihkupectví, prodejny novin 

Zpravodajské sluby 

Další informační služby 

Velkoobchod s knihami a novinami 

Kreativní, umělecké a zábavné aktivity 

Audiovizuální a interaktivní média Vydávaní software 

Tvorba obrazových, video a TV programů 

Postprodukce 

Distribuce obrazových, video a TV programů 

Nahrávání zvuku 

Radiové vysílání 

TV vysílání 

Webové portály 

Půjčovny nosičů 

Zpravodajské služby 

Maloobchod s audiovizuálními nosiči 

Maloobchod prostřednictvím internetu 

Design a kreativní služby Specializované designové aktivity 

Architektonické kanceláře  

Reklama 

Vzdělávání v oblasti kultury Technické vzdělávání 

Kulturní vzdělávání 

Zdroj: UNESCO, 2006. 

K uvedeným aktivitám řadí UNESCO i související činnosti jako jsou turismus, sport a rekreaci. Bližší 

popisky kódů a vysvětlení jednotlivých indikátorů je součástí publikace UNESCO Framework for 

cultural statistics, která je dostupná online. 
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3.2 EUROSTAT 
Evropská unie vydává prostřednictvím svého statistického úřadu EUROSTAT přehled kulturní 

statistiky. První statistika byla vydána v roce 2007, další v roce 2011 a poslední v roce 2017. 

Zdrojem dat je velké množství různých online velkých dat, publikace, ročenky, úřady a výzkumné 

instituce. Evropský rámec pro kulturní statistiku vychází metodologicky z rámce, který byl sestaven 

organizací UNESCO. 

EUROSTAT sbírá a analyzuje data v těchto oblastech: 

1. Kulturní dědictví (movité i nemovité) 

2. Vzdělání v oblasti kultury 

3. Zaměstnanost v kulturním sektoru 

4. Firmy a organizace činné v kultuře 

5. Mezinárodní obchod s kulturními statky 

6. Participace na kultuře 

7. Využití komunikačních a informačních technologií v kultuře 

8. Výdaje na kulturu ze strany domácnostní a soukromých osob 

Kulturní dědictví (1) 

Zatímco mezinárodní obchod je z hlediska analýzy kultury na úrovni města irelevantní, zaměřit se 

na údaje ohledně movitého a nemovitého kulturního dědictví není od věci. EUROSTAT totiž uvádí, 

že Praha, respektive historické centrum Prahy zapsané na listu UNESCO patří mezi 

nejvyhledávanější hesla na Wikipedii v kontextu dalších kulturních dědictví. Tato informace je jistě 

důležitá z hlediska dopadu na kulturní cestovní ruch v metropoli. EUROSTAT začíná využívat tyto 

dostupná BIG DATA i pro potřeby oficiálních statistik o kultuře. 

Graf 1 TOP 20 světových kulturních dědictví podle shlédnutí www stránek na Wikipedii 

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7551543/KS-04-15-737-EN-N.pdf/648072f3-63c4-47d8-905a-
6fdc742b8605 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7551543/KS-04-15-737-EN-N.pdf/648072f3-63c4-47d8-905a-6fdc742b8605
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7551543/KS-04-15-737-EN-N.pdf/648072f3-63c4-47d8-905a-6fdc742b8605
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Vzdělání v oblasti kultury (2) 

Data jsou získávána a disagregována podle úrovně vzdělání dle definice Mezinárodních standardů 

klasifikace vzdělávání (International Standard Classification of Education ISCED 2011). Zdroje dat 

jsou různé – od UNESCO, přes OECD, EUROSTAT a další. ISCED klasifikuje studijní obory, mezi 

kterými byly identifikovány 4, které souvisejí s kulturou: 

1. Umění (scénická umění, múzická umění, audiovizuální obory, mediální produkce, 

design, řemesla) 

2. Humanitní obory (náboženství, cizí jazyky, rodný jazyk, historie a archeologie, filosofie 

a etika) 

3. Žurnalistika a informatika (žurnalistika, knihovnictví, informatika, archivnictví) 

4. Architektura a městské plánování 

Graf 2 Počet univerzitních studentů v kulturních oborech 

 

Zdroj: EUROSTAT. 

Pro EUROSTAT je důležité zaměřit se i na zastoupení genderu a sleduje podíl žen/dívek na studiu 

oborů souvisejících s kulturou. 

Zaměstnanost v kulturním sektoru (3) 

Statistický koncept zaměstnanosti v kultuře je derivován z metodologie, kterou vyvinul European 

Statistical System (ESS) Network on Culture a byl publikován ve zprávě ESSnet-Culture final report 

(2012). Tato metodologie je odvozena od kódů NACE, které definují hlavní ekonomickou aktivitu 

a kódů ISCO-08, které klasifikují povolání. Zpráva ESSnet-Culture říká, že existují 3 typy zaměstnání 

v kultuře: 

1. Pracovník má kulturní zaměstnání a pracuje v kulturním sektoru (tanečník baletu 

zaměstnaný v baletním souboru) 
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2. Pracovník má kreativní zaměstnání mimo kulturní sektor (designér v automobilovém 

průmyslu) 

3. Pracovník nemá kulturní zaměstnání, ale pracuje v kulturním sektoru (účetní 

ve vydavatelství) 

Eurostat sbírá data o pohlaví pracovníků, věku a úrovni vzdělání. Získaná data umožňují komparaci 

se zaměstnaností v dalších sektorech. 

Participace na kultuře (spotřeba kultury) (6) 

I v souvislosti s rostoucími výdaji na volnočasové aktivity a kulturu se prodlužuje čas, který lidé 

tráví právě těmito aktivitami. V oblasti spotřeby kultury EUROSTAT sleduje tyto indikátory: 

• Čtení knih 

• Čtení novin 

• Chození do kina 

• Navštěvovaní představení 

• Navštěvování kulturních památek 

Od participace na kultuře, tedy od pasivního “spotřebovávání” kultury lze odlišit tzv. participační 

kulturu. Participační kultura je termín označující zapojení uživatelů, publik, konzumentů a 

fanoušků do tvorby obsahů.  

Využití komunikačních a informačních technologií v kultuře (7) 

Existující rámce kulturních politik a statistik jsou založeny na rozložení moci, preferencí a zdrojích 

pre-digitální éry (UNESCO, 2006). EUROSTAT zahrnuje do svých statistik o kultuře nově i ICT, jelikož 

tyto technologie se staly důležitým nástrojem pro kulturní participaci. Internet umožňuje lidem 

realizovat dříve stěží představitelné více či méně kulturní činnosti, jako je tvorba, stahování 

a sdílení kulturního obsahu, sledování filmů a videí online, streamování koncertů a další. Kulturní 

instituce a promotéři adaptují svoje produkty a služby na nové technologie s cílem distribuovat je 

co nejjednodušší cestou přímo ke spotřebitelům případně zachovávat své produkty v digitální 

podobě apod. 

Eurostat získává data z každoročního výzkumu o využívání ICT technologií mezi obyvatelstvem 

a dále z dat získávaných nepravidelně prostřednictvím specificky zaměřených výzkumů. 



 19 

Graf 3 Počet domácnostní s přístupem na internet 

 

Zdroj: EUROSTAT. 

V rámci výzkumu využití ICT technologií mezi jednotlivými uživateli byly identifikovány následující 

online kulturní aktivity. Data o těchto činnostech jsou sbírána pravidelně každý rok. 

• Čtení online zpravodajství (noviny, magazíny) 

• Hraní či stahování her, obrázků, filmů nebo hudby 

• Poslouchání internetového radia 

• Tvorba webových stránek nebo blogů 

• Navštěvování a konzultování na vědomostních stránkách typu wiki  

Doplňující výzkumný modul “mobilní připojení k internetu” byl realizován v roce 2012 s cílem 

získat data o využití mobilních zařízení k těmto aktivitám na internetu: 

• Čtení či stahování online zpráv, novin, magazínů 

• Hraní či stahování her, obrázků, videí nebo hudby 

• Čtení či stahování online knih nebo e-knih 

V roce 2014 byl realizován výzkum v oblasti “cloud computing”, který poskytnul potřebná data 

o využívání cloudových služeb pro ukládání a/nebo sdílení kulturního obsahu, konkrétně: 

• E-knih a e-magazínů 

• Hudby 

• Fotografií 

• Videí, filmů a TV programů. 
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Také online obchod (e-commerce) je monitorován prostřednictvím každoročního výzkumu. 

Zachycuje obchod s těmito kulturními produkty: 

• Knihami, magazíny, e-learningovým materiálem 

• Filmy, hudbou 

• Vstupenkami na eventy (včetně sportovních akcí). 

Výdaje domácností na kulturu 

Výdaje domácnostní na kulturu jsou extrahovány z každoročního výzkumu výdajů domácností 

(Household Budget Surveys). Získaná data umožňují měřit výdaje domácností na řadu produktů 

a služeb včetně těch souvisejících s kulturou: 

• Poplatky za radiové a TV vysílání 

• Noviny a časopisy 

• IT technologie 

• Knihy 

• Technologie umožňující nahrávání či kopírování audiovizuálního materiálu, rádia 

a televize 

• Kina, divadla, koncerty 

• Papírnictví a potřeby pro kreslení 

• CD a DVD 

• Fotografické služby a služby dalších umělců 

• Vybavení na fotografování a nahrávání videí 

• Přehrávače hudebních nosičů 

• Vstupné do muzeí, knihoven, zoologických zahrad 

• Hudební nástroje 

• Opravy audiovizuálního a ICT vybavení 
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Graf 4 Výdaje domácnostní na kulturu v % z celkových výdajů 

 

Zdroj: EUROSTAT. 

