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Základní popis souboru metodik  
 

Předložený materiál není jednotlivou metodikou, ale je souborem metodik, které jsou určeny 

uživatelům přímo nebo nepřímo navázaných na činnost malých a středních firem v sektoru kultury, 

proto je třeba úvodem vymezit cíle a cílové skupiny celého souboru, specifické cíle pak budou 

upřesňovány přímo u jednotlivých metodik. 

Cíl souboru metodik 

Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní 

zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti 

trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, 

orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.  

Stejně jako efektivita kulturního sektoru je ovlivněna nejen tím, jak pracuje každá z organizací, často 

principielně stojících zájmy lehce v opozici nebo alespoň v opatrném vzájemném vztahu (donoři, 

příjemci, státní správa, provozovatelé památek...), ale také vzájemným propojením na základě 

společných cílů, podobně i skupina níže nabídnutých metodik může být provázána a využita různými 

subjekty na různých úrovních, jak ukazuje tab. 1. 

Vzhledem k různorodosti nabízených metodik, jak z hlediska cílů, cílových skupin, obsahu a možnosti 

použití, jsou dále dílčí cíle definovány u jednotlivých metodik. 

Soubor metodik je tvořen těmito dílčími metodikami: 

1) postup identifikace potenciální poptávky v sektoru kultury (PIPOK) 

2) pokyny pro formování nabídky kulturních statků (FONAK) 

3) multimediální prezentace kulturního dědictví (MPKD) 

4) postupy pro činnost v sektoru kultury – model trvale udržitelného rozvoje kulturní organizace 

(TURKO) 

5) zapojení kulturního kapitálu do rozvoje municipalit a regionů (ZAKUKAR) 

6) model pro posuzování efektivity a spolehlivosti neziskové organizace (ASNO) 

7) plánování a finančního a socioekonomického hodnocení PPP v sektoru kultury (CBAK) 

8) hodnota kulturního dědictví (HKD) 

9) rozvoj kultury a veřejných služeb na úrovni lokální a regionální veřejné správy (KVLOK) 

Cílová skupina uživatelů 

Soubor předložených metodik je určen především malým a středním firmám podnikajícím v sektoru 

kultury a skupinám kooperujících stakeholderů, tj. zájmových skupin, se kterými jsou tito nějakým 

způsobem svázáni. 

Cílovými skupinami souboru metodik tedy jsou:  

 malé a střední firmy podnikající v sektoru kultury, 

 provozovatelé památek , 

 orgány státní správy,  

 orgány místní samosprávy,   
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 neziskové organizace, 

 donátoři finančních prostředků,   

 nadace, fondy,  

 hodnotitelé projektů v oblasti kultury. 

Soubor metodik je vypracován pro cílové skupiny (viz tab. 1) tak, aby každá cílová skupina mohla 

použít právě ty metodiky, které řeší její specifické problémy. 

Všechny předložené metodiky mohou složit vždy více skupinám, byť jsou pro některé uživatele 

vhodné bezvýhradně, pro jiné pouze dílčím způsobem jako doplňkový nástroj.  

Novost použitých metod 

Podkladem pro zhotovení metodik jsou soudobé české i zahraniční odborné studie a opakovaně 

probíhající výzkumy pracující s respondenty z českého prostředí.  

Novost navrhovaných metodik je dána především 

- reflexí aktuálních poznatků z českého prostředí a testováním v podmínkách malých a 

středních subjektů oblasti kultury, 

- možností samostatné aplikace cílovými skupinami bez prostředníků, 

- uzpůsobením stávajících postupů dosud popsaných a používaných pro podnikatelské subjekty 

průmyslových odvětví pro aplikace v sektoru kultury a s ohledem na reálné použití malými a 

středními subjekty, 

- možností aplikace bez specifických finančních a personálních požadavků, případně dalších 

specialistů, 

- vlastní tvorbou autorů metodik reflektující aktuální potřeby určité cílové skupiny (především 

malých a středních firem podnikajících v oblasti kultury) zjištěné při výzkumných aktivitách, 

přičemž nebylo zjištěno, že by podobná metodika existovala. 

 

Jestliže dále hovoříme o vztahu kulturní instituce v roli producenta a spotřebitele – konzumenta, jde 

o zúžené chápání kultury v oblasti ekonomických vztahů, v omezení bez ohledu na širší komplex 

dalších vazeb a významů spojených s kulturní sférou a jejím významem, přestože tyto vazby jsou u 

některých metodik naznačeny. Jde o nástroje zaměřující se na ekonomickou efektivitu, proto se zde 

pracuje s tímto zúženým ekonomizujícím pojetím, které opomíjí celou škálu rolí kultury a kulturních 

institucí, jejichž cíle jsou širší - mimo jiné i podporovat kritické myšlení, vytvářet a kultivovat veřejný 

prostor, povzbuzovat participativní aktivity a spoluvytvářet prostor pro aktivity různých „veřejností“ v 

rámci občanské společnosti.   

Metodiky se opírají o výsledky empirických výzkumů, realizovaných v rámci projektu NAKI Efektivní 

metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské 

ekonomiky MK DF11P010VV024. 
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Tabulka 1:   

Dílčí metodiky a jejich určení pro jednotlivé cílové skupiny 

metodika podnikatelé v oblasti 
kultury 

provozovatelé 
památek 

orgány státní správy samospráva neziskové 
organizace 

donátoři, sponzoři nadace, fondy hodnotitelé 
projektů 

Postup identifikace poptávky 
po kulturních statcích 
PIPOK 

        

Formování nabídky kulturních 
statků 
FONAK 

        

Multimediální prezentace 
kulturního dědictví  
MPKD 

        

Model pro trvale udržitelný 
rozvoj  
TURKO 

        

Zapojení kulturního kapitálu 
do rozvoje municipalit 
ZAKUKAR 

        

Hodnocení efektivity a 
spolehlivosti  
ASNO 

        

Finanční a socioekonomické 
hodnocení projektů  
CBAK 

       

Hodnota kulturního dědictví 
HKD 

       

Rozvoj kulturních a veřejných 
služeb na lokální úrovni 
KVLOK 

        

Vysvětlivky:  - metodika je přímo určena pro využití danou cílovou skupinou, 

 - metodika může být využita danou cílovou skupinou.
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1. Vzorové postupy pro identifikaci potenciální poptávky v sektoru 

kultury – model PIPOK 
 

Cíl metodiky 

Cílem modelu PIPOK je poskytnout podnikatelům návod, jak získat relevantní informace o 

potenciálních zákaznících během procesu rozhodování o zásadních marketingových aktivitách, a to 

jak na úrovni strategického tak i taktického rozhodování. Záměrem tedy je poskytnout podnikateli 

návod, jak zvýšit počet potenciálních zákazníků a jak co nejlépe uspokojit jejich potřeby. Metodika 

slouží k odhalení hlavních zákaznických potřeb, tužeb a preferencí. Informace, které lze od 

potenciálního zákazníka zjistit, jsou například vnímání produktu (užitek z domnělé návštěvy, radost, 

zážitek, poučení, zkušenost atd.), jeho dostupnost (cenová, místní, časová i fyzická), informovanost a 

další výhody či hodnoty, které zákazník vnímá ve spojitosti s danou kulturní institucí. 

Cílová skupina  

Cílovou skupinou modelu PIPOK jsou všichni kreativní tvůrčí podnikatelé, malé a střední 

instituce působící v oblasti umění a kultury.  

Vymezení novosti 

Podkladem pro zhotovení metodiky jsou soudobé české i zahraniční odborné studie a 

opakované výzkumy v českém prostředí. Novost je zřejmá na základě toho, že podobná metodika 

dosud neexistovala. Zároveň byla postavena na aktuálních poznatcích z regionálního prostředí a byla 

otestována přímo pro podmínky českého prostředí v oblasti umění a kultury.  

Sestavený model PIPOK je přehledný a jednoduchý, nevyžaduje tak žádné speciální hlubší 

znalosti. Je uzpůsoben drobným podnikatelům a malým a středním institucím. Subjekty v oblasti 

umění a kultury mohou model PIPOK okamžitě použít bez větších finančních prostředků a bez účasti 

marketingových a výzkumných specialistů. 

V metodice jsou využity kvantitativní výzkumné metody k odhalení chování potenciálních 

zákazníků, jejich názorů, představ, postojů a zejména jejich potřeb a přání v rámci zkoumané 

referenční oblasti (obec, okres, kraj, stát apod.), ve které podnikatel nebo instituce působí. Metodika 

vychází z několika proběhnutých výzkumů na obyvatelích několika měst a obcí v České republice 

v průběhu let 2012 – 2013. Její aplikovatelnost je tedy ověřena v praxi.  

Popis modelu PIPOK 

Model PIPOK je vymezením postupu, jak provádět průzkum metodou dotazníkového šetření, 

se zaměřuje na běžné občany zkoumané referenční oblasti. Jejich názory pomáhají podnikatelům a 

institucím identifikovat potenciální poptávku po jejich produktech. Výzkum využívá jednoduchého 

strukturovaného dotazníku.  
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Postup aplikace modelu 

 

1) výběr respondentů 

Respondenty lze vybírat „prostým náhodným výběrem“, tzn. u každého obyvatele existuje 

stejná nenulová pravděpodobnost, že bude do výzkumu zapojen, „kvótním výběrem“, tzn. 

výběrem respondentů dle předem zvolených kritérií (=kvót), pokud bychom požadovali 

určitou předem danou strukturu respondentů (např. odpovídající populačním 

charakteristikám daného regionu), nebo jejich kombinací. 

Sběr dat může být uskutečňován formou osobního či písemného dotazování. Velikost 

sledovaného vzorku je závislá na velikosti zkoumané referenční oblasti. U podobných 

výzkumů doporučujeme pro zajištění relevance výsledků velikost vzorku alespoň v rozsahu 

2,5 % z celkové populace referenční oblasti. V případě rozsáhlejší oblasti je nutné zahrnout 

respondenty rovnoměrně z celého geografického území. 

2) vytvoření dotazníku 

Smyslem dotazníku pro identifikaci potenciální poptávky je odhalit potřeby potenciálních 

zákazníků. Otázky v dotazníku musí instituce přizpůsobit místním podmínkám, atraktivitám a 

nabídce dané zkoumané referenční oblasti. Dotazník obsahuje otázky, které spolu úzce 

souvisí a poskytují organizaci ucelený pohled na potenciální poptávku v dané referenční 

oblasti. (Navrhovaný a úspěšně testovaný dotazník je v průvodním textu.) 

