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Jak může Praha zlepšit dotační systém a stát se přední 

kulturní metropolí?  

Odborníci zkoumají posílení „principu excelence“ 

 
Kreativní Praha z.ú., organizace zřízená hlavním městem Praha pro strategické plánování a 

rozvoj kultury, zpracovala analýzu, ve které se zamýšlí nad principem excelence a jeho 

posílením v dotačních projektech hlavního města. Analýza vznikala v druhé polovině roku 

2022, v těchto dnech byla představena zástupcům Magistrátu hlavního města Prahy a její 

návrh je již nyní veřejnosti k dispozici.  

 

Každoročně zpracovává Kreativní Praha z.ú., organizace zřízená hlavním městem Prahy pro 

strategické plánování a rozvoj kultury, analýzu pro Magistrát hlavního města z oblasti strategického 

plánování v kultuře a rozvoje kulturních odvětví. V letošním roce se specialisté na kulturní 

plánování z Kreativní Prahy zaměřili na princip excelence a jeho přínos pro rozvoj kultury a 

podporu dotačního systému hlavního města. „Posílení excelence v dotačním systému je něco, co 

poptává široká kulturní obec – od nezávislých kulturních aktérů, kteří jsou žadatelé, přes zřizovatele 

reprezentující město, po odborníky a experty z akademického prostředí. Myslíme si, že z posílení 

principu excelence v dotačním systému budou benefitovat všichni,“ vysvětluje specialistka na 

strategické plánování v kultuře Kreativní Prahy a jedna z autorek analýzy, Linda Krajčovič Synková.  

 

Téma excelence se již objevuje v Kulturní politice hlavního města Prahy 22+, kterou Kreativní Praha 

představila veřejnosti letos na jaře. Ta představuje vizi Prahy jako prosperujícího inspirativního 

města, které využívá zdroje, která má k dispozici a podporuje kulturní rozvoj. Detailně se pak téma 

rozebírá v analýze „Podpora excelence v dotačním systému hlavního města Prahy v oblasti kultury a 

umění“, která vznikala v období září až prosinec 2022. Pro výzkum byly využity metody Desk 

Research, individuální rozhovory z vybranými experty na téma (z akademického prostředí, veřejné 

sféry i soukromé sféry) a dotazník směřovaný na interní i externí hodnotitele a hodnotitelky 

dotačního systému hlavního města Prahy. Autoři analýzy se věnovali i zkoumání přístupu 

k excelenci v kultuře v zahraničí, například ve Francii nebo v Austrálii.  

 

Analýza „Podpora excelence v dotačním systému hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění“, 

poskytuje Praze podklad pro postupné a participativní uvádění principů excelence do dotačního 

systému hlavního města Prahy. Dokument přináší řadu příkladů a faktů, že podporou excelentních 

kulturních projektů v rámci dotačního systému hlavního města Prahy, by se hlavní město mělo stát 

viditelným v mezinárodním měřítku. Rozpracovaný návrh znění analýzy byl 15.12.2022 představen 

zástupcům kulturního odboru Magistrátu hlavního města Prahy. Nyní bude následovat projednání 

návrhu s odborníky, kteří v rámci dotačního systému hodnotí projekty.  
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Po odborném projednání je cílem autorů analýzy identifikovat proces vzniku excelentních projektů 

a jeho podporu v praxi. „Uvažovanými směry úprav dotačního systému jsou jak editace hodnotících 

kritérií, tak i nastavení finančního modelu či posílení koordinace a dialogu mezi hodnotiteli,“ dodává 

k dalšímu postupu Krajčovič Synková. Téma excelence se letos objevilo jako téma několika projektů 

Kreativní Prahy, například se o něm hovořilo na Pražském kulturním fóru nebo již ve zmíněné 

Kulturní politice. Celé znění draftu analýzy je veřejnosti k dispozici už nyní na webových stránkách 

organizace Kreativní Praha na www.kreativnipraha.eu.  

 

 

O Kreativní Praze 

Kreativní Praha je zapsaný ústav založený hlavním městem za účelem podpory rozvoje kultury, 

kulturních a kreativních odvětví na jeho území. Hlavní agendou Kreativní Prahy je plánování, 

podpora a rozvoj umění, kultury a kulturních a kreativních odvětví, realizace rozvojových 

projektů a programů, pořádání školení, konferencí, workshopů, coachingu a dalšího vzdělávání, 

koordinace a podpora spolupráce mezi aktéry a výzkumná činnost. Provoz Kreativní Prahy, z. ú. je 

realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. 

 

Kontakt pro média 

Veronika Havlíková 

veronika.havlikova@kreativnipraha.eu 

605 502 723 

 

 

http://www.kreativnipraha.eu/

