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Abstrakt 

O inovacích je v poslední době slyšet velmi často. Mluví o nich politici i obyčejní 

lidé, všichni je ale vnímají jako velmi potřebné a žádoucí. Velkou část své existence byl 

tento pojem spojován především se soukromým sektorem, nyní je ho možné stále častěji 

nalézt i ve slovníku veřejných institucí a organizací. Proto je možné si klást otázku, jak je 

na inovace nahlíženo prostřednictvím veřejných organizací zapojujících se do tvorby 

kulturní diplomacie státu, která se považuje za velmi specifický terén zahraniční politiky. 

Na dvou příkladech – Francii a České republice – se ukáže, jaké jsou a v čem spočívají 

zásadní rozdílnosti v přijímání inovací v kulturně-diplomatické agendě. Pomocí 

kvalitativní analýzy strategických dokumentů, výročních zpráv a informací 

o uskutečněných akcích z období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2019 se dá zjistit, jaké inovace 

v tvorbě kulturně-diplomatických akcí vznikaly a zdali se jejich přijímání v rámci 

vybraných dvou států nějakým způsobem lišilo. Analýza proběhne na příkladu 

Francouzského institutu v Praze a Českého centra v Paříži. Tato diplomová práce 

identifikuje, jaké jsou typy inovací v kulturní diplomacii, a zařadí je do typologie inovací 

vzniklých pro veřejný sektor. Navíc je v této práci stěžejní zjistit, zdali je jejich efektivní 

implementování do praxe kulturních institutů ovlivněno ze strany státu, a tedy zda mají 

negativní znaky spojené s přijímáním inovací ve veřejném sektoru vliv na tvorbu 

inovativního kulturně-diplomatického programu. 

 

Abstract 

Innovation is an essential concept of today. Politicians, scientists, but also ordinary 

people talk about this concept. Everyone thinks that innovations are beneficial and needed. 

For a long time, this concept was primarily associated with the private sector. Nowadays, it 

is possible to find it in the everyday communication of public organizations and 

institutions. Because of that, it is possible to ask how public organizations who create state 

cultural diplomacy see innovations in their field of interest. Two cases – the Czech 

Republic and France display the essential differences and features in the adoption of 

innovations in the cultural-diplomacy agenda. The qualitative analyses of strategic 

documents, annual reports, and information about the performing cultural actions during 

the period 1.1.2015 – 31.12.2019 can show which innovations in the creation of cultural-

diplomatic activities have appeared and if its adoption has differed in the two cases. The 



 

 

 

analyses include the French Institute in Prague and Czech Centre in Paris. Master’s thesis 

will identify the types of innovations in cultural diplomacy, and the innovations will be 

classified into the typology of innovations in the public sector. In addition, it will be 

essential to discover if the state can affect the effective adoption of innovations in the 

cultural-diplomacy practice. Or if negative features of adoption of innovations in the public 

sector have no impact on the creation of innovative cultural-diplomatic agenda. 
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Úvod 

V rámci veřejných politik státu, zahraniční politiky i diplomacie dochází 

v současnosti k zásadním proměnám. Některé z těchto změn je možné charakterizovat jako 

inovativní. Otázkou ale zůstává, jak inovace a inovativnost správně definovat a pochopit co 

ve skutečnosti znamenají. Každý člověk k nim přistupuje velmi subjektivně, a proto pro 

každého mohou znamenat něco jiného. Především to platí ve veřejném sektoru a státní 

správě, kde je hranice mezi inovacemi, změnami a novými trendy velmi tenká. A z toho 

důvodu je značně obtížné je přesně definovat. Obecně se dá říct, že se charakterizují jako 

nějaká radikální změna. Avšak ne každá změna se může nazývat inovací. Ty by totiž měly 

mít vždy pozitivní konotaci, což znamená, že se daná věc vyvinula k lepšímu.1 Jako změnu 

je možné chápat vytvoření zcela nové věci nebo tvoření již známé věci novým způsobem.2  

Přes tuto nejednoznačnost začal termín inovace postupně prostupovat všechny sféry 

soukromého i veřejného života a stal se velmi používaným jak ze strany vědců 

a akademiků, tak i politiků a jiných veřejných osobností. Z toho se dá usuzovat, že je to 

hojně využívaný a módní pojem, který neustále nabývá na popularitě. Pokud se řekne, že je 

někdo nebo něco inovativní, hned je tomu v okolí přisuzován velký význam a vliv. 

Donedávna byl tento koncept převážně spojován s technologickou a ekonomickou sférou 

a soukromým sektorem, přesto v posledních letech je patrný důraz kladený na veřejný 

sektor a veřejné instituce, aby také inovovaly a přistoupily tak ke změnám své agendy.3 

Tento sílící tlak se nevyhnul ani kulturní diplomacii. 

Nicméně v některých ohledech se právě vedení kulturní diplomacie podobá 

soukromému sektoru, proto je zde otázka inovací velmi zásadní, a především pak otázka, 

co má ze strany státu na jejich přijímání skutečný vliv. U kulturní diplomacie je možné 

pozorovat prolínání státní agendy s prvky soukromé sféry. Je pro ni typická otevřená 

agenda, do které vstupuje celá řada aktérů, kteří do ní přinášejí zkušenosti z různých 

prostředí a oborů, a tím ji výrazně obohacují. Právě tato otevřenost okolnímu prostředí 

 

1 Jacob Torfing, Collaborative Innovation in the Public Sector (Washington DC: Georgetown University 

Press, 2016), 28. 
2 Jiyao Chen, Richard M. Walker, a Mohanbir Sawhney, „Public service innovation: a typology“, Public 

Management Review 22, č. 11 (2020),1683–1684. 
3 Nuttaneeya Torugsa a Anthony Arundel, „Complexity of innovation in the public sector: A workgroup-

level analysis of related factors and outcomes“, Public Management Review 18, č. 3 (2016), 393. 



 

 

5 

může být velkým motivátorem k přijímání inovací. Z této podstaty kulturní diplomacie se 

dá konstatovat, že je pro státy nutné se neustále přizpůsobovat změnám a novým trendům 

v jejím vedení. Je proto možné mluvit o vysoce konkurenčním prostředí, kde státy svádějí 

neustálý boj o pozitivní ohlasy a pozornost u zahraničního publika.4 A proto pohotová 

reakce v přijímání změn a inovací znamená velkou výhodu pro daný stát v jejím vedení. 

V neposlední řadě neustálá interakce s veřejností je také silným pojítkem s nutností 

inovovat a přinášet stále nové myšlenky do jejího vedení. Tímto se státy snaží reagovat na 

poptávku publika.  

Dobré vedení kulturně-diplomatické agendy je pro zemi velmi důležité, protože 

kultura je neodmyslitelnou součástí každého státu. Všichni občané země se nějakým 

způsobem zapojují do její tvorby. V tomto případě se nemluví jen o kultuře v užším slova 

smyslu, kam patří umění, divadlo nebo hudba. Kultura pojatá v širším významu hraje též 

významnou roli. Patří do ní cokoliv, co danou společnost spojuje, a tím pádem odlišuje od 

ostatních. V podobném duchu se proto řídí i kulturní diplomacie. Během svých akcí 

představuje nejen známé umělce a jejich díla, ale také zvyky a tradice dané země, které 

mohou být pro občany jiné státnosti neznámé nebo nové.5 Na kulturní diplomacii státy 

nahlížejí nejčastěji jako na nástroj vytvořený nejen za účelem přesvědčení zahraničního 

publika, ale především také jako na nástroj vzájemného porozumění mezi dvěma národy 

a smazávajícího předsudky, které k sobě mohou jak jednotlivci, tak celé společnosti 

navzájem mít.6 

Právě z tohoto důvodu se stala kulturní diplomacie nedílnou součástí zahraniční 

politiky státu a je jí věnováno stále více prostoru. Francie je považována za jednu ze zemí, 

kde byla kulturní diplomacie důležitým pilířem zahraniční politiky už od 19. století. 

Založení prvního kulturně-diplomatického institutu Alliance Française na konci 19. století 

ji řadí mezi země, kde vznikaly kořeny jejího moderního pojetí.7 Státy ji začaly využívat 

k dosažení určitých zahraničněpolitických cílů, jako je stabilita, hegemonie nebo 

 

4 Jozef Bátora, „Public Diplomacy Between Home and Abroad: Norway and Canada“, The Hague Journal of 

Diplomacy 1, č. 1 (2006): 58-59. 
5 Boštjan Udovič a Ana Podgornik, „Cultural Diplomacy of Slavic European Union Member States: A Cross-

country Analysis“, Baltic Journal of European Studies 6, č. 2 (2016): 120. 
6 César Villanueva R., „Theorizing cultural diplomacy all the way down: a cosmopolitan constructivist 

discourse from an Ibero-American perspective“, International Journal of Cultural Policy 24, č. 5 (2018): 

682. 
7 Erik Pajtinka, „Cultural Diplomacy in Theory and Practice of Contemporary International Relations“, 

Politické vedy/Political Sciences 17, č. 1 (2014): 97. 
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bezpečnost.8 Většina akademiků proto Francii řadí mezi největší hráče na tomto poli. Patří 

tam nejen díky své globální síti kulturních center po celém světě, ale také dlouhé historii 

zapojení do kulturně-diplomatické tvorby.9 

Za silné hráče se považují především země západní Evropy. Nejen Francie, ale 

například i Velká Británie nebo Španělsko jsou významnými aktéry. Česká republika, na 

rozdíl od Francie disponuje daleko menšími kapacitami pro tvorbu kulturní diplomacie, ať 

ze strany personálních tak finančních možností. Navíc Českou republiku stejně jako 

většinu středoevropských států výrazně ovlivnilo období komunismu. Kulturní diplomacie 

v tomto období měla svoji přesně formulovanou roli, která se však od té současné 

diametrálně odlišuje. Proto je možné o plnohodnotné kulturní diplomacii mluvit až se 

vznikem samostatné České republiky.10 Pro Česko byla v této době velmi důležitá 

a nepostradatelná. Později při vstupu do Evropské unie se snažily všechny slovanské 

a postkomunistické státy, tedy nejen Česká republika, bojovat s předsudky, které k nim 

mohly mít všechny západoevropské země.11 Předsudky se především týkaly období 

komunismu a celkové neznalosti tradic a zvyků této části Evropy. Bývalé komunistické 

země se proto jejím prostřednictvím snažily přeformovat svoji mezinárodní image tak, aby 

se z bývalé komunistické země staly důležitými aktéry na mezinárodním poli. Období 

komunismu ovlivnilo i přijímání inovací a administrativní tradici České republiky. Právě 

radikální změny ve vedení veřejné správy, jako nastolení komunismu a jeho pád, umožňuje 

těmto postkomunistickým státům lépe reagovat na změny a přijímat nové inovace.12 Z toho 

je patrná výhoda oproti Francii. Ta však na druhou stranu může těžit ze své historické 

zkušenosti s vedením kulturní diplomacie. 

Z výše zmíněného krátkého vhledu do historie kulturní diplomacie obou států je 

patrné, že procházela a stále prochází změnami ovlivněnými okolním prostředím. 

Přistupovalo se k ní jinak během 19. století, kdy byl kladen důraz na kulturní 

 

8 Kim Hwajung, „Bridging the Theoretical Gap between Public Diplomacy and Cultural Diplomacy“, The 

Korean Journal of International Studies 15, č. 3 (2017): 303. 
9 Dimitra Kizlari a Kalliopi Fouseki, „The Mechanics of Cultural Diplomacy: A Comparative Case Study 

Analysis from the European Context“, The Journal of Arts Management, Law, and Society 48, č. 2 (2018): 

135. 
10 Eliška Tomalová, Kulturní diplomacie: Francouzská zkušenost (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 

2008), 39. 
11 Udovič a Podgornik, „Cultural Diplomacy of Slavic European Union Member States: A Cross-country 

Analysis“, 118. 
12 Jan-Hinrik Meyer-Sahling a Kutsal Yesilkagit, „Differential Legacy Effects: Three Propositions on the 

Impact of Administrative Traditions on Public Administration Reform in Europe East and West“, Journal of 

European Public Policy 18, č. 2 (2011): 316–317. 
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nacionalismus. Diplomacie se v tomto období vedla především směrem oslavujícím 

kulturní vyspělost národa, kterou zastupoval důraz na samotný jazyk státu a následně na 

vzdělání. Naopak ve druhé fázi, trvající od první světové války do druhé světové války, 

byla součástí kulturní diplomacie státní propaganda šířená kulturou.13 Třetí fáze začínající 

s koncem druhé světové války je již více podobná vedení kulturní diplomacie známé 

v současnosti. I v této době byla viditelná neustálá soutěž mezi státy, především pak mezi 

Západem a Východem. Na druhou stranu tuto výměnu nelze srovnávat s meziválečnou 

propagandou. V této době se více rozšiřoval koncept kultury, který zahrnoval i větší 

pochopení kulturní diverzity světa. Poslední fáze je spojována s pádem komunistických 

režimů. Charakteristikou této fáze je zapojení většího počtu státu do vedení globální 

kulturní diplomacie. Již nejde jen o její vedení elitními zeměmi, jako jsou Francie, USA, 

Sovětský svaz. S pádem komunismu se mluví o celkovém rozdrobení této scény.14 Z toho 

se dá usuzovat, že radikální změny ve vedení kulturní diplomacie byly ovlivněny 

významnými proměnami ve společnosti, jako je začátek první světové války nebo pád 

komunismu ve střední a východní Evropě. 

Časté změny v kulturní diplomacii ovlivněné okolním prostředím se promítají do 

všech jejich rovin, například do akcentovaných témat, aktérů zapojujících se do jejího 

vedení nebo se projevují i v rámci interních změn ovlivňujících její poslání. S ohledem na 

změny uskutečněné v současnosti se nejčastěji mluví o nové veřejné diplomacii.15 Jsou do 

ní zakomponováni noví aktéři, technologické změny i jiná nová témata, která se 

v minulých letech neobjevovala. Jedná se o jiný způsob, jak nahlížet na diplomacii 

a s kulturní diplomacií toho má hodně společného, například obě diplomacie se zaměřují 

na veřejnost. Ta je ve veřejné i kulturní diplomacii klíčová, a proto se postupy obou 

diplomacií mohou prolínat. Avšak od jejího prvního teoretického zarámování uběhlo více 

než patnáct let. V současném globalizovaném světě, kdy se každým rokem technologický 

vývoj posouvá mílovými kroky vpřed, je to velmi dlouhá doba, během které se událo 

značné množství změn a ty je nutné zakomponovat do tvorby kulturní diplomacie. Tyto 

změny mohou pozměnit kulturně-diplomatickou agendu na tematické úrovni, na úrovni 

aktérů nebo mohou přinést změnu interní. V diplomové práci je kladen důraz na inovace 

 

13 Gregory Paschalidis, „Exporting national culture: histories of Cultural Institutes abroad“, International 

Journal of Cultural Policy 15, č.3 (2009): 277–281. 
14 Ibid., 282–285. 
15 Jan Melissen, The new public diplomacy: Soft power in International Relation (New York: Palgrave 

Macmillan, 2005). 
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projevující se směrem navenek, je na ně nahlíženo jako na změny orientující se na 

veřejnost.16 Nedbá se tedy na systémové změny uvnitř samotné organizace.  

Otázka inovací a jejich efektivního implementování je v diplomové práci ukázána 

na jednom konkrétním sektoru – v tomto případě na kulturní diplomacii jako zajímavém 

případu, kde se prolínají prvky soukromé sféry se státním sektorem. S ohledem na rozdílný 

vývoj české a francouzské kulturní diplomacie je proto možné se ptát, jak si tyto dva státy 

s novými skutečnostmi poradily a zdali se jim dokázaly přizpůsobit.  

Cíl práce a zkoumané subjekty 

Cílem této diplomové práce je proto zodpovědět hlavní výzkumnou otázku, která 

zní: „Jaké jsou a v čem spočívají zásadní rozdíly v inovacích kulturně-diplomatické agendy 

Francie a České republiky ve zkoumaném období?“ Pro takto definovanou otázku je 

nejprve stěžejní zjistit inovační potenciál daných zemí, následně identifikovat samotné 

inovace v kulturní diplomacii a poté zjistit, zdali v daném časovém období skutečně 

proběhly. Poznatky z teoretické části daly vznik následující hypotéze. Administrativní 

tradice České republiky a od toho odvíjející přístup státu ke kulturním institutům ukazuje, 

že kulturní instituty těží z větší autonomie, než je tomu v případě Francie. Navíc jelikož 

autonomie dané instituce je identifikována jako jeden z klíčových faktorů hladkého 

přijímání inovací je možné předpokládat, že pro Českou republiku bude snazší 

implementovat inovace v praxi. Jak je zmíněno výše, definice inovací ve veřejném sektoru 

je značně nejasná, proto při jejich identifikaci se vychází z jejich obecné definice a také ze 

samotného případu kulturní diplomacie, kde dojde k rozlišení radikálních změn, které 

v daném časovém období proběhly. Primárním cílem práce je tedy pojmenovat typy 

inovací a přispět proto k jejich výzkumu ve státní správě a diplomacii. Diplomová práce 

neřeší proces předcházející jejich přijetí. Důraz je kladen na výzkum jejich typů a také 

faktorů, které mohly ovlivnit inovační potenciál země. Jinak řečeno je stěžejní postihnout 

schopnost státu přijímat inovace a ukázat tuto schopnost na již zavedených inovacích 

v kulturní diplomacii. 

Diplomová práce je koncipovaná jako komparativní případová studie založená na 

výzkumu dvou odlišných případů – Francie a České republiky se zaměřením na kulturní 

instituty jako na aktéry kulturní diplomacie. V případě Francie se jedná o Francouzský 

institut v Praze (dále jako FI), Českou republiku zastupuje České centrum v Paříži (nadále 

 

16 Chen, Walker, a Sawhney, „Public service innovation: a typology“, 1683–1684. 
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ČC). Tyto případy jsou vybrány z několika důvodů. Z předběžného teoretického výzkumu 

je patrné, že každá země má odlišnou administrativní tradici a od toho se odvíjí přístup 

státu ke kulturní diplomacii a kulturním institutům. Tyto faktory tedy mohou ovlivnit 

inovační potenciál země. Navíc, jak je v úvodu nastíněno, Česká republika oproti Francii 

s kulturní diplomacií má daleko menší zkušenosti. Francie je na tomto poli brána za 

velkého hráče s dlouholetou praxí, zatímco Česká republika je na tomto území stále 

nováčkem. Přesto oba státy spojují vzájemné dlouhotrvající kulturně-diplomatické 

vztahy.17 Z toho se dá usuzovat, že zájem o implementace inovací je velký u obou států, 

jelikož ani jedna ze zemí nechce ztratit svoji pozici ve druhé zemi v působení na poli 

kulturní diplomacie. 

V diplomové práci je nadále důležité zohlednit časové období, ve kterém je 

výzkum prováděn. Jako výzkumné období je vybraný časový úsek ohraničený roky 2015 

až 2019. Toto pětileté období je navrženo z několika důvodů. Jelikož se tato práce zabývá 

inovacemi a moderními trendy, je nutné vybrat co nejaktuálnější časový úsek, kde by bylo 

dobře viditelné, zdali státy k implementaci inovací přistoupily či nikoliv. V ustanovení 

časového úseku nebylo jednoduché najít společný mezník jak pro FI, tak pro ČC. Každý ze 

států pracuje s odlišným politickým kalendářem, a proto v přijímání důležitých dokumentů 

pro kulturní diplomacii není možné najít společný bod. Podobně se nedá určit žádný 

výrazný mezník, který by měl vliv na tvorbu kulturní diplomacie a jejich akcí. 

V návaznosti na tyto odlišnosti bylo tedy nutné přistoupit k záměru soustředit se na 

současnost a inovace zkoumat z pohledu posledních pěti let činnosti kulturních institutů. 

Vhodnější by proto bylo vybrat roky 2015–2020, tím by práce byla opravdu zaměřená na 

to nejaktuálnější období, avšak roky 2020 a 2021 nejsou do výzkumu zahrnuty v důsledku 

covidové pandemie, která radikálně změnila tvorbu kulturní diplomacie, a většinu akcí 

přesunula do online prostředí. S čímž se instituty v minulosti nesetkaly, a proto by byl od 

začátku patrný výsledek. U takto definovaného výzkumu je nutné upřesnit vůči čemu se 

inovace poměřují. Jde spíše o to postihnout dlouhodobé trendy, které jsou v kulturní 

diplomacii již nějakou dobu známé. Pokud je nějaká inovace identifikována v roce 2015 

neznamená to, že v roce 2014 v agendě přítomná nebyla. Samozřejmé je, že ve výzkumu se 

mohou vyskytnout inovace, které se v daném časovém období objevily poprvé, přesto 

 

17 François Chaubet, „Rôle et enjeux de l’influence culturelle dans les relations internationales“, Revue 

internationale et stratégique 1, č. 89 (2013): 95-96. 
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pokrok je postupný a stejně tak i přijímání inovací. Jde proto spíše o poskytnutí úhlu 

pohledu, jak obecně nahlížet na inovace v kulturní diplomacii a identifikovat jejich typy. 

Pro získání dat jsou využity dvě metody. První z nich je vedení 

polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky kulturních institutů. Druhou využitou 

metodou je obsahová analýza primárních zdrojů. V tomto případě koncepčních materiálů 

a webových stránek institutů, kde se nachází důležité informace zveřejněné o proběhlých 

akcích. Na základě těchto informací je možné identifikovat, zdali byla do akce 

zakomponována inovace, či nikoliv (více o použití metod a postupu analýzy viz kapitola 4 

Výzkumný rámec a metodologie).  

Použité zdroje 

Diplomová práce vychází z primárních a sekundárních zdrojů. Sekundární zdroje 

využité především v teoretické části jsou akademické články, přehledové publikace a jiné 

monografie. Přehledových publikací napsaných na téma inovací nebo kulturní diplomacie 

je menší množství. Akademické články je však velmi dobře zastoupily. Primární zdroje 

jsou využity především v empirické části, ty se dělí na rozhovory a na koncepční a interní 

dokumenty. 

Akademické články o kulturní diplomacii se zaměřují jak na lepší teoretické 

ukotvení konceptu, tak i na jeho převedení do praxe. V rámci teorie je pro tuto práci 

stěžejní článek pojednávající o nové kulturní diplomacii. Autor v něm poukazuje na 

„mezeru“ mezi veřejnou a kulturní diplomacií. Nejenže se dopodrobna zabývá oběma 

koncepty a vysvětluje je z různých pohledů, ale především ukazuje, jak je v současné době 

nepostradatelné se na oba koncepty dívat z širší perspektivy.18 

Kromě teoretických článků a knih jsou pro diplomovou práci podstatné i odborné 

články vztahující se ke konkrétním příkladům. U těch novějších, které jsou použity i v této 

práci, je kladen důraz na současné výzvy kulturní diplomacie a jak těmto výzvám státy 

čelí.19 Na základě toho je možné rozlišit velmi obsáhlá témata, kterými se akademici 

zabývají, těmi jsou jak nové trendy, tak noví aktéři diplomacie. Článek Kima Hwajunga 

poukazuje na stále rostoucí vliv soukromého sektoru na toto odvětví.20 Některé další 

 

18 Hwajung, „Bridging the Theoretical Gap between Public Diplomacy and Cultural Diplomacy“, 293–326. 
19 Dorota Jurkiewicz-Eckert, „The Polska Brand as a Challenge for Polish Cultural Diplomacy: Old 

Determinants, New Strategies“,Yearbook of Polish European Studies, 17 (2014): 259-292. 
20 Kim Hwajung, „Multi-Stakeholders in Public and Cultural Diplomacies as Seen through the Lens of 

Public-Private Partnerships: A Comparative Case Study of Germany and South Korea“, Journal of 

Contemporary Eastern Asia 17, č. 1 (2018). 
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články se dají považovat za přehledové. Snaží se obecně identifikovat všechny nové trendy 

v kulturní diplomacii. Z toho nicméně vyplývá, že se nezabývají podrobným popisem 

a analýzou jednoho konkrétního trendu, ale snaží se postihnout všechny.21 Typem 

takového článku je příspěvek od Luciana Jory, který je v identifikaci nových trendů 

a v kulturní diplomacii velmi nápomocný. 