Úvodní část jakéhokoliv dotazníku, který se věnuje mapování potencionální poptávky, musí 

obsahovat jak základní segmentační informace o respondentovi, tak také základní otázky 

věnující se preferencím a chováním respondenta. Jednotlivé otázky jsou v metodice 

všeobecně popsány a každá organizace si je může přizpůsobit dle potřeby. 

a. Segmentační otázky – otázky se týkají charakteristiky samotného respondenta a 

slouží pro lepší kategorizaci a hlubší představu o profilu zákazníků. Otázky je potřeba 

umístit nejlépe na začátku dotazníku. Ot. 1 - 6. 

b. Otázky k identifikaci potenciální poptávky – cílem této sady otázek je identifikovat 

potenciální zákazníky a zjistit o nich další dodatečné informace, které nám pomohou 

lépe porozumět jejich chování. Ot. 7 – 11. 

3) zpracování dat 

Data získaná dotazníkem by měla být statisticky vyhodnocena jak z hlediska četností, tak 

z hlediska provázanosti a vztahu identifikované poptávky k jednotlivým skupinám 

vymezeným segmentačními kritérii. Na základě dotazníku by měl podnikatel lépe 

identifikovat 

o poptávku po stávajících produktech a službách, 

o citlivost identifikované poptávky na atributy marketingového mixu, 

o ovlivnitelnost poptávky, 

o cílovou skupinu, na kterou je možné cílit nabídku, tak aby došlo ke střetu 

s poptávkou, 

o vliv substitučních aktivit k námi nabízeným aktivitám 

o konkurenční prostředí. 

Vyhodnocení dotazníku probíhá následovně: 
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Uzavřené otázky: zjišťují se četnosti odpovědí absolutní (skutečný počet jednotlivých odpovědí 

z celkového vzorku) a zejména relativní v % (poměr skutečných odpovědí ku celkovému počtu 

respondentů). To se pak porovnává se skutečným stavem, nabídkou, která odpovídá sledované 

referenční oblasti. 

Škálovací otázky: sleduje se četnost (absolutní, zejména relativní) jednotlivých odpovědí. Vhodnou 

výpověď také přináší zjištění průměrných hodnot odpovědí u jednotlivých nabízených odpovědí za 

všechny dotazníky. 

U otázek 8 - 10 lze pro jednotlivé odpovědi stanovit orientační vzorec ∑všech dotazníků s hodnotou 

odpovědi 4 a 5 - ∑všech dotazníků s hodnotou odpovědi 1 a 2 a 3. Pokud je výsledná hodnota >0, 

můžeme považovat o dané kulturní aktivity silný zájem a tedy předpovídat silnější poptávku. Pokud je 

výsledná hodnota <0, zájem, a tedy poptávka, je slabší. U otázky 11 vzorec ∑všech dotazníků 

s hodnotou odpovědi 3 a 4 - ∑všech dotazníků s hodnotou odpovědi 1 a 2 odpovídá na citlivost 

zákazníků na vnější podmínky a jednotlivé faktory. Pokud je výsledná hodnota >0, faktory ovlivňují 

potenciální zákazníky silně, pokud je výsledná hodnota <0, potenciální zákazníci se nenechají danými 

faktory významně ovlivnit. Na to lze zareagovat uzpůsobením nabídky. 

Pro lepší pochopení zákazníků a bližší charakteristiku segmentů je účelné vytvořit kontingenční 

tabulky, kde se provážou jednotlivé otázky navzájem. Lze tak zjistit zvlášť např. oblíbené aktivity žen, 

ochotu vyjet za kulturou obyvatel v sousedním městě, výši částky, kterou jsou ochotni zaplatit 

studenti apod.  

Dotazník lze realizovat pravidelně ve stejně dlouhých časových úsecích. Následně se sleduje vývoj 

odpovědí v čase.  
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2. Metodické pokyny pro formování nabídky kulturních statků  

– model FONAK 
 

Cíl  

V současném světě vše probíhá dynamicky, a proto i podnikatelé v kulturním sektoru musejí 

brát ohled na měnící se prostředí a přizpůsobovat tomu i svojí nabídku produktů (výrobků a služeb). 

Je naivní se domnívat, že se stejnou nabídkou můžeme oslovit spotřebitele jak dnes, tak i o 5 let 

později. Pro lepší odhadnutí budoucího vývoje a pro správná rozhodnutí v tom, co nabízet a jak to 

následně komunikovat spotřebitelům, je nutné pravidelně provádět průzkumy jak mezi stávajícími 

tak i mezi potenciálními zákazníky. Primárně pro jakékoliv rozhodnutí je potřeba znát základní 

informace o našich zákaznících a trhu. Na základě těchto znalostí jsme pak schopni přizpůsobit svoji 

nabídku dle dané situace. Cílem modelu FONAK je poskytnout cílovým skupinám metodický návod, 

jak k identifikaci nabídky přistoupit. Součástí je ukázkový dotazník otestovaný v podmínkách českých 

regionů, který je možné přímo použít. 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou modelu FONAK  jsou především kreativní tvůrčí podnikatelé a malé a 

střední instituce působící v oblasti umění a kultury, kteří chtějí své produkty co nejlépe přizpůsobit 

potřebám trhu. Úlohou modelu FONAK je vytvořit pro podnikatele jednoduchý, přehledný návod, jak 

lze co nejjednodušeji analyzovat prostředí, ve kterém se organizace nacházejí. 

Metodika vychází z několika proběhnutých výzkumů na obyvatelích několika měst a obcí 

v České republice v průběhu let 2012 – 2013. Její aplikovatelnost je tedy ověřena v praxi (publikace o 

výzkumech v Pacově, Jindřichově Hradci, Kutné Hoře, Broumově, Kladrubech, Stříbře). 

Vymezení novosti 

Podkladem pro zhotovení metodiky jsou soudobé české i zahraniční odborné studie a 

opakované výzkumy na českých respondentech. Její novost a přínos spočívá v absenci podobné 

metodiky. Získané poznatky pro metodiku jsou aktuální a vytvořené a otestované přímo pro 

podmínky českého prostředí v oblasti umění a kultury.  

Sestavená metodika je přehledná a jednoduchá, nevyžaduje tak žádné speciální hlubší 

znalosti. Je uzpůsobena drobným podnikatelům a malým a středním institucím. Subjekty v oblasti 

umění a kultury ji mohou okamžitě použít bez větších finančních prostředků a bez účasti 

marketingových a výzkumných specialistů. 

Popis modelu FONAK 

Metodika formování nabídky se skládá ze dvou částí: 

1) Analýza trhu a prostředí – globální vymezení. 

2) Analýza potřeb běžných občanů – individuální vymezení 
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Kritéria pro analýzu prostředí: 

 

Kritérium Popis 

dlouhodobá nezaměstnanost  (podíl osob s délkou evidence nad 1 rok z celkového počtu 
nezaměstnaných v referenční oblasti); údaj o dlouhodobé 
nezaměstnanosti je potřeba srovnat s údajem o celkové 
nezaměstnanosti, tato informace nám zjistí, jaká je situace 
ve společnosti, pokud je dlouhodobá i celková 
nezaměstnanost nízká, lze předpokládat, že více lidí bude 
utrácet za volnočasové aktivity – v případě větší referenční 
oblasti se lze zaměřit při tvorbě nabídky na místa s nízkou 
nezaměstnaností 

průměrný měsíční plat (v referenční oblasti) – tato informace je nezbytná při 
tvorbě cenové politiky nabídky 

změna počtu obyvatel  (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 
obyvatel v referenční oblasti); informace o změně počtu 
obyvatel v ref. oblasti nám určuje, zda dochází k poklesu 
místních obyvatel a proto je potřeba přizpůsobit nabídku 
hlavně pro zákazníky mimo referenční oblasti 

počet volnočasových aktivit v pěší 
vzdálenosti (cca. do 5 km) 

(sportoviště, památka, kino, divadlo, obchodní centrum 
apod.); údaj o počtu volnočasových aktivit, dává 
provozovateli možnost zatraktivnit svojí nabídku i s dalšími 
organizacemi v kulturním nebo cestovním ruchu 

počet organizací se stejným 
předmětem činnosti 

(v referenční oblasti); zvyšování či snižování počtu 
organizací se stejným předmětem činnosti ovlivňuje 
celkovou strategii a nabídku podnikatele 

 

Analýza potřeb běžných občanů 

Průzkum využívá jednoduchého strukturovaného dotazníku. Respondenty vybírat „prostým 

náhodným výběrem“, tzn. u každého obyvatele existuje stejná nenulová pravděpodobnost, že bude 

do výzkumu zapojen, „kvótním výběrem“, tzn. výběrem respondentů dle předem zvolených kritérií 

(=kvót), pokud bychom požadovali určitou předem danou strukturu respondentů (např. odpovídající 

populačním charakteristikám daného regionu), nebo jejich kombinací.  

Sběr dat může být uskutečňován formou osobního či písemného dotazování. Velikost sledovaného 

vzorku je závislá na velikosti zkoumané referenční oblasti. U podobných výzkumů doporučujeme pro 

zajištění relevance výsledků velikost vzorku alespoň v rozsahu 2,5 % z celkové populace referenční 

oblasti. V případě rozsáhlejší oblasti je nutné zahrnout respondenty rovnoměrně z celého 

geografického území. I v případě nabídky je nevyhnutelné při průzkumu identifikovat a 

charakterizovat jednotlivé respondenty s cílem spojit si jednotlivé odpovědi dle segmentů. Z těchto 

informací pak může podnikatel v rámci své strategie zacílit nabídku na různé segmenty dle jejich 

potřeb a preferencí. 

Smyslem dotazníku pro formování nabídky kulturních statků je odhalit potřeby potenciálních 

zákazníků. Otázky v dotazníku musí instituce přizpůsobit místním podmínkám, atraktivitám, aktuální 

situaci a nabídce dané zkoumané referenční oblasti.  

Vzorový dotazník verifikovaný v podmínkách českých regionů je umístěn v průvodním textu. 
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3. Metodika multimediální prezentace kulturního dědictví malých 

a středních subjektů - MPKD 

Cíl 

Cílem metodiky multimediální prezentace kulturního dědictví (MPKD) je umožnit cílovým skupinám 

zvládnout prezentaci svých prostředků činnosti takovým způsobem, aby co nejefektivněji 

prezentovaly své produkty a služby s ohledem na cíle své činnosti či správy. 