Graf 5 Výdaje na kulturu dle jednotlivých aktivit 

 

Zdroj: EUROSTAT. 

Následující tabulka přináší přehled sledovaných tematických oblastí a ukazatelů dle EUROSTAT. 
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Tab. 2 Přehled sledovaných indikátorů EUROSTAT 
tematická oblast  sledované ukazatele 

kulturní dědictví dědictví UNESCO 

přeshraniční dědictví 

počet zobrazených stránek na wikipedii 

top zobrazené stránky dle jazyků 

evropské kulturní dědictví 

Evropská města kultury  

5 nejnavštěvovanějších muzeí 

vzdělání podíl univerzitních studentů kulturních oborů v % 

univerzitní studenti podle kulturních oborů 

podíl dívek v kulturních oborech 

počet cizích jazyků ve druhém stupni vzdělání 

4 nejčastěji vyučované cizí jazyky 

počet zvládnutých cizích jazyků 

úroveň cizích jazyků 

podíl zahraničních studentů 

ERASMUS mobilita 

zaměstnanost v kultuře zaměstnanost v kultuře v % 

srovnání zaměstnanosti v kultuře 2011 a 2014 

zaměstnanost v kultuře a celková zaměstnanost v EU 

změny v zaměstnanosti v kultuře a celkové zaměstnanosti 

ženy v celkové zaměstnanosti a v kultuře 

osoby 15-29 v celkové zaměstnanosti a v kultuře 

míra nezaměstnanosti v letech 2009-2015 

osoby zaměstnané v kultuře dle vzdělání 

podíl OSVČ mezi pracovníky v kultuře 

rozdělení zaměstnanosti dle rozdělení ISCO 

kulturní zařízení/podniky kulturní odvětví zahrnuté do EU statistiky 

počet kulturních podniků 

počet osob zaměstnaných v jedné kulturní organizaci 

obrat v kulturních organizacích 

obrat v kulturních organizacích srovnání po letech 

přidaná hodnota v kulturních sektorech 

klíčové indikátory ve vybraných kulturních organizacích 

doba fungování firem založených v roce 2008 

mezinárodní obchod s kulturními statky obraty obchodu s kulturními statky 

průměrný roční růst exportu kulturních statků 

průměrný roční růst importu kulturních statků 

rozdělení obchodu podle produktů 

kulturní participace % osob které četly 1 knihu za poslední rok 

počet přečtených knih za poslední rok 

% osob které četly 1 knihu za poslední rok podle věku 

% osob které četly 1 knihu za poslední rok podle vzdělání 

% osob které četly 1 knihu za poslední rok podle pohlaví 



 23 

tematická oblast  sledované ukazatele 

četnost čtení novin za poslední rok 

% osob které čtou noviny dle vzdělání 

% osob které za poslední rok navštívily alespoň 1 kulturní představení 

četnost návštěvy kina za poslední rok 

četnost návštěvy živého umění 

četnost návštěvy kulturních památek 

využití ICT pro kulturní účely počet domácností s přístupem na internet 

využití ICT pro kulturu dle věku 

využití ICT pro kulturu dle pohlaví 

zařízení využitá pro přístup na internet 

využití cloudu pro uchování kulturního obsahu 

využití internetu pro nákup kulturního statku 

privátní výdaje na kulturu podíl výdajů domácnosti na kulturu na celkových výdajích 

výdaje na kulturu podle příjmů 

výdaje podle kulturních produktů 

výdaje podle kulturních aktivit 

Zdroj: EUROSTAT, 2016 

4 Kulturní statistika na úrovni měst 
Tato část práce se věnuje vybraným městům a jejich způsobu získávání dat v oblasti kultury. 

Vyhodnotíme si, co města sběrem dat sledují, na jaké otázky si odpovídají a jakým způsobem 

informace využívají pro plánování kultury. 

Nejprve zanalyzujeme indikátory uvedené v reportu World Cities Culture. Toto förum 24 měst 

sbírá údaje z oblasti kultury s cílem vzájemného srovnání. Idea ke vzniku World Cities Culture 

Forum vzešla z mekky kulturních a kreativních odvětví Londýna. Anglická metropole vydala v roce 

2008 kulturní audit, do kterého poprvé zahrnula i průřezová témata kulturní vitality a diverzity. 

Mezi další analyzovaná města, která jsou součástí rešerše, patří irský Dublin se svou připravovanou 

kulturní mapou. Na finské Helsinky nahlédneme optikou konkrétních cílů kulturní politiky. Blíže se 

také podíváme na struktury kulturních analýz, respektive zpráv o stavu kulturních a kreativních 

odvětví ve Vídni, Berlíně a Linci. 

4.1 World Cities Culture 
Forum World Cities Culture bylo založeno v roce 2012 městy Londýn, New York, Šanghaj, Paříž, 

Tokyo, Sydney, Johannesburg a Istanbul na základě impulsu tehdejšího starosty Londýna Borise 

Johnsona. Měst zapojených do této sítě je v součanosti 24. Forum měst vydává kulturní report, 

který poprvé vyšel na summitu v Londýně. Ten se konal ve stejnou dobu jako Olympijské a 

Paralympijské hry v roce 2012. Zpráva World Culture Cities srovnává města na řadě vlastních 

sledovaných kulturních indikátorů. Report naznačuje dynamiku, rozměr a rozmanitost světových 

měst, která jsou centrálními místy globální kultury. Report vyzdvihuje přínos kultury 

v ekonomickém a sociálním rozvoji světových měst, podporuje výměnu zkušeností, poukazuje na 
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společné výzvy v oblasti kultury, srovnává přístupy v rozvoji a financování kultury a definuje 

výzkumnou agendu pro oblast kultury ve světových městech. 

World Cities Culture report je významný zejména vzhledem k propojení kulturní politiky 

ve sledovaných městech se statistickými daty. Report sbírá data o cca 60 kulturních indikátorech, 

hodnotí nabídku a poptávku po kultuře. Úroveň dat je velmi detailní. Sledované indikátory rozšiřují 

mezinárodní statistiky o netradiční údaje jako například počet restaurací s Michelinskou hvězdou 

(tato informace se eviduje od reportu v roce 2017) a podobně. 

Tab. 3 Přehled sledovaných kulturních indikátorů u World Cities Culture 
Kulturní aktivita/oblast Indikátor 

kulturní dědictví počet národních muzeí 

počet dalších (nenárodních) muzeí 

počet uměleckých galerií 

% ekonomicky aktivních, kteří alespoň 1 ročně navštíví muzeum či galerii 

návštěvnost 5 nejnavštěvovanějších muzeí či galerií (v mil.)  

návštěvnost 5 nejnavštěvovanějších muzeí či galerií (v mil.)/obyvatele  

počet památek světového kulturního dědictví 

počet dalších památek 

% veřejné zeleně 

literatura počet veřejných knihoven 

počet veřejných knihoven/100 tis. obyvatel 

počet výpůjček (v mil.) 

počet výpůjček (v mil.)/obyvatele 

počet knihkupectví 

počet knihkupectví/100 tis. obyvatel 

počet dalších knihkupectví (vydávající vzácné knihy a antikvariáty) 

počet knižních titulů vydaných v zemi 

film a PC hry počet kin 

počet promítacích pláten 

počet promítacích pláten/1 mil. obyvatel 

počet vstupů do kina (cinema admissions) (v mil.) 

počet vstupů do kina/obyvatele 

počet vysílaných filmů 

počet vysílaných zahraničních filmů 

počet filmových festivalů 

návštěvnost nejnavštěvovanějšího festivalu 

počet vydaných počítačových her (video games arcades) 

performing arts počet divadel 

počet divadelních představení 

počet vstupů na divadelní představení 

počet vstupů na divadelní představení/obyvatele 

počet míst (venues), kde hraje živá hudba 

počet velkých koncertních hal 

počet koncertů (music performances) 

počet komedií (comedy performances) 
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Kulturní aktivita/oblast Indikátor 

počet tanečních představení (dance performances) 

počet neprofesionálních tanečních škol 

lidé a talent specializované veřejné vzdělávací instituce 

specializované soukromé vzdělávací instituce 

počet studentů specializovaných uměleckých škol a institucí 

počet studentů uměleckých oborů na všeobecných univerzitách 

kulturní vitalita a diverzita počet klubů, diskoték a tančíren 

počet barů 

počet barů/100 tis. obyvatel 

počet restaurací 

počet restaurací/100 tis. obyvatel 

počet festivalů/svátků/oslav 

návštěvnost nejnavštěvovanějšího festivalu/svátku/oslavy 

počet zahraničních studentů 

počet zahraničních turistů 

počet zahraničních turistů jako % populace města 

% obyvatel narozených v zahraničí 

profil města rozloha (km2) 

počet obyvatel 

% obyvatel města z celkové populace státu (relativní populační velikost města v daném státu) 

% vysokoškolsky vzdělaných (degree level or higher) 

HDP  

% zaměstnaných v kulturních a kreativních odvětvích (města i státu) 

Zdroj: World Cities Culture Report, 2014. 

4.2 Londýn  
Londýn je světovou metropolí téměř s 9 miliony obyvatel. Vláda Velké Británie patří k 

průkopníkům ve využívání ekonomického a společenského potenciálu kultury. První mapování KKO 

zde proběhlo již v roce 1997. Závěry a získané poznatky vedly k významnému rozvoji a šíření 

tématu kreativních průmyslů nejen v této zemi, ale i v Evropě a na celém světě. 

