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CELKOVÉ SHRNUTÍ A HODNOCENÍ 

 

Disertační práce PhDr. Denisy Zlaté se z kulturologického pohledu zabývá vývojem 

jednotlivých koncepcí kreativní a vědomostní ekonomiky na pozadí sociálních a 

hospodářských procesů, které vytvářejí jádro tzv. nové ekonomiky. Téma je velmi aktuální, 

protože do oblasti, která představuje tradiční objekt čistě ekonomických reflexí, vnáší 

interdisciplinární pohled zahrnující dosud pevně neustálený terminologický a sémantický 

rámec. Práce má logickou strukturu a centrální téma je zarámováno uvedením do 

problematiky kulturního a kreativního průmyslu a jeho marketingové sféry. Autorka velmi 

detailně mapuje změny paradigmatu v oblasti řízení kultury a kreativních procesů, připomíná 

pozitiva a negativa produkce intelektuálního kapitálu jako zdroje tvorby hodnot. To vše 

sleduje ze zorného uhlu, jak se např. tyto kompetence promítají do veřejné politiky. Za velmi 

cenný považuji závěr, že vývoj koncepcí kreativní ekonomiky ukazuje na skutečnost, že ryze 

instrumentální, ekonomické faktory (otázka, jak kreativní ekonomika bezprostředně 

determinuje tvorbu HDP či zaměstnanost?) se nepotvrdily jako adekvátní směřování 

veřejných politik v této oblasti, naopak, že podstatným faktorem se musí stát posilňování 

komunit jako budoucích producentů a konzumentů kulturní a kreativní produkce. Nosná je i 

část případové studie (6. závěrečná kapitola) uvádějící koncepty inovací na Slovensku, např. 

urbánní regenerace pomocí kultury orientovaná na rozvoj cestovního ruchu v Košicích 

(Evropské město kultury 2013). Shrnutí, že dosud nedochází k intenzivnější profesionalizaci 

těchto sdílených procesů formou institucionalizace, lze hodnotit ještě jako optimistické 

vzhledem k tomu, že požadované cíle zůstaly pouze na stránkách programových vyhlášení 

slovenských politiků a že zde chybí větší časová plocha k posouzení úspěšnosti v praxi. 

 Kandidátce kladu několik otázek: 

1. Jak se dívá na módní termín „postfaktické“ společnosti ve vztahu k tzv. nové 

ekonomice a jejímu vědomostnímu jádru, které se běžně chápe jako zárodek 

„postkapitalistické“ společnosti ve smyslu specifické varianty „hypermoderní“ doby 

(Gilles Lipovetsky, 2013)? 

2. Lze budoucnost inteligentního průmyslu stavět pouze na integrované automatizaci, 

digitalizaci a inovaci, jejímž cílem je zisk či tvorba nových hodnot, jak se běžně tvrdí, 

anebo máme kreativní průmysl vytvářet s ohledem na tzv. faktor udržitelného 

životního prostředí? Nejde jen o uměle konstruovaný protiklad? Parafrázuji zde pasáže 

z internetové reklamy na technologickou konferenci SLOVAKIA TECH FORUM-

EXPO 2018, která se bude konat 8. ̶ 9. 11. 2018 v Košicích a která budoucnost 

inteligentního průmyslu spojuje spíše s ekonomickými faktory (automatizace, 

robotizace apod.)!  



3. Nemá kreativní průmysl či ekonomika ještě ten efekt, že zaměstnání (práci) ztotožňuje 

se zájmy či s celkovou životní náplní člověka z hlediska jeho identity, kterou 

kulturologicky musíme diverzifikovat na nejrozmanitější aktivity? Mám tím na mysli, 

že pro většinu lidí je zaměstnání emočně méně důležité než jejich skutečné zájmy a 

seberealizační aktivity. 

 

Jazyková a formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni, bez překlepů nebo 

výraznějších chyb. Kandidátka rovněž projevuje solidní znalost relevantní, zejména české, 

slovenské a anglosaské (nejen překladové) odborné literatury včetně časopiseckých 

zdrojů. V některých, především úvodních částech, disertační práce však zůstává v obecné 

poloze a přibližuje se kompilativnímu, encyklopedickému zpracování, které se nevyhne 

schematickému zjednodušení a zkratce. Navzdory tomu PhDr. Denisa Zlatá předložila 

práci, která naplňuje požadavky kladené na disertační řízení. 

  

 

Doporučuji práci k obhajobě k obhajobě. 
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