Cílové skupiny metodiky 

Metodika je zpracovávána pro malé a středně velké subjekty se zaměřením na uchování, oživování a 

nabízení památek a kulturních produktů. V tomto rozsahu je metodika určena majitelům, správcům, 

provozovatelům nebo řídícím a financujícím orgánům těchto subjektů. Metodika má napomoci 

laikům v oblasti multimediálních prezentací připravit jednoduchou prezentaci památky, nebo ji zadat 

poučené osobě, aby prezentaci zpracovala.  

Metodika je určena jednotlivcům a organizacím, kteří jsou majiteli nebo správci hmotného ho 

kulturního dědictví a mají zájem o jeho rozvoj nebo využití se společenským dopadem. Jsou to ti, kteří 

mají zájem komunikovat informace uchované v kulturním dědictví dle nejrůznějších motivací 

(ekonomická, společenská, odborná). 

Pracovníci relevantních subjektů by tak měli poznat a seznámit se s použitím základních principů 

tvorby a uplatnění multimediálních prezentací, ať pro vlastní tvorbu nebo pro posuzování tvorby 

jiných.  

Vymezení novosti 

Jedná se o zcela originální přístup, který se neopírá o žádné stávající postupy. 

Popis postupu MPKD 

Multimediální prezentace kulturního dědictví představuje správné použití média, které je navrhováno 

a tvořeno ve své násobné podobě (multimédia). Média respektive multimédia jsou nástrojem 

komunikace.  

Popis procesu komunikace informací uchovaných v kulturním dědictví lze vyjádřit v obrázku 3.1. 

 

Obrázek 3.1: Popis procesu komunikace informací uchovaných v kulturním dědictví (u jednotlivých 

prvků jsou uvedeny klíčové parametry) – médium je reprezentováno zprávou / formou 

Pro uplatnění multimédií v praxi je nutno definovat doručovací systém, tedy jak se multimédium 

dostane k cílové skupině. Propojením doručovacího systému s multimédiem vznikají tak zvané média 

typy. Vztah mezi média typy a multimédii naznačuje obrázek 3.2. 
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Obrázek 3.2: Multimédia a doručovací systémy - média typy 

Správce hmotného kulturního dědictví by měl uvažovat, že oproti standardním komerčním 

organizacím má omezené zdroje, zejména finanční prostředky. Hrubý přehled doporučených média 

typů pro malé a střední subjekty je zachycen v tabulce 3.1. 

Média typ Doporučené využití 
Tisk Vlastní publikace (nízkonákladové knihy, brožury), inzerce v lokálních 

periodikách, PR články, plakáty, letáky, vizitky, dopisy, v menším množství 
billboardy 

Video Webové video na sociálních sítích nebo vlastním webu, regionální televize, 
internetová televize 

Audiospot Regionální rozhlas, webový rozhlas audiokniha, internetový rozhlas  

Digitální nástroje Veškeré dostupné nástroje s ohledem na zdroje 

Tabulka 3.1: Relevantní média typy pro malé a střední subjekty 

Správné používání multimédií respektive komunikace, která je využívá, je založeno na definici cílů a 

jejich naplňování skrze vhodnou formu média a jeho doručovacího systému. Postup tvorby 

multimediální komunikace kulturního dědictví je následující: 

1) Stanovit cíle komunikace (skrze efekt u cílové skupiny nebo vklad do rozvoje kulturního 
statku) 

2) Navrhnout sdělení a jeho základní principy (dle povahy kulturního statku a cílové skupiny) 
3) Odvodit vhodnou multimediální formu sdělení a navrhnou jeho VÝRAZOVÉ PROSTŘEDKY (dle 

cílové skupiny a obsahu sdělení) = výběr multimédií 
4) Stanovit vhodný doručovací systém (dle cílové skupiny, dostupných zdrojů, navrženého 

obsahu a formy multimédia) = výběr média typů a nástrojů zpětné vazby 
 

Základní postupy komunikace informací uchovaných v kulturním dědictví (komunikace probíhá 

v prostoru v rámci dvou hraničních situací): 
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 objektivní, prostá interpretace (objektivní sdělování, zobrazení), 

 animace (emocionálně zabarvené sdělování). 

Cílové skupiny komunikace jsou v tomto velmi diferencované a jejich základním předpokladem je 
motivace pro kontakt s kulturním statkem a znalosti, kterými disponují. Tyto faktory definují účinnost 
způsobu zobrazování informací o kulturním statku. Tabulka 3.2 ilustruje možná použití typů 
multimediálních nástrojů v obou hraničních bodech. 
 

 Faktická intepretace Emocionální sdělení 

Text Popis faktů Literární dílo 

Fotografie Zachycení obrazu reality, dokumentační 

fotografie  

Umělecká fotografie 

Grafika Technický nákres Ilustrace 

Animace 

(ilustrované 

pohyblivé 

obrazy) 

Animované technické schéma  Animovaná ilustrace 

Video 

(pohyblivé 

obrazy na bázi 

fotografie) 

Zachycení reality videm, autentické záběry, 

video rekonstrukce události 

Film 

Zvuk Mluvený komentář, autentická historická 

nahrávka 

Hudba, zvukové efekty, 

atmosféry 

Interaktivní 

obsah 

(aplikace, 

webové 

stránky) 

Informační obsah organizovaný do hypetextu Interaktivní aplikace 

(výuková, hra) 

Tabulka 3.2: Multimédia ve formě prostě sdělovací a emotivně sdělovací 

Multimediální působení může být na řadu skupin, které z hlediska motivace segmentujeme jako 

jednotlivé cílové skupiny. 

 

Obrázek 3.3: Cílové skupiny 

Ať již je vizualizace památek realizována formou statického obrazu (fotografie) nebo dynamického 

obrazu (video, animace) vždy záleží na tom, k jakému účelu jsou fotografie/videa památek pořízeny, 
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kým a především pak pro koho jsou určeny. Po specifikaci účelu vizualizace následuje volba 

výrazových prostředků, postupů a techniky, kterými lze dosáhnout takové zobrazení reality, které 

bude nejlépe vyhovovat danému účelu. Druh zobrazení rozdělit na dokumentační (sdělovací) a 

emocionální.  

Doporučený postup znázorňuje následující schéma  

 

 

Podrobnější návod v podobě zdůvodnění a rozpracování metodiky je v průvodním textu. 
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4.  Metodika trvale udržitelného rozvoje kulturní organizace  

-  model TURKO 
 

Metodické modely, certifikované postupy činnosti v oblasti kultury, návrh modelů spin off a síťování 

v oblasti činnosti v kultuře. 

Cíl 

Hlavním cílem metodiky je vytvářet předpoklady pro trvale udržitelnou činnost malých a středních 

podniků v oblasti kultury. Metodika umožňuje uplatnit kreativitu podnikatelů v oblasti kultury a 

současně je vede ke komplexnímu pohledu na podnik a jeho budoucí vývoj. Metodika je tvořena 

stavebnicově a umožňuje podnikateli využít pouze první krok nebo může postupně aplikovat všechny 

dílčí kroky metodiky až po síťování. Spolupráce podniků vytváří lepší podnikatelské prostředí na 

místní, ale i regionální úrovni. Synergickým efektem síťování je zvyšování ziskovosti a efektivnosti 

podnikatelských činností a na druhé straně podpora regionu v oblasti společenské a sociální. 

Cílová skupina 

Metodika je primárně určena pro malé a střední podniky působící v oblasti kultury, je vhodná i pro 

provozovatele památek, neziskové organizace, samosprávu, nadace a fondy. 

Vymezení novosti 

Pro podporu trvale udržitelné činnosti existuje několik metodik, ale většina je určena pro velké firmy 

a je pro malé a střední podniky nevhodná – příliš složité, nákladné, terminologicky náročné. Na 

základě výsledků šetření z vlastního empirického výzkumu byly identifikovány požadavky podnikatelů 

pro přijatelný model – podpora kreativity, volnost, časová a terminologická nenáročnost. Navržený 

model TURKO tato kritéria splňuje a přitom stále nabízí strukturovanost, která je pro jakoukoliv 

metodiku klíčová. 

Pro tvorbu spin off existuje několik návodů (podrobnější informace jsou uvedeny v průvodním textu) 

Tyto metodiky však postihují pouze a výhradně vznik spin off firem mezi vysokou školou a 

podnikatelským subjektem, který využívá duševní vlastnictví dané vysoké školy. Tato metodika není 

uplatnitelná pro subjekty v oblasti kultury.  

Velmi obdobná situace je i metodice pro tvorbu sítí. Existuje několik doporučení pro síťování, avšak 

rovněž spíše účelového charakteru. V praxi se lze setkat s méně formálními sítěmi mezi 

podnikatelskými subjekty. Jedná se zejm. o lobbying, kdy určité formy síťování využívají podniky ze 

stejného oboru, aby získaly větší vyjednávací sílu vůči dodavatelům a v některých odvětvích i vůči 

odběratelům. 

Souhrnně lze konstatovat, že bylo třeba zásadně upravit dílčí metody vytvořené primárně pro 

podnikatelské subjekty a následně je spojit v ucelený komplexní model.  
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Vlastní popis modelu TURKO 

Čtyři kroky metodiky trvale udržitelného rozvoje lze rámcově vymezit takto: 

1) Byznys mapa 

Podnikatel si vytvoří byznys mapu svého podniku. Tato byznys mapa umožňuje kreativním 

způsobem získat celkový pohled na podnik a jeho okolí. Výstup může také sloužit k prezentaci 

podniku a vysvětlení jednotlivých oblastí jeho činnosti. 

2) Byznys model 

Podnikatel si vytvoří byznys model. Tento byznys model umožňuje komplexní pohled na 

podnik na jednom listu papíru. Pozornost je zacílena zejména na produkt/službu, kterou 

podnik nabízí. Cílem je dokázat co nejlépe popsat své zákazníky a jejich potřeby, které podnik 

uspokojuje, a následně si uvědomit jaké jsou mezi nimi vazby. Současně slouží byznys model 

k vývoji nových produktů/služeb. 