S novými trendy souvisí i literatura pojednávající o inovacích. Proto bylo nezbytné 

podívat se na ně jako takové. V této části bylo stěžejní vyhledat články zabývající se 

inovacemi v ekonomice a v byznysu. Ty dopomohly dokreslit obraz, co vlastně představují 

a jak je definovat. Nejčastěji jsou spojovány se soukromým sektorem a technickým 

zaměřením.22 U veřejného sektoru je toto téma méně obvyklé, avšak v poslední době jsou 

inovace i v tomto sektoru stále častěji tématem různých akademických výzkumů a článků, 

kde je možné mimo jiné narazit na jejich typologii a klasifikaci.23 Podle Kennetha Kahna 

je možné z typologií napsaných pro soukromý sektor vycházet i ve veřejném sektoru.24 

Právě články zaměřené na veřejný sektor ukazují na jejich nezanedbatelný význam 

v mezinárodním prostředí. Inovace slouží jak ke kolaboraci mezi státy, tak i k soutěžení 

mezi nimi, což je patrné i na kulturní diplomacii.25  

K definování inovací je velmi nápomocná kapitola knihy Chinese politics and 

international relations: innovation and invention zabývající se Konfuciovým institutem, 

kde ho autor klasifikuje jako inovativní nástroj zahraniční politiky Číny. Tato kapitola 

přesně definuje, co inovace jsou a jak na ně nahlížet v prostředí kulturní diplomacie.26 

V akademickém diskurzu se objevují přehledové články snažící se o kategorizaci všech 

faktorů zlepšující jejich přijímání i brzdící inovační potenciál dané země.27 Na základě 

toho jsou identifikována kritéria ovlivňující přijímání inovací v kulturní diplomacii. 

Vychází se především z poznatků aplikovatelných na celý veřejný sektor, které jsou poté 

použity na veřejné organizace, mezi ty se mohou řadit právě i kulturní instituty. Velmi 

 

21 Lucian Jora, „New Practices and Trends in Cultural Diplomacy“, Institute of Political Sciences and 

International Relations, Romanian Academy 10, č. 1 (2013). 
22 Karel Müller, Inovace – vědění – instituce: k výzvám současné doby (Karolinum, 2017), 44. 
23 Chen, Walker, a Sawhney, „Public service innovation: a typology“. 
24 Kenneth B. Kahn, „Understanding Innovation“, Business Horizons 61 (2018). 
25 Jos Leijten, „Innovation policy and international relations: directions for EU diplomacy“, European 

Journal of Futures Research 7, č. 4 (2019): 2. 
26 Nicola Horsburgh, Astrid Nordin, a Shaun Breslin, Chinese politics and international relations: innovation 

and invention (New York: Routledge, 2014), 125. 
27 Torugsa a Arundel, „Complexity of innovation in the public sector: A workgroup-level analysis of related 

factors and outcomes“. 
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přínosným zdrojem se ukázal článek Richarda Bingmana. Ten definuje model ukazující 

přijímání inovací veřejnými organizacemi.28 

Některé články o inovacích se zabývají i předpokladem, že kapacita státu 

implementovat do praxe inovativní politiku závisí na samotných znacích země, jako je 

například administrativní tradice státu. Autor Peter Hall v článku definoval tři strukturální 

faktory mající vliv na kapacitu státu inovovat.29 Pro kategorizaci administrativních tradic, 

jejich popisu, definic a znaků je přínosná kniha Tradition and Public Administration od 

autorů Martina Paintera a B. Peterse.30 Pokud se zaměříme konkrétněji na porovnání 

administrativních tradic a určení jejích znaků ve dvou zkoumaných zemích, Francii 

a České republice, je nutné podotknout, že Francie a její administrativní tradice je tématem 

mnohých přehledových studií a článků, zatímco České republice je prostoru věnováno 

podstatně méně. Podobný problém je patrný i při snaze o institucionální ukotvení kulturní 

diplomacie v obou zemích. Francii je věnováno v zahraničních publikacích o mnoho více 

prostoru než České republice. Ze zahraničních článků zabývajících se Českou republikou 

je nutné vyzdvihnout především článek Cultural Diplomacy of Slavic European Union 

Member States: A Cross-country Analysis.31 Ten popisuje kulturní diplomacii slovanských 

zemí, jejich přístupy k nim a čím se liší od jiných evropských států. 

Srovnávací a přehledové články jsou využity i při popisu přímo se vztahující 

k samotným státům. Erik Pajtinka ve svém článku Cultural Diplomacy in Theory and 

Practice of Contemporary International Relations komparuje institucionální modely 

kulturní diplomacie v praxi vybraných států. Poukazuje v něm na rozdíly ve vedení 

diplomacie na samotném přístupu ze strany státu k ní. Do své analýzy zahrnuje jak kulturní 

instituty, tak další aktéry zapojující se do jejího výkonu.32  

Na podobné téma je napsaný článek The Mechanics of Cultural Diplomacy: 

A Comparative Case Study Analysis from the European Context. Jeho ústředním motivem 

je komparativní analýza národních kulturních institutů vybraných států. Stejně jako 

u článku Pajtinky, i zde je zkoumáno, jaký vliv má stát na instituty, a představuje různé 

 

28 Richard D. Bingham, „Innovation, Bureaucracy, and Public Policy: a Study of Innovation Adoption By 

Local Government“, Western Political Quarterly 31, č. 2 (1978). 
29 Peter A. Hall, „Policy Innovation and the Structure of the State: The Politics-Administration Nexus in 

France and Britain“, The Annals of the American Academy of Political and Social Science 466 (1983): 44. 
30 Martin Painter a B. Peters, Tradition and Public Administration (London: Palgrave Macmillan, 2010). 
31 Udovič a Podgornik, „Cultural Diplomacy of Slavic European Union Member States: A Cross-country 

Analysis“. 
32 Pajtinka, „Cultural Diplomacy in Theory and Practice of Contemporary International Relations“. 
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verze instrumentalizace.33 Tyto články jsou velmi nápomocné v ukotvení institucionálního 

charakteru kulturní diplomacie u Francie a České republiky. Navíc dokazují, že 

v evropském kontextu neexistuje jen jeden jediný model, jak ji chápat. Nejvíc se to 

projevuje právě v přístupu států k národním kulturním institutům, na které je zpravidla 

nahlíženo jako na příspěvkové organizace Ministerstva zahraničí. Právě fungování 

a provoz těchto agentur je tématem článku Exporting national culture: histories of Cultural 

Institutes abroad. Autor se v něm snažil popsat lokální specifika kulturních institutů, a 

zasadit je do historického kontextu.34 

V diplomové práci jsou využity i primární zdroje. Původním cílem bylo informace 

potřebné k empirické části získat na základě polostrukturovaných rozhovorů s vedoucími 

pracovníky ČC v Paříži a FI v Praze.35 Z rozhovorů, které proběhly, však nešlo využít 

všechny informace, a proto se staly především doplňkovým zdrojem. A tak bylo nutné 

využít i jiné primární zdroje. Mezi ty se počítají koncepční materiály nalezené na stránkách 

institutů. U ČC se jednalo především o Výroční zprávy a Strategie Českých center, FI na 

rozdíl od toho mohl nabídnout méně materiálů. Stěžejní jsou strategické dokumenty 

Contrat d’objectif et de moyens a dokument komentující strategii francouzské kulturní 

diplomacie na dalších deset let. Stejně jako u ČC i FI vydává přehledový dokument 

rozebírající uskutečněné akce v uplynulém roce nazvaný Rapports d'activité, ale podobně 

jako u českého případu, i francouzský dokument se vztahuje k činnosti kulturních institutů 

obecně a není tedy zaměřený na konkrétní institut. Při identifikaci inovací se vycházelo 

z informací zveřejněných o akcích institutů v archivu program na webových stránkách ČC 

i FI. Archiv FI však nepokrýval celé časové období, a proto bylo nutné akce prvních dvou 

zkoumaných let vyhledat na facebookovém profilu FI. 

Diplomová práce se snaží o obecný popis inovačních trendů v kulturní diplomacii. 

Identifikované inovace se mohou promítat i v jiných zemích, avšak je nutné brát zřetel na 

teritoriální specifikace dané země. Důležitou devizou práce je i obecnější zasazení inovací 

a změn do tvorby kulturní diplomacie. Přesto je nutné poukázat i na úskalí práce 

s koncepty inovace a kulturní diplomacie. Jak je výše zmíněno, inovace jsou velmi široký 

 

33 Kizlari a Fouseki, „The Mechanics of Cultural Diplomacy“. 
34 Paschalidis, „Exporting national culture: histories of Cultural Institutes abroad“. 
35 Etika výzkumu určuje, že jsou respondenti udržováni v anonymitě. Na základě toho jsou v poznámkovém 

aparátu označováni jako Respondent – ČC v Paříži, nebo Respondent 1–3 – FI v Praze podle organizace, 

ve které pracují, a na jejíž chod jim byly kladeny otázky. Všichni respondenti byli na začátku rozhovoru 

seznámeni s cílem výzkumu a souhlasili se zveřejněním poskytnutých informací 
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pojem, který není přesně vymezený, o to víc toto tvrzení platí pro veřejný sektor. Proto je 

nutné si v práci stanovit kritéria pro definici inovací v kulturní diplomacii, které se snažily 

aspoň o jejich částečné vymezení. Podobný problém je možné nalézt i v konceptu kulturní 

diplomacie, který je také značně široky a zastřešuje velké množství aktivit. 

Struktura práce 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části jsou 

představeny relevantní teorie a koncepty. Nejprve se práce věnuje inovacím, jejich definici, 

kategorizaci, a především jejich roli ve veřejném sektoru. Na to navazuje oddíl komentující 

inovační potenciál veřejných organizací, zde jsou definovány jak překážky bránící 

přijímání inovací, tak faktory je podporující. Druhý úsek teoretické části vymezí kulturní 

diplomacii, definuje důležité koncepty spojené s kulturní diplomacií, jako jsou měkká moc 

nebo nová veřejná diplomacie. Nejvíce prostoru je věnováno kulturní diplomacii, 

především jejímu teoretickému ukotvení i jejímu místu ve státem vedené praxi. Další část 

se zaměří na propojení inovací s kulturní diplomacií. Představí se zde mechanismy kulturní 

diplomacie, které lze považovat za inovativní. Tato část vychází jak z konceptu nové 

veřejné diplomacie, tak i z relevantních současných trendů objevujících se při tvorbě 

kulturně-diplomatických akcí. 

Druhá, praktická část, se již zabývá samotným výzkumem obou států. Nejdříve se 

výzkum zaměří na Francii, pak následuje Česká republika, a nakonec dojde k finálnímu 

srovnání obou států. Nejprve je u každého státu zvlášť zkoumán inovační potenciál dané 

země, tedy do jaké míry je stát schopný inovovat a jak se tato schopnost odráží v praxi 

kulturní diplomacie a kulturních institutů. Další oddíl se přímo zaměří na kulturní instituty 

dané země a přijímání inovací v tvorbě kulturně-diplomatických projektů. Na základě 

zkoumaných koncepčních dokumentů se ukáže, ke kterým inovacím by mělo v institutech 

docházet. A následný výzkum samotných akcí potvrdí, zdali k nim doopravdy došlo. Tento 

výzkum je veden u každé země/ kulturního institutu zvlášť. V závěrečné části dojde 

k finálnímu srovnání obou institutů, kde se ukáže, jestli má administrativní tradice 

a institucionální ukotvení kulturní diplomacie vliv na přijímání inovací (více o struktuře 

praktické části viz kapitola 4 Výzkumný rámec a metodologie). 
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Teoretická část 

1 Inovace 

Inovace nejsou novým fenoménem. V lidském chování je již od pradávna 

zakořeněno hledání stále nových způsobů, jak něco vylepšovat, nebo provádět naprosto 

novým způsobem. V posledních letech je tedy o ně možné spatřit velký nárůst zájmu. 

Pozornost jim věnovaná se rozšířila do nejrůznějších vědeckých disciplín. Použití tohoto 

pojmu je typické jak pro manažery a ředitele velkých firem, tak je možné jej stále častěji 

zaznamenat ve slovníku politiků i obyčejných lidí. Již v začátcích výzkumu byl kladen 

důraz na roli inovací v ekonomických a sociálních proměnách, proto byla spousta 

vědeckých publikací založená na nutnosti je studovat z různých perspektiv. To dokazuje, 

že žádná vědecká disciplína se nezabývá všemi jejich aspekty. Pro studium tohoto 

fenoménu je tedy nutné kombinovat znalosti z několika vědních oborů.36 

Od začátku byl tento pojem v sociálních vědách především spojován s ekonomií 

a ekonomickou teorií. První, kdo se otázkou ekonomických změn plně zabýval, byl 

ekonom a politolog Josef Schumpeter. Ten se stal důležitým autorem, který jako první 

vytvořil teoretický rámec, jak je na ně možné nahlížet.37 Jeho vědecký výzkum je 

charakteristický pro první polovinu 20. století, kdy zkoumal vztah mezi ekonomikou 

a technikou. A právě proto se začal stále častěji zajímat o inovace a jejich vznik. O půl 

století později je tento nový pojem nadále aktuální a hojně rozšířený. Tudíž stále více 

proniká do širší vědecké debaty. Již se nedá mluvit jen o spojení 

s technicko-ekonomickými tématy jako jedinými formami inovací. Koncept přebírají 

i další sociálně vědní obory, a proto se inovace dostávají do výzkumu veřejného sektoru či 

sociologie. Příkladem vzrůstajícího zájmu o tento pojem je kniha historika Benoît Godina 

zajímající se o historický vznik tohoto konceptu.38 V oboru ekonomie jsou inovace často 

spojovány s jejich materiálním charakterem. To se změnilo se sociologickým přístupem. 

Někteří autoři se začali zajímat o vztah inovací se změnou v uspořádání moderních 

společností. Ve svých výzkumech se snaží identifikovat faktory spojené se sociálními 

 

36 Müller, Inovace – vědění – instituce: k výzvám současné doby, 44. 
37 Ibid., 16. 
38 Benoît Godin, L’innovation sous tension: Histoire d’un concept (Québec: Les Presses de l’Université 

Laval, 2017). 
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přeměnami, ale i faktory bránící sociálním změnám. Tento výzkum studuje sociální 

inovace, a na rozdíl od těch technicko-ekonomických zaštiťuje i jejich nemateriální 

charakter. Především se zabývá výraznými sociálními přeměnami, které proměňují 

charakter soudobých společností.39 

1.1 Definice inovací 

V začátcích odborného zájmu byly inovace nejčastěji spojovány s pojmy jako je 

„objev“ nebo „vynález“. Avšak u tohoto porozumění je nutné zdůraznit, že se jedná spíše 

o technické pojmy, které již se současným pojetím mají pramálo společného. Přesto 

ukazují jakousi základní charakteristiku, co inovace vlastně znamenají a s čím se spojují. 

Výše zmíněné pojmy dokazují, že od začátku byl tento koncept nejčastěji charakterizován 

jako „změna“. Pokud se mluví o tom, že se něco změnilo, znamená to, že stav věcí je jiný, 

než jaký byl dříve. Jelikož ne každá změna se rovná inovaci, začali někteří autoři mluvit 

spíše o rozvoji. Na rozdíl od změny, má rozvoj jasně danou pozitivní konotaci. Pokud se 

tedy mluví o rozvoji, z kontextu je patrné, že se daná věc vyvinula k lepšímu.40 Z tohoto 

krátkého vhledu do sémantiky slova se dá vyvodit, že inovace mají vždy pozitivní 

charakter. Pokud se tedy mluví o tom, že je něco inovativní, znamená to, že je to všemi 

chápáno jako něco, co zlepší současný stav věcí. Navíc se to liší od způsobu, kterým to 

bylo dosud prováděno.41 Kromě toho do definice konceptu patří také fakt, že pokud se 

odkazuje na inovace, míní se tím, že daná změna je ihned implementována do praxe tak, 

aby co nejdříve přinášela vylepšení stávajícího procesu.42 Avšak u této části definice je 

nutné dodat důležitou informaci připomínající, že inovace jsou nepředvídatelné a jejich 

přijetí se nemusí rovnat automaticky úspěchu. Je to komplexní proces, který v nějakých 

případech může skončit i značným nezdarem.43  

Na základě tohoto teoretického ukotvení je možné inovace definovat dvěma 

způsoby. Zaprvé je v daném kontextu možné mluvit o tvorbě nových věcí a zadruhé se dají 

chápat jako provádění již známých věcí novým způsobem.44 Z druhého pojetí, ke kterému 

se přikláněl i Schumpeter, je možné usuzovat, že v inovacích nejde jen o tvorbu nových 

 

39 Jiří Loudín, „Sociální inovace: doba hledání a tříbení“, Teorie vědy 37, č. 1 (2015): 98. 
40 Torfing, Collaborative Innovation in the Public Sector, 28. 
41 Leijten, „Innovation policy and international relations: directions for EU diplomacy“, 2. 
42 Torfing, Collaborative Innovation in the Public Sector, 29. 
43 Ibid., 30. 
44 Chen, Walker, a Sawhney, „Public service innovation: a typology“, 1683–1684. 
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věcí. Velmi důležitou roli hraje i přetváření nebo doplňování věcí již známých. To je mimo 

jiné i důležitým činitelem ve výzkumu inovací na poli kulturní diplomacie. Kulturní 

diplomacie je v oblasti mezinárodních vztahů známá a již nějakou dobu etablovaná praxe. 

Není proto důležitá první část definice, kdy jde o tvorbu něčeho nového. Diplomová práce 

ve svém výzkumu klade důraz na druhou část definice, a proto určujícím výzkumným 

faktorem je pozorování toho, jak již známé věci a procesy jsou dělány novým způsobem.45 

Na začátku inovace je vždy nápad, který je postupně přetvářen v nový produkt či službu 

nebo může dopomoci ke zlepšení procesu. V souladu Schumpeterovy definice je možné 

mluvit o inkrementální inovaci (drobné změně) nebo o radikální inovaci (zásadní pro 

posun v daném odvětví).46 

Inovace zahrnují vytvoření nového tvůrčího postupu vyvolaného interakcí mezi 

daným subjektem a prostředím, ve kterém se pohybuje.47 V rámci diplomové práce je 

možné tento proces pozorovat ve dvou na sobě nezávislých rovinách. První z nich je 

vymezena na základě globálního měřítka. Inovace a globalizace jdou často ruku v ruce. Je 

velmi důležité zaznamenat, do jaké míry globalizace ovlivnila přijímání nových postupů 

v národních státech.48 Tento fenomén lze spatřit na příkladu nové veřejné diplomacie. 

Tento koncept se globálně šířil, a větší zapojení veřejnosti získalo na významu. Mnoho 

ministerstev se na základě toho rozhodlo tomuto konceptu dát ve svých strategických 

plánech více prostoru.49 

Z toho vyplývá, že přestože byly změny uvedeny do praxe na jiném místě nebo 

v jiné instituci, inovacemi stále zůstávají. Nezáleží tedy jen na samotném nápadu či 

postupu, důležitou roli hraje i kontext, ve kterém je daný nový proces přijímán.50 Toto 

tvrzení tedy souvisí s další rovinou, v níž je změny možné chápat a pozorovat, a tou je 

zkušenost daného státu a jak on sám vnímá nutnost inovovat. Ve výzkumech o inovacích 

ve veřejném sektoru pak bývá často zdůrazňováno, jak je změna vnímána samotnými 

tvůrci. Vědci mnohdy nechávají na samotných aktérech, aby posoudili, zdali je něco na 

 

45 Horsburgh, Nordin, a Breslin, Chinese politics and international relations: innovation and invention, 125. 
46 Charles W. Wessner, Best Practices in State and Regional Innovation Initiatives: Competing in the 21st 

Century (Washington, DC: National Research Council, 2013), 16. 
47 Ibid., 3. 
48 Ibid., 6. 
49 Elena Gurgu a Aristide Cociuban, „New Public Diplomacy and its Effects on International Level“, Journal 

of Economic Development, Environment and People 5, č. 3 (2016): 46. 
50 Torfing, Collaborative Innovation in the Public Sector, 31. 
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jejich procesu tvorby inovativní, či nikoliv.51 Jedná se tedy o subjektivní pohled samotného 

aktéra. Ten je brán ve výzkumech za relevantní, jelikož samotné vnímání změny odráží 

realitu.52 Na základě samotné definice inovací jsou v diplomové práci rozpoznány nové 

trendy a inovace v kulturní diplomacii.  

1.2 Klasifikace inovací 

V soukromém a veřejném sektoru existuje rozsáhlá variace typologií, jak na 

inovace nahlížet. Přesto všechny vychází z podobných informací.53 Často závisí na 

samotném autorovi, jak klasifikaci pojme. Zdali ve svém rozřazení půjde do podrobností, 

nebo bude pracovat s hlavními typy a rysy. Již Schumpeter ve svých výzkumech nastínil 

možnosti jejich klasifikace a rozdělil je na několik druhů. Ve své typologii se odrážel od 

předpokladu, že změny nemusí vycházet jen z nových objevů, ale mohou se opírat o již 

známé metody uvedené v novém kontextu.54 Podle Schumpetera je inovace dále možné 

chápat ve dvou rovinách. První z nich je zaměřená na výsledek, který zavedená změna 

přinesla. Druhá z nich se věnuje procesu, jehož úkolem je zajistit, aby daná proměna byla 

úspěšně implementována v praxi. 

Na základě uvedeného kontextu je tedy možné inovace dále dělit a klasifikovat. Pro 

představu, ty založené na výsledku kladou důraz především na finální výstup. Ten může 

prezentovat například nový produkt nebo službu předtím neznámou. Dále je možné 

předpokládat, že se změny založené na výsledku dále dělí. A to na inovace produktu, kdy 

je na trh uveden nový produkt předtím pro veřejnost neznámý. Druhou eventualitou je, že 

se již známý produkt vylepší. Další možností, jak nahlížet na změny založené na výsledku, 

je rozšíření výběru. To znamená, že se ke stávající nabídce přidá nový rozšiřující prvek. 

Přitom však zůstane minulý produkt stále v nabídce, jen bude vylepšený.55 Inovace 

založené na výsledku dále podporují změnu procesu. U této alternativy je možné 

předpokládat zavedení změn v metodice tvorby daného produktu nebo služby. Výsledek je 

 

51 Sandford Borins, The Challenge of Innovating in Government (Washington DC: IBM Center for The 

Business of Government, 2006), 9. 
52 Ramona Ţigănaşu, Gabriela Carmen Pascariu, a Peter Nijkamp, „Performance and Innovation in the Public 

Sector of the European Union Countries. An Analysis Based on the Dynamics of Perceptions, 2009–2016“, 

Transylvanian Review of Administrative Sciences, Special Issue 15 (2019): 97. 
53 Laurin Buchheim, Alexander Krieger, a Sarah Arndt, „Innovation types in public sector organizations: a 

systematic review of the literature“, Management Review Quarterly 70 (2020): 512. 
54 Müller, Inovace – vědění – instituce: k výzvám současné doby, 19. 
55 Kahn, „Understanding Innovation“, 454–455. 
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pak možné pozorovat například na rychlejším procesu tvorby nebo na snížení ceny služby. 

Třetí možností inovací výsledku je marketingová kampaň. Jejím úkolem je zdokonalit 

spojení se zákazníkem a snaha zlepšit propagaci nových či stávajících produktů a služeb. 