První kulturní audit Londýna z roku 2008 byl benchmarkovou studií s dalšími světovými městy. 

Londýn se srovnával v oblasti kulturních indikátorů s městy Paříž, Tokio, Šanghaj a New York. 

Auditem je nazýván kvůli své komplexnosti, de facto šlo o rozšíření reportů o stavu KKO z let 2002, 

2004, 2007. Údaje o stavu KKO jsou zde tedy zastoupeny záměrně minimálně, nebylo cílem 

duplikovat existující studie. 

Vedle kulturních indikátorů se publikace London: a Cultural Audit z roku 2008 zaměřila také 

na měření lidského a intelektuálního kapitálu. To jsou indikátory, které získávají stále větší 

pozornost například v oblasti finančnictví. Sběrem dat v těchto oblastech se zabývá celosvětová 

auditorská společnost PWC (report Cities of Opportunity), případně se měří Intellectual Capital 

Index, který zahrnuje počet top univerzit, procento obyvatel s univerzitním vzděláním či počet 

nositelů Nobelovy ceny žijících ve městě. Cílem světových metropolí je „přitáhnout” vzdělané 
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a kreativní obyvatele, kteří přispějí k jejich dalšímu rozvoji. Co ovlivňuje vzdělaný mobilní lidský 

kapitál, stejně tak jako turisty, je kvalita života ve městě a té je kultura nedílnou součástí.  

Základními indikátory pro komparaci měst jsou v reportu tyto údaje: 

• Definice města 

• Geografická velikost 

• Počet obyvatel 

• % obyvatelstva dané národnosti žijící ve městě 

• Průměrný roční příjem 

• % obyvatelstva s vyšším vzděláním 

Veřejné finance směřované na podporu kultury jsou rozdělované mezi vládu, agenturu DCMS, 

muzea, galerie, knihovny, umění, architekturu, regionální kulturní uskupení, lokální vlády, archivy, 

kulturní dědictví, podporu umění, komunitní centra a knihovny. 

Audit se zaměřoval na indikátory, které mohou být měřeny kvantitativně. Je založen na 

sekundárních, tedy již dostupných datech. Žádný nový výzkum nebyl z důvodu vzniku auditu 

realizován. Tam, kde nebyla data dostupná na městské úrovni, byla derivována z národních dat. 

Při výběru měřitelných a srovnatelných indikátorů se řídili těmito principy: komparabilita, best 

practice a doporučení a vyhýbání se opakování již zjištěných údajů.  

Při definování kulturních oblastí a funkcí se řídili Rámcem UNESCO pro kulturní statistiku, EU 

expertní skupinou pro kulturní statistiku a definicemi DCMS. Jak již bylo řečeno, nezaměřovali se 

na mapování KKO (počty firem, zaměstnanost, obraty), ale více na kulturní infrastrukturu. Tedy 

na místa, kde je kultura tvořena a spotřebovávána a také na její publikum. Nicméně neuškodí si 

zde znázornit odvětví, která jsou ve Velké Británii považována za kreativní. 

Obr. 3 Kulturní a kreativní odvětví ve Velké Británii 

  

Zdroj: Freeman, 2008 
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Data posbíraná v rámci kulturního auditu jsou prezentována v rámci dvou témat, která jdou napříč 

všemi sledovanými oblastmi, a která nebývají zahrnována do kulturních statistik. Nicméně to 

neznamená, že nejsou důležitá pro porozumění městské kultury. Jsou to kulturní vitalita a 

diverzita: 

a) Kulturní vitalitou rozumíme neformální kulturní produkci a spotřebu. Společně 

s dalšími faktory ovlivňuje atmosféru města („buzz“) a většinou se odehrává na ulici. 

b) Kulturní diverzita je chápána jako kulturní produkce a spotřeba kultury různými 

demografickými skupinami obyvatelstva.  

Nicméně najít vhodné kvantitativní indikátory k zachycení vitality a buzzu určitého místa je velmi 

složité. 

Londýňané se zaměřili také na mapování 2 různých oblastí v rámci zjišťování nové kulturní 

infrastruktury – sledovali night-time ekonomiku, tedy bary, kavárny, hospody a kluby a dále také 

pouliční festivaly, karnevaly a akce zaměřené na umění a design. Cílem bylo zjistit, jak jsou 

oživovány městské veřejné prostory, jaké nové kombinace kulturní produkce a spotřeby existují. 

V tomto segmentu je také důležité sledovat postoj různých skupin k alkoholu. 

Kulturní audit Londýna je rozdělen do dvou částí: kulturní nabídky (infrastruktura a výstupy) 

a kulturní poptávky (participace a spotřeba a hodnota spotřeby) a zahrnuje indikátory uvedené 

v následující tabulce. 

Tab. 4 Indikátory kulturního auditu v Londýně 
Kulturní činnost/aktivita/infrastruktura Indikátory 

Infrastruktura kulturního dědictví Počet národních muzeí 

Ostatní muzea 

Počet knihoven 

Počet knihoven na 100tis obyvatel 

Počet půjčený knih za rok 

Počet půjčených knih na osobu 

Počet míst zapsaných v UNESCO 

% plochy věnované zeleni a vodě 

Infrastruktura vizuálních a scénických umění Počet významných divadel 

Počet představení ve významných divadlech 

Celkový počet divadel a koncertních hal 

Počet hudebních vystoupení za rok 

Počet výtvarných galerií 

Počet kulturních zařízení 

Počet studentů v kulturních oborech 

Infrastruktura kin Počet kin 

Počet obrazovek v kinech 

Počet vysílacích pláten na mil. obyvatel 

Počet uvedených filmů za rok 

Počet filmových festivalů 

ICT infrastruktura Počet domácností připojených i internetu 

Počet hot spotů ve městě 
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Kulturní činnost/aktivita/infrastruktura Indikátory 

Knihy a tisk Počet knihkupectví 

Počet antikvariátů 

Kulturní vitalita a diverzita Počet nočních klubů a diskoték 

Počet barů 

Počet barů na tisíc obyvatel 

Počet festivalů 

Počet zahraničních periodik v knihovnách 

Počet zahraničních studentů kulturních oborů 

% zahraničních studentů v kulturních oborech 

Kulturní diverzita Rozdělení etnik, jazykových skupin a národností 

Participace a využití času pro kulturu Minuty strávené s audiovizuálním zařízením denně 

Minuty strávené čtením 

Hodiny strávené měsíčně online 

% pracujících osob, které navštívily kulturní zařízení alespoň 1x za 

poslední rok 

Spotřeba kulturního dědictví Celková návštěvnost top 5 památek 

Počet návštěv top 5 památek na osobu 

Spotřeba divadelních představení Celkový počet návštěvníků za rok v divadlech 

Počet návštěv za rok na osobu 

Celková suma za vstupné za rok 

Utracené vstupné za rok na osobu 

Spotřeba audiovizuálních produktů Celková návštěvnost kin za rok 

Počet návštěv kina na osobu za rok 

Počet návštěvníků na filmových festivalech 

Celková tržba za vstupenky za rok 

Utracené vstupné za rok na osobu 

Celková tržba za počítačové hry za rok 

Celková tržba za hudební nosiče za rok 

Utracené finance za hudební nosiče za rok na osobu 

Kulturní vitalita a diverzita Návštěvnost karnevalů a festivalů 

% populace které navštívilo karnevaly a festivaly 

Počet mezinárodních turistů za rok 

% zahraničních turistů vzhledem k počtu obyvatel 

Zdroj: Freeman, 2008. 
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Obr. 4 Vizualizace zelených ploch v Londýně 

 

Zdroj: GLA Biodiversity Strategy 2001. 

Pokud si shrneme přístup Londýna k mapování KKO, zabývají se i širšími aspekty jako je 

intelektuální a lidský kapitál, kulturní vitalita a diverzita nebo role kreativity v rozvoji města. 

4.3 Helsinky 
Helsinky jsou hlavním městem Finska, průmyslovým centrem a největším přístavem země. Počet 

obyvatel je cca 620.000.  

Dříve než přejdeme ke sběru dat o kultuře a kulturní politice v Helsinkách, podívejme se na vizi 

strategického programu tohoto města na léta 2013–2016. Helsinky se chtějí stát komunitou pro 

všechny rezidenty a hlavním městem s dobrými službami, otevřenými rozhodovacími procesy, 

prosperující vědou, uměním a kreativitou (Review of Arts and Culture in Helsinky, 2014). 

S touto vizí je prováděn sběr dat, znalostí a informací nejen o kultuře. Nové informace totiž 

umožňují reflektovat a průběžně přehodnocovat cíle a vize, pokud je to nezbytné. Cílem kulturní 

politiky města Helsinky je zvýšit spokojenost obyvatel, posilovat jejich občanství, podporovat 

vitalitu města ve smyslu umění a kultury. Odbor kulturní politiky města Helsinky je v konstantním 

dialogu s výzkumníky kulturní politiky a také má silnou podporu od City of Helsinky Urban Facts. 

