
Anotace  

Disertační práce „Vliv operního festivalu Opern Air Gars na proces enkulturace u rakouského 

recipienta“ se zabývá vlivem operního festivalu Opern Air Gars na rakouského recipienta. 

Tento festival byl založen v roce 1990 jako jeden z prvních open air hudebních festivalů 

využívaje ke svému konání prostředí zříceniny hradu v Rakousku. Již od počátku bylo jedním 

z jeho cílů přilákat více diváků z Garsu a okolí, kteří neměli s žánrem opery příliš velké 

zkušenosti, dokonce někteří z nich ještě nikdy předtím operní představení nenavštívili. 

Disertační práce je rozdělena na tři části. První-teoretická část se zabývá terminologií 

festivalu a pojmů spojenými s organizací a funkcí festivalu na konkrétním případě festivalu 

Opern Air Gars. Tato část je dedikována podrobné analýze vzniku a financování festivalu a 

nejdůležitějším aspektům potřebným pro úspěšný festivalový management. Dále je zde 

popsán vznik festivalu Opern Air Gars ve srovnání s ostatními evropskými festivaly 

podobného zaměření, které vznikaly v různých dobách a z různých pohnutek.  

Druhá část je věnována výzkumu publika provedeného pomocí dotazníků. Tento 

výzkum má za úkol nastínit jak festival Opern air enkulturačně působil na své diváky a také 

zmapovat složení publika a jeho preference. Výzkum se skládá ze tří samostatně provedených 

kvantitativních šetření provedených pomocí dotazníků. První výzkum obsahuje šetření 

pomocí dotazníků provedené na festivalu Opern Air v roce 2012 na představení Rigoletta. 

Druhý výzkum byl proveden v roce 2013 na představení Lazebník sevillský v rámci letního 

operního festivalu Opern Air. Z části stejné otázky jako v dotazníku z roku 2013 byly 

položeny v roce 2015 návštěvníkům operního představení Kouzelné flétny na letní scéně v 

dolnorakouském Reinsbergu. 

Poslední část práce obsahuje historiografii festivalu v chronologickém pořadí po 

jednotlivých ročnících až do roku 2013, popisuje režijní koncept a enkulturační záměr 

představení a jejich ohlas v denním tisku. U každého ročníku následuje přehled vybraných 

kritik a jejich překlad do češtiny. 
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