Cílem je taktéž vytvořit nebo zvýšit povědomí u veřejnosti o dané změně. Další typ 

zdokonalení se týká organizační (vnitřní) inovace. Tady se projevují novinky ve struktuře 

samotné organizace. Jedná se například o novou formu managementu podporující 

spolupráci mezi různými strukturami organizace, nebo snažící se vytvořit odlišné pracovní 

prostředí. To pak dokáže zlepšit celkové řízení firmy.56 Podobná vnitřní změna může být 

zaznamenána ve vedení organizace. V této podobě jsou implementovány nové metody 

správy organizace.57 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabulka č.1: Typologie inovací (Zdroj: Understanding Innovation).58 

 

Jak bylo uvedeno výše, důležitou rovinou, ve které je možné chápat a klasifikovat 

inovace, se staly kromě změny výsledku i nové metody v procesech. Ty se věnují způsobu, 

jakým ke změnám dochází, a snaží se, aby byly co nejúspěšnější a nejefektivnější. Tato 

rovina je daleko více zaměřená na samotnou tvorbu inovací: jako je jejich vznik, vyvíjení 

a finální doručení. Změny v procesech mají za úkol snížit rizika přijímání nových věcí 

a postupů a zvýšit tak jejich efektivitu.59  

Tato část diplomové práce představila klasifikaci spojovanou především se 

soukromým sektorem. Toto rozdělení je identifikováno podle zaměření dané změny. 

 

56 Ibid., 454–57. 
57 Torfing, Collaborative Innovation in the Public Sector, 36. 
58 Kahn, „Understanding Innovation“, 454–455. 
59 Ibid., 457–458. 
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V následující části je představena další možnost, jak je dále klasifikovat. Tím je například 

místo, kde se novinka projeví. Zdali se to týká vnitřní proměny (čili v samotném řízení či 

organizaci úřadu), nebo se projevuje navenek a je viditelná pro veřejnost.60 Tato 

klasifikace je rozšířenější u vědců zabývajících se inovacemi ve veřejném sektoru. Přesto 

výše popsaná klasifikace soukromého sektoru je pro výzkum tohoto konceptu důležitá. 

Vychází z ní spousta výzkumů zabývajících se i jinými odvětvími, než pouze tím 

technicko-ekonomickým.  

1.3 Inovace ve veřejném sektoru 

Nejčastěji je s markantnějšími změnami spojován soukromý sektor. Nejvíce se tedy 

ve vědeckých článcích a publikacích řeší proměny ve firmách, soukromých podnicích 

a společnostech. Až v několika posledních letech je možné pozorovat nárůst zájmu 

zaměřený na veřejný sektor. Důvodem, proč se tomu tak děje, je stále více sílící tlak na 

veřejné instituce ze strany občanů, aby se přizpůsobily novým trendům a také zefektivnily 

a zkvalitnily své služby.61 

Co se týká klasifikace typů a druhů inovací ve veřejném sektoru, většina 

akademiků vychází z rozdělení výše popsaného u soukromého sektoru (viz kapitola 1.2 

Klasifikace inovací), a to i přesto, že je více zaměřené na trh, zboží a služby, což 

neodpovídá charakteru veřejného sektoru. Přesto je nutné s tímto rozporem počítat a řada 

vědců z těchto klasifikací nadále čerpá.62 K této části je však nutné dodat, že mezi 

soukromým a veřejným sektorem existuje mnoho rozdílů, mezi které patří například 

rozdílné podmínky, překážky i prvotní motivace, proč daná instituce inovuje. Jako jednu 

z největších odlišností Jacob Torfing definoval hodnotu změny. Ve své typologii 

poukazuje na fakt, že v privátním sektoru přináší změna hodnotu jen soukromému subjektu 

v rámci jednoho ekonomického odvětví. Zatímco veřejné instituce investují do inovací pro 

vytvoření veřejně dostupné hodnoty pro všechny (například politické nebo sociální).63 

Nejčastěji je v akademických pracích využívána klasifikace, kde je kladen důraz na 

směr změny a na to, kde se finálně projeví. To se dělí na interní a externí orientaci. Mezi 

 

60 Chen, Walker, a Sawhney, „Public service innovation: a typology“, 1683–1684. 
61 Torugsa a Arundel, „Complexity of innovation in the public sector: A workgroup-level analysis of related 

factors and outcomes“, 393. 
62 Chen, Walker, a Sawhney, „Public service innovation: a typology“, 1674. 
63 Torfing, Collaborative Innovation in the Public Sector, 35. 
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interní orientaci ve veřejném sektoru se počítají transformace, jako je změna hlavního 

účelu nebo poslání instituce. Změna se také může projevit ve vedení a organizaci instituce. 

Další možností je představení nové služby, která může pomoci instituci v dosažení jejích 

cílů. Interní orientace vycházejí převážně z výzkumu zaměřeného na procesy přijímání 

inovací v soukromém sektoru. Vědci se zajímají o management, roli hlavních představitelů 

instituce i o lepší dosažení cílů instituce. Kvůli tomu, že se nejčastěji mluvilo o novinkách 

zaměřených na ekonomické cíle v soukromém sektoru, tak kladli vědci v začátcích 

výzkumu o veřejném sektoru větší důraz právě na interní inovace.64 

Avšak v posledních letech je stále častěji pozorovatelný nárůst zájmu o externí 

orientaci. Tento trend je možné vysvětlit několika aspekty. Prvním z nich je globalizace 

a vlna zájmu o komunikační a informační technologie.65 Další důvody na toto základní 

pojetí navazují. 

 Stát často přistupuje ke změnám v důsledku nutnosti spolupracovat napříč 

odvětvími. Současné problémy jsou natolik komplexní, že je mnohdy nutný i druhý pohled 

na věc. V rámci veřejného sektoru je také zaznamenaná stále aktivnější role občanů. 

Občané a uživatelé veřejných služeb chtějí být součástí dané politiky a hrát v ní větší roli. 

Tento fenomén je pozorovatelný i z druhé strany. Samotné veřejné instituce vyžadují po 

občanovi stále aktivnější roli.66 A co přesně přiřadit mezi externí orientace inovací? Patří 

mezi ně například tvorba nových partnerství a vzájemná spolupráce. To se pojí 

s aktivnějším využíváním informačních a komunikačních technologií sloužících k přenosu 

informací.67 V neposlední řadě je do externích inovací zařazen i vývoj nových koncepcí 

politiky zastávajících danou institucí. Tyto politiky mají často přímý dopad na občany.68 

 

64 Chen, Walker, a Sawhney, „Public service innovation: a typology“, 1679. 
65 James Pamment, „Digital diplomacy as transmedia engagement: Aligning theories of participatory culture 

with international advocacy campaigns“, New media & society 18, č. 9 (2016): 2046. 
66 Chen, Walker, a Sawhney, „Public service innovation: a typology“,1679. 
67 Ibid., 1679. 
68 Paul Windrum a Petr Koch, Innovation in Public Sector Services. Entrepreneurship, Creativity and 

Management (Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2008), 10. 
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 Tabulka č.2: Rozdělení inovací ve veřejném sektoru (Zdroj: Public service innovation: 

a typology).69 

 

Veřejný sektor a otázka, jak ho inovovat, se staly velmi důležitým tématem 

pronikajícím i do mezinárodních vztahů a diplomacie. Otázka inovací totiž probouzí nejen 

rivalitu mezi státy, ale může i posilovat oboustrannou spolupráci. Vzájemná soutěž mezi 

státy ukazuje, že některé národy se snaží na novinky přijít jako první, aby pak z nich delší 

dobu mohly získávat benefity. Na druhou stranu vzájemná spolupráce je také velmi 

rozšířená. Pomáhá sjednotit národy kolem jednoho tématu a vzájemná pomoc se může 

všem vyplatit (mezi taková témata ve veřejné politice je možné zařadit například e-

Government).70 Důvodem, proč se stále více států zaměřuje na inovace a radikální změny, 

je z velké části zapříčiněna proměnou mezinárodního prostředí. Tato změna je výrazně 

spojena s globalizací a rychlým technologickým vývojem, který měl za následek například 

zjednodušení komunikace nebo cestování. Navíc je s tím spojený nárůst zájmu kladený na 

veřejné mínění.71 

1.4 Schopnost státu přijímat inovace 

Spousta faktorů má vliv na to, jak státy přijímají a implementují změny do praxe. 

Proto může vyvstat otázka, zdali státy jsou schopny rychle reagovat a změny přijmout, 

nebo je v tom některé faktory zpomalují. Podobně zní i otázka, zda jsou státy způsobilé se 

rychle adaptovat v novém prostředí nastaveném globalizací, kde je na ně kladen extrémní 

nárok využívat stále nové inovace. Jak je řečeno výše, inovace mohou sloužit ke spolupráci 

 

69 Chen, Walker, a Sawhney, „Public service innovation: a typology“. 
70 Leijten, „Innovation policy and international relations: directions for EU diplomacy“, 2. 
71 Hall, „Policy Innovation and the Structure of the State: The Politics-Administration Nexus in France and 

Britain“, 44. 
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i konkurenci mezi národy.72 Což finálně muže také velmi ovlivnit jejich přijímání, a to jak 

negativně, tak pozitivně. V rámci modelu spolupráce mohou státy navzájem sdílet své 

zkušenosti a znalecké posudky, které jim mohou finálně dopomoci k rychlejšímu přijímání 

inovací. Na druhé straně konkurenční model má také své výhody. Může také dopomoci 

k rychlejšímu jejich rychlejšímu přijímání a implementaci.73 V případě diplomové práce se 

jedná o schopnost státu co nejvíce zaujmout zahraniční publikum tak, aby o něm získalo 

povědomí. Takže se dá spíše mluvit o konkurenčním prostředí, přesto že existují případy 

spolupráce (například EUNIC nebo networking). Akademická literatura definovala několik 

faktorů ovlivňujících schopnost státu přijímat a implementovat novinky do praxe. 

Nejprve je důležité určit podporující činitele, kteří vedou státy k tomu, aby 

inovovaly. Stát i veřejný sektor je pod neustálým tlakem přijímat nová opatření k vytvoření 

dobrého zázemí pro inovace. Výše jsou identifikovány vlivy jako je globalizace, 

konkurence/soutěž mezi státy i technologický vývoj.74 Ty způsobily, že stát byl nucen 

učinit důležitá rozhodnutí, která by zapříčinila snadnější přijímání nových změn. 

Nejdůležitějším faktorem, ukazujícím připravenost na změnu, je otevřenost novým 

nápadům, řešením apod. Klíčovým důvodem, proč se tyto faktory označují za hlavní, je 

samotná definice inovací, ve které jde především o představení něčeho nového. K tomu má 

dojít pomocí kombinace nových nápadů, dovedností i zdrojů.75 Další podporující faktor, 

spojovaný se změnami ve veřejném sektoru, je autonomie dané organizace. Tento 

argument je založený na skutečnosti, že pokud má dojít k inovacím, musí být organizace 

veřejného sektoru co nejvíce autonomní. Proto by měli mít vysocí představitelé dané 

organizace v jejím vedení co největší volnost.76 

Nejprve je nutné zdůraznit limitující faktor, který jde změnit velice jednoduše. Jak 

je zmíněno výše (viz kapitola 2.3 Nová veřejná diplomacie), inovace jsou komplexní, a 

proto k jejich dosažení je nutné spolupracovat s odlišnými odvětvími a sektory. Z toho 

vyplývá, že organizace by neměla být uzavřená a měla by se snažit o spolupráci s dalšími 

resorty. Díky tomu je možné získávat speciální informace i zkušenosti o změnách od 

 

72 Leijten, „Innovation policy and international relations: directions for EU diplomacy“, 2. 
73 Ibid., 2–3. 
74 Horsburgh, Nordin, a Breslin, Chinese politics and international relations: innovation and invention, 6. 
75 Jan Fagerberg, „Innovation: A Guide to the Literature“ (The Many Guises of Innovation: What we have 

learnt and where we are heading, Ottawa: Statistics Canada, 2003), 7. 
76 Žilvinas Martinaitis a Vitalis Nakrošis, „Explaining innovations in the lithuanian Public sector: new public 

management, Administrative culture and structural Capacities“, Lithuanian Political Science Yearbook 15, č. 

1 (2009): 84. 
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ostatních aktérů.77 Přenos zkušeností a znalostí usnadní různým částem veřejného sektoru 

implementování daných novinek v praxi.78 

 V návaznosti na to je zásadní určit interní omezení bránící v přijímání změn, která 

se projevují externě a mají přímý dopad na veřejnost.79 V cestě veřejného sektoru za 

inovacemi stojí různé bariéry a překážky. Řadí se mezi ně například byrokracie i politické 

prostředí daného státu. Některé překážky jsou velmi těžko překonatelné, protože jsou 

zakomponovány do vedení celého státu a odvozují se od jeho státní tradice. Mezi takové 

institucionální mechanismy se může řadit například administrativní tradice státu nebo 

skutečnost, zdali je stát centralizovaný, či decentralizovaný.80 

Nejvíce akademických výzkumů pak poukazuje na faktory limitující přijímání 

inovací, které jsou zakořeněny ve státním zřízení, a proto nejdou tak snadno změnit. Jeden 

z hlavních faktorů, zkoumaný i v diplomové práci, je administrativní tradice státu. Mezi 

hlavní znaky přijímání novinek a změn ve veřejném sektoru patří riskování, 

experimentování a kreativita. Otázkou zůstává, jestli administrativní tradice státu je 

v tomto ohledu podporující, nebo spíše limitující. Zdali je všechno přísně řízeno, nebo je 

vyzdvihována samostatnost.81 Právě administrativní tradice státu se odráží i ve druhém 

zkoumaném faktoru diplomové práce. 

 V rámci případu kulturní diplomacie záleží i na institucionálním ukotvení dané 

organizace, která má na starosti tvorbu kulturně-diplomatických akcí.82 U případu kulturní 

diplomacie je kladen důraz na to, kdo stojí za její tvorbou, jestli v rozhodování a tvorbě 

strategického plánování hrají ústřední roli zástupci státu a vlády, nebo zdali kulturní 

instituty udržují formální autonomii a mají větší manévrovací prostor při tvorbě 

a plánování akcí.83 Mimo jiné je důležité při implementaci novinek, aby o dané změně 

rozhodoval jen malý počet lidí, a především, aby měla organizační struktura plný přístup 

k expertízám a novým informacím, které by mohly přijetí daného rozhodnutí ovlivnit. 

 

77 Torugsa a Arundel, „Complexity of innovation in the public sector: A workgroup-level analysis of related 

factors and outcomes“, 397. 
78David Lazer et al., „The Multiple Institutional Logics of Innovation“, International Public Management 

Journal 14, č. 3 (2011): 313.  
79 Torugsa a Arundel, „Complexity of innovation in the public sector: A workgroup-level analysis of related 

factors and outcomes“, 395. 
80 Lazer et al., „The Multiple Institutional Logics of Innovation“, 313. 
81 Martinaitis a Nakrošis, „Explaining innovations in the lithuanian Public sector: new public management, 

Administrative culture and structural Capacities“, 90. 
82 Horsburgh, Nordin, a Breslin, Chinese politics and international relations: innovation and invention, 125. 
83 Kizlari a Fouseki, „The Mechanics of Cultural Diplomacy: A Comparative Case Study Analysis from the 

European Context“,141. 
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Proveditelnost inovace je možné také pozorovat na organizační struktuře daných institutů. 

Odborné články se v tomto ohledu odkazují na aspekty, jako je počet partnerů dané 

instituce, s kým spolupracují i jak jsou financovány.84 

Mezi hlavní znaky přijímání novinek a změn ve veřejném sektoru patří riskování, 

experimentování a kreativita. Výše je zmíněno, že důležitou roli v přijímání těchto 

hlavních znaků inovací hraje autonomie dané instituce. Otázkou zůstává, jestli 

administrativní tradice státu je v tomto ohledu podporujícím, nebo spíše limitujícím 

faktorem, který ovlivňuje, jak je ke kulturním institutům přistupováno ze strany státu.85 

1.5 Přijímání inovací ve veřejných organizacích 

Přijímání inovací ve veřejném sektoru je ovlivněno čtyřmi faktory, které ve 

finálním osvojení inovace hrají významnou roli. Richard Bingham ve svém článku 

definoval model ukazující přijímání inovace veřejnými organizacemi.86 Za přijetím inovací 

stojí čtyři proměnné. První z nich je společenské prostředí odrážející externí vlivy 

komunity jako je demografická struktura nebo kulturní hodnoty společnosti. Poté Bingham 

určuje jako proměnnou také politické požadavky (příkladem může být to, zdali si 

společnost přímo vyžaduje nějakou službu nebo produkt). Třetí proměnná se zaměřuje na 

prostředí organizace. Tím má Bingham na mysli externí vztahy, kterých je organizace 

součástí. Poslední proměnnou, která ovlivňuje přijímání inovací, je charakteristika 

organizace. Do této kategorie patří její velikost nebo struktura.87 

Proces přijímání inovací v organizacích má dvě hlavní fáze: uvedení a přijetí. 

V první fázi je možné mluvit o rozhodnutí přijmout inovaci. Z pohledu kulturní diplomacie 

je možné úvodní fázi vidět v přijímání strategických plánů nebo v doporučeních vlád 

a ministerstev. Druhá fáze je samotná implementace v praxi. Již předešlá část nastínila, že 

změna je brána za inovaci až ve druhé fázi, kdy dojde k jejímu zavedení do praxe.88  

Už v definici inovací popsané výše, je uvedeno, že inovacemi jsou i takové procesy 

 

84 Ibid., 134. 
85 Martinaitis a Nakrošis, „Explaining innovations in the lithuanian Public sector: new public management, 

Administrative culture and structural Capacities“, 90. 
86Bingham, „Innovation, Bureaucracy, and Public Policy: a Study of Innovation Adoption By Local 

Government“, 180–182. 
87 Ibid., 181–182. 
88 Fariborz Damanpour a Marguerite Schneider, „Characteristics of Innovation and Innovation Adoption in 

Public Organizations: Assessing the Role of Managers“, Journal of Public Administration Research and 

Theory 19, č. 3 (2009): 497. 
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nebo produkty, které byly nejdříve přijaty v jiné organizaci.89 Organizace proto může 

vytvořit inovaci buď sama pro sebe, nebo i pro jinou organizaci. Při převzetí inovace jinou 

organizací jde především o proces asimilace produktu nebo služby, který je nový pro 

danou instituci.90 

Toto pojetí rozlišuje dva příklady v přijímání inovací v prostředí organizací. Mezi 

tyto příklady se řadí samotné vytvoření inovace, nebo její přepracování v rámci prostředí 

jiné organizace. Na základě tohoto pohledu je možné rozlišovat dva typy organizací, a tedy 

jestli je organizace generátorem inovací nebo jejich příjemcem.91 Organizace, která se 

může považovat za generátora inovací, představují nové produkty nebo služby, které pak 

úspěšně implementují do praxe. Na rozdíl od toho organizace přijímající inovace, začleňují 

do své praxe nové poznatky a procesy, které byly donedávna pro ni neznámé. Kritickým 

bodem u těchto organizací je, zdali dokážou danou inovaci převzít tak, aby i v novém 

prostředí dosahovala požadovaných výsledků. Tímto adaptačním procesem organizace 

zvyšuje svoji konkurenceschopnost a snaží se tím přizpůsobit podmínkám nastaveným 

vnějším prostředím.92  

1.6 Kritérium inovací v diplomové práci 

Inovace jsou velmi komplexní pojem a v různých kontextech mají odlišné definice. 

Proto je důležité si určit jejich vymezení v diplomové práci a na jaké typy i faktory je 

kladen největší důraz. Na inovace je nahlíženo z pohledu definice říkající, že je možné je 

charakterizovat jako dělání již známých věcí novým způsobem.93 Navíc je kladen důraz na 

typy inovací, ne na procesy předcházející a ovlivňující jejich přijímání.  

V rámci jejich typologie je nahlíženo především na jejich externí orientaci. Tedy na 

orientaci nezabývající se změnami provedenými v dané instituci, ale proměnami 

zavedených politik orientujících se na veřejnost.94 Na základě tohoto zaměření je 

jednodušší sledovat typy inovací, které byly zavedeny přímo v tvorbě kulturně-

 

89 Torfing, Collaborative Innovation in the Public Sector, 31. 
90 Damanpour a Schneider, „Characteristics of Innovation and Innovation Adoption in Public Organizations: 

Assessing the Role of Managers“, 497. 
91 Fariborz Damanpour a J. Daniel Wischnevsky, „Research on innovation in organizations: Distinguishing 

innovation-generating from innovation-adopting organizations“, Journal of Engineering and Technology 

Management 23, č. 4 (2006): 272. 
92 Ibid., 274–276. 
93 Chen, Walker, a Sawhney, „Public service innovation: a typology“, 1683–1684. 
94 Ibid., 1679. 
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diplomatických akcí. 

V části orientované na kulturní diplomacie je nová veřejná diplomacie brána jako 

inovativní nástroj kulturní diplomacie.95 Mezi nové postupy zavedené novou veřejnou 

diplomacií patří dvě důležitá kritéria. U nich se zkoumá, jak k nim instituty přistoupily. 

Mezi tato kritéria patří zapojení nestátních aktérů do přípravy akcí a využití 

komunikačních technologií.96 Na základě výzkumu inovací v kulturní diplomacii jsou 

vybrána i další kritéria, která se dají považovat za inovace v kulturní diplomacii. Tato 

kritéria odpovídají jejich obecné definici, jedná se o pozitivní změny již známých věcí, 

a navíc jsou za inovace přímo označeny různými aktéry.97 

Důležitou součástí diplomové práce je i snaha zjistit, jaký mají limitující faktory 

dopad na finální přijetí inovací. Ty jsou posuzovány v závislosti na znacích státu, které 

nejdou změnit a jsou zakořeněné ve státní tradici.98 Mezi ty se řadí administrativní tradice 

státu. Ta je primárním kritériem zkoumaným v této práci. Právě administrativní tradice 

státu se odráží v přístupu státu ke kulturním institutům a jak jsou skrze stát vedeny.99 

Především na tom je možné pozorovat limitující či podporující faktory přijímání inovací ve 

veřejných organizacích. 

  

 

95 Hwajung, „Bridging the Theoretical Gap between Public Diplomacy and Cultural Diplomacy“, 293–326. 
96 Simon L. Mark, „Rethinking cultural diplomacy: The cultural diplomacy of New Zealand, the Canadian 

Federation and Quebec“, Political Science 62, č. 1 (2010): 315–317. 
97 Ţigănaşu, Pascariu a Nijkamp, „Performance and Innovation in the Public Sector of the European Union 

Countries. An Analysis Based on the Dynamics of Perceptions, 2009-2016“, 97. 
98 Martinaitis a Nakrošis, „Explaining innovations in the lithuanian Public sector: new public management, 

Administrative culture and structural Capacities“, 90. 
99 Horsburgh, Nordin, a Breslin, Chinese politics and international relations: innovation and invention, 125. 
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2 Kulturní diplomacie 

2.1  Měkká moc státu 

Většina akademiků vyzdvihuje při popisu kulturní diplomacie koncept měkké moci 

státu (soft power).100 Tento koncept vychází z práce amerického politologa a profesora 

Josepha Nye, který se ve své odborné činnosti zabýval teorií moci. Během svého výzkumu 

rozdělil moc státu na dvě složky: tvrdou moc (hard power) a měkkou moc. Cíl obou mocí 

je stejný, mají za úkol ovlivňovat chování druhého státu. Liší se však v nástrojích, které 

k tomu využívají. Jak Nye předpokládá, nástrojem měkké moci je šíření kultury, ideologie 

nebo hodnot dané země.101 Tvrdá moc mezi své prostředky například řadí armádu nebo 

vojenské intervence. Na základě vysvětlení konceptu měkké moci státu se dá kulturní 

diplomacie chápat jako jeden z jeho možných nástrojů. V tomto pojetí lze kulturní 

diplomacii definovat jako nástroj používaný k prosazování zájmů národa.102 Například 

slouží k podpoře vládní zahraniční politiky nebo diplomacie.  

Na závěr je možné konstatovat, že cíl je u obou mocí stejný. Liší se však 

prostředky, kterými se daných cílů stát snaží dosáhnout. Pro tuto diplomovou práci je 

vysvětlení tohoto konceptu důležité. Ukazuje, že i díky národní kultuře mohou státy 

pozitivně zapůsobit na zahraniční publikum.103 Tento předpoklad lze pozorovat na jednom 

z možných nástrojů měkké moci státu: na veřejné diplomacii, kterou vysvětluje následující 

kapitola. 