Úzká interakce s umělci a kulturními promotéry podporovaná městem napomáhá porozumění 

a nahlížení do tématu kultury. City of Helsinky Urban Facts vydává tematickou statistiku umění 

a kultury v pětiročním intervalu. Veškerá posbíraná data jsou prezentována na webu Helsinky 

region infoshare jako open data. 
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Tab. 5 Tabulka 1 Přehled sledovaných kulturních indikátorů v Helsinkách 
Kulturní 
aktivita/oblast 

Indikátor 

festivaly festivaly (názvy) v čase (datum a délka) a podle žánrů kultury (performing arts, vizuální umění a design, film, ostatní) 

počet návštěvníků festivalů (po jednotlivých festivalech) 

počet návštěvníků festivalů (po jednotlivých dnech v roce) 

hudební festivaly (názvy) v čase (datum a délka) a podle žánrů hudby (od popu, přes metal po klasiku) 

počet návštěvníků hudebních festivalů (po jednotlivých festivalech) 

časová osa nejčastěji hraných hudebních skladatelů podle počtu zahraných koncertů Helsinki Philharmonic Orchestra 

% návštěv věkových skupin popových/jazzových/rockových koncertů vs. koncertů klasické hudby 

návštěvnost velkých koncertů ve stadionech – populární hudba a klasická hudba (časová osa) 

% hudebních akcí během jednoho víkendu podle žánrů 

počet hudebních akcí v průběhu jarních víkendů – pátek, sobota a neděle (časová osa) 

sbory podle roku založení (od r. 1838) 

vizuální umění mapa – galerie, muzea, veřejné instalace (instalované před rokem 1981 a po něm) - centrum 

mapa – galerie, muzea, veřejné instalace (instalované před rokem 1981 a po něm) - město 

galerie vs. další výstavní prostory – počet, počet výstav, počet návštěvníků a struktura dle vlastnictví a typu prostoru 

galerie vs. další výstavní prostory – počet výstav 

galerie vs. další výstavní prostory – počet návštěvníků 

počet uměleckých děl které spolufinancovalo město – časová osa, místo vzniku díla (škola, akademie, školka, veřejný 

prostor apod.) 

návštěvnost nejvýznamnějších uměleckých muzeí (časová osa) 

mapa – street galerie 

mapa – prostory pro legální graffiti 

mapa – Helsinki City Museum historical picture paths* 

film a média % užívání internetu ve vztahu ke kultuře (objednání lístků, sledování TV/filmu, kupování hudby...) 

mapa – kina s pravidelnou projekcí, kina s příležitostnou projekcí, bývalá kina 

počet projekcí – časová osa 

počet projekcí/obyvatele – časová osa 

PC hry počet firem vyvíjejících počítačové hry dle regionů Finska 

firmy vyvíjející počítačové hry dle počtu zaměstnanců, lokalizace a obratu (Helsinki vs. zbytek Finska) 

divadlo, tanec a 

cirkus 

prodané vstupenky do národního, městského a ostatních divadel – časová osa (financing law) 

divadelní skupiny posazené mimo financing law – časová osa 

počet představení divadelních skupin posazených mimo financing law – časová osa 

počet cirkusových představení – časová osa 

počet cirkusových vstupenek – časová osa 

počet prodaných představení – národní opera a národní balet 

počet prodaných vstupenek – národní opera a národní balet 

počet prodaných představení – tanec spadající pod financing law a nespadající 

počet prodaných vstupenek – tanec spadající pod financing law a nespadající 

design a kulturní 

dědictví 

počet návštěvníků muzeí kulturního dědictví dle zřizovatele (stát, město, soukromé) - časová osa 

počet návštěvníků muzeí designu dle zřizovatele (stát, město, soukromé) - časová osa 

vzdělávání % studentů kulturních oborů podle stupně vzdělávání – Helsinki vs. Finsko 

počet studentů kulturních oborů dle oboru – časová osa 

vzdělanost v kulturních oborech dle stupně vzdělávání a oboru 
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Kulturní 
aktivita/oblast 

Indikátor 

počty studentů dle kulturních a uměleckých univerzit – časová osa 

počty žáků (mladších: 0-6 let, starších 7) dle uměleckých žánrů (hudba, tanec, vizuální umění, cirkus, divadlo) 

počty dospělých studujících umělecké obory dle uměleckých žánrů a pohlaví 

počty dospělých studujících umělecké obory dle věkových skupin 

literatura registrovaní čtenáři (městské) knihovny dle věkových skupin a pohlaví 

počet čtenářských výpůjček dle typu nosiče – časová osa 

počet "vypůjčovatelů" na 1000 obyvatel – časová osa 

knihovní výpůjčky na trvale bydlícího obyvatele – mezinárodní srovnání 

% aktivit, které čtenáři realizují v knihovně (výpůjčky, čtení, studium/práce, hledání informací.) 

počet aktivit/programu v jednotlivých pobočkách dle typu aktivity 

mapa – akce knihovnického bicyklu dle data a lokality (letní provoz) 

Urban workshop – pilotní projekt participativního rozpočtu?? 

návštěvnost Kysy.fi webu* dle bydliště dotazujícího se 

návštěvnost Kysy.fi webu* dle tématu 

návštěvnost knižního veletrhu – časová osa 

pohled občanů* kulturní aktivity, které v posledním roce respondent absolvoval/realizoval 

nejzajímavější kulturní zážitek v posledním roce dle žánru (otevřená otázka) 

problémy s kulturní nabídkou – ANO či NE 

problémy s kulturní nabídkou – ANO, jaké? 

financování struktura výdajů z rozpočtu na kulturu (příspěvky po. a dotace dalším subjektům) - časová osa 

dotace města dle oblastí kultury 

závěrečný účet výdajů a dotací 

dotace města a státu dle žánrů kultury/umění 

pracovní místa kulturních odvětví dle typu zaměstnavatele (stát, obce, soukromý) 

pracovní místa kulturních odvětví dle typu pracovní pozice (stát, obce, soukromý) 

kulturní podnikání – zaměstnanost dle oblasti podnikání (média, reklama, rádio a TV, knihovnictví, architektura, film a 

PC hry a ostatní) 

kulturní podnikání – zaměstnanost dle oblasti podnikání - % Helsinek na Finsku 

kulturní podnikání – obrat dle oblasti podnikání (média, reklama, rádio a TV, knihovnictví, architektura, film a PC hry a 

ostatní) 

kulturní podnikání – obrat dle oblasti podnikání - % Helsinek na Finsku 

Zdroj: Review of Arts and Culture in Helsinky, 2014 

Názory na kulturu byly u obyvatel Helsinek zkoumány na podzim roku 2013 agenturou City of 

Helsinki Urban Facts prostřednictvím webového formuláře. Pro výzkum byla využita metoda 

sněhové koule, odpovědi byly získávány prostřednictvím e-mailu, ale i Facebooku.  Obyvatelé byly 

dotazováni na to, jakou formu kultury vyhledávají, které eventy ve městě považují za zajímavé, 

co jim ve městě chybí, zda využívají internet ke spotřebě kulturních statků, jaká je jejich vlastní 

role v rozvoji kulturních aktivit ve městě.  

4.4 Berlín 
Berlín je hlavním městem Spolkové republiky Německo. Ta je zakládajícím státem dnešní EU 

a skládá se z 16 spolkových zemí. Německo se i v oblasti podpory kultury po svém sjednocení 
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v roce 1990 dlouhodobě vypořádávalo s vyrovnáváním rozdílů v infrastruktuře a nabídce 

kulturních aktivit mezi východní a západní částí země. Federální vláda své kompetence v oblasti 

kultury decentralizovala na vlády jednotlivých spolkových zemí. Státní kulturní politika Německa 

akcentuje spíše mezinárodní rozměr kultury – vývoz německé kultury, image země v zahraničí 

apod. Hlavním principem kulturní politiky je dostupnost kultury všem bez rozdílu. Tento cíl se však 

musí vypořádat s omezeným finančním rozpočtem, a proto jsou kulturní instituce vedeny k vyšší 

ekonomické efektivitě a zajišťování vícezdrojového financování. V současnosti se čím dál více 

akcentuje funkce kultury jako ekonomického odvětví, které přináší zisk.  

Berlín čítá na 3,5 milionu obyvatel a je považován za metropoli start-upů zejména v oblasti 

kulturních a kreativních odvětví. Zde prezentovaná Třetí zpráva o stavu KKO v Berlíně (Dritter 

Kreativwirtschaftsbericht) vznikla v roce 2014 jako výsledek spolupráce 2 aktérů – kanceláře 

senátora Berlína (konkrétně oddělení pro Kulturu a senátní správy pro městský rozvoj a životní 

prostředí), a senátní právy pro hospodářství, technologie a vědu. Zpráva o stavu KKO se detailně 

zabývá jednotlivými odvětvími a na rozdíl od ostatních měst zahrnuje i prostorové rozmístění osob 

a firem činných v KKO, rozmístění, kde tyto osoby bydlí, dále cross inovace mezi KKO a dalšími 

obory a také cestovní ruch. Město Berlín se mapování KKO věnuje velmi detailně, jelikož KKO 

a kreativitu jako takovou vnímá jako odvětví budoucnosti a chce je podporovat. Díky kreativitě 

vznikají nová pracovní místa, klesá nezaměstnanost. KKO mají také pozitivní dopad na rozvoj 

upadajících městských prostor.  

Obr. 5 Rozdělení kulturních a kreativních odvětví v Berlíně 

 

Zdroj: Drittes Kreativwirtschaftsbericht, 2014 

Mezi hlavní zjišťované údaje/sledované ukazatele u konkrétních oborů KKO patří počet podniků, 

finanční obrat, počet zaměstnaných osob (kolik z nich je povinno platit si sociální pojištění). 

U kterých konkrétních činností jsou tyto údaje zjišťovány nastiňuje následující tabulka.  
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Tab. 6 Indikátory kulturní statistiky v Berlíně 
Tematická oblast (dle publikace) Konkrétní činnosti 

Hudební průmysl Rozmnožování hudebních nosičů 

Výroba hudebních nástrojů 

Maloobchod s hudebními nosiči 

Hudební studia 

Orchestry, kapely a umělci (umělecké sbory, orchestry atd.) 