3) Společenský model 

Podnikatel si vytvoří společenský model. Cílem je získání přehledu o všech klíčových 

skupinách (všechny skupiny, které ovlivňují, nebo jsou ovlivňovány podnikem) a jejich 

interakci s podnikem. Poskytuje širší pohled na činnost, tzn. podnik a jeho místo ve 

společnosti. Tato metoda umožňuje strategickou přípravu sociálních a environmentálních 

aktivit, včetně sledování a měření jejich dopadu na podnik. Velký důraz je zde kladen na 

vytvoření spolehlivé metody pro měření výsledků podnikových aktivit. 

4) Síťování 

V přecházejících krocích byla pozornost zaměřena na podnik. V tomto kroku je pozornost 

zaměřena na společné úsilí více podniků v podobě síťování, které vytváří předpoklady pro 

trvale udržitelný rozvoj. Podnikatel definuje účel síťování, vybere vhodné partnery a stanoví 

pravidla pro efektivní fungování sítě. Postup pro tvorbu sítí může podnikatel adekvátně 

použít i pro tvorbu spin off firmy. 

 

Při použití všech kroků a všech nástrojů může být vytvořen efektivní komplexní model, je ale možné 

použít i jen dílčí nástroje.  

Podrobný popis konkrétních nástrojů, které je možné použít v jednotlivých fázích tvorby modelu je 

v průvodním textu. 
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Obrázek 1 Metodika trvale udržitelného rozvoje 

Zdroj: vlastní zpracování 
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5. Zapojení kulturního kapitálu do rozvoje municipalit   

- model  ZAKUKAR 
 

Cíl 

Navržená metodika představuje nástroj pro identifikaci kulturního kapitálu a jeho potenciálu v rámci 

municipality a dále také pro zvýšení využití potenciálu kulturního kapitálu v daném místě z úrovně 

místní samosprávy municipality. Za tímto účelem byly v rámci výzkumného projektu v předchozích 

letech zmapovány vazby a vztahy ve vybraných municipalitách a stav kulturní politiky na této úrovni a 

navrženy postupy ke zlepšení stávajícího stavu zejména v oblasti plánování a dlouhodobé orientace 

místní kulturní politiky.  

Cílová skupina  

Metodika je určena primárně pro politickou reprezentaci a kulturní kapitál. Konkrétně se jedná o 

politickou reprezentaci municipalit na úrovni zastupitelstva, starosty či rady města; dále také 

zaměstnanců kulturních odborů či center obecních úřadů u obcí druhého a třetího typu.  

Představitelé kulturního kapitálu municipality mohou být veřejné, soukromé, neziskové subjekty 

z oblasti kultury. Použití níže popsaných postupů může významně zlepšit a zjednodušit práci cílových 

skupin a být pak k prospěchu celé společnosti. 

Vymezení novosti 

Navržená metodika ZAKUKAR představuje nástroj pro identifikaci kulturního kapitálu a jeho 

potenciálu v rámci municipality a dále také pro zvýšení využití potenciálu kulturního kapitálu v daném 

místě z úrovně místní samosprávy municipality. Za tímto účelem byly v rámci výzkumného projektu 

v předchozích letech zmapovány vazby ve vybraných municipalitách a stav kulturní politiky na této 

úrovni a v návaznosti na zjištěné skutečnosti byla sestavena níže popsaná metodika. 

Popis metodiky 

Na základě výsledků provedených šetření (v průvodním textu) je tedy pro větší zapojení kulturního 

kapitálu do rozvoje municipalit vhodné doporučit tento postup: 

1) Vymezení základních skupin, které mají na oblast zapojení kulturního kapitálu do rozvoje 

municipalit zásadní vliv a identifikace vzájemných vazeb 

Na kulturním životě municipality se podílí čtyři základní skupiny (viz schéma 5.1) 

Občané, kteří poptávají a spotřebovávají kulturní kapitál, jsou zastoupeni v širokém spektru dalších 

aktivit – jsou to ekonomicky aktivní skupiny občanů – zaměstnanci, podnikatelé; studenti, důchodci.   

Kulturní kapitál v tomto konkrétním kontextu je zastoupen realizátory či provozovateli kulturních 

služeb, děl, institucí, které mohou svou činnost uskutečňovat na soukromé, veřejné či neziskové bázi. 

Jedná se o místní spolkovou činnost, místní bývalá občanská sdružení či o.p.s., nyní zapsané spolky či 

zapsané ústavy, které oživují, obnovují a provozují například zanikající historické hmotné stavby, 

provozující divadelní spolky, dále instituce na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, místní 

muzea či galerie, jejichž činnost je hrazena z obecních či krajských rozpočtů, ale i podnikatelské 
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subjekty s předmětem činnosti v oblasti kulturních či tvůrčích odvětví dle odvětvového členění NACE 

– jen namátkou: provozování uměleckých agentur, umělecké řemeslné obory, provoz nahrávacího 

studia. V této souvislosti lze použít také termín kulturní zdroje.  

Politická reprezentace municipality a místní samospráva – jedná se o zastupitelstvo či radu se svým 

programem a prioritami, dále úředníky a zaměstnance obecního/městského úřadu a přiléhajících 

institucí. Úloha místní samosprávy je klíčová především v tom, že aktivně vyhledává a vytváří 

příležitosti pro zapojení co nejširší veřejnosti do kulturního života a dění. Politická reprezentace 

identifikuje klíčové instituce a jejich zástupce a další osobnosti, které mají zásadní vliv na dění 

v regionu. Dle provedených šetření v rámci výzkumného úkolu se potvrdilo, že právě role politické 

reprezentace je poměrně zásadní pro úspěšné zapojení kulturního kapitálu do rozvoje municipality. 

Spontánní spolková činnost občanů ani zajímavá podnikatelská aktivita v oblasti kultury nemůže 

rozvinout svůj plný potenciál, pokud nemají od místní samosprávy vytvořeny vhodné podmínky pro 

své fungování.  

Skupina ostatní rozvojové instituce je využívána minimálně. Zde je velký potenciál a zároveň nástroj 

pro dlouhodobé plánování strategického rozvoje municipality. Do této skupiny patří zástupci 

významných institucí, které pomáhají spoluvytvářet celkové klima municipality – jedná se například o 

zástupce církve, vzdělávacích institucí, podnikatelských profesních uskupení, dotčených pracovníků 

krajských úřadů. Lze použít taktéž označení „aktéři rozvoje lokality“. 

Schéma 5.1: Základní skupiny významné pro zapojení kulturního kapitálu 

 

Pro identifikaci vzájemných vazeb je důležité, aby reprezentanti jednotlivých skupiny dokázali 

odpovědět na základní otázky vymezené v tabulce 5.1. 

  

kulturní život  
municipality 

politická 
reprezentace 

kulturní 
kapitál 

občané 

ostatní 
rozvojové 
instituce 
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2) Identifikace klíčových prvků a potenciálu jednotlivých skupin 

Pomocí tabulky 5.1  je třeba pokusit se identifikovat současný stav  a potenciál jednotlivých skupin 

pomocí nalezení co nejúplnější palety odpovědí na základní  definované otázky. 

Tabulka 5.1 

Skupina Otázky 

Občané Jak se občané zapojují do veřejného či spolkového života? 

Jak jsou spokojeni s kulturním životem v municipalitě?  

Mají zde dostatek příležitostí pro uspokojení a případné vlastní zapojení a realizaci? 

Kulturní kapitál Jaké kulturní zdroje v municipalitě jsou? 
Jaký je ekonomický či sociální potenciál těchto prvků? 
Koresponduje případná podpora těchto prvků kulturního kapitálu s celkovou 
strategickou koncepcí municipality a s dlouhodobými cíli naformulovanými ve 
spolupráci? 
Jsou tyto prvky ve vlastnictví soukromých, neziskových, obecních či státem 
vlastněných subjektů? 

Politická 
reprezentace 

Jaké jsou priority politické reprezentace stanovené na následující období? 
Jsou zpracovány do strategických plánů? 

Ostatní rozvojové 
instituce 

Kdo jsou klíčoví aktéři rozvoje municipality?  
Jaké jsou jejich zájmy?  
Co přinese maximalizace kulturního kapitálu municipality těmto aktérům? 

 

3) Určení opatření pro místní samosprávu na úrovni strategie i operativy z hlediska 

maximalizace využití potenciálu kulturního kapitálu municipality 

Konkrétní opatření místní samosprávy by měla být formulována s rozmyslem a důrazem na 

dlouhodobost a systematičnost v případné podpoře některých skupin. Podpora přitom může mít 

různý charakter: 

a) Přímá finanční podpora subjektů rozvíjejících kulturní kapitál 

Grantový systém – je třeba nadefinovat si systém hodnocení tak, aby byl v souladu se stanovenými 

prioritami. Zkušenosti ukázaly, že často jsou podporovány spíše neziskové subjekty – právní forma je 

významné kritérium hodnocení.  Právní forma subjektu by neměla být hlavním kritériem. Zásadní by 

měl být především soulad s nastavenými prioritami strategického rozvoje municipality s využitím 

kulturního kapitálu. Preferenci mají také aktivity rozvíjející turistický potenciál lokality zaměřený na 

významné tradice. 

Zároveň je třeba řešit otázky transparentnosti: 

 Jak je možné se dozvědět o vypsaných grantech? 

 Je možné se hlásit průběžně či ke stanovenému datu jedenkrát ročně? 

 Jak jsou stanovena kritéria poskytnutí podpory? Kde je hlavní důraz? – kvalita a spolehlivost, 

typ a obor, právní forma žadatele, místo realizace, dlouhodobá spolupráce, návaznost na 

strategii rozvoje municipality?  
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 Je zohledněno případné partnerství více subjektů? 

 Kdo projekty hodnotí? Je hodnocení transparentní? Dozví se žadatel důvody zamítnutí 

žádosti? 

 Existují koordinační schůzky žadatelů o podporu, kde se jednak dozví o aktivitách ostatních 

subjektů a získají informace jak nejlépe postupovat pro úspěšné získání finanční podpory? 

 Dochází ke zpětné kontrole efektivnosti vynaložení finančních prostředků? 

 

b) Nepřímá finanční podpora 

Nepřímá podpora s finančním dopadem může mít řadu podob, velmi užitečná je podpora 

informačního charakteru. Municipalita pak může hledat možnosti v odpovědích na tyto otázky: 

 Nabízí pracovníci úřadu municipality další poradenský servis?  