2.2 Veřejná diplomacie 

Kulturní diplomacie je v akademickém prostředí často přiřazována pod veřejnou 

diplomacii státu a mnohdy je prezentována jako její součást. Je však nutné k tomuto 

zjištění dodat, že kulturní diplomacie není synonymem pro diplomacii veřejnou a obě se od 

sebe v některých ohledech značně liší.104 

Společným bodem pojícím obě diplomacie dohromady, je, že jsou chápány jako klíčové 

 

100 Jocelyn Chey, „Culture and Diplomacy: The Case of Taiwan“, Journal of the Oriental Society of Australia 

46 (2014): 41. 
101 Tomalová, Kulturní diplomacie: Francouzská zkušenost, 13. 
102 Villanueva R., „Theorizing cultural diplomacy all the way down: a cosmopolitan constructivist discourse 

from an Ibero-American perspectivey“, 687. 
103 Debidatta Aurobinda Mahapatra, „From a latent to a ‘strong’ soft power? The evolution of India’s cultural 

diplomacy“, Palgrave Communications 2, č. 1 (2016): 3. 
104 Chey, „Culture and Diplomacy: The Case of Taiwan“, 43. 
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prostředky měkké moci státu.105 Podobně jako koncept měkké moci, tak i veřejná 

diplomacie má svůj původ ve Spojených státech amerických. Poprvé tento termín použil 

Edmund Guillon v roce 1965.106 O veřejnou diplomacii se ve vědeckém prostředí zvedl 

zájem během období studené války, kdy ve veřejném prostoru začaly být dominantní 

kampaně, které měly za úkol vyhrát „srdce a mysl“ lidí po celém světě. Tímto způsobem se 

snažily supervelmoci dosáhnout svých zahraničněpolitických cílů.107 Během tohoto období 

byly pro veřejnou diplomacii charakteristické aktivity vedené diplomatickými autoritami. 

Tyto aktivity byly směřovány na zahraniční publikum tak, aby ovlivnily jeho veřejné 

mínění a tím přispěly k snadnějšímu přijetí zahraničněpolitických záměrů.108 Jednalo se tak 

o nástroj sloužící k prosazování zájmů zahraniční politiky díky přesvědčování 

a ovlivňování zahraničního publika.109 

V současnosti je koncept veřejné diplomacie chápán diametrálně odlišně, a to je důvod, 

proč je tak často spojován s kulturní diplomacií. Již nejde o koncept, který řada vědců 

spojuje s propagandou. Teď je především navázán na pozitivní vnímání státu v zahraničí, 

čehož dosahuje pomocí různých nástrojů, mezi ty se řadí právě i kultura. Otázkou zůstává, 

proč k této obměně chápání došlo? Většina akademiků zdůrazňuje změny spojené 

s koncem studené války a teroristickými útoky 11. září 2001. Mezi takové transformace se 

počítají revoluce spojené s masovou komunikací, mezinárodními vztahy a politikou.110 

Velkým přínosem pro změnu chápání konceptu veřejné diplomacie byla kniha Jana 

Melissena, o níž pojednává další kapitola.111 

2.3 Nová veřejná diplomacie 

Kniha Jana Melissena je stěžejní ve formování tohoto nového konceptu. Ten 

vychází z veřejné diplomacie, ale na rozdíl od předešlého zarámování, odpovídá na výzvy 

moderní doby. Ve své definici nové veřejné diplomacie přihlíží ke změnám, které nastaly 

v důsledku globalizace. Mezi takové změny lze počítat vývoj informačních 

 

105 Melissen, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, 4. 
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a komunikačních technologií. Tento rozvoj měl za následek nárůst významu veřejného 

mínění ve světové politice a v mezinárodních vztazích.112 Podle Melissena je možné 

definovat několik oblastí, ve kterých se nová veřejná diplomacie liší od té staré. 

První z oblastí je vliv nestátních aktérů na tvorbu diplomacie. Tradiční veřejná 

diplomacie byla z velké části spojována se státem a státním aparátem. Veřejná diplomacie 

byla charakterizována jako jednosměrný tok informací proudící mezi vládou a zahraničním 

publikem, kdy se vláda snažila skrze zahraniční veřejnost změnit názor nebo pozici jiného 

státu.113 V současnosti je tradiční dominantní role státu zpochybněna a do veřejné 

diplomacie se čím dál tím častěji zapojují nestátní aktéři. Buď jako samotní tvůrci veřejné 

diplomacie, nebo pomáhají státu s její realizací.114 Počítají se mezi ně mezinárodní 

organizace, nevládní organizace, muzea, ale i politické strany, novináři nebo 

byznysmeni.115 Z pohledu teorie nové veřejné diplomacie existuje více informačních toků, 

kterými může být zahraniční publikum zasaženo. Z toho vyplývá, že různé aktivity 

nepodléhají pouze koordinaci ze strany státu, jak tomu bylo v tradiční veřejné diplomacii. 

Již nejde o hierarchicky působící model, kde stát v její tvorbě hraje ústřední roli. Nová 

veřejná diplomacie se snaží fungovat a spolupracovat i s ostatními aktéry.116 Avšak 

v akademické sféře je nová veřejná diplomacie stále označována za integrální součást 

diplomacie každého státu. Přestože od konce studené války prošla veřejná diplomacie 

značnými změnami, zůstala nadále nedílnou složkou zahraniční politiky státu a hlavním 

nástrojem jeho měkké moci.117 

Dalším faktorem, rozdělujícím tradiční a novou veřejnou diplomacii, je změna 

mechanismů v přenosu informací. Nová veřejná diplomacie se snaží ve své definici 

reagovat na výzvy nové informační a komunikační doby.118 Ty jsou charakterizovány 

rozvojem nových komunikačních technologií, mezi které je například řazen internet. Ten 

nejenže umožňuje lidem trvalý přístup k informacím, ale přenáší informace rychlostí před 
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115 Bátora, „Public Diplomacy Between Home and Abroad: Norway and Canada“, 57. 
116 Melissen, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, 13. 
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tím nepředstavitelnou.119 Proto je stále častěji v mezinárodním prostředí kladen důraz na 

veřejné mínění. Díky internetu se také rozvíjela sociální média, jejíž prostřednictvím je 

velmi často prezentována i veřejná diplomacie. Z toho důvodu dochází v tvorbě 

diplomatických aktivit ke změnám reagujícím na výzvy nové doby.120 

V rámci změn paradigmatu, kterými prošla veřejná diplomacie během posledních 

dvaceti let, je možné vyvodit, že jejím hlavním současným úkolem je vytvoření 

oboustranného vztahu mezi dvěma národy. Pomocí dialogu by měl být vybudován vztah 

založený na vzájemné interakci a porozumění.121 S tím se pojí i skutečnost, že aktivity 

nové veřejné diplomacie jsou spíše zaměřeny na dlouhodobé cíle než na ty krátkodobé, jak 

tomu bylo předtím.122 

2.4 Kulturní diplomacie 

I přes dlouhou historii a značně známá a probádaná témata spojená s kulturní 

diplomacií (jako jsou mezinárodní vztahy nebo národní identita), nebylo tomuto konceptu 

v minulosti věnováno mnoho prostoru. Jeden z velkých problémů, který výzkumníky od 

tohoto konceptu odrazoval, byla mimo jiné i velká obtížnost zkoumat, jaký má kulturní 

diplomacie dlouhodobý dopad na společnost.123 Akademici ve svých výzkumech dávali 

přednost jiným tématům, která se týkala například bezpečnosti státu, zahraniční politiky 

nebo tradiční diplomacie. Přesto v posledních letech se tento trend značně mění a kulturní 

diplomacii se dostává daleko větší pozornosti.124 Důvodem menšího zájmu v minulosti 

byla nejasnost i nepřesnost konceptu. To mělo za následek vznik množství přístupů, jakými 

bylo možné na koncept kulturní diplomacie nahlížet. Akademičtí vědci se však na 

některých charakteristických znacích tohoto konceptu přesto shodnou. Jedním z nich je, že 

se kulturní diplomacie stala nedílnou složkou diplomatické praxe a stát v ní hraje ústřední 

roli.125 

Diplomová práce pracuje s vymezením kulturní diplomacie, které říká, že by 

kulturní diplomacie měla prosazovat vzájemné porozumění mezi národy a bojovat proti 

 

119 Gurgu a Cociuban, „New Public Diplomacy and its Effects on International Level“, 46. 
120 Hwajung, „Bridging the Theoretical Gap between Public Diplomacy and Cultural Diplomacy“, 297. 
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123 Mark, „Rethinking cultural diplomacy: The cultural diplomacy of New Zealand, the Canadian Federation 

and Quebec“, 62. 
124 Ibid., 63. 
125 Jora, „New Practices and Trends in Cultural Diplomacy“, 43. 
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stereotypům, které národy a státy mohou k sobě navzájem mít.126 Takto chápaná definice 

se již vzdaluje od veřejné diplomacie, kde bylo upřednostňované vymezení definující 

veřejnou diplomacii jako nástroje sloužícího k přesvědčování zahraničního publika. 

Diplomová práce vychází z definice kulturní diplomacie Miltona Cummingse „[…] 

Kulturní diplomacie je definována jako výměna názorů, informací, hodnot, systému, tradic, 

přesvědčení a dalších aspektů kultury za účelem vytvoření vzájemného porozumění.”127 

I přes některé odlišnosti většina akademiků spojuje veřejnou diplomacii s tou 

kulturní, a proto je možné i v tomto ohledu nalézt paralelu mezi oběma koncepty. Na tuto 

podobnost odpovídá článek napsaný Kimem Hwajungem.128 Autor se v něm snaží 

odpovědět na otázku konceptuální mezery mezi veřejnou a kulturní diplomacií. Tím usiluje 

o dosažení lepšího teoretického ukotvení kulturní diplomacie. Autor proto ve studii 

vytvořil koncept nazvaný nová kulturní diplomacie. Ten odpovídá na všechny výzvy 

moderní doby a snaží se dopomoci k lepšímu teoretickému ukotvení kulturní diplomacie 

v současném kontextu. Výše v textu jsou identifikovány změny, kterými prošla veřejná 

diplomacie v důsledku globalizace. Proto je možné usuzovat, že globalizace měla vliv i na 

kulturní diplomacii. U kulturní diplomacie je možné pozorovat podobné aspekty změn jako 

u té veřejné. Dochází k většímu zapojení nestátních aktérů do její tvorby i využívání 

nových informačních technologií.129 

Diplomová práce vychází z předpokladu, že kulturní diplomacie je nedílnou 

součástí mezinárodních vztahů, kde spadá pod koncept měkké moci státu. Tak, jak jí 

rozumí většina autorů, je i zde chápána jako specifická, ale neoddělitelná součást 

zahraniční politiky států.130 Z rozmanitého historického vývoje kulturní diplomacie je 

možné soudit, že se jedná o koncept procházející častými změnami. Podobným procesem 

vývoje procházela i diplomacie veřejná, kdy současná podoba odpovídající na výzvy nové 

doby, byla identifikována s konceptem nové veřejné diplomacie.131 

Z výše zmíněných informací, spojených s konceptem kulturní diplomacie 
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a s informacemi pojednávajícími o ní samotné, je možné rozpoznat, že se jedná 

o dynamický koncept. Přístup k němu se velmi často mění. Je ovlivněn dobou, ve které je 

kulturní diplomacie prováděna, ale i státem uplatňujícím ji v praxi. Z toho je možné 

usoudit, že je tento koncept vystaven neustálému tlaku měnícího se mezinárodního 

prostředí, a proto musí být aktivní v přijímání nových výzev a inovací. Stát ve vedení 

kulturní diplomacie nesmí zaostávat za dalšími zeměmi a musí být v jejím uplatňování 

připraven na časté změny, které jsou prováděny proto, aby byl pro zahraniční publikum 

stále atraktivní a měl mu co předat.132 

2.5 Kulturní diplomacie v praxi států 

Jak je poznamenáno výše, to, jakým způsobem státy ovlivňovaly, jak jsou vnímány 

v zahraničí, bylo tradičně spojováno s disciplínou mezinárodních vztahů.133 V tomto 

případě se dá mluvit o mezinárodních kulturní vztazích. Mezi ty se řadí jakákoliv kulturní 

výměna nebo spolupráce mezi státy. Avšak u tohoto aspektu mezikulturní výměny je nutné 

dodat, že v něm není zapojen jen samotný stát, ale všechny kulturní organizace, které 

nějakým způsobem spolupracují se zahraničím.134 Státy ke své propagaci a šíření vlastní 

kultury v zahraničí využívají přesně definovanou zahraniční kulturní politiku. Jedná se 

tedy o specifický vládní program v oblasti kultury. Z tohoto pohledu se o kulturní 

diplomacii dá vyvodit, že je nástrojem sloužícím k realizaci státní kulturní politiky.135 Mezi 

aktéry kulturní diplomacie se dají řadit jak státní, tak nestátní instituce. Tato část 

diplomové práce se zaměřuje na státní aktéry. Mezi hlavní státní aktéry kulturní 

diplomacie se řadí samotné diplomatické mise. V tomto případě je kulturně-diplomatická 

agenda svěřena do rukou kulturnímu atašé, který má na starosti její plnění. Jedná se 

především o vyjednávání mezistátních a mezinárodních kulturních smluv s různými 

partnery. Pozice kulturního atašé však u diplomatické mise nemusí být vždy přítomná. 

Zdali bude vytvořena, závisí na mnoha faktorech, mimo jiné na tom, jaká je výše 

a intenzita vzájemných kulturních vazeb mezi danými státy. Diplomatické mise a s ním 

spojení kulturní atašé jsou především aktéři bilaterální a multilaterální kulturní diplomacie 
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a v tomto případě se často mluví o tradiční diplomacii.136 

Pokud se kulturní diplomacie řadí pod veřejnou diplomacii snaží se své aktivity 

obrátit k zahraničnímu publiku. V rámci takto definované kulturní diplomacie dochází 

k podpoře různých kulturně-diplomatických akcí, jako jsou například umělecké výstavy, 

koncerty hudby (jak vážné, tak i moderní), ale i výměnné pobyty mezi umělci a vědci, 

mezi zavedenou praxi se také řadí i výuka jazyků.137 Tyto kulturně-diplomatické aktivity 

jsou zastřešeny a organizovány kulturními instituty, jako jsou například Goethe-Institut, 

Instituto Cervantes nebo Francouzský institut. Cílem kulturních institutů je propagace 

národní kultury a jazyka v zahraničí.138 

Mezi kulturními instituty existuje velká spousta rozdílů. Kulturní instituty je možné 

dělit na základě formálního statutu (kulturní instituty s diplomatickým statutem, nebo bez 

něj), oficiálního jména nebo velikostí jejich sítě (v kolika státech se nachází pobočka 

daného institutu). Na základě toho je možné pozorovat významné rozdíly mezi velkými 

státy a těmi malými. Povětšinou kulturní instituty velkých států pokrývají svojí sítí 

značnou část zemí, zatímco na instituty malých států lze narazit méně častěji.139 

Rozdílnosti v zastoupení institutů v zemích je možné přisuzovat i tomu, jak moc jsou státy 

ambiciózní ve své zahraniční kulturní politice. Od toho se odvíjí množství prostředků, jež 

jsou za ni státy ochotny utratit. To má za následek odlišnosti i v organizační struktuře 

institutu. Některým institutům jsou poskytovány značné finanční prostředky, které jim 

umožňují financovat jak větší i častější kulturně-diplomatické akce, tak i větší počet 

pracovníků zabývajících se jejich tvorbou.140 

Z výše zmíněných informací je patrné, že kulturní diplomacii má ve většině případů 

na starosti stát a významným nástrojem kulturní diplomacie státu jsou právě kulturní 

instituty.141 Proto jedním z témat spojeným s kulturními instituty je, jak jsou napojeny na 

státní aparát a jak vypadá jejich institucionální struktura. Na základě institucionálního 

pojetí hrají roli ve vztahu státu a kulturních institutů odlišné administrativní tradice země. 

Ty určují, jaký je organizační rámec vedení institutů nebo jak vypadá řízení kulturně-
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diplomatických aktivit.142  

Administrativní tradice země vznikají na základě historického vývoje daného státu. 

V rámci střední, východní a západní Evropy je možné pozorovat různé administrativní 

tradice. Rozdílnosti jsou zapříčiněny odlišným historickým vývojem, který má na její 

formování značný vliv. V Evropě existuje několik různých typů administrativních tradic 

států, řadí se mezi ně například anglosaský, germánský nebo napoleonský model.143 

O tvrzení, že administrativní tradice státu mají vliv na model kulturní diplomacie se opírají 

mnozí akademici. Jejich závěry stojí na tom, že daná administrativní tradice definuje 

vedení kulturních politik i institucionální ukotvení kulturních institutů. Administrativní 

tradice je založená na vztahu mezi státem a společností.144 

Ve vědecké literatuře existuje několik klasifikací odpovídajících na otázku 

propojení státu s kulturními instituty. První z nich je možné nalézt v knize Cultural 

Diplomacy in Europe Between the Domestic and the International. Autorka zde poukazuje 

na dva principy, podle kterých jde nahlížet na spojení státu a kulturní diplomacie.145 První 

z nich je přístup vedený shora-dolů. Ten odkazuje na centralizovaný model vedený ze 

shora, který odráží přímé zákroky současné vlády do tvorby kulturní diplomacie. Kulturně-

diplomatické aktivity se v tomto případě koncentrují v okolí Ministerstva zahraničí nebo 

kultury, a proto tyto instituce mají hlavní slovo ve vedení těchto aktivit. Druhý je obrácený 

přístup vedený zezdola nahoru. Ten je spojený s decentralizovaným vedením kulturní 

diplomacie, který je státem nepřímo uplatňovaný skrze kulturní instituty.146 Ty mají 

v tomto případě volnost ve spoustě odvětví, jako je například financování akcí nebo 

vyjednávání partnerů. Pokud se mluví o kulturních institutech a státu, je velmi často 

zmiňován princip odstupu (arm’s lenght principle), který je pro obě instituce velmi 

výhodný. Kulturní instituty jsou financovány prostřednictvím ministerstev, a proto mají 

ministerstva zároveň pravomoc jednat o budoucích plánech a strategiích. Navíc je v tomto 

případě méně patrné napojení kulturních institutů na ministerstva a vládu, což je závěrem 

velmi výhodné. Právě díky tomu jsou kulturní instituty v očích veřejnosti legitimní a více 
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důvěryhodné, než kdyby kulturní diplomacie byla přímo spojená se státem 

a ministerstvy.147 

Na základě institucionálního ukotvení je možné uvést i další modely spojené 

s vedením kulturní diplomacie. John Mitchell ve své knize definuje několik typů.148 

Prvním z nich je model, kde vláda prostřednictvím ministerstva udržuje přímou kontrolu 

nad institutem. Většinou se v tomto případě jedná o instituty s diplomatickým statutem. 

Mezi státy, pro které je typický tento model, je možné zařadit Francii nebo Itálii.149 Druhý 

z modelů jsou nevládní autonomní agentury. V tomto případě se jedná o samostatné 

organizace financované prostřednictvím ministerstev, avšak tvorba plánů a politiky je 

přenesena na samostatně fungující instituce. Příkladem druhého modelu fungování může 

být britský kulturní institut (British Council).150 Poslední, třetí model, zastřešuje oba 

zmíněné příklady. Vláda má nad instituty stále kontrolu, ale nechává jim volnost ve správě 

a řízení. Příkladem může být německá kulturní diplomacie a její kulturní instituce Goethe-

Institut. Jedná se o nevládní subjekt fungující nezávisle na diplomatické misi. V praxi to 

však vypadá jinak, institut spolupracuje s diplomatickou misí a také musí pravidelně 

informovat o aktivitách Ministerstvo zahraničí. Navíc má ministerstvo možnost nějakou 

akci zakázat, pokud neodpovídá zahraničně-politickým cílům země. A na druhou stranu 

může ministerstvo institut požádat, aby zorganizovalo nějakou akci.151 
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3 Nové trendy a inovace v kulturní diplomacii 

Kulturní diplomacie, jako každé odvětví mezinárodních vztahů, je vystavena 

změnám a proměnám mezinárodního prostředí. V první části je definováno, co znamená 

inovace, že se jedná o proměnu, která má určité věci změnit k lepšímu a zlepšit tak jejich 

fungování. Druhá část zabývající se kulturní diplomacií ukázala, že velkou změnu pro ni 

znamenala globalizace, konec studené války a velký technologický boom. Tyto změny se 

promítly do politického i společenského vývoje. Tuto novou skutečnost ve svém výzkumu 

odráží i Jan Melissen.152 Ten vymezil dvě důležité roviny, které definují posun v kulturní 

a veřejné diplomacii. Na základě definice inovací je možné následující faktory vycházející 

jak z Melissena, tak z jiných autorů a jejich článků, charakterizovat jako inovace. Jedná se 

o změny mající za úkol zlepšit fungování kulturní diplomacie a využívat více kreativních 

metod k získání zahraničního publika. Navíc je na ně nahlíženo samotnými aktéry jako na 

inovace.153 

3.1 Zapojení nestátních aktérů 

Jednou z ústředních změn, které přinesla nová veřejná diplomacie, je zapojení 

nestátních aktérů do tvorby kulturní diplomacie. Zapojení nevládního sektoru nehraje 

důležitou roli jen v nové veřejné diplomacii, ale jedná se o fenomén přítomný i v debatě 

o inovacích ve veřejném sektoru jako celku.154 Do kulturní diplomacie se stále častěji 

zapojují nevládní aktéři a jiné zainteresované subjekty. Přesto v rámci diskuse vznikající 

na toto téma, je možné konstatovat, že vliv nestátních aktérů není brán jen pozitivně. 

Autoři zdůrazňují zapojení více aktérů jako možný problematický bod. Dochází například 

k fragmentaci předávaných zpráv putujících k zahraničnímu publiku. Což může způsobit 

chaos jak v předávaných zprávách, tak v příjmu u cílového publika.155 V případě kulturní 

diplomacie se jedná o zapojení nestátních aktérů, kteří nejsou kontrolováni ze strany 

oficiálních zástupců státem vedené kulturní diplomacie. 