Promotéři a scény 

Rozhlasové a TV vysílání Výroba filmů a TV programů 

Rozhlasové stanice 

Nezávislí novináři a fotografové 

Film Filmová a TV produkce 

Postprodukce, filmová technika 

Půjčovna filmů 

Kina 

Videotéky 

Nezávislí umělci 

Rozmnožování filmových nosičů 

Maloobchod s filmovými nosiči 

Design Ateliéry textilního, grafického a šperkařského designu 

Výroba oblečení 

Výroba bot 

Výroba dřeva a keramiky 

Zlatnictví 

Reklama 

Zásilkové služby a e-shopy s oblečením 

Trh s knihami Nezávislí spisovatelé a překladatelé 

Vydavatelství knih 

Vazačství knih 

Maloobchod s knihami a starožitnostmi 

Knihovny a archivy 

Tisk Nezávislí novináři a fotografové 

Zpravodajské kanceláře 

Vydavatelství novin a časopisů 

Vazačství novin a časopisů 

Maloobchod s novinami a časopisy 

Reklama Reklamní agentury 

Zprostředkování reklamy 

PR poradenství 

Výzkum trhu 

Trh s uměním Maloobchod s uměleckými předměty a starožitnostmi 

Umělci a fotografové 

Muzea 

Aukční síně 

Scénická umění Promotéři a scény 
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Tematická oblast (dle publikace) Konkrétní činnosti 

Umělecká uskupení a umělci 

Taneční školy/umělecké vzdělávání 

Architektura Architektonické kanceláře 

Restaurátoři 

Vývoj software a her Vývoj software 

Programování 

Poradenství v IT 

Tvorba webů 

Zdroj: Drittes Kreativwirtschaftsbericht, 2014 

Cross inovace v Berlíně 

Berlínské KKO přesahují do dalších hospodářských oblastí, zejména design, vývoj her a software. 

Výzvou pro veřejnou správu je identifikovat hlavní aktéry a přivést je k jednomu stolu s cílem 

podpořit vznik inovací. V Berlíně se nachází na 50 prostor na podporu inovací, jedná se o různé 

platformy Grassroot Labs, Co-Working – Labs, Think Tanks, vědecké týmy, inkubátory, akcelerátory 

a start-upy. Pro město je důležité znát nejen hlavní aktéry, ale také jejich prostorové umístění 

v rámci města. Proto vznikla i níže uvedená mapa těchto prostor. 



 35 

Obr. 6 Mapa kreativních prostor v Berlíně 

 

Zdroj: Drittes Kreativwirtschaftsbericht, 2014 

Prostorové rozdělení kreativních odvětví v Berlíně 

Vliv kreativních odvětví na rozvoj města bývá buď podceňován nebo přeceňován. Některá města 

toto téma neřeší vůbec, jiná města sází na KKO jako na motor rozvoje upadajících čtvrtí či center 

měst. V centru pozornosti stojí značky a významní trendsetteři, kteří opravdu mohou mít “sílu” 

přitáhnout k sobě další a další firmy a nastartovat rozvoj oblasti, což může vést až ke gentrifikaci. 

Město Berlín si zmapovalo adresy organizací činných v oblasti KKO. Jako zdroj dat byl využitý 

registr Hospodářské komory. 
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Obr. 7 Prostorové rozmístění KKO v Berlíně 

 

Zdroj dat: IHK Handelsregister (Recherchen TUB). 

Vedle prostorového uspořádání sídel organizací činných v KKO se město Berlín zamýšlí i nad tím, 

kde umělci a pracovníci v KKO bydlí. Město sleduje, na jakém základě se umělci rozhodují, kde 

budou svoji činnost provozovat, proč bydlí, tam kde bydlí apod. Cílem je odhadnout transformační 

efekty KKO v jednotlivých čtvrtích. 

Bydliště umělců v Berlíně 

Obr. 8 Znázornění adres míst bydlení kreativců v Berlíně 

 

Zdroj dat: Kunstlersozialkasse, 2013. 
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S výsledky mapování KKO pracuje strategický dokument týkající se rozvoje města Berlína do roku 

2030 (Stadtentwicklungsplan 2030), který nahlíží na KKO jako indikátor kvality života. Proto mu 

v plánování města zachovává dostatečný prostor a umožňuje dočasné využití brownfields a dalších 

budov bez momentálního účelu. Na základě získaných znalosti nevznikají v Berlíně žádné nové 

monotematické oblasti určené pouze k bydlení. Naopak jsou budovány nové projekty 

s polyfunkčním využitím. 

KKO v Berlíně jsou tedy jako významný faktor rozvoje akcentovány v řadě rozvojových strategií 

města, jak v oblasti, kultury, vzdělávání, hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, tak v oblasti 

bydlení a trhu s nemovitostmi. 

4.5 Vídeň 
Kulturní politika Rakouska se v současnosti zaměřuje na témata, jako jsou kulturní rozmanitost, 

internacionalizace a podpora mladých umělců (především v oblasti daní a autorských práv). 

V Rakousku je prioritně podporována oblast současného umění a filmu, participace a kulturní 

vzdělávání (Compedium, 2014). Centrum kultury a KKO je hlavní město Vídeň. 

Kulturní statistika v Rakousku je na celonárodní úrovni řešena několika resorty. Uměleckou sekcí 

kanceláře rakouského kancléře, spolkovým ministerstvem vzdělávání, vědy a kultury a státní 

agenturou Statistik Austria. Společně se pokoušejí zmapovat rozmanitou nabídku uměleckých 

a kulturních zařízení v Rakousku. Cílem je rozsáhlé představení kulturního sektoru, veřejného 

financování kultury a zaměstnanost v odvětví KKO. Ke sběru dat využívali vlastní systém LIKUS, 

který byl odvozen od mezinárodních standardů používaných v kulturní statistice. Společně se na 

tom shodlo všech 9 spolkových zemí. Data sbírají tak, aby mohla být komparována na národní 

i mezinárodní úrovni. Jedná se především o statistiku a rozpočty směrované na kulturní aktivity. 

Společný sběr dat realizují spolkové země od roku 1997. Zpracování dat a jejich uveřejňování má 

na starosti státní organizace Statistik Austria. Datovou bázi tvoří jak dostupná data, tak specifické 

výzkumné aktivity (dotazníky, rozhovory apod.). 

Hlavní kategorie statistiky LIKUS: 

1. Muzea, archivy, věda 

2. Hmotné dědictví – budovy 

3. Zvyky, svátky, folklór 

4. Literatura 

5. Knihovny 

6. Tisk 

7. Hudba 

8. Scénická umění 

9. Výtvarné umění, foto 

10. Film, kino, video 
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11. Rádio a televize 

12. Kulturní iniciativy, kulturní centra 

13. Vzdělání, další vzdělávání 

14. Vzdělávání dospělých 

15. Mezinárodní kulturní mobilita 

16. Velké eventy 

Později Rakousko převzalo harmonizovaný systém kódů NACE, které označují jako ÖNACE. 

Současná statistika zobrazuje široký záběr dat od muzeí a výstav, knihoven a archivů přes rádio 

a televizi k vizuálnímu umění. Statistika zahrnuje i průřezové informace jako veřejné financování 

kultury, údaje o vzdělávání a dalším vzdělávání. Veškerá sbíraná data jsou popsána, vydefinovány 

informační zdroje, vysvětleny veškeré termíny tak, aby čtenáři pochopili význam statistiky. 

Studii o stavu kulturních a kreativních průmyslů ve Vídni zadala hospodářská komora Vídeň. 

Na základě analýzy dostupné literatury a dokumentů byly stanoveny výzkumné otázky a hypotézy 

pro dodatečné dotazování. Nejdříve bylo nutné vymezit pojem KKO. Cílem bylo sbírat data 

srovnatelná na národní i mezinárodní úrovni. Ve Vídni byla blíže zkoumána tato odvětví KKO: 

• Architektura (architektonické kanceláře) 

• Design (textil, šperky, grafika) 

• Hudba, knihy a umělecká činnost (maloobchod s knihami, hudebními nástroji a uměním, 

ale také taneční školy) 

• Rádio a TV 

• Software a hry, programování a poradenství 

• Vydavatelství, knihy a časopisy 

• Video a film, výroba filmů a kina 

• Reklama, reklamní agentury, zprostředkování reklamy 

• Knihovny, muzea, botanické a zoologické zahrady 
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Obr. 9 KKO ve Vídni 

 

Zdroj: Kreativwirtschaftsbericht Wien, 2013 

Pro Vídeň je důležitý ekonomický dopad KKO, proto bylo zmapováno, kolik organizací je činných 

v oblasti KKO, zaměstnanost (kolik osob má sociální pojištění) a ekonomická síla KKO ve Vídni (tedy 

finanční obrat) oproti ostatním městům v Rakousku. Základním zdrojem dat byla agentura Statistik 

Austria doplněná o data Hlavního spolku nositelů sociálního pojištění a daty z Hospodářského 

barometru Hospodářské komory Rakouska. Následovalo on-line dotazování jednotlivých organizací 

a firem. Zde bylo zjišťovány například motivy kreativců k tomu pracovat „na volné noze”. 

Detailnější analýza byla věnována zmapování vztahů s klienty v rámci KKO z důvodu závislosti 

na úspěchu/neúspěchu podnikání. Výzkum se tedy detailně zabýval i hodnotovým řetězcem KKO. 