 Nabízí pracovníci úřadu informace  o možném čerpání finančních prostředků z rozpočtů 

krajských, státních či nadnárodních organizací? 

 Pomáhá obec s propagací kulturních aktivit prostřednictvím bezplatné inzerce na webu obce 

či v obecním zpravodaji?  

 Zveřejňují se všechny nabídky? 

 

c) Nepřímá podpora s nefinančním dopadem  

Nepřímá podpora s nefinančním dopadem může být zásadním podpůrným prvkem, případně 

bariérou, jde o zapojení municipality do celé řady aktivit, které pak ovlivňují vnímání kulturního 

prostředí občany i návštěvníky města, je třeba hledat odpovědi (a následné možnosti zlepšení) na 

tyto otázky: 

 Jaká je celková úroveň a kvalita vztahu města ke kultuře? 

 Jaká je kvalita péče o hmotné i nehmotné dědictví na území města/obce? 

 Jaká je atraktivita, vzhled, dopravní dostupnost města? 

 Jsou občané spokojeni s kvalitou života v municipalitě? 

 Co je základem spokojenosti nebo nespokojenosti obyvatel? 

Podrobnější zdroje tvorby a rozpracování metodiky je v průvodním textu k metodice. 
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6. Metodika posuzování efektivity – Analýza spolehlivosti 

neziskových organizací – model ASNO 
 

Cíl 

Rozvoj filantropických aktivit je významným prvkem celkové strategie společenské prospěšnosti 

firmy. Donoři vystupující v pozici firemních dárců nebo firemních sponzorů a očekávají přínos 

filantropických aktivit jak pro podpořené neziskové organizace, tak pro rozvoj vlastních 

podnikatelských aktivit. Toto očekávání může být naplněno jen prostřednictvím spolupráce s 

efektivní a spolehlivou neziskovou organizací. Firmy v této věci často preferují možnost rychlého 

posouzení a cílem modelu ASNO je umožnit jim takové rychlé zhodnocení udělat na základě aplikace 

vícekriteriálního hodnocení. Předložený model je možné přímo použít na hodnocení neziskového 

organizace v sektoru kultury nebo ho eventuelně upravit podle specifických potřeb. 

Nová metodika nazvaná Analýza spolehlivosti neziskových organizací (dále ASNO) slouží k 

vyhodnocení spolehlivosti neziskové organizace z pohledu podporovatele (malé a střední podporující 

firmy, nadace, nadační fondy, firemní nadace a firemní nadační fondy, individuální dárci, státní orgán, 

krajský úřad, městské či obecní zastupitelstvo). Základní podmínkou vnímání neziskové organizace (s 

akcentem na nestátní neziskové organizace se zařazením veřejnoprávních příspěvkových organizací) 

jako spolehlivé organizace je její věrohodnost a transparentnost. Věrohodná nezisková organizace 

formuluje seriózní, smysluplné poslání, které se promítá do stanovených cílů, organizační struktury a 

v konečném důsledku do všech aktivit neziskových organizací. Transparentní nezisková organizace 

automaticky zveřejňuje všechny relevantní posuny ekonomických zdrojů. Zveřejněné informace jsou 

nezávisle ověřeny. 

Cílové skupiny 

Cílovou skupinou jsou aktuální a potencionální poskytovatelé zdrojů posuzovaným neziskovým 

organizacím. Na první místo jsou řazeny malé a střední firmy, které se rozhodují podporovat 

neziskové organizace v rámci rozvoje filantropických aktivit. Pokud má firma firemní nadaci, je 

cílovou skupinou pro aplikaci metodiky management firemní nadace. Další cílovou skupinou pro 

aplikaci metodiky jsou instituce státní správy. V případě podpory neziskových organizací v oblasti 

kultury se jedná o ministerstvo kultury, které může prostřednictvím metodiky posoudit efektivnost a 

spolehlivost neziskové organizace žádající o dotaci. Další cílovou skupinou pro aplikaci metodiky jsou 

instituce místní samosprávy. Konkrétně se jedná o kulturní odbory zastupitelstev obcí a krajských 

zastupitelstev, které mohou prostřednictvím metodiky posoudit efektivnost a spolehlivost neziskové 

organizace žádající o dotaci. Cílovou skupinou jsou i samostatné nadace a nadační fondy, které 

prostřednictvím metodiky mohou zjišťovat vhodnost neziskové organizace pro poskytnutí nadačního 

příspěvku. Cílovou skupinou mohou být i dodavatelé neziskových organizací, které prostřednictvím 

modelu ASNO mohou zjišťovat, zda je nezisková organizace dlouhodobě stabilní a schopná uhrazovat 

své závazky v řádných termínech. Prostřednictvím metodiky mohou efektivnost a spolehlivost 

neziskové organizace posuzovat i potencionální individuální dárci a samotné neziskové organizace, 

pokud chtějí zjistit svou pozici před podáním žádosti o dotaci, nadační příspěvek či jinou formu 

zdroje. 
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Vymezení novosti 

Jedná se o novou metodiku, která umožňuje vícekriteriální posouzení spolehlivosti, resp. dlouhodobé 

udržitelnosti neziskové organizace. Vytvoření bylo inspirováno podobnými metodikami, které jsou 

využívány při posuzovacích aktivitách u neziskových organizací v Německu nebo Španělsku. Model 

ASNO byl vytvořen na základě zkušeností s dlouholetou spoluprací s neziskovým sektorem i donory a  

byl v roce 2014 verifikován rozsáhlým testováním. 

Popis metodiky  

Metodika se skládá z 10 kritérií,  které přehledně uvádí tab. 6.1.  Výčtově se jedná o následující 

kritéria: 

 cíle neziskové organizace,  

 organizační struktura,  

 způsob prezentace (sama sebe),  

 struktura zdrojů financování,  

 výnosově nákladová autarkie v hlavní činnosti,  

 účelnost vynaložení zdrojů,  

 vnitřní veřejnost,  

 účetnictví a audit,  

 transparentnost,  

 webové stránky. 

Za každé kritérium je neziskové organizaci udělena známka v rozmezí od 1 do 5. Známka 1 je spojena 

s nejlepším hodnocením, známka 5 představuje nevyhovující situaci. Výsledná známka je 

aritmetickým průměrem dílčích známek. Výchozí model nepočítá s vážením významu jednotlivých 

kritérií - všechna kritéria mají shodný význam.  

Podle specifika organizace (hodnotící i hodnocené ) je doplnění vah možné na základě expertního 

posouzení hodnotitelů. Nezisková organizace je hodnocena jako spolehlivá a dlouhodobě udržitelná, 

pokud získá výslednou souhrnnou známku v intervalu 1-2. V tomto případě mohou aktéři 

(podporovatelé) přidělovat zdroje neziskové organizaci bez zvýšeného nebezpečí slabé efektivity 

jejich využití. Známka 3 signalizuje průměrnou situaci a potřebu hlubší analýzy efektivity využití 

poskytnutých zdrojů. Interval 4-5 znamená nevyhovující situaci. Nezisková organizace se jeví jako 

nespolehlivá a nezajišťující dlouhodobou udržitelnost svého fungování. 

Základní tabulky pro hodnocení  a podrobnější pokyny jsou rozpracovány v průvodním textu kap. 6 
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Analýza spolehlivosti neziskové organizace – ASNO 

KRITERIUM 1 2 3 4 5 

Cíle  NNO 

 

Jasně formulované, 

srozumitelně prezentované 

Formulované, neprezentované Nejasně formulované, 

víceznačné 

Obecné fráze Nejsou formulované 

Organizační struktura Přehledná, popsaná pracovní 

místa s pravomocí a 

odpovědností, funkční orgány 

Přehledná, popsaná pracovní místa 

s pravomocí a odpovědností, 

neobsazené některé orgány, střety 

zájmů 

Uvedena bez popisu 
pracovních míst 

Nesrozumitelná Chybí 

Způsob prezentace 

(sama sebe) 

Poskytuje jasné, pravdivé, 

objektivní informace, 

systematická 

Pravdivá, bez systému Vtíravá reklama, vyvolání 

pocitu viny 

Neúplné informace, 

zatajování faktů 

Není 

Struktura zdrojů 

financování 

Více než tři – vyrovnané + 

zisková hospodářská činnost 

Více než tři - nevyrovnané Tři různě velké zdroje Dva zdroje Jeden zdroj 

Výnosově nákladová 

autarkie v hlavní 

činnosti 

Vyváženě strukturované výnosy 
převyšují náklady 

Nevyváženě strukturované výnosy 
převyšují náklady 

Vyváženě strukturované 

výnosy jsou menší než 

náklady 

Nevyváženě strukturované 

výnosy jsou menší než 

náklady 

Jeden zdroj menší než 

náklady 

Účelnost vynaložení 

zdrojů 

Přehledně a podrobně sděleno 
kolik zdrojů získáno, kde 
konkrétně použito 

Agregované sdělení kolik zdrojů získáno, 
kde použito 

Kusé, nesouvislé 
informace o využití 
zdrojů 

Sděleno jen, kolik získáno Žádné informace  

Vnitřní veřejnost Stabilní nadšený tým Měnící se kolektiv 

 

Nejasný zakladatel, 

medializované konflikty 

apod. 

Neodpovídá právní formě 

(např. spolek bez členů 

apod.) 

Nelze zjistit potřebné 

informace 

Účetnictví a audit Úplné, ověřené (audit) a 

zveřejněné účetní závěrky  

Úplné a zveřejněné bez ověření účetní 

závěrky  

Neúplné účetní závěrky  Neúplné s chybami Nezveřejněny 

Transparentnost Transparentní účet, zveřejněna 

výroční zpráva, plány a projekty 

organizace 

Zveřejněna výroční zpráva, plány a 

projekty organizace 

Částečné zveřejnění 

(např. jen za některé 

roky) 

Zveřejněna výroční zpráva, 

ale jsou tam jen fotografie 

s minimem informací  

Nezveřejňuje nic 

www stránky Aktuální, dobré vyhledávání, 

obsahuje údaje o poslání, 

činnostech, hospodaření, 

interaktivní pro fundraising 

Obsahuje základní údaje o poslání, 

činnostech, hospodaření, neinteraktivní 

z hlediska fundraisingu 

Chybí některý ze 

základních údajů, 

nepřehledné 

Chybí více základních údajů, 

neaktualizované 

Nemá www stránku 

 

V roce 2014 proběhlo pilotní testování modelu.  
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7. Socioekonomické hodnocení projektů v oblasti kultury - SCBAK 

Cíl 

Základním cílem této metodické části je vytvořit metodický standard k analýze plánovaných projektů 

v oblasti kultury prostřednictvím vybraných ekonomických metod a objasnit, jak výstupy takové 

analýzy použít v hodnocení.  