V této diplomové práci se zkoumá zapojení různých aktérů do přípravy akcí 

kulturních institutů. Bude se proto jednat především o partnerský model. V tomto případě 

 

152 Melissen, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations. 
153 Jora, „New Practices and Trends in Cultural Diplomacy“, 45. 
154 Borins, The Challenge of Innovating in Government, 9–15. 
155 Hwajung, „Multi-Stakeholders in Public and Cultural Diplomacies as Seen through the Lens of Public-

Private Partnerships: A Comparative Case Study of Germany and South Korea“, 74. 
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si organizace v tvorbě kulturně-diplomatických akcí navzájem nekonkurují, ale vzájemně 

spolu kooperují. Spolupráce státního i nestátního sektoru a kulturních institutů se definuje 

na základě dvou typizovaných vztahů. Prvním z nich je kooperace, díky níž může mezi 

oběma aktéry docházet k výměně informací, perspektiv i technik souvisejících s projekty 

kulturní diplomacie. Jeden druhého mohou navzájem žádat o cenné rady nebo se od sebe 

vzájemně učit.156 Druhý typizovaný vztah je založený na spolupráci, kdy se ostatní aktéři 

mohou do tvorby kulturní diplomacie zapojit i přímo. Buď jsou přizváni k vytvoření určité 

akce, nebo se podílí na jejím uskutečnění. Tato spolupráce, založená na společné tvorbě 

aktivit a programů, je mezi oběma účastníky nejčastější.157 Proto je zapojení různých 

aktérů také definováno jako jeden z faktorů přispívajících k úspěšnosti kulturní diplomacie 

a jejích akcí.158 

A koho je možné považovat za aktéry zapojující se do kulturně-diplomatických 

akcí? Aktéři se dají rozdělit do dvou kategorií. První kategorie je založená na státních 

aktérech, například jiný stát, kulturní institut jiné země či muzeum zřizované státem. Druhá 

skupina zastupuje nestátní sektor. Jedná se o jakékoliv instituce, organizace či skupiny, 

které nejsou napojené na stát, ale zapojují se do mezinárodních kulturních vazeb.159 Tito 

aktéři se mohou dělit na několik skupin. Kim Hwajung nestátní aktéry ve svém článku 

identifikuje jako komerční galerie, soukromá muzea nebo divadla, ale i mezinárodní 

festivaly, dobrovolníky, občanské organizace a nevládní organizace. 160 

3.2 Využití nových informačních a komunikačních technologií 

Neustálý vývoj informačních a komunikačních technologií je také přiřazen 

k inovativním přístupům nové veřejné diplomacie. Současná diplomacie je vystavena 

stejnému tlaku globalizace a vývoji informačních technologií jako jiná odvětví.161 Od 

začátku byl především nejvíce viditelný vývoj masových médií. Tato skutečnost změnila 

kontext, ve kterém politické elity interagovaly s publikem a veřejností. Pro stále větší 

 

156 Cynthia P. Schneider, „The Unrealized Potential of Cultural Diplomacy: “Best Practices” and What Could 

Be, If Only…“, The Journal of Arts Management, Law, and Society 39, č. 4 (2009): 74. 
157 Hwajung, „Multi-Stakeholders in Public and Cultural Diplomacies as Seen through the Lens of Public-

Private Partnerships: A Comparative Case Study of Germany and South Korea“, 89. 
158 Schneider, „The Unrealized Potential of Cultural Diplomacy“, 262. 
159 Jora, „New Practices and Trends in Cultural Diplomacy“, 45. 
160 Hwajung, „Multi-Stakeholders in Public and Cultural Diplomacies as Seen through the Lens of Public-

Private Partnerships: A Comparative Case Study of Germany and South Korea“, 72–73. 
161 Pamment, „Digital diplomacy as transmedia engagement: Aligning theories of participatory culture with 
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procento lidí bylo snadnější dostat se ke zprávám a informacím. Napomohl tomu i vznik 

internetu, kde šíření zpráv a informací dosáhlo naprosto nové úrovně.162 Proto se 

diplomatická interakce s publikem za posledních dvacet let značně změnila. Jedná se 

hlavně o zapojení internetu do vedení diplomatické praxe. Internet usnadňuje komunikaci 

mezi státy i mezi státem a zahraničním publikem. Kromě rozkvětu nových médií se 

s internetem začaly rozvíjet i sociální sítě. Ty se také staly inovativním nástrojem 

pomáhajícím propagaci projektů kulturní diplomacie.163 

Díky rozvoji informačních technologií se otevřela nová příležitost pro tvůrce 

kulturní diplomacie, jakým způsobem lze rozšířit cílové publikum. Nová média jim 

umožňují propagaci sebe samých i jejich akcí. Tím pádem se informace, putující přes nové 

mediální platformy, dostanou k daleko širšímu spektru publika, ke kterému by se předtím 

zpráva nedostala. Proto je důležité rozvíjet komunikaci prostřednictvím nových 

informačních technologií a naučit se s nimi efektivně pracovat.164 Nejenže se informace 

dostanou k daleko většímu počtu lidí, ale podporují sbližování mezi lidmi z různých 

států.165 Z tohoto důvodu se jedná o inovaci, ke které by měly státy přihlížet při tvorbě své 

kulturní diplomacie. 

Na základě těchto faktorů se dá vyvodit, proč využití nových informačních 

a komunikačních technologií má pro tvorbu kulturní diplomacie klíčovou roli. Existují 

čtyři modely, jak na komunikaci v kulturní diplomacii nahlížet.166 Podle definic kulturní 

diplomacie nastíněných výše je možné předpokládat, že kulturní instituty se zajímají 

o kulturu jiných zemí a akceptují ji. Proto je možné konstatovat, že jejich komunikace se 

zahraničním publikem je zaměřena především na přenos informací o vlastní národní 

kultuře a jejím cílem je dosáhnutí porozumění a pochopení vlastní kultury v zahraničí. 

Z toho se dají vyvodit dvě možnosti, jakými putuje komunikace mezi zahraničním 

publikem a tvůrci kulturní diplomacie. První z nich je informování veřejnosti, kde je důraz 

kladen především na sebeprezentaci. Tok informací proto míří jedním směrem, a to za 
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zahraniční veřejností. Tento způsob je proto výrazně spojen s rozvojem informačních 

a komunikačních technologií, kdy mohou kulturní instituty využívat nových médií, 

a informace se tím pádem pomocí internetu dostanou k širokému spektru publika. Druhý 

způsob komunikace je také spojen se sebeprezentací, ale je více zaměřen na vytvoření 

sympatií u zahraničního publika a přijetí odlišností mezi národy. Již nejde o jednosměrný 

způsob komunikace. Zde je důležitá interakce mezi tvůrcem kulturní diplomacie a jejím 

příjemcem. Proto tento způsob komunikace klade velký důraz na nutnost obousměrné 

komunikace.167 Využití informačních a komunikačních technologií k propagaci událostí, 

tak jak je definováno v nové kulturní diplomacii, se dá předpokládat za již zajetou praxi 

všech kulturních institutů. Nicméně současnost pro instituty přinesla nové výzvy, jak 

s těmito komunikačními kanály pracovat. Již nejde pouze o propagaci akcí a komunikaci 

s veřejností, ale spousta umělců tato nová média využívá k tvorbě svých akcí nebo s nimi 

kulturní instituty pracují kreativnějším způsobem než tím, že informují o určité události.168 

3.3 Další trendy v diplomatické praxi 

Nová veřejná diplomacie na přelomu tisíciletí nastínila, jaké budou nové trendy ve 

veřejné diplomacii. Na samotných státech pak bylo, zdali inovace přijmou a přizpůsobí se 

novým trendům co nejrychleji, nebo jim to určitý čas bude trvat. Avšak je nutné dodat, že 

zapojení nestátních aktérů a větší využití informačních technologií nejsou jediné dvě 

inovace využívané kulturní diplomacií. První vydání knihy Jana Melissena vyšlo skoro 

před 15 lety a v tomto ohledu je možné pozorovat posun týkající se inovací v kulturní 

diplomacii. Informační technologie a zapojení více aktérů do tvorby programu se dají 

považovat za již zajetou praxi v kulturní diplomacii, na které není v současné době 

shledáváno nic tak zásadně inovativního.169  

A proto se objevily nové inovace a trendy v tomto odvětví, na které mohou státy 

reagovat. Mezi ně například patří pojem nation branding. Tato inovace je spojena 

s komercializací a světem marketingu. Základem brandingu je zjednodušování 

a schematizace národa, tak aby předávaná zpráva byla pro publikum co nejjednodušší. Což 
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pro vedení kulturní diplomacie často neplatí. Ta se snaží prezentovat národ v celé jeho 

podobě.170 Existuje několik definic brandingu. Ty nejčastěji identifikují cíle i strategie, 

díky kterým se tento inovativní postup uplatňuje v kulturní diplomacii. Jedním 

z definovaných cílů nation brandingu je vytvoření vizuální identity daného státu. To 

znamená zaměření se na jméno, logo nebo slogany spojené s daným státem. Další definice 

pojímá nation branding z širší perspektivy. Podle této definice jde o změnu celé strategie 

kulturní diplomacie. Země se podle této definice má zaměřit na výběr její „značky“ 

spojené s identitou a hodnotami daného státu. Může to být cokoliv od známé osobnosti, 

historické události až po přírodní nebo historickou památku. Ty pak mohou pomoci 

v tvorbě image státu, což znamená, že se zviditelní jedinečnost a důležitost místa nebo 

národu vztahující se k nation brandingu.171 Z výše uvedených definic o nation brandingu je 

možné usoudit, že realizace v praxi je náročná. Jedná se především o vytvoření nové 

strategie kulturní nebo veřejné diplomacie, do které bude nation branding zahrnutý. Jedná 

se tedy o radikální inovaci celého systému. Nejde jen o tvorbu strategie, ale hlavně její 

uskutečnění v praxi. Tady je nutné spoléhat na strukturální změny, reformy a další 

investice, které by vedly k zakomponování nation brandingu do kulturní a veřejné 

diplomacie.172  

Mezi další formující se inovace v kulturní diplomacii se dá zařadit 

i multilateralismus a zapojení do tvorby programu více stran než jen dvě. Při tvorbě 

kulturní diplomacie se již neklade tak značný důraz na bilaterální vazby. Tento přístup 

zahrnuje změnu chování i strategie kulturní diplomacie. Multilateralismus v kulturní 

diplomacii je především podporovaný Evropskou unií. Jasným příkladem, ukazující 

důležitost multilateralismu v kulturní diplomacii, je EUNIC. Jedná se o síť evropských 

kulturních institutů.173 Jejich cílem je společné zapojení do kulturních aktivit 

odehrávajících se mimo národní rámec. Kulturní instituty navzájem sdílejí jak zkušenosti, 

zdroje a expertízy, tak důležitým faktorem, formujícím vzájemné fungování, je tvorba akcí 

založených na společných zájmech.174 
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4 Výzkumná kritéria a metodologie 

Tato část přiblíží cíl diplomové práce a strukturu praktické části. Cíl této práce je 

následující: z teoretické části vyplývá, že státy mají rozdílný inovační potenciál. Každý stát 

může k přijímání inovací přistupovat rozdílným způsobem. Jako faktory, ovlivňující jejich 

přijímání (tedy inovační potenciál země), jsou v teoretické části představeny 

administrativní tradice státu a s tím spojený přístup státu ke kulturním institutům. Nejprve 

je vhodné znovu připomenout výzkumnou otázku, od které se následně odvíjí metodologie. 

Hlavní výzkumná otázka diplomové práce zní: „Jaké jsou a v čem spočívají zásadní 

rozdíly v inovacích kulturně-diplomatické agendy Francie a České republiky ve 

zkoumaném období?“ Nejprve práce zkoumá administrativní tradice a přístup obou států 

ke kulturní diplomacii. Tento krok napomůže ke zjištění inovačního potenciálu obou zemí. 

Následně je, hlavní část práce zaměřená na to, k jakým inovacím došlo v daném časovém 

období, což následně ukáže, jaké jsou rozdíly v implementaci inovací mezi Českou 

republikou a Francií. 

Analytická část diplomové práce je rozdělena do několika úseků. Její struktura 

kopíruje výběr států a kulturních institutů a na závěr dojde ke srovnání mezi oběma 

zeměmi. Na základě položené výzkumné otázky je nutné nejprve identifikovat inovační 

potenciál země. V teoretické části jsou definovány jak faktory bránící efektivnímu 

přijímání inovací, tak ty podporující jejich implementaci. V přijímání inovací ve veřejném 

sektoru hraje významnou roli institucionální ukotvení daného sektoru. Jeden z možných 

znaků států, na kterém se dá zkoumat institucionální ukotvení, je jeho administrativní 

tradice. Ta je zakořeněná ve státním zřízení a nelze ji proto snadno změnit. Navíc se 

administrativní tradice odráží i v přístupu státu a vlády ke kulturním institutům a kulturní 

diplomacii jako celku, což ukáže její institucionální ukotvení. Ohledně otázky, zdali je 

organizace přizpůsobena k přijímání a tvorbě inovací, je nutné pochopit její organizační 

strukturu, která napoví, jak moc má organizace možnost samostatně jednat či jak velkou 

má formální autonomii při tvorbě svých akcí. Tato část vychází především ze sekundární 

literatury publikované na toto téma. Zvlášť se analyzuje administrativní tradice daného 

státu a institucionální ukotvení kulturní diplomacie (přístup státu ke kulturní diplomacii 

a institutům). Na základě poznatků teoretického rámce vznikla hypotéza, že pro Českou 

republiku je snazší inovovat. Její administrativní tradice a přístup státu ke kulturní 

diplomacii, splňují definované faktory, které podporují efektivní přijímání inovací 

ve veřejných organizacích. Přesto kulturní diplomacie je natolik specifickým sektorem 
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státní správy, že výsledek práce může být jiný. Za její specifičností především stojí prvky, 

které sdílí se soukromým sektorem, jako je otevřenost agendy i konkurenční prostředí 

panující mezi státy v tomto odvětví. 

Další části se věnují specifickým případům ČC a FI. Nejprve je na základě 

primárních zdrojů, jakými jsou například Výroční zprávy a Strategie institutů, definováno, 

na jaké inovace je kladen důraz na obecné úrovni institutů. Závěrečná fáze se zabývá 

místními instituty (FI Praha a ČC Paříž), kde jsou inovace ukázány na proběhlých 

kulturně–diplomatických akcích. Následující odstavce představí metodologii, výzkumná 

kritéria a metody, které se v práci využívají. Stejně tak je zde popsán podrobný postup 

analýzy. 

Metodologie a postup analýzy 

Podle popsaných informací je patrné, že se z metodologického hlediska jedná 

o komparativní případovou studii, jejímž cílem je hlubší poznání dvou odlišných 

případů.175  Případy do této případové studie jsou vybrány s ohledem na to, aby umožnily 

zkoumat, zdali opravdu mají administrativní tradice a vztah státu ke kulturním institutům 

vliv na přijímání inovací v tvorbě kulturně-diplomatické praxe. 

Stejně jako jednopřípadová studie, tak i vícepřípadová studie se věnuje zkoumání 

případů, které jsou vnímány v širším kontextu, a jsou často chápány jako příklady určitého 

jevu.176 U mnoha případových studií Jan Handl popisuje použití strategie replikace. Jde 

o provedení několika případových studií. Každý případ se tedy rovná novému 

experimentu. Všechny tyto případy jsou později finálně srovnány a dojde k vyvrácení nebo 

k verifikaci poznatků zjištěných z teoretické části.177 V případě této diplomové práce to je 

otázka, zdali má administrativní tradice státu a s tím spojený organizační rámec kulturní 

diplomacie vliv na přijímání inovací. Případová studie má být ve sběru dat pružná: 

k získávání informací se dají použít jak pozorování, dokumenty, tak i rozhovory.178 Z toho 

je možné usoudit, že se během výzkumu případové studie generuje velké množství dat, 

proto je klíčové správně určit výzkumná kritéria a metody, která jsou při analýze 

dokumentů nápomocné. Jan Karlas v kapitole nazvané Komparativní případové studie 

naznačuje výhodu, kterou má komparativní případová studie, a tou je, že má schopnost 
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omezeným způsobem kontrolovat vliv nezávislých proměnných.179 Podobně tak klade větší 

důraz na specifické skutečnosti vyplývající ze srovnání dvou případů. To následně 

napomáhá k lepší interpretaci dat a ke zjištění, v čem je samotný případ jedinečným, a tím 

pádem se snadněji odhalí jeho specifické rysy.180 Taková komparativní případová studie se 

v odborné literatuře nazývá kontrast kontextů. Nesnaží se komparací o vytvoření nových 

teorií a závěrů, spíše se opírá o obecné teorie a koncepty.181 

Pro zodpovězení výzkumné otázky je využito polostrukturovaných rozhovorů 

a obsahové analýzy webových stránek institutů a strategických a koncepčních dokumentů 

týkajících se jejich činnosti. Prvotním plánem bylo ke sběru dat využít především 

polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky ČC Praha a FI Paříž. Polostrukturované 

rozhovory byly vedeny podle částečně připravené struktury. Na základě teoretické části 

byly vytvořeny tematické okruhy, na které respondenti odpovídali. V závislosti na 

covidové krizi byly všechny rozhovory provedeny pomocí komunikačních technologií 

a byly vedeny přes aplikace Zoom a MS Teams. Využití komunikačních technologií při 

rozhovoru je někdy bráno jako problematické, snižuje se interakce mezi dotazovaným 

a výzkumníkem, navíc je těžší reagovat a pozorovat verbální a neverbální projevy.182 

Z povahy výzkumu diplomové práce je přesto možné usoudit, že využití komunikačních 

technologií nemělo na výsledek rozhovorů velký vliv, jelikož se jednalo o rozhovory čistě 

informativního rázu. Před začátkem rozhovoru byli všichni účastníci seznámeni s cílem 

práce a souhlasili se zveřejněním svých odpovědí. Přesto od prvotního plánu získat data jen 

za pomoci polostrukturovaných rozhovorů bylo nutné odstoupit. Nebyl získán dostatečný 

vzorek respondentů, a proto se polostrukturované rozhovory staly pouhým doplňujícím 

zdrojem informací.  

Druhou využitou metodou proto je obsahová analýza primárních zdrojů (v tomto 

případě oficiálních dokumentů, výročních zpráv a informací o akcích zveřejněných na 

webových stránkách). Martin Hájek ve své knize Čtenář a stroj identifikuje obsahovou 

analýzu jako „metodu analýzy textu, jejíž pomocí můžeme vztahovat texty k okolnostem 

vytváření jejich obsahu“.183 Jednou z možností, jak obsahovou analýzu provádět, je data 

 

179 Karlas, „Komparativní případová studie“, 64. 
180 Ibid., 64. 
181 Ibid., 67. 
182 Hedvika Novotná, Ondřej Špaček, Magdaléna Šťovíčková Jantulová et al., Metody výzkumu ve 

společenských vědách (Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019): 333. 
183 Martin Hájek, Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů (Praha: Slon, 2014): 61. 
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textu převést na jednotky kódů, ze kterých vyplynou kategorie, které jsou dále zkoumány 

a podrobeny finálnímu vyhodnocení. Avšak v obsahové analýze této diplomové práce se 

studuje obsah textu a pracuje se s předem danou sadou kategorií/kritérií vycházejících 

z teoretického podkladu práce. Obsahu textu, specifickým slovům nebo částem vět je 

během čtení přikládán určitý význam (kategorie), který vychází z předem připraveného 

seznamu kritérií/kategorií založeného na teoretickém rámci práce.184  

Obsahová analýza v této diplomové práci pomůže při sledování, jaké typy inovací 

nastaly ve dvou rovinách kulturní diplomacie. První rovina je obecná, zde se k výzkumu 

používají strategické a koncepční materiály a výroční zprávy sestavené pro všechny 

kulturní instituty dané země. Druhá rovina je místní, kde se zkoumá, zdali se inovace 

projevily v samotné praxi. V tomto případě se využívají zdroje z webových stránek ČC 

Paříž, z webových stránek FI Praha a z jejich facebookového profilu, kde jsou zveřejněny 

informace o tom, které projekty byly v daném časovém období uskutečněny. Rozdělení na 

dvě roviny vychází z kapitoly teoretické části práce (viz 1.5 Přijímání inovací ve veřejných 

organizacích). V této kapitole jsou identifikovány dvě fáze přijímání inovací a těmi jsou 

uvedení a přijetí. K uvedení inovace dochází na obecné úrovni. K přijetí inovace na místní 

úrovni. Přesto je nutné dodat, že teprve potom, co je samotná změna úspěšně uvedena do 

praxe, je možné o ní mluvit jako o inovaci. 

Výzkum se nejprve zabývá obecnou rovinou, kde jsou informace čerpány 

z materiálů týkajících se proběhlé nebo plánované činnosti obou institutů. Ty projdou 

obsahovou analýzou, pro kterou jsou zvolena konkrétní kritéria vyplývající z teorie nové 

veřejné diplomacie a dalších nových trendů známých v kulturní diplomacii (viz kapitola 3 

Nové trendy a inovace v kulturní diplomacii). Se stejnou sadou kritérií se nahlíží i na 

místní rovinu, která se zabývá již konkrétními instituty. Z toho vyplývá, že pro oba případy 

(obecná rovina i místní rovina) jsou ustanovena stejná kritéria. U místní roviny je důležité 

zjistit, zdali kulturní instituty v daném časovém období v tvorbě svých akcí využily 

inovace. U každého projektu a pořádané akce je provedena nová obsahová analýza popisu 

projektu, která na základě předem daných kritérií (kategorií) určí, zdali byla akce nějakým 

způsobem inovativní. Popis události, či její části tedy reprezentuje dané kritérium. Kritéria 

v případě této diplomové práce plní faktickou funkci, říkají, že určitá část textu je důkazem 

 

184 Vít Beneš, „Diskurzivní analýza“, in Jak zkoumat politiku, ed. Petr Drulák et al. (Praha: Portál, 2008): 98. 
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něčeho obecnějšího.185  

U FI v Praze je výzkum prováděn z části na jejich facebookovém profilu 

a webových stránkách (jelikož se na webových stránkách FI nachází neúplný archiv 

programu, musely být první dva zkoumané roky vyhledávány na facebookovém profilu), 

u ČC v Paříži jsou využity informace o pořádaných akcích zveřejněné na jejich webových 

stránkách. Pořádané akce a projekty jsou zkoumány v časovém období od 1. 1. 2015 do 31. 

12. 2019.  

Kategorie (kritéria) obsahové analýzy jsou určeny na základě výše popsané teorie 

(viz kapitola 3 Nové trendy a inovace v kulturní diplomacii). Proto se dá předpokládat, že 

odpovědi na otázku „Jaké inovace lze vypozorovat v kulturně-diplomatické praxi?“ tvoří 

kategorie, které jsou použity při analýze textových dokumentů. Kritéria nejprve vycházejí 

z nové veřejné diplomacie a jejího teoretického ukotvení. Ta identifikovala jako inovace 

„zapojení nestátních aktérů“, v tomto případě se především jedná o spolupráci, 

a „využívání sociálních sítí“. Při analýze je stěžejní se zajímat o specifické zapojení 

Facebooku, Instagramu, Spotify, YouTube. Dá se tedy předpokládat, že se nejedná jen 

o propagaci daných akcí a událostí, které se ve vedení kulturní diplomacie bere za 

samozřejmost. Další část kritérií překračuje koncept nové veřejné diplomacie a zajímá se 

komplexně o nové trendy a inovace v kulturní diplomacii. Tyto inovace v této diplomové 

práci vycházejí jak z teoretické části, tak jsou přímo pojmenovány respondenty. Mezi 

kritéria jsou proto zařazeny tyto pojmy: „nation branding“, „networking“, „zapojení více 

než dvou aktérů“ (multilateralismus – hlavně ve spojení s EUNIC) a „workshopy“ (viz 

kapitola 3 Nové trendy a inovace v kulturní diplomacii). 

V této části jsou představena kritéria využitá při obsahové analýze všech 

dokumentů (jak na rovině obecné, tak na rovině místní). Teoretická část charakterizovala 

inovace v kulturní diplomacii, přesto je možné v průběhu výzkumu zjistit, že některé 

definované změny nebyly tak zásadní nebo naopak se objevily nové, které jako inovace 

identifikovali samotní respondenti, nebo odpovídají jejich obecné definici – jedná se tedy 

o pozitivní změny, které mají za cíl přilákat zahraniční publikum, a je možné je spatřovat 

v tvorbě událostí opakovaně. 

U obecné roviny dochází podle zjištěných informací k pojmenování inovací na 

základě výše zmíněných kritérií a jejich rozdělení na změny na úrovni aktérů (podle 

 

185 Hájek, Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů, 62. 
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teoretické části je nutná spolupráce s odlišnými odvětvími a sektory) a změny na úrovni 

nových témat, kdy inovace jsou spojeny především s kreativitou a experimentováním 

(viz kapitola 1.4 Schopnost státu přijímat inovace). Na základě výzkumu místní roviny 

jsou inovace zařazeny do typologie inovací. Toto rozdělení vychází z typologie 

představené v teoretické části (viz kapitola 1.3 Inovace ve veřejném sektoru). Výzkum 

v tvorbě samotných akcí je tedy rozdělen podle typologie externích inovací. Ty nejlépe 

charakterizují jeden z cílů práce zaměřující se na identifikaci jejich typů, a ne na proces 

jejich přijímání, jelikož externí inovace se zajímají o změny projevující se směrem 

navenek a mající přímý dopad na veřejnost. Tyto změny se na obecné úrovni veřejného 

sektoru dělí na tvorbu partnerství, komunikace s občany a vytvoření nové koncepce 

politiky. U každé obecné úrovně jsou uvedeny příklady z inovací přijatých v kulturní 

diplomacii. Tyto příklady vycházejí z definovaných kritérií, které se využily při obsahové 

analýze dokumentů. 