Hodnotový řetězec charakterizuje každý podnik a jeho procesy jako probíhající řadu dílčích 

činností, které společně ovlivňují pozici podniku ve vztahu k zákazníkům i ke konkurenci. V této fázi 

výzkumu byla využité metoda sběru dat CATI („computer-assisted telephone interviews“ – CATI). 

Jedná se o telefonické dotazování za pomoci počítače. Tazatel odpovědi respondenta dotazuje při 

telefonickém rozhovoru a data ukládá přímo PC. 

Vedle mapování počtu KKO bylo i zjišťováno, jak jsou podniky spokojené s všeobecným 

hospodářským stavem, kolik mají poptávek a jak se jim ekonomicky daří (klesající či stoupající 

trend ve výši obratu firmy). Dále byly firmy dotazovány, kolik % zisku investují do svého rozvoje a 

zda zvyšují svoje ceny. Kolik % kapitálu mají vlastního a kolik tvoří cizí investoři. Všechny tyto údaje 

jsou srovnávány s dalšími městy v Rakousku (spolkovými zeměmi) a vůči dalším hospodářským 

odvětvím. Firmy odpovídaly na otázku, v jakém cyklu se nacházejí, zda v období růstu, zralosti či 

úpadku. 

Při dotazování na charakteristiku individuálních kreativců byl zjišťován jejich věk, kvalifikace 

a vzdělání, gender a důvody k založení samostatného podnikání a formě tohoto podnikání. 
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V rámci výzkumu byly mapováni i zákazníci organizací a firem jednotlivých odvětví KKO 

(domácnosti, veřejná správa, další firmy, spolky a sdružení…) a zda se jedná o zákazníky přímo 

z Vídně, z Rakouska nebo ze zahraničí. Jakým způsobem firmy nové zákazníky získávají.  

Neméně důležitou částí výzkumu bylo i dotazování na formu spolupráce mezi firmami v oblasti 

KKO a dalšími obchodními partnery, zda se jedná o spolupráci trvalou nebo časově omezenou 

s ohledem na realizované projekty. Tazatelé se ptali, z jakého sektoru obchodní partneři pochází 

(KKO, jiné odvětví, soukromý sektor, veřejná správa, neziskový sektor), jak daleko se od firmy 

nachází, zda jsou ve Vídni, v Rakousku nebo v zahraničí. 

Kompletní dotazníky jsou součástí Zprávy o stavu KKO ve Vídni jako příloha. 

Tab. 7 Indikátory mapování KKO ve Vídni 

Kulturní a kreativní odvětví Indikátory 

KKO celkově 
počet firem 

počet zaměstnaných 

OSVČ 

obraty v mil. EUR 

brutto přidaná hodnota v mil.  EUR 

velikostní struktura firem v KKO 

Pro všechny KKO 
počet firem 

počet zaměstnaných 

OSVČ 

obraty v Mil. EUR 

brutto přidaná hodnota v mio EUR 

Velikostní struktura firem v jednotlivých oblastech 

Hodnocení fungování firmy 
hospodářské klima 

počet zakázek 

obrat firmy 

spokojenost se zaměstnanci 

vývoj investic v uplynulém roce 

očekávaný vývoj investic příští rok 

Vývoj výše cen produktů za poslední rok 

očekávaný vývoj cen v příštím roce 

struktura nákladů ve firmách KKO 

struktura majetku firem KKO 

finanční struktura firem KKO 

míra vlastního kapitálu v % 

cash flow firem v KKO 

struktura příjmů a výdajů KKO 

motivace podnikatelů k založení firmy 

činnost podnikatelů před založením firmy 

délka praxe před založením firmy 

odvětví ve kterém pracovali před založením firmy 

indikátory úspěchu na trhu 
důvěra 

flexibilita s ohledem na přání zákazníka 
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Kulturní a kreativní odvětví Indikátory 

osobnost podnikatele 

inovativnost produktu 

cena 

dodatečné služby 

Reakce na konkurenci 
Intenzivnější vztahy se zákazníky 

Zacílení na inovace 

Rozšíření produkce bez dalších nákladů 

Snížení ceny 

Zákazníci 
Domácnosti 

Firmy 

veřejné instituce 

spolky, iniciativy 

Orientace firem KKO na export v % 

Místo původu pracovníků KKO 

Formy spolupráce 
Produkty jsou vždy nově vytvářeny pro nové klienty 

Společná práce s klientem 

Produkce probíhá na místě klienta 

Původ tvůrčích myšlenek 
Vlastní nápad 

Vlastní nápad + nápad obchodních partnerů 

Vlastní nápad + idea zákazníka 

Inspirace odjinud 

Formy spolupráce s obchodními partnery 
Limitované projekty 

Dlouhodobé 

Firmy bez partnerů 

 Zdroj: Kreativwirtschaftsbericht Wien, 2013 

Vídeň tedy oproti dalším městům velmi detailně sleduje ekonomický dopad KKO na rozvoj města, 

přičemž zkoumá výkonnostní ukazatele i charakteristiku samotných kreativců. 

4.6 Linec 
Impuls k mapování potenciálu KKO v průmyslovém městě s 200.000 obyvateli vzešel z kandidatury 

na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2009. Město považuje KKO za prvek transformující 

celé město od těžkého průmyslu směrem k technologické metropoli 21. století. V roce 2006 vyšla 

první hodnotící zpráva Kreativních odvětví v městském regionu Linec.  

Empirický přístup studie se člení na 2 pracovní části – samotný výzkum (sběr dat) a jejich 

následnou analýzu a interpretaci. Metodologicky byl využitý mix kvalitativních i kvantitativních 

metod sběru dat. S cílem zjistit aktuální stav KKO bylo realizováno kvantitativní šetření 

relevantních organizací a zařízení. Jako základ sloužila sekundární statistická data od Hlavního 

spolku rakouských nositelů sociálního pojištění (Hauptverband der österreichischen 

Sozialversicherungsträger). Vedle počtu podniků byl zjišťován i počet zaměstnanců. Pro 

srovnatelnost s dalšími studiemi byla některá odvětví hodnocena zvlášť. V rámci šetření byl 

sestaven i adresář organizací, podniků a kulturních zařízení s cílem dalšího využití. Ke zpřehlednění 

KKO v městském regionu Linec byl vyvinutý vlastní empirický model. Ke ztvárnění relevantních 
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aktérů bylo využito rozdělení podle třísektorové teorie, tedy začlenění organizací zřizovaných 

městem/vládou, privátních podniků a organizací neziskového sektoru. V důsledku byli 

identifikováni tito aktéři KKO: 

a) Vládní organizace – spolková vláda Horní Rakousko je zřizovatelem (společná aktivita 

kandidatura na titul EHMK 2009) 

b) Hospodářské odvětví kultury – podpůrné instituce a programy 

c) Sítě a zájmové spolky 

d) Privátní organizace 

e) Nestátní a neziskové organizace 

Na základě získaných dat z různých zdrojů byly následně realizovány individuální rozhovory 

s aktéry z kulturních a kreativních odvětví. Také byl zrealizován společný strategický workshop 

"creative.future @ stadt.region.linz". Workshop měl sloužit jako základ pro vznik interdisciplinární 

a napříč institucemi propojené sítě nejen mezi aktéry KKO. Výsledky studie, workshopu a 

rozhovorů vyústily v takzvanou fázi reflexe a vznikl politický doporučující katalog s návrhy na 

konkrétní rozvojové strategie pro dané oblasti. 

Při statistických šetřeních bylo použito členění hospodářských činností podle ÖNACE. 

Nejdetailnější data o KKO poskytl Hlavní spolek rakouských nositelů sociálního pojištění. Data 

spolku poskytla údaje o počtu podniků podle ÖNACE činností, ale pouze na úroveň okresu Linec. 

Data na úrovni jednotlivých obcí a městských částí byly dále přepočítávána podle vytvořeného 

modelu a doplněna daty ze sčítání pracovních míst z roku 2001. 

Obr. 10 KKO v Linci 

 

Zdroj: Kreativwirtschaft in der Stadtregion Linz, 2006 
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Tabulka níže uvádí indikátory, které byly součástí mapovacího dokumentu Kreativwirtschaft in der 

Stadtregion Linz. 

Tab. 8 Sledované indikátory kulturního mapování v Linci 
muzea a výstavy 

archivy  

knihovny 

divadla a hudba 

slavnosti a festivaly 

kino a film  

rádio a televize 

vizuální umění 

knihy a tisk 

vzdělání 

veřejné financování 

kulturní spolky 

počet a vývoj podniků KKO 

počet a vývoj zaměstnanců v KKO 

podíl KKO na hospodářství 

nezaměstnaní v KKO 

volná pracovní místa v KKO 

počet organizací na trhu knih, literatury a tisku 

počet zaměstnanců na trhu knih, literatury a tisku 

počet organizací v hudebním průmyslu 

počet zaměstnanců v hudebním průmyslu 

počet organizací ve filmovém, TV a rádio průmyslu 

počet zaměstnanců ve film., TV a rádio průmyslu 

počet organizací v reklamě 

počet zaměstnanců v reklamě 

počet organizací v architektuře a kulturním dědictví 

počet zaměstnanců v architektuře a kulturním dědictví 

počet organizací v IT 

počet zaměstnanců v IT 

počet organizací na uměleckém trhu 

počet zaměstnanců na uměleckém trhu 

počet organizací v zábavním průmyslu 

počet zaměstnanců v zábavním průmyslu 

počet organizací ve vědě, rozvoji, vzdělávání a poradenství 

počet zaměstnanců ve vědě, rozvoji, vzdělávání a poradenství 

Zdroj: Kreativwirtschaft in der Stadtregion Linz, 2006 

Zrealizovanou studií vznikla první informační brožura s cílem advokace a podpory různých iniciativ 

v oblasti KKO. Podporou se rozumí kvalifikace, poradenství, propojení kreativních osob s kulturním 

sektorem a místními podnikateli. Následujícími aktivitami chce městský region Linec sledovat 

procesy a trendy v KKO s cílem podpory dalšího rozvoje tohoto odvětví. 
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4.7 Dublin 
Hlavní město Irské republiky a jeho aglomerace má zhruba 1,2 milionu obyvatel a je jednoznačně 

největším a také nejvíce kosmopolitním městem ostrova. V Dublinu žije celá čtvrtina obyvatel 

země. Jeho návštěva stojí za to nejen kvůli jeho georgiánské architektuře a muzeím, ale i kvůli 

příjemné atmosféře, kterou vyjadřuje zavedený pojem „craic" – v překladu zábava, radost, 

příjemná konverzace apod. Rostoucí počet barů, kaváren, restaurací a klubů město oživuje a 

proslulý je i dublinský noční život. 