Cílové skupiny 

Tento standard mohou s úspěchem využít veškeré subjekty plánující projekty v kulturní oblasti, avšak 

zejména ty, které potřebují hodnotit projekty nejen z privátního, ale celospolečenského hlediska. 

Typickými uživateli jsou evaluační jednotky veřejných institucí poskytujících dotace či přímo realizující 

projekty obdobného typu. Své uplatnění si tak tento samozřejmě může nalézt v jakékoli intervenci 

realizované projektovým způsobem.  

Vymezení novosti 

Smyslem a prvním cílem tohoto textu je upřesnit metodický standard k analýze plánovaných projektů 

v oblasti kultury prostřednictvím vybraných ekonomických metod a objasnit, jak výstupy takové 

analýzy použít v hodnocení. Metodický postup je vhodnou kompilací ověřené zahraniční nejlepší 

hodnotící a výzkumné praxe, a to tak aby byl koherentní se základní teorií blahobytu a obecně 

ekonomickou teorií hlavního proudu, jejíž snahou je adaptovat postup na některé prvky specifické 

pro prostředí české republiky a upravit a vyjasnit specifickou aplikaci těchto postupů při nakládání se 

statky kulturní povahy v užším slova smyslu. V částech věnovaných socio-ekonomickému hodnocení 

je významným přínosem ujasnění, jak nakládat při zpracování SCBA s kulturními statky podle toho, 

jaké jsou povahy (tržní, netržní), jaké jsou metodické alternativy, které může zadavatel studie či 

zpracovatel akceptovat. V sektoru kultury nejsou podle dostupných informací doposud navíc 

obdobné standardy dodržovány, což vede k doposud nízké validitě a reliabilitě výsledné ekonomické 

informace ekonomických studií, formálnosti na nich postaveného hodnotícího systému nebo 

k bagatelizování významu ekonomické informace v procesu rozhodování. 

Vlastní metodika hodnocení projektů v oblasti kultury  

Vymezení řešeného problému 

Projektem rozumíme pro tyto účely ekonomicky samostatně hodnotitelnou entitu s identifikovaným 

cílem a způsobem provedení. V tomto případě takový projekt, který se dotýká kulturních statků, ať již 

tržně realizovaných, poskytovaných z části nebo zcela jako veřejných statek, nebo kulturních statků 

produkujících určitou externalitu.  

Zásadní otázkou, která nás na projektu zajímá je otázka efektivnosti (jedno ze tří 3 E, jejichž 

hodnocení vyžaduje zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, i standardní evaluační evropská 

praxe), kterou chápeme v celospolečenském slova smyslu. Při akceptaci tohoto uchopení bude 

projekt považován za přijatelně společensky efektivní, pokud společnosti jako celku (nikoliv nezbytně 

každému z jejích členů), přináší hodnotově vyjádřeno více pozitiv (statků zvyšujících užitek či úspory 

zdrojů) než negativ (statků snižujících užitek či dodatečné spotřeby zdrojů). Jinak řečeno musí být v 

souhrnu kladná společenská hodnota všech důsledků (positivních i negativních, na straně vstupů i 
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výstupů) projektu. Pokud se jedná o projekty, které se vzájemně vylučují, pak je efektivnější ten 

projekt, u nějž je tato kladná společenská hodnota všech důsledků větší. 

Je zřejmé, že smysluplné je porovnávat efektivnost pouze u projektů, které jsou ze všech relevantních 

hledisek proveditelné. 

Hodnocení efektivnosti a tedy obecně smysluplnosti volby mezi rozhodovacími variantami je 

založeno na odhadu kvalitativního, kvantitativního následně společensko-hodnotového odhadu 

důsledků daného rozhodnutí a jejich porovnání. 

Odhad důsledků projektu pro účely hodnocení 

Důsledek (efekt) projektu lze obecně definovat jako rozdíl mezi vývojem světa, ke kterému by došlo, 

pokud by byl projekt uskutečněn a vývojem světa, který by nastal, pokud by projekt uskutečněn 

nebyl. Nás však zajímají pouze ty důsledky, kterým společnost přiřazuje nenulovou hodnotu. 

Abychom tyto mohli kvalitativně, kvantitativně a případně hodnotově odhadnout, musíme mít na 

výběr alespoň mezi dvěma alternativami. V tomto smyslu lez každé rozhodnutí považovat za dobré 

nebo špatné pouze ve srovnání s něčím alternativním. Proto popis investiční (realizační) varianty je 

vždy a při jakkoliv náročně provedené analýze disponibilních možností (option analysis) nezbytné 

doplnit popisem alespoň jedné varianty srovnávací (typicky nulové či minimální). 

Zdůrazněme, že takto koncipovaná identifikace důsledků se jedná jak tržních tak netržních statků 

(např. vybraných statků kulturního dědictví). 

Vzhledem k tomu, že tato metodická část není zaměřena na techniky nakládání s rizikem a nejistotou, 

ale na samotnou metodu hodnocení určité nejisté (rizikové) predikce důsledků, je vhodné zmínit, že 

následující postupy jsou zcela kompatibilní s metodami kvantitativní analýzy rizika jako citlivostní 

analýzy, analýza scénářů a simulační techniky. Z tohoto hlediska jsou důsledky v podobě rozdílových 

efektů mezi realizační a srovnávací variantou determinovány samotnými variantami (jejich parametry 

– tj. proměnnými o jejichž výši můžeme při respektování možného rozhodnout), ale současně 

hodnotami vektoru rizikových proměnných, které nemáme pod kontrolou, mají z našeho hlediska 

stochastickou povahu a současně ovlivňují kvalitu či kvantitu relevantních důsledků. Tomuto vektoru 

na nás nezávislých hodnot dále říkáme scénář. 

Dalším základním minimalistickým požadavkem je nezbytnost popisu přinejmenším jednoho scénáře 

(předpokládané predikce kombinace hodnot rizikových faktorů), za jehož podmínek jsou rozdíly mezi 

variantami odhadnuty. Bez popisu realizační a srovnávací varianty a základního scénáře, je jakékoliv 

hodnocení značně nejasné a výrazně ztěžuje, či dokonce znemožňuje kontrolní proces. Rozšiřování 

analýzy disponibilních možností (variant) či rizikové analýzy je naopak často žádoucí, nicméně jejich 

popis jde za rámec tohoto textu. 

Finanční a socioekonomické hodnocení projektů 

Finanční hodnocení (někdy též finanční analýza) projektu je založená na predikci a vyhodnocení 

vývoje peněžních toků coby podmnožiny důsledků realizace projektu. Vzhledem k tomu, že jsou plány 

provedeny v odhadech tržních cen vstupů a výstupů projektu, příp. indukovaných fiskálních 

transferů, zahrnují pouze tu podmnožinu důsledků projektu, která nabývá podobu příjmů a výdajů. 

Z těchto predikovaných peněžních toků jsou následně spočteny ukazatele, které tyto peněžní 

důsledky dopadající na realizátora projektů hodnotově mezičasově agregují. Typickými představiteli 

těchto ukazatelů, které má smysl standardně používat, jsou čistá současná hodnota (NPV) resp. 
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vnitřní výnosové procento (IRR). Abychom tyto ukazatele využité pro agregovaní peněžních dopadů 

projektu na realizátora odlišily od konstrukčně obdobných, ale obsahem odlišných ukazatelů 

využitých pro soci-ekonomické hodnocení, označujeme následně v metodice FNPV, resp. FIRR. Toto 

označení je často používáno jak materiálech EK, tak i aktuálních metodikách řady českých veřejných 

subjektů a má smysl v tomto směru následovat obdobné značení.  

Že jsou uvedené ukazatele založené na predikci peněžních toků projektu zásadním ukazatelem 

efektivnosti z hlediska soukromých ziskových subjektů je zřejmé. V této metodice jsme však zaměřeni 

primárně na podporu rozhodování veřejné instituce, jejíž hlavním smyslem není maximalizace rozdílu 

mezi příjmy a výdaji a to ani ze svého institucionální hlediska ani z hlediska podpory jednotlivých 

tržních subjektů. Přesto je důležité analýzu peněžních toků projektu vnímat jako základní krok i při 

hodnocení kulturních projektů veřejnou sférou. Důvody k tomu jsou následující: 

 Plán peněžních toků projektu poskytuje indikátor finanční proveditelnosti a udržitelnosti při 

předpokládané výši, struktuře a časovém návrhu financování. 

 Ukazatele finanční výnosnosti projektu nám poskytují informaci o tom, zda a případně kolik je 

zapotřebí dotace k tomu, aby byl projekt privátně přitažlivý. Alternativně poskytuje 

informaci, jak moc je projekt přitažlivý pro privátního investory při konkrétní úrovni 

poskytnuté subvence. 

 Řada efektů má hodnotu jak z privátního, tak společenského hlediska, neboť mezi 

společenskými a peněžními důsledků projektu je často silný průnik. Peněžní toky projektu tak 

představují určitý mezikrok k socio-ekonomickému hodnocení, který je v celkové analýze 

vhodné využít. 

Specifickým formátem realizování veřejné služby je využití PPP konceptu projektů. V takovém 

případě je pro analýzu dopadu na jednotlivé strany kontraktu nezbytné oddělovat peněžní toky 

dopadající na privátní a veřejný subjekt a tyto vyhodnocovat zvlášť. I zde však musí platit, že peněžní 

výhodnost realizace této formy není pro veřejný subjekt na rozdíl od privátního hlavním kritériem. 

Socio-ekonomické hodnocení projektu (společenská cost-benefit analýza) projektu se teoreticky 

opírá o mikroekonomický koncept ekonomie blahobytu (welfare economics). Principiálně volíme tu 

podmnožinu důsledků projektu, které mají ze společenského hlediska nenulovou hodnotu, tedy 

zahrnujeme i ty efekty, se kterými trh vůbec neexistuje. Navíc ty efekty, se kterými trh existuje, ale 

neoceňuje je správně z hlediska společenské hodnoty, musíme v tomto směru hodnotově upravit. 