Finální porovnání přijímání inovací u obou institutů vypadá následovně. Nejprve je 

u institutů srovnáno, jaký mají inovační potenciál. Ten odpovídá charakteristice schopnosti 

státu přijímat inovace nastíněné v teoretické části (viz kapitola 1.4 Schopnost státu přijímat 

inovace). Následně jsou oba státy srovnány na základě výše zmíněných kritérií. Nejprve 

komparace koncepčních materiálů ukáže, na jaké inovace se instituty chtěly zaměřit, a poté 

srovnání kritérií u pořádaných akcí odhalí, zdali inovace skutečně byly realizovány u obou 

institutů, jestli se nějakým způsobem lišily (zdali k nim byly přidány nějaké nové prvky) 

nebo v jaké míře proběhly. 
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Praktická část 

5 Francie 

5.1 Administrativní tradice 

Obvykle je na Francii a její administrativní tradici nahlíženo jako na ideální model 

řídící se napoleonskou správní tradicí.186 Typickým znakem napoleonské správní tradice je 

silné zapojení státní byrokracie do veřejné politiky. Tato tradice reprezentuje 

centralizovaný a jednotný model vlády, kde je relativně vysoká kontrola ze strany úřední 

vlády.187 V této administrativní tradici je také viditelná separace mezi státem a společností, 

kdy společnost a občané nejsou v širším měřítku zapojeni do rozhodovacích procesů.188 

Avšak nutné je dodat, že tento model je v poslední době ve Francii upozaďován. Právě 

proto již není tak zřetelné, že se dá Francie považovat za ideální typ reprezentující tuto 

administrativní tradici, kde hraje velkou roli vysoce centrálně řízený systém vlády. 

V posledních letech je možné ve Francii pozorovat nárůst vlivu regionálních vlád, a proto 

je pozice centrální vlády oslabována.189 

Většina akademiků předpokládá, že napoleonská administrativní tradice není 

nakloněna velkým reformám a jejich následným implementacím. Prostředí, které vytváří, 

není příznivé pro velké změny. Některé specifické znaky napoleonské tradice tento 

předpoklad potvrzují. Nejčastěji je uváděna převaha práva nad managementem, jednotné 

zacházení s občany, a především omezená role občanů a společenských aktérů při tvorbě 

veřejné politiky.190 Tyto skutečnosti velmi kontrastují se samotnou definicí podporujících 

faktorů důležitých při přijímání inovací, kterými jsou především riskování 

a experimentování. Riskování a experimentování je nejvíce podporováno, pokud je 

 

186 Higgott a Carta, Cultural Diplomacy in Europe Between the Domestic and the International, 67. 
187 Martina Halásková, „Public administration in EU countries: selected comparative approaches“, 

Ekonomická revue 18, č. 1 (2015): 50. 
188 Painter a Peters, Tradition and Public Administration, 185. 
189 Katy Huxley et al., „Administrative Traditions and Citizen Participation in Public Policy: A Comparative 

Study of France, Germany, the UK and Norway“, Policy & Politics 44, č. 3 (2016): 384. 
190 Painter a Peters, Tradition and Public Administration, 185. 
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zachována autonomie a samostatnost instituce a jejího vedení.191 

5.2 Organizační rámec kulturní diplomacie 

Pro snadnější pochopení tvorby příznivého prostředí pro přijímání inovací je nutné 

zjistit, jak je na francouzskou kulturní diplomacii a na její hlavní nástroj – Francouzský 

institut – nahlíženo ze strany jejich institucionálního a organizačního ukotvení. Předešlá 

část představila administrativní tradici Francie, která ovlivňuje, jakým způsobem je 

kulturní diplomacie vedena ze strany státu a vlády.192 Jak je na ni nahlíženo a jak moc jsou 

v ní patrné znaky definované jako podporující inovace – především autonomie instituce 

a chuť experimentovat. 

Podobně jako administrativní tradice Francie, tak i institucionální ukotvení 

francouzské zahraniční kulturní politiky bylo vždy chápáno jako ideální typ státem 

tvořeného a centralizovaného přístupu. Avšak v posledních letech je možné pozorovat, že 

stále více prostoru se přenechává regionálním a komunálním úřadům, proto se do velmi 

centralizovaného státem řízeného modelu postupně dostává decentralizace.193 Celá 

diplomová práce pracuje s kulturní diplomacií jako se zahraniční kulturní politikou státu 

zaměřenou na veřejnost. Tradičně chápané bilaterální a multilaterální kulturní vazby v ní 

nejsou zahrnuty.194 

Začátky francouzské kulturní diplomacie cílené na veřejnost, a tedy spadající pod 

veřejnou diplomacii, se datují od roku 1910, kdy na francouzském Ministerstvu zahraničí 

(Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères) začaly vznikat první sekce zabývající se 

francouzskou mezinárodní kulturní přítomností, kam spadala i otázka kulturní diplomacie. 

Přesto výskyt francouzské zahraniční kulturní činnosti státu je možné datovat daleko dříve. 

V současnosti se do tvorby strategií a strategických plánů kulturní diplomacie kromě 

Ministerstva zahraničí aktivně zapojuje i Ministerstvo kultury. Nejméně jednou ročně se 

zástupci z obou ministerstev sejdou a dohodnou se na jejich přípravě.195 FI je jedním 

z nejdůležitějších nástrojů francouzské zahraniční kulturně-diplomatické sítě. Reforma 

z roku 2007 přinesla oficiální vytvoření čtyř vládních agentur, které se zabývají kulturně-

 

191 Martinaitis a Nakrošis, „Explaining innovations in the lithuanian Public sector: new public management, 

Administrative culture and structural Capacities“, 84. 
192 Ibid., 101. 
193 Higgott a Carta, Cultural Diplomacy in Europe Between the Domestic and the International, 67–68. 
194 Tomalová, Kulturní diplomacie: Francouzská zkušenost, 12. 
195 Ibid.,68. 
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diplomatickou agendou. Mezi těmito institucemi byla i organizace Culturesfrance (tu poté 

v roce 2010 nahradil FI).196 Tyto změny byly podmíněny celkovou snahou podrobit 

francouzskou administrativu modernizaci. Tyto vládní agentury mohly těžit z větší 

autonomie, než tomu bylo do té doby.197 Postupná decentralizace je patrná 

rovněž v celkovém vedení zahraniční kulturní politiky Francie. Příkladem může být 

i kulturní diplomacie, přestože vytváření její strategie se nachází přímo v rukou 

Ministerstva zahraničí. Podle typologie představené v teoretické části, je na její tvorbu 

nahlíženo z pohledu vedeného shora dolů (viz kapitola 2.5. Kulturní diplomacie v praxi 

států).198 Přesto se FI může těšit určité autonomii. Stejně jako u mnohých jiných národních 

kulturních institutů je i u něj možné mluvit o principu odstupu (arm’s lenght principle).199  

FI byl založen v roce 2010 na základě zákona 2010-873. Formálně leží pod 

společným dohledem Ministerstva zahraničí a Ministerstva kultury.200 Propojení obou 

ministerstev zaručuje, že francouzská kulturní diplomacie může těžit ze společného sdílení 

informací a expertíz z vícero typů prostředí. Vzájemné sdílení informací může být velmi 

nápomocné jak při tvorbě programů a strategií, tak i při přijímání inovací a nových 

postupů.  

V konkrétní praxi vypadá napojení Francouzského institutu na stát následovně. 

Vedení zahraniční kulturní politiky i kulturní diplomacii v dané zemi má na starosti 

diplomatická mise. Její řízení je svěřeno do rukou speciálnímu diplomatovi, v případě 

České republiky se jedná o kulturního attaché. Ten je také ředitelem lokálního 

Francouzského institutu. Z toho vyplývá, že Francouzský institut je organizačně přímo 

napojen na Francouzské velvyslanectví, a proto spadá pod přímou kontrolu Ministerstva 

zahraničí.201 Navíc má kulturní attaché na starosti i ostatní organizace zaštiťující kulturně-

diplomatickou agendu v dané zemi (například Alliance française).202 Nejprve je mezi 

Ministerstvem zahraničí a Francouzským institutem v Paříži podepsána smlouva o cílech 

 

196 Ibid., 68. 
197 Ibid., 55. 
198 Kizlari a Fouseki, „The Mechanics of Cultural Diplomacy“, 140. 
199 Higgott a Carta, Cultural Diplomacy in Europe Between the Domestic and the International, 69. 
200„Loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat“, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022521532 (staženo 7. května 2021). 
201 Kizlari a Fouseki, „The Mechanics of Cultural Diplomacy“, 142. 
202 Pajtinka, „Cultural diplomacy and its organizational and institutional models in selected states“,117–118. 
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a účelu (tato smlouva se zpravidla podepisuje na 3 roky).203 Následně Ministerstvo 

zahraničí prostřednictvím velvyslanectví s každým lokálním Francouzským institutem 

podepíše akční plány a strategie, které jsou poté přetvořeny do konkrétního programu.204 

FI získává největší část financí z Ministerstva zahraničí. Lokální Francouzský 

institut musí při tvorbě svého programu prostřednictvím projektové žádosti požádat buď 

Ministerstvo zahraničí, nebo centrálu Francouzského institutu v Paříži o granty na chystané 

projekty.205 Finance na dané projekty přijdou přímo z Ministerstva zahraničí. Na druhou 

stranu jedním z důležitých cílů Francouzského institutu je zaměření na spolufinancování 

aktivit a tvorbu dlouhodobých partnerství v dané zemi. Nejenže je tímto způsobem možné 

zvýšit povědomí o francouzské kultuře v daném státě, ale mírní to i závislost na zisku 

financí na své projekty jen ze strany státu.206  

Státní financování i napojení na velvyslanectví dokazuje, že je FI velmi ovlivněn 

státní politikou a strategiemi vytvořenými na Ministerstvu zahraničí. Z toho se dá vyvodit, 

že je francouzská kulturní diplomacie státem řízená a nové strategie jsou přijímány 

způsobem shora dolů. Přesto je možné konstatovat, že finální rozhodnutí o daném projektu 

leží v rukou samotného regionálního institutu, který se v tomto odvětví může těšit určité 

autonomii.207 

5.3 Inovace v koncepčních dokumentech 

Tato část práce vychází z koncepčních a strategických materiálů Contrat d’objectif 

et de moyens (Smlouva o cílech a prostředcích) z roku 2017,208 ze senátní zprávy reagující 

na tento dokument také z roku 2017209 a z dokumentu komentujícího strategii kulturní 

diplomacie na dalších deset let z roku 2018.210 Velmi důležitou roli hrají i dokumenty 

 

203 „Contrat d’objectif et de moyens 2017–2019“, Sénat, 

https://www.senat.fr/controle/dossier/2016/9261.html (staženo 23. května 2021). 
204 Kizlari a Fouseki, „The Mechanics of Cultural Diplomacy“, 140. 
205 Kizlari a Fouseki, „The Mechanics of Cultural Diplomacy“, 140. 
206 Christophe Premat, „La restructuration du réseau culturel français au quotidien“, La nouvelle revue du 

travail 2 (2013): 7. 
207 Kizlari a Fouseki, „The Mechanics of Cultural Diplomacy“, 140. 
208 „Contrat d’objectif et de moyens 2017–2019“, Sénat, 

https://www.senat.fr/controle/dossier/2016/9261.html (staženo 23. května 2021). 
209 „Institut français : un contrat d’objectifs sans moyens suffisants“, Sénat, https://www.senat.fr/rap/r16-

419/r16-419.html (staženo 16. září 2021). 
210 „Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des 

affaires étrangères, en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 24 octobre 2017 sur 

‚La diplomatie culturelle et d’influence de la France : quelle stratégie à dix ans ?´“, Assemblée nationale, 
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každoročně tvořené samotným FI nazvané Rapports d'activité (výroční zprávy).211 Tyto 

dokumenty se zabývají proběhlou kulturně-diplomatickou tvorbou uskutečněnou ve všech 

Francouzských institutech po celém světě. Obsahová analýza těchto dokumentů na obecné 

úrovni ukáže, na jaké inovace měla být soustředěna pozornost na místní úrovni a v tvorbě 

samotných programů. Tato kapitola se dělí na dvě části, první z nich se zabývá přijímáním 

nových aktérů, druhá zohledňováním nových témat v tvorbě kulturně-diplomatického 

programu. 

Velmi významné místo v koncepčních dokumentech má digitální revoluce a nové 

příležitosti, které může institutům přinést. Toto téma je velmi důležité již od roku 2016, 

proto se objevuje ve všech výročních zprávách (Rapport d’activité) vzniklých od tohoto 

roku.212 Vývoj digitální tvorby a snaha jej podporovat je významným prvkem 

v zohledňování nových témat v tvorbě kulturně-diplomatických aktivit. Tento přesun 

k novým médiím má především cílit na mladé publikum, pro které je to velmi atraktivní 

téma.213 Tento významný posun vpřed je založený i na strategickém dokumentu Contrat 

d’objectif et de moyens (Smlouva o cílech a prostředcích) vzniklém v roce 2017. Ten se 

snaží o vytvoření plánu pro tvorbu kulturně-diplomatických aktivit pro FI na následující tři 

roky (do roku 2019).214 Podobně kladně se o vývoji digitální tvorby a o využití nových 

technologií v kulturní diplomacii zmiňuje parlamentní dokument reagující na změny 

v kulturní diplomacii a obsahující doporučení, jak má francouzská kulturní diplomacie 

vypadat za deset let.215 Nové technologie by podle této zprávy neměly být využívány jen 

jako médium pro zprostředkování informací a komunikaci s občany, ale měly by být více 

zapojeny do samotné tvorby kulturních akcí a projektů. Přesto v některých výročních 

zprávách je digitální revoluce a zapojení nových médií zmiňováno stále v menší míře. To 

 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b1359_rapport-information (staženo 16. 

září 2021). 
211 Institut français, Rapport d’activité 2015 (Paris, Institut français, 2016) 

https://www.institutfrancais.com/fr/rapports-activite (staženo 10. března). 
212 Institut français, Rapport d’activité 2016 (Paris, Institut français, 2017) 

https://www.institutfrancais.com/fr/rapports-activite (staženo 18. února), 90–91. 
213 Institut français, Rapport d’activité 2017 (Paris, Institut français, 2018) 

https://www.institutfrancais.com/fr/rapports-activite (staženo 16. září), 20. 
214 „Contrat d’objectif et de moyens 2017–2019“, Sénat, 

https://www.senat.fr/controle/dossier/2016/9261.html (staženo 23. května 2021). 
215 „Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des 

affaires étrangères, en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 24 octobre 2017 sur 

‚La diplomatie culturelle et d’influence de la France : quelle stratégie à dix ans ?´“, Assemblée nationale, , 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b1359_rapport-information (viděno 16. 

září 2021), 101. 
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platí především pro rok 2018.216 Následující rok je v tom již daleko obsáhlejší. Rapport 

d’activité 2019 se zmiňuje o mnoha programech spojených s digitální tvorbou, jako jsou 

počítačové hry, akce spojené s virtuální realitou a nové zážitky spojené s četbou.217 Velmi 

významný posun v tvorbě aktivit souvisejících s novými technologiemi a médii 

představuje festival Novembre Numérique, který se pořádá od roku 2016, a zabývá se 

právě digitální tvorbou.218 Velmi značné je i pojítko mezi digitální tvorbou, networkingem 

a mobilitou umělců.219 Tato témata mají k sobě blízko již od začátku zkoumaného období, 

především v roce 2016 je zdůrazňována nutnost spolupráce a propagace francouzské 

digitální tvorby prostřednictvím francouzských talentů a vzájemného sdílení expertíz.220 

Nové technologie a digitální revoluce proto už od roku 2016 mají na obecné úrovni 

v tvorbě kulturně-diplomatických aktivit své pevné místo. Často je toto téma 

charakterizované jako odvětví, které je velkou příležitostí, a proto se nachází v centru 

současných výzev kulturní diplomacie.221 

Výše bylo zmíněno, že je digitální tvorba spojená s networkingem a mobilitou 

umělců, to se stalo také velmi vyzdvihovaným tématem na obecné úrovni FI. Konkrétně se 

Rapports d‘activité od roku 2015 až do roku 2019 zmiňují o takzvaných Focusech. Tato 

platforma má za cíl propojovat jak umělce, tak i jiné osobnosti, které jsou aktivní v jednom 

oboru. Ti se společně setkají na jednom místě a debatují o svém oboru a sdílí spolu 

navzájem své zkušenosti. Focusy jsou původně zaměřeny zejména na profesionály 

nefrancouzského původu, kteří jezdí sbírat zkušenosti do Francie.222 Především 

prostřednictvím zaměření na zahraniční umělce a na financování jejich cesty do Francie 

dochází k šíření francouzské umělecké tvorby. Navíc od roku 2016 je možné na obecné 

úrovni zpozorovat výraznou proměnu. Mobilita umělců již není zaměřena pouze na 

nefrancouzské umělce a osobnosti ze všech možných kulturních odvětví. Rok 2016 přináší 

změnu v tom, že je zde uvedena možnost vycestovat do zahraničí i pro francouzské 

umělce.  

 

216 Institut français, Rapport d’activité 2018 (Paris, Institut français, 2019) 

https://www.institutfrancais.com/fr/rapports-activite (staženo 16. září).34. 
217 Institut français, Rapport d’activité 2019 (Paris, Institut français, 2020) 

https://www.institutfrancais.com/fr/rapports-activite (staženo 18. února), 76–77. 
218 Institut français, Rapport d’activité 2016, 91. 
219 „Contrat d’objectif et de moyens 2017–2019“, Sénat, 

https://www.senat.fr/controle/dossier/2016/9261.html (staženo 23. května 2021), 7. 
220 Ibid., 90. 
221 Institut français, Rapport d’activité 2015, 11. 
222 Ibid., 34. 
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S networkingem a mobilitou umělců je výrazně spojena i propagace kulturní 

diverzity, která je pomocí těchto programů zlepšována a vyzdvihována.223 Jedná se o téma 

silně přítomné na obecné úrovni všech Francouzských institutů a celkové koncepce 

kulturní diplomacie Francouzské republiky. FI mají prostřednictvím mnohých kulturních 

programů seznamovat hostující zemi i s jinou kulturou než jen s tou francouzskou. 

Francouzská podpora diverzity má ukazovat obraz Francie jako moderní země.224 Tento 

důraz kladený na kulturní diverzitu je přítomný i v dokumentu zveřejněném v roce 2018 

popisujícím, jak má vypadat francouzská kulturní diplomacie za deset let. V tomto 

dokumentu je zmíněno větší zaměření FI na civilní obyvatelstvo hostující země.225 

Samostatnou kapitolu v tvorbě kulturně-diplomatických akcí tvoří noví aktéři. Dají 

se dělit na bilaterální spolupráci a spolupráci s více aktéry. Na obecné úrovni je kladen 

důraz na tvorbu obou typů partnerství. Už od roku 2015 se předpokládá, že FI násobí 

partnerství s lokálními aktéry i s dalšími nadnárodními organizacemi. Velký důraz na 

tvorbu nových partnerství je zohledňován po celé období ve všech zkoumaných 

dokumentech i v Rapports d’activité.226 Na evropské úrovni měl FI snahu se více zapojit 

do tvorby projektů s ostatními evropskými národy, kde byl vyzdvihován především British 

Council a Goethe-Institut jako velmi klíčoví partneři. Rok 2017 navíc poukazuje na 

důležitost zapojení FI v rámci evropského prostoru. To je patrné i v dalších letech, kdy je 

zdůrazňována nutnost spolupráce s EUNIC. Mimo to se vyzdvihuje i spolupráce na dalších 

evropských projektech jak na bilaterální úrovni, tak na úrovni zapojení více aktérů do 

tvorby kulturně-diplomatického programu.227 

Následující část se zabývá místní rovinou přijímání inovací. Zde je vysvětleno, jaké 

inovace skutečně prošly do samotné tvorby kulturně-diplomatického programu. Rozdělení 

na kapitoly vychází z typologie inovací představené v teoretické části. Tato typologie se 

zabývá pouze externími inovacemi, tedy těmi, které se projevily směrem navenek, a proto 

byly patrné především pro veřejnost. 

 

223 Institut français, Rapport d’activité 2019, 82–83. 
224 Institut français, Rapport d’activité 2015, 5. 
225 „Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des 

affaires étrangères, en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 24 octobre 2017 sur 

‚La diplomatie culturelle et d’influence de la France : quelle stratégie à dix ans ?´“, Assemblée nationale, , 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b1359_rapport-information (viděno 16. 

září 2021), 103. 
226 Institut français, Rapport d’activité 2015, 4. 
227 Institut français, Rapport d’activité 2019, 61–62.  
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5.4 Tvorba partnerství 

Tvorba nových partnerství je základním kamenem pro vedení inovativní kulturní 

diplomacie, proto FI v Praze velmi často tvoří akce a události s rozmanitým spektrem 

partnerů, a jedná se proto o nejsilněji zastoupenou inovaci. Je možné se ptát, jestli se 

v tomto případě dá stále mluvit o inovaci. Jen v roce 2019 proběhlo 95 % kulturních 

projektů alespoň s jedním externím partnerem.228 Avšak navazování nových partnerství 

může být inovativní i v současnosti: například co do počtu rozdílných institucí 

a organizací, se kterými se partnerství navazují. Na základě provedené obsahové analýzy 

vybraných dokumentů, kdy pro tvorbu partnerství odpovídala kritéria „zapojení nestátních 

aktérů“ a „zapojení více než dvou aktérů“, došlo k identifikaci ještě jedné inovace, kterou 

je zapojení státních aktérů. Tato kapitola je rozdělena podle počtu partnerů, nejprve je 

představena dvoustranná spolupráce a následovně vícestranná spolupráce. 

Dvoustranná spolupráce se dá rozdělit na zapojení nestátních a státních aktérů. 

Značně zastoupená je spolupráce s nestátními aktéry, která, i podle Melissena, je brána za 

inovaci spojenou s novou veřejnou diplomacií. V rámci dvoustranné spolupráce se státními 

subjekty FI dává ve svých programech významný prostor Goethe-Institutu. Jedná se 

o velmi silné partnerství, proto je Německo evropská země, se kterou FI koordinuje své 

aktivity nejčastěji.229 Jejich partnerství je velmi různorodé. V rámci různých výstav FI 

propůjčuje Goethe-Institutu svoje prostory.230 Kromě toho FI prezentuje i německou 

kulturu, kdy oba instituty spolu kooperovaly na události prezentující to nejlepší z německé 

kinematografie.231 

Co se týká spolupráce s nestátními aktéry, FI velmi často spolupracuje na tvorbě 

akcí s českými partnery, díky kterým má zaručenou účast na rozličných českých 

 

228 „Diplomatie culturelle et d'influence: Bilan stratégique du rapport annuel de performance“, Budget.gouv, 

https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/5210 (staženo 16. září 2021). 
229 Institut français de Prague, „Cyklus 68 / Cycle 68 / Zyklus 68“, Facebook, 31. května 2018, 

https://www.facebook.com/events/203696840425240/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7

B (viděno 12. září 2021). 
230 „Sibylle Bergemann, fotografie“, IFP, https://www.ifp.cz/cz/kultura/akce-3/uplynule-akce-2/event1239-

sibylle-bergemann-fotografie#/ (viděno 12. září 2021). 
231 Institut français de Prague, „Francouzsko-německé rendez-vous: Love Steaks“, Facebook, 4. prosince 

2019, 

https://www.facebook.com/events/2343606852566712/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 12. září 2021). 
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festivalech.232 Právě přítomnost francouzských umělců a významných osobností na 

festivalech v České republice je důležitou součástí tvorby francouzské kulturní diplomacie. 