Kulturní strategie města Dublin pro roky 2015-2021 volá po vytvoření kulturní mapy města s cílem 

sestavit kulturní infrastrukturní program. Infrastrukturou rozumí hardware (budovy) i software 

(sítě, komunitní organizace, programy, historii atd.). Dynamická databáze informací umožní 

vytvoření kulturní mapy, která bude mít mnohostranné využití. Město bude moci lépe rozhodovat 

v oblasti kultury, řídit dostupné zdroje, podporovat rozvoj cestovního ruchu a posilovat lokální 

identitu. 

Pro implementaci kulturní strategie města, a tedy i realizaci kulturního mapování, byla v roce 2016 

založena iniciativa Dublin’s Culture Connects. Jejím cílem je zrealizovat programové aktivity 

a projekty, které propojí kulturní aktivity a kulturní operátory ve městě. Impulsem pro tuto činnost 

je kandidatura Dublinu na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2020.  Mimo kulturní mapu 

realizuje město další neméně důležité programy: The National Neighbourhood; Fundraising 

Fellowship a Dublin; EU Lab. Dublin v současnosti realizuje první fázi kulturního mapování – 

kulturní audit. 

V další fázi v rámci projektu „Národní sousedství” chce propojit veškeré veřejné kulturní instituce 

v metropoli s cílem vytvořit nová partnerství, prostor pro experimenty a testovat a dokumentovat 

způsoby spolupráce. Toto vše má vyústit vznikem nových projektů a programů v oblasti kultury, 

které bude možné podporovat i financemi z EU. Tyto zdroje bude zajišťovat iniciativa EU Lab. 

Obr. 11 Činnost iniciativy Dublin´s Culture Connects 
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Zdroj: http://www.dublinscultureconnects.ie   

V současnosti Dublin na webových stránkách metodou crowdsourcingu sbírá údaje o svých 

kulturních zdrojích.  

Obr. 12 Kulturní mapa Dublinu 

 

Zdroj: http://www.dublinscultureconnects.ie/make-mark-dublins-cultural-map/ 

Díky získaným finančním zdrojům chce iniciativa Dublin’s Culture Connects podporovat malé 

a střední umělecké, kulturní a komunitní organizace, konkrétně prostřednictvím programu 

Fundraising Fellowship. 

5 Shrnutí poznatků a návrh modelové metodiky 
sběru dat 

Předložený dokument umožnil nahlédnout na několik přístupů k mapování kultury, respektive 

kulturních a kreativních odvětví na různých vládnoucích úrovních. Definice pocházející z Velké 

Británie zahrnuje do KKO reklamu, architekturu, umění, řemesla, design, módu, video, film 

a fotografii, hudbu, vizuální a výtvarná umění, vydavatelství, software, počítačové hry, 

elektronická vydavatelství, radio a televizi (Campbell, 2014). Sledovaná města tuto definici více či 

méně akceptují, případně zkoumané činnosti rozšiřují o další aktivity či oblasti, ve kterých sbírají 

data. 

Průkopníkem v oblasti kulturní statistiky je UNESCO, z jehož Rámce pro kulturní statistiku z roku 

2009 vychází i metodologie organizace EU pro statistiku EUROSTAT. UNESCO do kulturní statistiky 

zahrnuje vedle běžných oblastí a činností KKO také nehmotné kulturní dědictví. Měřítka či 

ukazatele neudává, jde o natolik specifické odvětví, že nástroje pro měření je třeba teprve vytvořit.  

Mimo běžné mapování aktivit v oblasti KKO, sledování indikátorů jako jsou počet organizací v KKO, 

či počet zaměstnanců, zkoumá EUROSTAT také přidanou hodnotu v rámci KKO. Zajímavým 

aspektem při mapování kultury je diskuze v oblasti genderu a KKO. Jsou v kreativních a kulturních 

http://www.dublinscultureconnects.ie/
http://www.dublinscultureconnects.ie/make-mark-dublins-cultural-map/
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odvětvích více zastoupené ženy nebo muži? Jakou roli tento údaj hraje v rozvoji KKO, vývoji 

produktů KKO či spotřebě? Toto je řada otázek, na jaké neznáme jednoznačnou odpověď.  

Vzhledem k překotnému rozvoji informačních a komunikačních technologií se EUROSTAT zabývá 

i sběrem dat v této oblasti. Sleduje, jakým způsobem jsou technologie využívány v oblasti spotřeby 

kulturních statků nebo mapuje návštěvnost webových stránek s tématem KKO souvisejících. 

World Cities Culture je iniciativa více než dvacítky světových měst vzniknuvší s cílem komparace 

městských kultur, vzájemné inspirace a učení se. Zajímavým aspektem v rámci těchto měst je 

mimo standardní zjišťování stavu KKO, také stav „noční ekonomiky“ či lokálního „buzzu“. 

Z netradičních indikátorů jmenujme sčítání počtů barů a restaurací, počet zahraničních turistů, ale 

mimo jiné také mapování městské zeleně, kterou považují za indikátor kvality života stejně jako 

kulturu. 

Součástí sítě World Cities Culture Forum je i anglický Londýn, který dal impuls k založení této sítě. 

Londýn se věnuje kulturní vitalitě a diverzitě města. Kulturní audit Londýna zachycuje rostoucí 

význam audiovizuálních zařízení v životě obyvatel a sleduje například počet minut strávených 

denně s těmito zařízeními v souvislosti s tvorbou či spotřebou kulturního obsahu. Městská zeleň je 

v Londýně považovaná za významný aspekt kvality života, proto mapuje i svoje zelené plochy. 

Finské Helsinky mimo tradiční kulturní infrastrukturu mapují například místa vhodná ke sprejování 

graffiti. Detailně zkoumají chování lidí v místních knihovnách (zda si půjčují knihy, kolik, jak často, 

nebo poslouchají hudbu, surfují na internetu apod.).  

Berlín vnímá umělce a KKO jako možné impulsy pro revitalizaci městských částí. Detailně zachycuje 

dopad KKO na územní rozvoj a kvalitu života. Prostřednictvím rozvojových politik cíleně vytváří 

prostory pro propojování oborů a sektorů, přitom sází na možnost vzniku crossinovací, a tedy 

podporu ekonomického rozvoje města. Kvalita života také úzce souvisí s kvalitou bydlení, Berlín 

proto disponuje i mapami s údaji, kde kreativci žijí či provozují svoji činnost.  

Vídeň jde v tomto mnohem dále. Detailně zkoumá osobnosti kreativců (jejich, věk, gender, 

vzdělání), vztahy podnikatelů v oblasti KKO s jejich dodavateli i odběrateli (spotřebiteli). Sleduje 

hodnotový řetězec v rámci KKO s cílem detailně zjistit jejich ekonomický dopad a podíl na 

celkovém hospodářství města, respektive podíl na celkovém hospodářství spolkové země a celého 

národního státu Rakousko. I Vídeň je, stejně jako Londýn, součástí World Cities Culture Forum. 

Druhé analyzované rakouské město Linec vnímá kulturu jako transformační prvek ekonomiky 

celého města. Linec, dříve zaměřený na těžký průmysl, se nyní definuje jako kreativní metropole 

podporující KKO, vzdělávání a propojování oborů.  

Všechna uvedená města přistupovala ke sběru dat velmi podobně – získávala informace 

z dostupných sekundárních zdrojů a následně je doplňovala rozhovory, dotazníkovým šetřením 

apod. Výjimku tvoří Dublin, který i vzhledem k rozvoji internetu a ICT zapojuje do mapování od 

začátku sběru dat všechny obyvatele města prostřednictvím webového formuláře. V současnosti je 

zde realizován kulturní audit s cílem vytvořit kulturní mapu města. Linec a Dublin mají společnou 

jednu věc – kulturní audit a mapování potenciálu KKO zde byly realizovány díky vnějšímu impulsu, 

kandidatuře měst na titul Evropské hlavní město kultury, Linec pro rok 2009 a Dublin pro rok 2020. 

Londýn a Vídeň mapují kulturu s cílem komparace s dalšími světovými metropolemi. Informace 
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o tom, která data vybraná města sbírají a jakým způsobem, jaké cíle sběrem dat sledují, na jaké 

otázky si odpovídají a jakým způsobem je využívají pro plánování kultury shrnuje následující 

tabulka. 