Zdůrazněme, že v kulturní oblasti se můžeme při aplikaci setkat se všemi druhy efektů od tržních 

statků, částečně tržních statků, čistých veřejných statků až po externality. Uvedená charakteristika 

efektů kulturních projektů vede k nezbytnosti doporučení systematického využívání metod, které 

tuto povahu důsledků dokáží vzít systematicky v potaz. Cost-Benefit analýza je z tohoto hlediska 

koncepčně i aplikačně nejvhodnějším (byť ne dokonalým) nástrojem. 

Text není komplexní učebnicí ani ekonomie blahobytu, ani společenské cost-benefit analýzy, a proto 

tam kde je to vhodné, je opatřen odkazy na zdroje, ve kterých je metoda teoreticky odvozena a 

vysvětlena systematičtěji. Tam, kde jsou navržené postupy konsistentní s metodikou pro tvorbu CBA 

EK, je tato vazba uvedena, neboť mohou uživatelé tohoto postupu prakticky využít. Je třeba si 

uvědomit, že posloupnost kroků není jediná možná a formální struktura výstupních tabulek může 

vypadat i alternativně. Přesto určitou formu postupu uvádíme, abychom na něm mohli demonstrovat 
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specifika jeho uplatnění pro kulturní projekty. Stejně tak z důvodu srozumitelnosti uvádíme stručné 

vyjasnění základních nezbytných termínů. 

Metoda spočívá v odhadu uvedených důsledků projektu a jejich hodnotové predikci, kde hodnota je 

odhadnuta v peněžních jednotkách reflektujících preference konkrétní definované společnosti a 

následně jejich mezičasové agregaci do podoby hodnotících ukazatelů (ENPV, EIRR). Interpretace 

ukazatelů je nyní odlišná od pojetí ve finančním hodnocení a kladná hodnota ENPV by nyní měla 

indikovat fakt, že společnost je na tom lépe s projektem, nežli bez projektu. Velikost výsledného 

ukazatele by měl být významným vodítkem k přijetí či zamítnutí projektu, ať již se jedná o projekt 

tradičně veřejný nebo provedený PPP formou.  

Za základní vymezení společnosti je třeba v českém prostředí považovat národní, resp. republikové 

pojetí, čemuž je třeba v postupu analýzy upravit zejména uchopení transferů a stínových cen. 

V popisu metodického postupu se zaměřujeme zejména na objasnění toho, kam zařadit dopad na 

kulturní statky a jak s nimi výpočtově naložit, pokud nabývají podoby tržního či netržního statku. 

Podrobnější návod na použití metody SCBAK lze nalézt v průvodním textu. 
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8. Hodnota kulturního dědictví  
 

Cíl 

Cílem tohoto textu je koncepčně definovat, co lze a co nikoliv považovat za peněžně vyjádřenou 

společenskou hodnotu statku kulturního dědictví tak, aby částka, která tuto hodnotu vyjadřuje, byla 

konsistentní s ekonomickou teorií blahobytu a tedy konsistentní se Společenskou Cost-Benefit 

Analysis coby metodou pro hodnocení intervencí. Soubor vyjasňujících teoreticko-metodických 

doporučení by pak měl být vodítkem pro aplikační empirické odhady u konkrétních statků, jakož i 

vodítkem pro využití těchto odhadů pro hodnocení zásahů (projektů a jiných intervenčních 

prostředků) v dané oblasti.  

Cílové skupiny 

Tento standard mohou s úspěchem využít veškeré subjekty plánující projekty v kulturní oblasti, avšak 

zejména ty, které potřebují hodnotit projekty nejen z privátního, ale celospolečenského hlediska. 

Typickými uživateli jsou evaluační jednotky veřejných institucí poskytujících dotace či přímo realizující 

projekty obdobného typu. Své uplatnění si tak tento samozřejmě může nalézt v jakékoli intervenci 

realizované projektovým způsobem. Seznámeni by s uvedenými doporučeními měli být všichni 

tvůrci i hodnotitelé, jakož i subjekty, které pro ně empirické odhady budou zajišťovat. Typicky se 

pak může jednat o řídící a financující orgány subjektů v oblasti kultury, tvůrce, hodnotitele a 

realizátory intervencí v oblasti kultury, evaluační jednotky v privátním i veřejném sektoru analyzující 

problém společenské hodnoty projektů a intervencí v oblasti kultury – Ministerstvo kultury a národní 

památkový úřad, ale vzhledem tomu, že statky kulturního dědictví jsou často ovlivňovány i projekty 

podporovanými jinými ministerstvy (MMR, MD ČR, apod.), může nalézt uplatnění i tam. 

Vymezení novosti 

Metodika vychází z obecných znalostí a poznatků používaných pro projekty jiného charakteru a byla 

upravena pro použití v sektoru kultury, tak aby skutečně mohlo docházet k transparentnímu a 

metodicky zřejmému postupu při hodnocení projektů v sektoru kultury. 

Odhad hodnoty kulturního dědictví - vlastní metodika 

Cílem empirických odhadů, jejichž provedení upřesňuje tato metodika, je stanovení společenské 

hodnoty (stínové ceny) statků kulturního dědictví.  

Tato skupina specifických statků nabývá různých podob. Aby bylo jejich zahrnutí do komplexní socio-

ekonomické analýzy, je nezbytné, aby i statky představující kulturní dědictví této země byly 

hodnotově porovnány s ostatními hodnotově nenulovými důsledky projektů ze společenského 

hlediska. Vzhledem k tomu, že odhad hodnoty netržních statků je poměrně komplikovaná disciplína a 

v české praxi zatím opomíjená, je o to významnější založit aplikační postupy při empirickém zjišťování 

na pevném teoretickém konceptu a snaze o metodickou čistotu. Z tohoto důvodu uvádíme teoretická 

omezení, kterých by se zadavatel takové studie v případě potřeby měl držet, aby byla zajištěna 

koncepční naděje na smysluplnost následného hodnotového srovnání. Dále jsou v průvodním textu 

uvedeny základní alternativy zjišťování této hodnoty, které však nemusí být jediné možné a pro 

postupy založené na proklamovaných preferencích (obvykle dotazování na podmíněné scénáře) 
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uvádíme standardy, které by bylo vhodné pro statky kulturního dědictví dodržovat, aby se zvýšila 

šance na reliabilitu a validitu takového empirického odhadu. 

V oblasti specifického problému stanovení hodnoty kulturního dědictví a hodnocení projektů v oblasti 

kultury spočíval smysl výzkumu v analýze možnosti stanovení hodnoty kulturního dědictví v České 

republice a možnosti využití zahraniční praxe a ověřené teorie ekonomie hlavního proudu, jak 

z hlediska empirických odhadů stínové ceny konkrétní kulturní památky, tak i zahrnutí takto 

získaných stínových cen kulturních statků v celkové společenské CBA.  

Teoretická východiska, která by měl zadavatel resp. zpracovatel empirické studie v případě 

společenské hodnoty statku kulturního dědictví dodržovat: 

Celková ekonomická hodnota (Total Economic Value) se skládá z následujících komponent 

determinovaných racionálně akceptovatelnými motivy: 

Use Value – hodnota spočívající v přímém či nepřímém aktuálním užití jedincem 

 Direct use value  (hodnota přímého užití) – hodnota spočívající v užití statku (hodnota 

vyplývající z bydlení v historických nemovitostech či prostředí historických 

nemovitostí, hodnota daná estetická hodnota 

 Indirect use value (hodnota nepřímého užití) – positivní efekty dopadající na jiné 

osoby než ty, které přímo užívají statek 

Non-Use Value  – hodnota spočívající v užití někým jiným nebo nezávislá na užití jakýmkoliv členem 

společnosti 

 Altruistic Value – hodnota spočívající v užití statků jinými současníky 

 Bequest Value – hodnota spočívající v užití budoucími generacemi 

 Existence or Intristique Value  – hodnota vnitřní, spočívající v samotné existenci 

statku nezávislá na skutečném či potenciálním užití statku jakýmkoliv stávajícím či 

budoucím členem společnosti. 

 Option Value – hodnota spočívající v potenciálním užití statku 

Tato celková hodnota by měla být reflektována ve „skutečné“ WTP a WTA členů společnosti za 

změnu (zachování) disponibility statku kulturního dědictví, přičemž uvedené koncepty WTP či 

alternativně WTA jsou pak předmětem empirického odhadu. 

Za specifika statků kulturního dědictví oproti jiným ekonomickým statkům je třeba chápat nevratnost 

jeho poškození, tedy skutečnost, že v případě ztráty tohoto statku již není cesty zpět (již není možné 

statek obnovit s totožnou hodnotovou strukturou). Pokud bychom chtěli komplexně vymezit 

specifické vlastnosti statků kulturního dědictví, zjistíme, že se jedná o statky, které jsou 

nenahraditelné, jsou heterogenní, hodnotově pozitivní, mají nulovou existenční hodnotu a 

v neposlední řadě již řečené, jedná se o statky s významnou „bequest value“. Tyto vlastnosti 

významně determinují přístup k hledání jejich hodnoty. 

U statků kulturního dědictví je tedy předem možné předpokládat, že významný podíl hodnoty statku 

bude dán právě „Bequest Value“, příp. v „Option Value“. Naopak lze předpokládat, že poslední složka 

hodnoty, tedy „Intristique Value „ bude nabývat nulové velikosti, jelikož kulturní dědictví jako statek 
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bytostně spjatý s člověkem. Tyto vlastnosti je třeba vzít v potaz jak při plánování výzkumu tak při 

testování validity výsledku. 

Metodická doporučení pro empirický odhad 

Skupiny metod, které lze označit alespoň jako koncepčně vhodné pro hledání hodnoty statků 

kulturního dědictví jsou následující: 

 Metody založené na projevených preferencích – jedná se o ocenění využívající tržní data1 

 Metoda hedonické regrese 

 Metoda cestovních nákladů 

 Metoda založená na proklamovaných (vyjádřených) preferencích  - jedná se o oceňování 

postavené na netržních datech 

 Contigent Valuation Method (CVM) 

Contingent Valuation je dále doporučena z řady důvodu souvisejících zejména s universalitou použití 

a šance na zahrnutí celkové hodnoty statku jako hlavní metoda oceňování kulturního dědictví. 