Nejenže je na nich mnohdy prezentována samotná francouzská tvorba, ale FI také často 

spolupracuje s určitým partnerem na uvedení specifického francouzského umělce na 

českém festivalu.233 Další možností zapojení je, že FI operuje na určitém festivalu od 

úplného začátku a je tedy jedním z iniciátorů spolupráce. Příkladem takového typu 

spolupráce je Noc filozofie v Praze. V roce 2016 se konal první ročník a FI spolu s dalšími 

institucemi byl významným podporovatelem této akce, které se zúčastnili i francouzští 

filozofové.234 Podobně, jako to funguje s festivaly, je možné konstatovat, že FI 

spolupracuje i se samostatnými českými pořadateli, se kterými se podílí na uskutečňování 

určitého předem domluveného projektu souvisejícího s francouzskou kulturou a umělci.235 

Pro FI je samozřejmostí spolupráce i s francouzskými partnery a institucemi, 

v tomto případě se jedná spíše o nestátní aktéry, kteří se do tvorby kulturní diplomacie 

zapojují. V rámci tohoto zapojení s francouzskými partnery je možné od roku 2017 

sledovat trend snažící se o prezentaci aktuálních společenských témat hýbajících 

současnou společností jako je například ekologie nebo udržitelnost. Základem této 

spolupráce není primárně prezentace francouzské kultury v České republice. Příkladem 

takovéto události je série akcí nazvaná Eko–Logika, kdy pomocí programu vytvořeného na 

základě aktuálního tématu, jako je ekologie a životní prostředí, se FI snaží o přilákaní 

českého publika do budovy FI, kde se konají přednášky, výstavy a další události.236 Tento 

trend prezentující nové společenské události je přítomný dodnes a každý rok se uskutečnila 

aspoň jedna akce upozorňující na určitou aktuální společenskou problematiku. Na těchto 

událostech není primární představení francouzského umění, ale především prezentace 

samotného Francouzského institutu. Návštěvníci se díky tomu mohou dozvědět o existenci 

 

232 Institut français de Prague, „Francie na / La France au Prague Quadriennale 2015“, Facebook, 18. června 

2015, 

https://www.facebook.com/events/1450321531950607/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 12. září 2021). 
233 „Aquaserge“, IFP, https://www.ifp.cz/cz/kultura/akce-3/uplynule-akce-2/event857-aquaserge (viděno 12. 

září 2021). 
234 Institut français de Prague, „1. Noc filozofie v Praze“, Facebook, 16. června 2016, 

https://www.facebook.com/events/170065793395086/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7

B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 12. září 2021). 
235 Institut français de Prague, „Festival Claude Debussy“, IFP, https://www.ifp.cz/cz/kultura/akce-

3/uplynule-akce-2/event786-festival-claude-debussy (viděno 12. září 2021). 
236 Institut français de Prague, „Eko-Logika: přejděme na zelenou / Eko-Logika: Passons au vert“, Facebook, 

15. listopadu 2019, https://www.facebook.com/events/495347647968437/?acontext=%7B%22event_action_

history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 12. září 2021). 
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dalších programových aktivit FI.237 Tradičně je zapojení francouzských partnerů patrné 

především na prezentaci francouzské kultury v ČR.238 Finálně mohou mít noví partneři vliv 

na větší míru zapojení nových inovací ve FI. Od nových partnerů se dá například 

inspirovat nebo něco inovativního odpozorovat. Proto propojení jak českého, tak 

francouzského partnera je žádoucí, a navíc to podporuje větší diverzitu.239 

Při tvorbě programu FI je ve zkoumaném období patrné i zapojení více než jednoho 

aktéra. Tato inovace navazuje na předešlé odstavce představující nutnost spolupráce 

jednoho aktéra na tvorbě kulturně-diplomatické agendy. Spolupráce FI s více než jedním 

aktérem je patrná především na spojení s ostatními státy. Nestátní aktéři v programu FI 

Praha jsou zastoupeni jen velmi vzácně. Příkladem takovéto akce, proběhlé ve zkoumaném 

období, je zapojení více aktérů v rámci jednoho odvětví. Kino 35, které je součástí FI, se 

do takovéto spolupráce několikrát zapojilo. Bylo například součástí Dnů evropského filmu, 

kam se zapojilo více evropských artových kin.240   

Během zkoumaného období FI spolupracovalo na mnoha událostech s více 

partnery. Mezi pravidelné akce, na kterých FI spolupracuje s ostatními státy, se dají zařadit 

Dny Frankofonie.241 Jedná se o projekt, kterého se účastní velké množství jiných aktérů. 

Do jeho tvorby se zapojují především ambasády a kulturní centra ostatních frankofonních 

zemí. Tento projekt je specifický i v rámci nation brandingu, protože FI jeho 

prostřednictvím prezentuje historii a identitu Francie spojenou s ostatními frankofonními 

zeměmi. Toto silné pouto, panující mezi Francií a africkými státy, je patrné i na dalších 

akcích odehrávajících se ve spolupráci s africkými zeměmi.242 

Samostatnou kapitolu v zapojení více aktérů do tvorby programu FI je EUNIC. Od 

 

237 Institut français de Prague, „Pride Voices 2017“, Facebook, 10. srpna 2017, 

https://www.facebook.com/events/1094023037365709/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 12. září 2021). 
238  „Operní léto v Kině 35“, IFP, https://www.ifp.cz/cz/kultura/akce-3/uplynule-akce-2/event172-operni-

leto-v-kine-35 (viděno 12. září 2021). 
239 „Výstava fotografií - Cesta po francouzské elektronické krajině“, IFP, https://www.ifp.cz/cz/kultura/akce-

3/uplynule-akce-2/event1202-vystava-fotografii-cesta-po-francouzske-elektronicke-krajine (viděno 12. září 

2021). 
240 Institut français de Prague, „Journée européenne du cinéma d’art et d’essai“, Facebook, 9. října 2016, 

https://www.facebook.com/events/1141628952570418/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 12. září 2021). 
241 Institut français de Prague, „Dny Frankofonie / Journées de la Francophonie“, Facebook, 3.března 2016, 

https://www.facebook.com/events/1291087330906420/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 12. září 2021). 
242 „Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani“, IFP, https://www.ifp.cz/cz/kultura/akce-3/uplynule-akce-

2/event1155-tvurci-afrika-aneb-vsichni-jsme-africani (viděno 12. září 2021). 
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začátku zkoumaného období (rok 2015) FI propaguje EUNIC na svých facebookových 

stránkách. Jedná se o novou aplikaci, kde se zobrazují všechny projekty pořádané v rámci 

této sítě.243 Do těchto projektů se FI zapojuje pravidelně každým rokem a je jedním 

z mnoha kulturních institutů, které jsou této akce součástí.244 Od roku 2017 je možné 

v pořádaných akcích ve spojení s EUNIC pozorovat změnu témat, stále častěji jsou do 

programu zařazovány výzvy moderní doby jako jsou digitální technologie a jejich 

dopad.245 

5.5 Komunikace s občany 

Kulturní diplomacie již od počátku své tvorby cílí na veřejnost, proto je 

komunikace s občany klíčová. Během ukotvení konceptu nové veřejné diplomacie Jan 

Melissen začal na komunikaci s občany nahlížet novým způsobem. Podle něj se nejedná 

o jednosměrně vedený tok informací. Důraz je kladen na obousměrnost, kdy se má jednat 

především o dialog mezi kulturními instituty a veřejností.246 Lepší komunikaci s občany 

zprostředkoval rozvoj nových informačních a komunikačních technologií.247 Díky nim 

instituty nemusely spoléhat pouze na tradiční média, ale mohly samy sebe začít 

prezentovat pomocí nových informačních toků, které napomáhaly zefektivnit interakci 

s publikem. Kromě toho mohou instituty využít i jiné možnosti, jak zaujmout cílové 

publikum, například tvorbou workshopů nebo zaměřením se na kulturu hostující země. 

Sebeprezentace na sociálních sítích a obousměrná komunikace s občany je brána 

v současnosti jako samozřejmost. Již nelze najít instituci, která by k této praxi 

nepřistoupila. Události FI Praha jsou prezentovány jak na Facebooku, tak i na jiných 

sociálních platformách jako Instagram, YouTube nebo Twitter. Na základě toho proto není 

možné o tomto stylu obousměrné komunikace nadále mluvit jako o inovaci. Přesto tento 

sektor skýtá i jiné možnosti, jak ho inovovat, například se snažit o co největší 

 

243 Institut français de Prague, „Den s detektivkou / Journée polar“, Facebook, 21. března 2015, 

https://www.facebook.com/events/1416810098629889/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 12. září 2021). 
244 Institut français de Prague, „Speak-dating v rámci Evropského dne jazyků“, Facebook, 26. září 2016, 

https://www.facebook.com/events/983066485145912/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7

B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 12. září 2021). 
245 Institut français de Prague, „Co kdyby neexistovaly digitální technologie?“, Facebook, 16. května 2017, 

https://www.facebook.com/events/1067107060100793/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 12. září 2021). 
246 Melissen, The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations, 13. 
247 Jora, „New Practices and Trends in Cultural Diplomacy“, 45. 
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interaktivnost s publikem. 

Pro obsahovou analýzu byla v této části zvolena následující kritéria: „využívání 

sociálních sítí“ a „workshopy“. Kritérium „workshopy“ vychází z rozhovorů, při kterých 

byly workshopy respondenty identifikovány jako inovace. Kritérium „využívání sociálních 

sítí“ nereprezentuje propagaci programu kulturních institutů na sociálních sítích. Toto 

kritérium staví na předpokladu, že byly sociální sítě využity na tvorbu kulturně-

diplomatického programu. Jedná se především o jiné propojení sociálních sítí s tvorbou 

kulturně-diplomatických akcí a jejich kreativnější využití. Obsahová analýza informací 

zveřejněných o proběhlých událostech ukázala, že toto nové využití není ve FI nijak časté. 

Během zkoumaného období nebyly žádné přednášky ani akce vysílány prostřednictvím 

Facebooku nebo Youtube. Jedinou výjimku představuje akce konaná v roce 2019 nazvaná 

La Nuit des idées, jejíž záznam je možný nalézt na Youtube kanále FI.248 Další kreativní 

využití sociálních sítí bylo možné pozorovat také v roce 2019 během soutěže Slož mi 

poemku, kdy každý účastník svoje texty sdílí na Twitteru či Facebooku s příslušným 

hashtagem.249 

Při obsahové analýze dokumentů byla identifikována ještě jedna inovace 

související s komunikací s veřejností. Touto inovací je tvorba programu FI spojená 

s českou historií a kulturou. FI je takto prezentován jako otevřený institut dbající na 

kulturní diverzitu. Tím, že jsou některé akce zaměřeny na českou kulturu, může FI přilákat 

nové publikum, které by jinak svými akcemi nezaujal. Navíc toto zaměření podporuje 

mezikulturní dialog. Projekty spojené s českou kulturou jsou v programu FI viditelné od 

roku 2016.250 Povětšinou se jedná o české téma, které je zpracováváno francouzským 

odborníkem nebo umělcem.251 Významný posun v tvorbě programů spojených s Českou 

republikou byl zaznamenán v roce 2018, kdy se počet událostí razantně zvýšil, důvodem 

 

248 Francouzský institut v Praze / Institut français de Prague, „FR/CZ - NUIT DES IDÉES PRAGUE 2019  - 

NOC MYŠLENEK PRAHA 2019“, Youtube, 31. ledna 2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=2c3D0CwfZns (viděno 12. září 2021). 
249 Institut français de Prague, „Slož mi poemku ! – Crée-moi un petit poème“, Facebook, 18. března 2019, 

https://www.facebook.com/events/1520360524763922/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 12. září 2021). 
250 Institut français de Prague, „Pierre Monnet: Mobilita a výměna v časech Karla IV. / Mobilités et échanges 

au temps de Charles IV“, Facebook, 27. dubna 2016, 

https://www.facebook.com/events/1348428595184311/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 12. září 2021). 
251 „Stéphane Corbet: Krajina značek“, IFP, https://www.ifp.cz/cz/kultura/akce-3/uplynule-akce-2/event218-

stephane-corbet-krajina-znacek./ (viděno 12. září 2021). 
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bylo výročí vzniku Československa a konec první světové války.252 

Další inovací zmíněnou i v rámci rozhovorů s pracovníky institutů je tvorba ateliérů 

a workshopů.253 Jak je již patrné z předešlého odstavce, FI dbá daleko více na propojení 

s místním obyvatelstvem. Právě prostřednictvím workshopů a ateliérů se toho dá velmi 

snadno dosáhnout. FI se snaží, aby se nejednalo při tvorbě programu o jednorázovou 

záležitost, ale aby zde zůstala co nejvýznamnější francouzská stopa. Jedna z prvních 

takových akcí byla v FI uskutečněna v roce 2018, jednalo se o tvůrčí workshop, kde si pod 

vedením tvůrce komiksů může zájemce vytvořit vlastní komiks.254 

5.6 Nová koncepce politiky 

Jako jedna z částí typologie externích inovací ve veřejném sektoru byla definována 

nová koncepce politiky. To znamená, že instituce přijímá i vytváří nové koncepce politiky, 

které jsou zastávány danou institucí. Kulturní instituty se v tomto případě snaží přijít 

s novými myšlenkami nebo návrhy, jak zlepšit vedení kulturní diplomacie. Mezi kritéria, 

která odpovídají tomuto typu externích inovací, patří „networking“ a „nation branding“. 

Tato dvě kritéria překračují koncept nové veřejné diplomacie a v teoretické literatuře jsou 

identifikovány jako nové trendy ve vedení kulturní diplomacie. Na tato konkrétní kritéria 

se nahlíží i v obsahové analýze dokumentů popisující proběhlé akce v FI Praha. Tato část 

je rozdělena podle těchto dvou kritérií. V první řadě je důležité zjistit, jestli FI Praha 

zapojovalo do tvorby svého programu networking, a poté se výzkum zaměří na nation 

branding v tvorbě kulturně-diplomatických akcí. 

Networking a navazování nových vztahů je pro FI značně důležité. Respondenti 

v rozhovoru zmiňovali networking jako jednu z inovací, která byla využita v posledních 

letech při tvorbě kulturně-diplomatických projektů.255 FI Praha může těžit při zapojování 

networkingu do tvorby kulturní diplomacie z již utvořené sítě programů zaměřujících se 

právě na tento trend. V rámci celé organizace FI se pořádají takzvané Focusy. Jak již bylo 

zmíněno, jedná se o události, kde se setkávají různí lidé ze stejného oboru, mohou to být 

jak programoví ředitelé, tak umělci z různých kulturních sfér. Účastníci se v rámci projektu 

 

252 „Československé legie za Velké války“, IFP, https://www.ifp.cz/cz/kultura/akce-3/uplynule-akce-

2/event874-ceskoslovenske-legie-za-velke-valky (viděno 12. září 2021). 
253 Rozhovor přes Zoom, Respondenti 2–3 – FI v Praze. 
254 „Nevybočuj z řady“, IFP, https://www.ifp.cz/cz/kultura/akce-3/uplynule-akce-2/event728-nevybocuj-z-

rady (viděno 14. září 2021). 
255 Rozhovor přes Zoom, Respondenti 2–3 – FI v Praze. 
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dozví, jak funguje tvorba akcí v jiném státě, jaké jsou tam možnosti, a především mají 

možnost navázat nové kontakty.256 Právě networking je zásadní pro tvorbu nových 

partnerství, která byla jako inovace definována výše. S networkingem je spojena i mobilita 

umělců. Rezidenční pobyty jsou zprostředkovávány jak pro francouzské, tak české umělce. 

FI na mobilitě umělců spolupracuje s uměleckým centrem MeetFactory již od roku 2015. 

FI je zprostředkovatelem výměny umělců mezi Prahou a Štrasburkem právě pod záštitou 

MeetFactory. Umělci, kteří na daný pobyt dosáhnou, jsou vybíráni na základě 

předložených projektů.257 Mobilita umělců je atraktivní pro tvorbu kulturně-

diplomatických akcí FI z následujícího důvodu, po ukončení rezidenčního pobytu mají 

umělci možnost svoji práci vystavit v prostorách FI.258 FI na mobilitě umělců a snaze 

o zprostředkování možnosti navazovat nové kontakty pracuje dlouhodobě a na větším 

česko-francouzském propojení a sdílení zkušeností pracuje konstantně, příkladem mohou 

být i vzdělávací projekty zaměřené na francouzskou kulturu. Za takovýto projekt může být 

označena Akademie Versailles, jedná se o kurzy francouzské barokní hudby, kam se 

mohou přihlásit čeští umělci se zájmem o toto odvětví.259 FI Praha na networkingu 

nepracuje výhradně s českými partnery a netvoří pouze česko-francouzské projekty. Do 

události mohou být zapojeni i umělci z jiných států.260 

Za druhou novou koncepci politiky ve vedení kulturní diplomacie se dá označit 

nation branding. Jedná se o velmi oblíbenou a také často zmiňovanou inovaci. Nicméně, 

jak již bylo v teoretické části naznačeno, její uvedení do praxe je více než problematické 

a značně náročné, jelikož je nutná změna celého systému vedení kulturní diplomacie. Tato 

inovace, pokud je vedena správně, se dá považovat i za interní inovaci. Na konkrétním 

příkladu FI není možné hovořit o radikální proměně celého systému vedení kulturní 

diplomacie spojené s vytvořením národní značky, proto nelze hovořit o interní inovaci. 

Stále se spíše jedná o tvorbu projektů, které nějakým způsobem odráží francouzskou 

 

256 Ibid. 
257 Institut français de Prague, „Výzva k předkládání projektů pro české umělce / umělkyně Rezidence Praha 

– Strasbourg 2015“, Facebook, 10. dubna 2015, 

https://www.facebook.com/events/383869835131108/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7

B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 14. září 2021). 
258 „Markéta Magidová: Soft Target“, IFP, https://www.ifp.cz/cz/kultura/akce-3/uplynule-akce-2/event213-

marketa-magidova-soft-target (viděno 14. září 2021). 
259 „Akademie Versailles“, IFP, https://www.ifp.cz/cz/kultura/akce-3/uplynule-akce-2/event281-akademie-

versailles (viděno 14. září 2021). 
260 „Le Havre – Praha. Francouzsko-české setkání.“, IFP, https://www.ifp.cz/cz/kultura/akce-3/uplynule-

akce-2/event852-le-havre-–-praha-francouzsko-ceske-setkani (viděno 14. září 2021). 
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identitu, kulturu a zájmy země, a usilují o to Francii ukázat v pozitivním světle. Cílenými 

akcemi se snaží o vytvoření pozitivního vnímání hostující země na svůj národ. Nation 

branding podle své definice není zaměřený pouze na kulturní záležitosti. Událostí, které se 

dají považovat za ty snažící se o zlepšení obrazu Francie, je v programu FI mnoho. Konají 

se každým zkoumaným rokem. Avšak jen jedna z akcí konaná v rámci nation brandingu se 

ve svém programu mimo jiné zaměřuje i na události ekonomického směru.261  

Nejvíce je FI v prezentaci Francie její kultury a zvyklostí aktivní během dnů 

otevřených dveří, které se konaly od roku 2015 až do roku 2019.262 Společným 

jmenovatelem všech událostí je francouzská kultura.263 V Kině 35 se konají projekce 

francouzských filmů.264 Je možné se zúčastnit přednášek o francouzštině nebo se 

informovat o možnosti studia ve Francii. Avšak nejtypičtěji se akce zaměřuje na 

gastronomii, která je pro Francii typickou kulturní značkou.265 

  

 

261 Institut français de Prague, „Týden France 2015“, Facebook, 29. května 2015, 

https://www.facebook.com/events/1436152480011922/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%

7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 14. září 2021). 
262 Institut français de Prague, „The French Rendez-vous“, Facebook, 11. června 2015, 

https://www.facebook.com/events/112585602406180/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7

B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 14. září 2021). 
263 Institut français de Prague, „French Rendez-Vous / Den otevřených dveří“, Facebook, 21. června 2019, 

https://www.facebook.com/events/883588505317631 (viděno 14. září 2021). 
264 Institut français de Prague, „French rendez-vous 2017“, Facebook, 21. června 2017, 

https://www.facebook.com/events/131483880749892/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7

B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 14. září 2021). 
265 Institut français de Prague, „French rendez-vous 2016“, Facebook, 10. června 2016, 

https://www.facebook.com/events/889677984495370/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7

B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D (viděno 14. září 2021). 
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6 Česká republika 

6.1 Administrativní tradice 

U České republiky a její administrativní tradice je nutné hned na začátku 

vyzdvihnout rozdíl s Francií. Na základě častých změn je u České republiky daleko 

náročnější určit jeden přesný typ administrativní tradice. Francie na rozdíl od ní má 

v tomto případě daleko snadnější určení. V případě České republiky je tudíž možné se 

setkat s více pojmenováními i typy administrativních tradic.  

Česká republika svojí historickou zkušeností směřuje ke kontinentální evropské 

administrativní tradici. Podobný historický vývoj sdílí se Slovenskem nebo Maďarskem. 

Proto se tyto země dají považovat za ty, které jsou nejsilněji zakořeněné v rakousko-

uherském modelu vládnutí.266 Avšak při definování administrativní tradice České 

republiky je nutné zdůraznit i komunistický odkaz země. Ten v současném dotvoření 

a celkovém pojmenování administrativní tradice hraje velmi významnou roli. Při 

kategorizaci administrativních tradic je poměrně často bráno v potaz geografické umístění. 

Nejednou je proto možné se setkat s pojmenováním středoevropská nebo východoevropská 

administrativní tradice. Do této skupiny patří nejen Česká republika, ale i Slovensko, 

Polsko a Maďarsko. Tyto země spojuje tedy jak odkaz Rakouska-Uherska, tak 

i komunistického režimu.267  

Administrativní tradice, která za svůj vznik vděčí specifickému kulturně-

historickému vývoji tohoto regionu, má několik charakteristických prvků. Česká republika 

má decentralizovaný systém vlády se silnými regionálními úřady.268 S historií a vývojem 

administrativních tradic je spojen i další bod, na kterém jsou vidět rozdílnosti v rámci 

středoevropských a západoevropských států. Zatímco u zemí západní Evropy se 

administrativní tradice vyvíjela během jednoho časového úseku, který nebyl nikterak 

významně přerušován. Zatímco u středoevropských států vývoj administrativní tradice byl 

složitější v důsledku historicko-společenského vývoje, kdy země během 20. století 

procházely častými změnami, které mohly způsobit nestabilitu vlád a institucí. Avšak 

z těchto velkých a poměrně častých změn v administrativě země vzešlo i něco pozitivního. 

 

266 Martin Painter a B. Guy Peters, Tradition and Public Administration, 229. 
267 Christopher Pollitt a Geert Bouckaert, Public Management Reform A Comparative Analysis—Into the Age 

of Austerity (New York: Oxford University Press, 2017), 63. 
268 Ibid., 63. 
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Právě díky tomu je možné předpokládat, že jsou středoevropské státy více otevřeny 

a nakloněny k radikálním proměnám a inovacím v administrativě.269 Snadnější vstřebávání 

nových myšlenek a jejich následná implementace v praxi je pro středoevropské státy 

typická. Odráží se i v právním zakotvení veřejné správy. Pro středoevropské státy, kde se 

dá mluvit spíše o formálně-právním zakotvení, je tedy snadnější být flexibilní v přijímání 

nových myšlenek a nápadů.270 Je pro ně také charakteristické, že jsou daleko více 

ovlivňovány externími faktory, a proto se těmto vnějším vlivům dokážou přizpůsobit 

snadněji než západoevropské země.271 

6.2 Organizační rámec kulturní diplomacie 

Zahraniční kulturní politiku, pod kterou spadá i kulturní diplomacie České 

republiky, má na starosti, stejně jako ve většině zemí, Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 

Jedná se především o hlavní koordinační orgán, který formuluje koncept dané politiky, 

a také se snaží o vzájemný soulad mezi Českými centry a zastupitelskými úřady.272 Hlavní 

koncepční dokument, podle kterého je řízena prezentace České republiky, je Koncepce 

jednotné prezentace České republiky. Přijat byl vládou v lednu 2005 a k jeho aktualizaci 

došlo v srpnu roku 2019.273 Mezi důležitými aktivitami ministerstva zahraničí není jenom 

prezentace ČR v zahraničí. V jejich aktivitách je kladen velký důraz i na domácí publikum, 

kterému jsou představovány aktivity zahraniční kulturní politiky.274 V rámci Ministerstva 

zahraničí ČR má kulturní diplomacii na starosti Odbor veřejné diplomacie a krajanů. Mimo 

to, že má na starosti mnoho aktivit spojených s kulturní a veřejnou diplomacií, tak navrhuje 

i priority veřejné diplomacie České republiky a formuluje zahraniční politiku v oblasti 

kulturních vztahů.275 

 

269 Meyer-Sahling a Yesilkagit, „Differential Legacy Effects: Three Propositions on the Impact of 

Administrative Traditions on Public Administration Reform in Europe East and West“, 316–317. 
270 Ibid., 318. 
271 Ibid., 319. 
272 Jana Peterková, „Veřejná diplomacie malých států a realita České republiky“, Mezinárodní vztahy 43 č.2 

(2008): 17. 
273 „Koncepce jednotné zahraniční prezentace České republiky“, Ministerstvo zahraničních věcí, 

aktualizované znění schváleno dne 26. srpna 2019, https://www.databaze-

strategie.cz/cz/mzv/strategie/koncepce-jednotne-prezentace-ceske-republiky (staženo 14. května 2021). 
274 Jana Peterková, Eliška Tomalová, „Public Diplomacy,“ in Czech Foreign Policy in 2017: Analysis, ed. 