Tab. 9 Analýza sběru dat v jednotlivých městech 
Města Dokument Data Zdroje dat Metoda sběru dat Výzkumné otázky Cíl aktivit 

Londýn Kulturní audit, 

2008 

Ne KKO, kulturní 

infrastruktura, 

kvantitativní údaje 

Sekundární zdroje 

(statistiky, DCMS, 

internet) 

Kompilace 

získaných údajů 

Benchmarková 

studie – srovnání 

s jinými světovými 

městy 

Strategie atrakce 

vzdělaných a 

kreativních obyvatel 

a turistů 

Helsinky Mapovací 

dokument, 

2014 

Kvantitativní i 

kvalitativní 

City of Helsinky 

Urban Facts, 

kulturní promotéři, 

obyvatelé města 

Sněhová koule, 

prostřednictvím 

webového 

formuláře, e-mailu 

a FCB. Úzká 

spolupráce 

s výzkumníky 

kulturní politiky. 

Role kultury 

v rozvoji města 

Vytvořit z Helsinek 

město s otevřenými 

rozhodovacími 

procesy, 

prosperující vědou, 

uměním a 

kreativitou 

Berlín Zpráva o stavu 

KKO, 2014 

Mapování KKO – 

kvantitativní data, 

kvalitativní – 

crossinovace a role 

kultury v rozvoji 

města 

Existující statistiky a 

registry např. 

hospodářské 

komory 

Kompilace 

získaných údajů ze 

sekundárních 

zdrojů 

Role kultury 

v ekonomickém 

rozvoji města 

Podpora kreativity 

jako odvětví 

budoucnosti, 

fyzický rozvoj města 

prostřednictvím 

kultury 

Vídeň Zpráva o stavu 

KKO, 2013 

Kvantitativní data Existující registry - 

Statistik Austria, Hl. 

spolek nositelů 

sociální pojištění, 

vlastní výzkum 

Kompilace 

existujících údajů, 

dotazníky, 

rozhovory CATI 

Sběr dat 

srovnatelných na 

národní i 

mezinárodní úrovni, 

ekonomický dopad 

KKO na rozvoj 

města, hodnotový 

řetězec KKO 

Podpora KKO jako 

ekonomického 

odvětví 

Linec Zpráva o stavu 

KKO, 2006 

Kvantitativní data, 

mapování dle 

ÖNACE 

Existující registry - 

Statistik Austria, Hl. 

spolek nositelů 

sociální pojištění, 

vlastní výzkum 

Mix metod, analýza 

sekundárních dat 

doplněná rozhovory 

a workshopy 

Zjistit aktuální stav 

KKO, kdo jsou 

hlavní aktéři 

KKO jako hlavní 

transformační prvek 

města, advokace 

KKO a jejich 

podpora 

Dublin Kulturní audit, 

2017 

Kvantitativní i 

kvalitativní 

Kulturní operátoři, 

občané, 

crowdsourcing 

Online formulář Zjistit stav kultury  Vytvořit kulturní 

mapu města s cílem 

efektivnějšího řízení 

kultury 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě získaných poznatků byl sestaven návrh matice pro sběr dat, respektive mapování 

kultury na městské úrovni. Mezi mapované oblasti KKO patří kulturní dědictví, vizuální umění, 

divadlo, tanec a cirkus, hudba, film a média, literatura (knihy a tisk), design a architektura, vývoj PC 

her, vzdělávání, festivaly, ICT jako nástroj participace na kultuře, kulturní vitalita a diverzita, 

reklama a PR a také crossinovace. U všech těchto oblastí lze sledovat jednotlivé indikátory jako 
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jsou dostupná infrastruktura, programová nabídka, aktéři (organizace), publikum, systém 

financování a zaměstnanost v dané oblasti KKO, případně ekonomický dopad těchto odvětví. 
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Tab. 10 Návrh matice pro sběr dat/mapování kultury  
Infrastruktura Program/ 

nabídka 

Aktéři/ 

subjekty 

Publikum Finance Zaměstnanost Ekonomický/ 

sociální dopad 

Kulturní dědictví 
      

 

Vizuální umění 
      

 

Divadlo, tanec 

 a cirkus 

      
 

Hudba 
      

 

Film a média 
      

 

Literatura 
      

 

Design  

a architektura 

      
 

PC hry 
      

 

Vzdělávání, 

výzkum, 

poradenství 

      
 

Festivaly 
      

 

ICT 
      

 

Kulturní vitalita 

a diverzita 

      
 

Reklama, PR 
      

 

Crossinovace        

Zdroj: vlastní zpracování 

Například Londýn se vedle kulturních indikátorů zaměřuje také na měření lidského  

a intelektuálního kapitálu. Sběrem dat v těchto oblastech se zabývá celosvětová auditorská 

společnost PWC (report Cities of Opportunity), případně se měří Intellectual Capital Index, který 

zahrnuje počet top univerzit, procento obyvatel s univerzitním vzděláním či počet nositelů 

Nobelovy ceny žijících ve městě. I tyto indikátory mohou mít vypovídající hodnotu při měření 

kreativity města. 
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6 Závěr  
Cílem světových metropolí je „přitáhnout” vzdělané a kreativní obyvatele, kteří přispějí k jejich 

dalšímu rozvoji. Co ovlivňuje vzdělaný mobilní lidský kapitál, stejně tak jako turisty, je kvalita života 

ve městě a té je kultura nedílnou součástí. Kultura je tedy významným faktorem rozvoje města. 

Kultura a kreativní odvětví jsou však velmi heterogenní a obtížně definovatelné oblasti lidské 

činnosti. O to složitější je i získávání dat o těchto odvětvích. Vhodným nástrojem pro sběr a 

analýzu informací o kultuře je kulturní mapování. To bylo uznáno UNESCEM jako klíčový nástroj a 

technika pro zachování světového nehmotného i hmotného kulturního bohatství. Zahrnuje řadu 

technik a aktivit od sběru dat po sofistikované mapovací metody používající geografické 

informační systémy. Kulturní mapování zahrnuje detailní kulturní audit, který vytvoří základní 

znalostní bázi pro plánování a investice zaměřené na rozvoj Smart City. Audit pomáhá 

identifikovat, řídit a začlenit kulturní zdroje do všech aspektů plánování na municipální úrovni a 

rozhodování” (Evenson, J. Tilden, C. 2010). 

Znalost dat o kultuře nám pomáhá porozumět roli kultury v rozvoji a každodenním fungování 

města. Ne všechna města však kulturu mapují. Pro tuto publikaci proto byla zvolena města, o 

kterých je známé, že se kultuře věnují, mapují kulturní zdroje a vytváří strategické plány pro 

podporu kultury. Většina zkoumaných měst vedle sekundární analýzy již existujících dat prováděla 

i vlastní výzkum, jelikož spousta informací o kultuře není dostupná. Na základě získaných údajů 

z několika analyzovaných publikací byl vypracován přehled existujících kulturních statistik a 

přístupů k mapování kultury na světové, evropské, ale především městské úrovni. U každého 

města je znázorněno, která odvětví považují za kreativní (a která mapují) a jaké indikátory považují 

za relevantní. Mezi sledovaná města patří Londýn, Helsinky, Berlín, Vídeň, Linec a Dublin. Všechna 

města používají s drobnými obměnami definici KKO pocházející z Velké Británie, která zahrnuje do 

KKO reklamu, architekturu, umění, řemesla, design, módu, video, film a fotografii, hudbu, vizuální 

a výtvarná umění, vydavatelství, software, počítačové hry, elektronická vydavatelství, radio a 

televizi. 

Na základě komparace měst byla definice KKO rozšířena o tato odvětví: 

• kulturní dědictví,  

• vizuální umění,  

• divadlo, tanec a cirkus,  

• hudba, film a média,  

• literatura (knihy a tisk),  

• design a architektura,  

• vývoj PC her,  

• vzdělávání,  

• festivaly,  

• ICT jako nástroj participace na kultuře,  
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• kulturní vitalita a diverzita,  

• reklama a PR  

• a také crossinovace.  

U všech těchto oblastí lze sledovat kvantitativní indikátory jako jsou dostupná infrastruktura, 

programová nabídka, aktéři (organizace), publikum, systém financování a zaměstnanost v dané 

oblasti KKO, případně ekonomický dopad těchto odvětví. Výsledkem mapování může být 

dokument nebo mapa, která různým způsobem a různou formou může ztvárnit získané údaje. 

Získaná data mohou být využitelná nejen pro advokaci kulturních aktivit, posílení image města jako 

kreativní metropole, řízení finančních zdrojů, optimalizaci kulturní nabídky, srovnání s dalšími 

městy, měření ekonomického dopadu KKO, ale také pro plánování dalších mimooborových aktivit 

– jako je například politika zaměstnanosti, územní plánování, podpora podnikání, rozvoj 

cestovního ruchu, vzdělávání v kulturních oborech a další.  

Sběr dat pozbývá smysl, pokud není realizován opakovaně. KKO reagují na externí rámcové 

podmínky v závislosti ke své velikosti či zaměření. Část je zaměřená neziskově a naplňuje veřejnou 

funkci, a proto vyžaduje i podporu z veřejných zdrojů, čistě zisková odvětví zase mohou 

napomáhat ekonomickém rozvoji měst, tím že vytvářejí pracovní místa, přidanou hodnotu atd. Bez 

aktuálních dat je jen obtížné reagovat na globální výzvy, plánovat rozvoj kultury, přerozdělovat 

dostupné zdroje a vytvářet adekvátní kulturní nabídku jak pro turisty tak místní obyvatele. 
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