Aplikačně se následně doporučuje dodržet kromě teoretických omezení následující pravidla: 

 Provést pilotní dotazování 

 Pracovat s vhodnou velikostí vzorku respondentů – statisticky signifikantním vzorkem 

 Vhodný výběr respondentů (doporučuje se kvotní nebo náhodný výběr) 

 Minimalizovat počet non-responses nebo počet nezodpovězených otázek 

 Sbírat data prostřednictvím osobního rozhovoru (resp. buď telefonický rozhovor nebo face to 

face rozhovor) 

U dotazníku je vhodné dodržovat následující strukturu jako standard: 

1. Úvodní představení účelu dotazníku 

2. Hypotetický scénář 

3. Otázky na subjektivní vnímání hodnoty statku prezentované v hypotetickém scénáři 

4. Kontrolní otázky 

Hypotetický scénář vymezující oceněnou změnu či vyhnutí se změně disponibility či kvality statku 

kulturního dědictví by: 

 měl být konzervativní, 

 měl být realistický, 

 měl být snadno pochopitelný, 

 měl být představitelný,  

 měl být postaven spíše na WTP než na WTA scénáři2,  

 měl být popsán nestraně, bez vytváření společenského tlaku, 

 neměl by připouštět vysokou míru nejistoty. 

                                                            
1 Teorie rozlišuje i další metody, nicméně uvedené s uvedenými metodami existuje praktická zkušenost. 

2 Teoreticky je přípustný scénář založený i na WTA, jeho použití však přináší dodatečná úskalí při empirickém 

výzkumu a jeho zařazení by tak mělo být v konkrétním případě velmi dobře argumentováno. 
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Metoda by dále měla mít jasně definovaný způsob, jakým se bude tazatel respondenta ptát, jakou 

zvolí dotazovací metodu a jaký je uvažován hypotetický platební mechanismus. 
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9. Kultura a veřejné služby na úrovni lokální a regionální veřejné 

správy 
 

Cíl 

Cílem  navrženého postupu je pomoci  k co nejvyššímu propojení kulturního sektoru dané lokality do 

jejího celkového ekonomického sociálního rozvoje prostřednictvím vytvoření poradní skupiny orgánu 

lokality či regionu, který bude sledovat zájmy všech aktérů kulturního života municipality a 

koordinovat je s cílem co nejvyššího zapojení kultury do místního rozvoje.  

Cílové skupiny 

Navržené postupy a doporučení jsou primárně určeny pro představitele veřejné správy na úrovni 

místní samosprávy. 

Vymezení novosti 

Předložená metodika vychází z provedených terénních šetření v rámci výzkumného projektu NAKI a 

navazuje na metodiky zpracované v rámci místní Agendy 21 a snaží se vytvořit návod přijatelný a 

realizovatelný v podmínkách municipalit, tak aby jim sloužil je skutečnému rozvoji. 

Vlastní metodika 

Návrh postupu propojení kultury a aktérů municipálního rozvoje na úrovni veřejné správy je možné 

postavit na 4 základních fázích: 

1) Identifikace 

Zastupitelstvo identifikuje a osloví klíčové aktéry místního rozvoje, kteří by měli být součástí poradní 

skupiny obce. Poradní skupinou obce se pro účely této metodiky rozumí neformalizované dobrovolné 

uskupení osob zastupujících a reprezentujících zájmy a postoje strategicky klíčových institucí 

municipality zajišťujících ekonomický, kulturní a sociální rozvoj municipality a jejích občanů. 

Konkrétně by v poradní skupině mohli být zastoupeni představitelé těchto institucí: 

 Zástupce významné kulturní historické památky v lokalitě bez ohledu na typ vlastnictví (stát, 

kraj, soukromá osoba, obec) – na úrovni kastelánů 

 Zástupce významné kulturní instituce v lokalitě – na úrovni vedení 

 Významný zaměstnavatel/-é lokality, významné podnikatelské subjekty – úroveň top 

manažerů či vlastníků 

 Podnikatelská sdružení zastupující strategické zájmy podnikatelů působících v dané lokalitě – 

vedení spolku či jednotlivý členové 

 Občanské iniciativy – občanské spolky reprezentující a hájící veřejný zájem občanů na úrovni 

vedení či konkrétních členů 

 Církev – zástupci místní duchovní farnosti 

 Vzdělávací instituce municipality – na úrovni ředitelů škol základních, středních, VOŠ, 

vysokých škol či pověřených zástupců 

 Místní akční skupina, je-li ustanovena -  na úrovni zaměstnanců 
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 V konkrétních případech je možné přizvat i zástupce krajské správy dotčené v určité 

záležitosti 

 Jednání poradního orgánu se účastní také zástupci vedení města či obce – starosta, 

místostarosta či kompetentní osoba  

Z důvodu zajištění kontinuity je vhodné, aby členové poradní skupiny setrvávali ve svém členství co 

nejdéle, ideálně více než jedno funkční volební období zastupitelstva a rady města. 

Zároveň je vhodné každoročně znovu vyhodnocovat klíčové aktéry municipálního rozvoje – je možné, 

že se vyskytne nový subjekt, který by měl být osloven a měl by být součástí poradní skupiny. 

2) Instalace 

Z oslovených kladně reagujících aktérů místního rozvoje municipality je vytvořena poradní 

skupina lokality či regionu. 

a) V rámci setkání poradního orgánu by mělo dojít především k výměně informací strategického 

rázu, které by mohly mít vliv na další rozvojové aktivity municipality ať v oblasti kulturního, 

ekonomického, demografického či sociálního rozvoje. Konkrétní příklady sdílených informací: 

 

 Aktuální úspěchy a aktuální problémy – například dopravní dostupnost, napojení na sítě a 

mezinárodní či národní dopravní tepny, parkování, kvalifikovaná pracovní síla, občanská 

vybavenost. 

 Plánované investice 

 Propouštění zaměstnanců či změny ve výrobě  

 Změna využití vlastněného majetku 

 Nové produkty, nové akce, noví zákazníci. 

 

b) Měly by zde být identifikovány klíčové prvky kulturního kapitálu municipality s vysokým 

potenciálem pro celkový rozvoj municipality a dále také rozpracovány návrhy na konkrétní 

využití kulturního kapitálu v municipalitě. Kulturní kapitál je zde chápán primárně na úrovni 

prvků hmotné a nehmotné, živé a neživé kultury.  

Tento bod by měl být veden následujícími typy otázek: 

 Jaká kulturní aktivita v naší municipalitě je zajímavá pro místní občany a pro turisty?  

 V čem bude tato kulturní aktivita ekonomickým, sociálním, demografickým přínosem pro 

region? 

 Do jaké míry je tato aktivita samofinancovatelná? Bude potřebovat podporu? Budou nějaké 

negativní dopady rozvoje této aktivity? 

Na základě výměny zkušeností by měly být na úrovni tohoto poradního orgánu naformulovány 

základní dlouhodobé strategické vize a rozvojové cíle lokality, které by měly poskytnout základní 

podklad pro tvorbu strategií, koncepcí a politik na úrovni místní samosprávy a její politické 

reprezentace se zaměřením na maximální využití identifikovaných klíčových prvků kulturního kapitálu 

3) Kompetence 

Zastupitelstvo pověří kompetentní osobu sledováním agendy poradní skupiny pro kulturu a připraví 

pro ni rámcový obsah činností, za něž bude osoba odpovědná.  
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Vhodnou osobou pro sledování agendy poradní skupiny je zaměstnanec obecního/městského úřadu, 

např. z odboru kultury nebo člen kulturní komise, který bude tuto činnost vykonávat na základě 

smluvního vztahu s obecním úřadem.  

Pověřená osoba  

- osloví identifikované aktéry s návrhem spolupráce,  

-  průběžně zajišťuje komunikaci mezi všemi dotčenými subjekty, 

- garantuje, že návrhy a závěry vzniklé na jednáních poradní skupiny municipality jsou 

zohledněny a zapracovány do strategických cílů rozvoje municipality a do konkrétních politik 

municipality, 

- prezentuje výstupy z jednání poradního orgánu zastupitelům, 

- na jednání poradního orgánu informuje o aktuálním dění v municipalitě a výsledcích jednání 

zastupitelstva či rady, je-li v obci zřízena, 

- minimálně jedenkrát ročně svolává neformální setkání poradního orgánu, 

- je zodpovědná za zveřejňování výsledků jednání poradní skupiny veřejnosti,  

- za vytvoření komunikační platformy pro sdílení informací relevantních pro činnost poradního 

orgánu – webová stránka, sociální sítě,  

- vyhodnocuje zpětnou vazbu občanů v rámci veřejných diskusí na webu, sociálních sítí či 

z bezprostřední komunikace s občany. 

 

4) Propojení a zpětná vazba 

Výstupy z jednání poradní skupiny jsou důležitým a nedílným podkladem pro jednání o stanovení 

strategických cílů a rozvojových priorit se zohledněním klíčových prvků kulturního kapitálu 

municipality, v rámci dalšího rozpracování se doporučení promítají až do úrovně ročních plánů a 

operativních řešení v rámci municipality 

Strategické cíle a rozvojové priority by měly být stanoveny v souladu s principy trvale udržitelného 

rozvoje (ekonomická, environmentální, sociální, kulturní oblast a veřejná správa) s důrazem zejména 

na propojení do oblasti kultury, kdy kultura není pouze jedním z mnoha dílčích kritérií a principů, ale 

prolíná všemi aspekty. Zde lze opět odkázat na provázanost s doporučeními metodiky místní Agendy 

21.  Při stanovení strategických cílů a priorit je možné vycházet například z metody SMART či VISTA, 

které stanovují základní atributy vhodně nadefinovaného cíle tak, aby byl specifický, měřitelný, 

reálný, časově definovatelný, odsouhlasený  či vizualizovatelný. 

Pro měřitelnost stanovených cílů lze využít stanovených indikátorů: 

 Věková, vzdělanostní a ekonomická struktura občanů 

 Dostupnost a struktura pracovních příležitostí 

 Počty a typová skladba realizovaných kulturních akcí v průběhu měsíce a roku 

 Zajištění veřejné dopravy a dostupnosti kulturních aktivit  

 Úroveň školství – počty umístěných žáků a absolventů 

 Péče o hmotné památky ve vlastnictví municipality – podíl výdajů na investice a provoz 

Další informace lze nalézt v průvodním textu. 