Alice Kizeková et al. (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2018), 330. 
275„Odbor veřejné diplomacie“, Ministerstvo zahraničních věcí, 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_struktura/utvary_mzv/odbor_verejne_diplomacie_a_

krajanu.html (viděno 16. května 2021). 
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Role Ministerstva kultury v případě České republiky není tak jednoznačně 

definována jako u příkladu Francie. Neexistují žádné koncepční materiály, které by 

napomáhaly hladké spolupráci mezi oběma ministerstvy. Mnohdy je právě koordinace tím 

největším problémem kulturně-diplomatických aktivit České republiky. Ministerstvo 

zahraničí a Ministerstvo kultury spolu nespolupracují, a to způsobuje velké překážky pro 

jednotné chápání zahraniční prezentace a efektivní využití všech dostupných prostředků 

a zdrojů kulturní diplomacie k jejímu vytvoření.276   

Jako další nástroj zahraniční prezentace ČR lze považovat zahraniční zastoupení 

České republiky a diplomatické mise. Ty však na rozdíl od francouzského příkladu nejsou 

přímo napojeny na kulturní instituty, a proto se přímo nezapojují do tvorby kulturně-

diplomatické agendy. Diplomatické mise a kulturní instituty tedy na sobě nejsou závislé. 

Na druhou stranu mohou spolu navzájem spolupracovat na různých akcích a programech. 

Navíc podle Jany Peterkové je jejich pracovní náplní také koordinace všech prezentačních 

aktivit v přijímací zemi. Diplomatické mise nespolupracují tedy jen s Českými centry jako 

se zástupci kulturní diplomacie, ale i s dalšími organizacemi, které se zapojují do veřejné 

diplomacie (mezi ně patří například CzechInvest, CzechTrade nebo CzechTourism). 277 

Jedním z nejdůležitějších aktéru české kulturní diplomacie jsou Česká centra (dále 

ČC). Jedná se o příspěvkovou organizaci Ministerstva zahraničních věcí ČR, jejíž úloha je 

stanovena ve vládním dokumentu Koncepce jednotné prezentace České republiky. ČC jsou 

důležitým nástrojem české veřejné diplomacie, který má za úkol prosazovat a prezentovat 

českou kulturu v zahraničí. Snaží se tím především o posílení jejího dobrého jména. 

Zabývají se nejen tvorbou kulturních akcí jako jsou koncerty, výstavy nebo projekce, ale 

ve své činnosti se věnují i výuce českého jazyka, která cílí rovněž na českou krajanskou 

komunitu v zahraničí. ČC zřizují své pobočky nejen v evropských zemích, ale snaží se 

o zastoupení po celém světě. Pobočky v zahraničí mají za úkol navazovat spojení 

s nestátními i státními zahraničními institucemi a médii.278 ČC si nad ministerstvem 

zahraničních věcí udržují formální autonomii. V tomto případě je možné znovu poukázat 

na princip odstupu, který je s organizačním ukotvením ČC spjat. Jsou vnímány jako 

 

276 Rozhovor přes Zoom, Respondent 4– ČC v Paříži. 
277 Peterková, „Veřejná diplomacie malých států a realita České republiky“, 18. 
278 „Koncepce jednotné zahraniční prezentace České republiky“, Ministerstvo zahraničních věcí, 

aktualizované znění schváleno dne 26. srpna 2019, https://www.databaze-

strategie.cz/cz/mzv/strategie/koncepce-jednotne-prezentace-ceske-republiky (staženo 14. května 2021). 
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odlišná instituce, ale s organizačním napojením na Ministerstvo zahraničí.279 Což je patrné 

i v organizačním schématu Ministerstva zahraničních věcí, kde je uveden i ředitel ČC.280 

Síť Českých center má svou centrálu v Praze. Centrála mimo jiné napomáhá 

s organizací programů i s tvorbou strategií na další roky. V těchto strategiích činnosti se 

objevují například nové náměty pro tvorbu kulturně-diplomatické agendy, a navíc jsou zde 

velmi detailně popsána témata, kterým se mají ČC v daném období věnovat.281 Přesto si 

ředitelé poboček Českých center zachovávají určitou samostatnost. Mají svobodné 

působení v promýšlení programu svého centra i v jeho následné realizaci.282 

Jak bylo již zmíněno výše, ČC jsou příspěvkovou organizací Ministerstva 

zahraničních věcí, proto část jejich výdajů je financována zřizovatelem. Přesto ČC 

získávají finance i jinými způsoby. Velké výnosy například generuje Český dům Moskva, 

navíc nemalou částku získávají Česká centra od externích finančních partnerů (mezi které 

se mohou řadit i zahraniční kulturní instituty nebo partneři spolupracující na stejném 

projektu). Nezanedbatelná částka také putuje z grantů poskytnutých z Evropské unie.283 

6.3 Inovace v koncepčních materiálech 

Tato část představí obecnou rovinu kulturní diplomacie Českých center, na které je 

ukázáno uvedení inovace v kulturním institutu. Tato část vychází především z každoročně 

vydávaných Výročních zpráv284 sestavovaných pro všechny Česká centra a ze Strategie 

činnosti Českých center (2012–2015 a 2016–2019).285 Jako důležitý vládní dokument je 

použita Koncepce jednotné prezentace ČR v zahraničí.286 

Mezi nová témata, která jsou ve zkoumaném období přítomná v dokumentech, patří 

 

279 Jana Peterková, Eliška Tomalová, „Public Diplomacy,“ 329. 
280 „Organizační struktura ministerstva“, Ministerstvo zahraničních věcí, 

https://www.mzv.cz/file/4268696/Organigram_MZV_CZ_21042021.pdf (staženo 16. května 2021). 
281 Česká centra, Strategie činnosti Českých center 2012–2015 (Praha: Česká centra, 2012), poskytnuto 

autorce Českými centry. 
282 Rozhovor přes Zoom, Respondent 4– ČC v Paříži. 
283 Česká centra, Výroční zpráva 2016 (Praha: Česká centra, 2017), https://www.czechcentres.cz/o-

nas/vyrocni-zpravy (staženo 17. května 2021), 36. 
284 Česká centra, Výroční zpráva 2015 (Praha: Česká centra, 2016), https://www.czechcentres.cz/o-

nas/vyrocni-zpravy (staženo 8. dubna 2021). 
285 Česká centra, Strategie činnosti Českých center 2012–2015. 

Česká centra, Strategie činnosti Českých center 2016–2019 (Praha: Česká centra, 2016), poskytnuto autorce 

Českými centry. 
286 „Koncepce jednotné zahraniční prezentace České republiky“, Ministerstvo zahraničních věcí, 

aktualizované znění schváleno dne 26. srpna 2019, https://www.databaze-

strategie.cz/cz/mzv/strategie/koncepce-jednotne-prezentace-ceske-republiky (staženo 14. května 2021). 
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například propojení ekonomického a kulturního sektoru. Na základě sepsané Strategie na 

roky 2012–2015 je toto velmi silné téma, kdy je ČC doporučováno, aby se v následujících 

letech zaměřily na prezentaci inovativních a vědeckých projektů.287 To se odráží i ve 

využití digitálních technologií a nových médií, i když většímu prostoru se tomuto tématu 

dostává až ve Strategii představené na další období (roky 2016–2019), kde je v rámci 

prezentace digitálních technologií upřednostňován důraz na mladou generaci umělců, kteří 

využívají nové technologie při tvorbě svých děl.288 Právě tyto nové formáty prezentace 

(v dokumentu je uveden videomapping, QR kód) umožní lepší představení důležitých 

témat společnosti. Zapojení digitálních technologií má pomoci především mladší generaci 

tato témata lépe chápat, protože je často mladí lidé vnímají jako těžko uchopitelná. Právě 

využití digitálních technologií může tento problém vyřešit. Ve Výročních zprávách je na 

inovační přístupy, spojené s novými technologiemi, také často nahlíženo jako na důležitou 

součást kulturně-diplomatického programu, a to už od roku 2016.289 Od roku 2018 je 

uváděn i samotný příklad, kterým je projekt Czech Innovation Expo využívající virtuální 

realitu.290 Přelomový je rok 2019, kdy je ve výročních dokumentech explicitně napsáno, že 

je velmi důležité do tvorby programu zapojit videohry nebo herní průmysl.291  

Přes velmi významné zastoupení digitálních technologií a nových médií ve všech 

zkoumaných dokumentech je daleko více přítomný důraz kladený na vědu a výzkum. 

Právě toto téma je silně spojeno s brandingem a značkou České republiky. Od důrazu na 

branding a značku ČC si mimo jiné v kulturní diplomacii slibují lepší hledání partnerství 

pro ČC. Podle toho by na ČC mělo být nahlíženo jako na silnou a etablovanou instituci, se 

kterou je dobré navázat partnerství.292 Kromě značky ČC je ve Strategii na roky 2016–

2019 kladen důraz na značku České republiky jako celku. Podle dokumentu ji bude 

v následujících letech věnováno daleko více pozornosti. Od této chvíle má být ČR 

prezentována jako země se svébytnou kulturou, zajímavou historií, a především jako 

inovativní a technologická země. Prezentace značky – image České republiky – bude dále 

rozdělována na základě teritorií, pro Francii bude mít Česká republika image kreativního 

 

287 Česká centra, Strategie činnosti Českých center 2012–2015, 8. 
288 Česká centra, Strategie činnosti Českých center 2016–2019, 17. 
289 Česká centra, Výroční zpráva 2016, 3. 
290 Česká centra, Výroční zpráva 2018 (Praha: Česká centra, 2019), https://www.czechcentres.cz/o-

nas/vyrocni-zpravy (staženo 9. dubna 2021), 25–26. 
291 Česká centra, Výroční zpráva 2019 (Praha: Česká centra, 2020), https://www.czechcentres.cz/o-

nas/vyrocni-zpravy (staženo 9. dubna 2021), 22. 
292 Česká centra, Strategie činnosti Českých center 2016–2019, 7. 
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národa v srdci Evropy. Tato Strategie nastínila, jak na ČR bude od této doby nahlíženo. 

Ve Výročních zprávách se proto stále častěji ukazují programy zaměřené na vědu, výzkum 

a techniku.293 O přesném názvu a formování české značky se zmiňuje až nová 

aktualizovaná verze Koncepce jednotné prezentace ČR. Zde je uvedena prioritizace české 

značky „Czech Republic: The Country For The Future“.294 U této značky je primární, aby 

k ní přihlížely všechny státní subjekty zabývající se prezentací ČR v zahraničí. Neplatí to 

pouze pro ČC, kde, podle zkoumaných dokumentů, je na branding nahlíženo jako na 

důležité téma už delší dobu, což přesně dokládají pořádané akce zaměřené na inovace, 

vědu a techniku. 

Jako další nové téma se v dokumentech objevovalo, jak zefektivnit provoz ČC. Už 

v roce 2015 byla uvedena možnost inspirovat se úspěchy jiných zemí, proto je pro ČC 

důležitá bilaterální spolupráce a navazování nových partnerství. Mimo navazování 

partnerství s externími aktéry, je zde zmiňován i interní networking. V ČC by se měla 

zlepšit interní spolupráce, kde by se mělo cílit na prezentaci a sdílení úspěšných projektů 

a zkušeností.295 

Kromě interního networkingu je také velmi vyzdvihován externí networking, a to 

už od roku 2015. Pro rok 2015 byl networking prezentován jako jedna z nejsilnějších 

stránek ČC. Vytváření nových kontaktů a spolupráce se zahraničními i českými 

organizacemi na pořádání rezidenčních a tvůrčích pobytů jsou s tímto typem nového 

tématu značně spojeny.296 Mimo české umělce je networking umožněný i zahraničním 

umělcům a odborníkům, kterým jsou zprostředkovávány cesty do ČR, kde jsou jim 

prezentovány české projekty.297 Právě podpora kurátorských cest, rezidenčních a tvůrčích 

pobytů napomáhá ke sdílení kontaktů a zkušeností, což může vést k rozvoji vzájemné 

spolupráce.298 

Tvorba partnerství, ať na bilaterální úrovni nebo na úrovni více aktérů, je brána 

jako samostatná kapitola. Na obecné úrovni je jí ve všech dokumentech a strategiích 

 

293 Česká centra, Výroční zpráva 2017 (Praha: Česká centra, 2018), https://www.czechcentres.cz/o-

nas/vyrocni-zpravy (staženo 9. dubna 2021), 19. 
294 „Koncepce jednotné prezentace ČR [akt. 2019] | Databáze strategií - portál pro strategické řízení“, 

https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzv/strategie/koncepce-jednotne-prezentace-ceske-republiky, (staženo 

20. září 2021), 8. 
295 Česká centra, Strategie činnosti Českých center 2016–2019, 7–8. 
296 Česká centra, Výroční zpráva 2015, 6. 
297 Česká centra, Výroční zpráva 2016, 6. 
298 Česká centra, Výroční zpráva 2017, 14. 
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věnováno mnoho prostoru, a dá se proto brát za významnou inovaci vedení kulturní 

diplomacie, na kterou ČC cílí. Všechny dokumenty se opírají o schopnost ČC být 

iniciátory i partnery mezinárodních projektů. Stále častěji je kladen důraz na tvorbu 

nových partnerství, ale i na neustálou kultivaci těch stávajících.299 Tato partnerství lze 

rozdělit na několik částí: první je zapojení dvou aktérů a druhé je zapojení více než dvou 

aktérů. Na oba typy partnerství je kladen stejný důraz, přesto od počátku je patrný posun 

spíše k zahraničním organizacím a aktérům. Důraz je kladen rovněž na zapojení do 

evropského kulturního sdružení EUNIC.300 To je patrné ve všech zkoumaných letech. 

Navíc Strategie pro rok 2012–2015 zdůrazňuje nutnost ČC se aktivně zapojovat do 

mezinárodních projektů. Mimo EUNIC je zde uvedena i aliance Visegrádská skupina (dále 

V4).301 I přesto, že je v dokumentech kladen akcent na mezinárodní spolupráci, Strategie 

zdůrazňují navázání lepšího partnerství i s českými vládními agenturami (CzechTrade, 

CzechInvest) a jejich partnery. To, že je na tvorbu partnerství a navázání spolupráce 

nahlíženo ve všech dokumentech jako a velmi chtěné a důležité, má velmi jasný cíl.302 

Vzájemná spolupráce má mimo jiné vypomoci ve financování programových akcí tím, že 

budou spoluorganizovány více subjekty.303 

6.4 Tvorba partnerství 

Během obsahové analýzy tvorby nových partnerství byl kladen důraz na kritéria 

„zapojení nestátních aktérů“ a „zapojení více než dvou aktérů“, a navíc došlo 

k identifikaci ještě jedné inovace, a tou je zapojení státních aktérů. Stejně jako u FI je tato 

část strukturována na zapojení jednoho partnera a následně na spolupráci s více než jedním 

aktérem. 

ČC Praha ve zkoumaném období přikládalo spolupráci s partnery značný význam. 

Nejedná se jen o sdílení finanční zátěže, ale i o sdílení zkušeností s vedením akcí. Stejně 

jako u FI je možné i u ČC spatřovat inovace v tom, s jakými subjekty ČC nová partnerství 

navazuje. Velmi žádoucí a časté je spojení ČC s místními, francouzskými partnery. Tento 

typ partnerství má za úkol přilákat jiné publikum než to, které na většinu akcí pravidelně 

 

299 Česká centra, Výroční zpráva 2016, 2. 
300 Česká centra, Strategie činnosti Českých center 2012–2015, 8. 
301 Ibid., 16. 
302 Česká centra, Výroční zpráva 2016, 7–8.  
303 Česká centra, Strategie činnosti Českých center 2012–2015, 14. 
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chodí.304 Může se jednat o obousměrné partnerství, kdy ČC chce ve Francii představit 

konkrétního českého umělce, a prostřednictvím takového partnerství se to ČC může 

podařit. Příkladem mohou být pravidelně pořádané koncerty Janáčkovy hudby.305 Další 

možností je, že zahraniční partner osloví přímo ČC s nápadem na představení konkrétního 

českého umělce a požádá ČC o pomoc s organizací této akce.306 Při spolupráci 

s francouzskými partnery se ČC setká jak s nestátními subjekty, tak s těmi státními. Tento 

typ partnerství se ve zkoumaném období projevil v roce 2017, kdy ČC spolupracovalo 

s francouzským Ministerstvem kultury na Dnech evropského dědictví. ČC v rámci této 

akce nechá návštěvníky nahlédnout do svého pařížského sídla.307 

Během dvoustranné spolupráce ČC sází i na česká partnerství. Velmi často jsou 

těmito partnery muzea či galerie. V rámci takovéto spolupráce jde především o představení 

určité výstavy francouzskému publiku. ČC s muzei a galeriemi kooperuje na tvorbě 

a realizaci samotné výstavy, která se následně přesune do prostor ČC v Paříži.308 

Od roku 2018 se v tvorbě programu ČC Paříž objevilo více akcí tvořených společně 

s ostatními kulturními instituty. Především je pak častá spolupráce se Slovenským 

inštitútem v Paříži (jedná se hlavně o rok 2018 a stoleté výročí vzniku Československé 

republiky).309 ČC zde může především těžit z prostor, kterými disponuje, a kde se akce 

mohou konat.310 Během následujících let ČC spolupracovalo například s irským kulturním 

centrem.311 ČC má zejména užitek ze svého klubu Paris-Prague jazz club, kde představilo 

mnoho umělců z různých zemí, například i estonského saxofonistu ve spolupráci 

s estonským velvyslanectvím.312 

Stejně jako dvoustranné partnerství je pro ČC zásadní tvorba vícestranných 

 

304 Rozhovor přes Zoom, Respondent 4– ČC v Paříži. 
305 „České centrum Paříž / Cortot u Janáčka“, České centrum Paříž, 

https://paris.czechcentres.cz/program/cortot-u-janacka5 (viděno 21. září 2021). 
306 Rozhovor přes Zoom, Respondent 4– ČC v Paříži. 
307 „Dny evropského dědictví v Českém centru Paříž“, České centrum Paříž, 

https://paris.czechcentres.cz/program/den-otevrenych-dveri-v-ceskem-centru-pariz (viděno 21. září 2021). 
308 „Výstava 30 let od Sametové revoluce“, České centrum Paříž, 

https://paris.czechcentres.cz/program/oslava-30-let-od-sametove-revoluce-v-parizi (viděno 21. září 2021). 
309 „Dejme slovo ženám“, České centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/konference-u-

prilezitosti-mdz (viděno 21. září 2021). 
310 „Liberté, égalité, électricité“, České centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/liberte-egalite-

electricite (viděno 21. září 2021). 
311 „Jazzycolors 2018 // Riona Sally Hartman“, České centrum Paříž, 

https://paris.czechcentres.cz/program/jazzycolors-2018-riona-sally-hartman (viděno 21. září 2021). 
312 „Lauri Kadalipp Social Jazz“, České centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/lauri-kadalipp-

social-jazz (viděno 21. září 2021). 
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partnerství. Tato partnerství mají mnohé výhody, například se od partnerů dají získávat 

zkušenosti nebo se finanční zátěž může rozdělit mezi více subjektů. V tvorbě kulturně-

diplomatických akcí je tato inovace patrná po celé zkoumané období (tedy od roku 

2015).313 V tvorbě programů je viditelná častá spolupráce s různými evropskými 

partnery.314 Nicméně ČC Paříž dává přednost především dvěma důležitým partnerstvím. 

Těmi jsou organizace EUNIC a V4. V rámci EUNIC je v ČC Paříž od roku 2016 pořádána 

Noc literatury.315 U V4 je počet společně pořádaných událostí s ČC Paříž výrazně vyšší. 

Významné společné zapojení je patrné od roku 2016.316 Každý rok se konaly 2–3 projekty 

ve spojení se slovenským, polským a maďarským institutem v Paříži. Události konané 

v rámci této skupiny zasahovaly do různých odvětví, jako je film, umělecké výstavy 

i akademické debaty.317 Spíše středoevropský směr je patrný i na další akci, kterou pořádá 

ČC Paříž každý zkoumaný rok, setkávají se na ní autoři, překladatelé i vydavatelé 

literatury z oblasti střední Evropy.318 

6.5 Komunikace s občany 

Již u části představující FI Praha bylo nastíněno, jak je nahlíženo na inovace 

spojené s komunikací s občany (viz kapitola 5.5 Komunikace s občany). Komunikace 

s občany je pro kulturní diplomacii typická praxe. Během začátku 21. století na ni začalo 

být nahlíženo prostřednictvím obousměrného dialogu vedeného mezi státem a veřejností. 

Tato kapitola se nezabývá propagací kulturního institutu na sociálních sítích. To již 

neodpovídá definici inovací a jedná se navíc o již dlouho zajetou praxi všech kulturních 

institutů. V této části je důležité zohlednit jiné mechanismy spojené s obousměrnou 

komunikací s občany. Stejně jako u FI je při obsahové analýze vybraných dokumentů 

 

313„Ukrajinský večer, ve spolupráci se sdružením Ukrajinské perspektivy galerie“, České centrum Paříž, 

https://paris.czechcentres.cz/program/ukrajinsky-vecer-ve-spolupraci-se-sdruzenim-ukraji (viděno 21. září 

2021). 
314 „HEVHETIAFEST: Zbigniew Chojnacki & David Kollar a PASTPRESENT & TORTUSA“, České 

centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/zbigniew-chojnacki-david-kollar-past-present (viděno 

21. září 2021). 
315 „Noc literatury 2016“, České centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/noc-literatury39 

(viděno 21. září 2021). 
316 „Višegrádský koncert“, České centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/visegradsky-koncert 

(viděno 21. září 2021). 
317 „Visegrádská skupina po 25 letech“, České centrum Paříž, 

https://paris.czechcentres.cz/program/visegradska-skupina-po-25-letech (viděno 21. září 2021). 
318 „Palabres centre-européennes“, České centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/palabres-

centre-europeennes12 (viděno 21. září 2021). 
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použita kritéria „využívání sociálních sítí“ a „workshopy“. 

V rámci inovace využívání sociálních sítí se klade důraz na jejich zapojení do 

tvorby kulturně-diplomatického programu a jejich inovativní využití. ČC sociální sítě 

využívá nejen k propagaci pořádaných akcí a událostí, ale snaží se také o inovativní přístup 

k tomuto médiu. ČC Paříž na začátku zkoumaného období především vsadilo na platformu 

YouTube. Její inovativní využití je možné pozorovat již od roku 2015. Tato platforma byla 

hojně využívaná na zveřejňování záznamu z pořádaných akcí. Lidé, kteří se události 

(většinou se jednalo o debaty pořádané ČC) nemohli zúčastnit, měli možnost se na celý její 

záznam podívat na YouTube.319 Tento typ využití sociálních sítí byl v ČC Paříž 

praktikován až do roku 2016.320 Kromě debat na různá témata se v období mezi lety 2015–

2016 objevovaly na YouTube krátké záznamy z pořádaných koncertů nebo z vernisáží.321 

Rok 2016 ale znamenal ukončení této činnosti a nadále nic zveřejňováno nebylo.  

Se sociálními sítěmi, novými médii a technologiemi souvisí i snaha ČC vytvářet 

nová témata, která mohou být pro veřejnost zajímavá. ČC Paříž se snaží do tvorby svého 

programu zapojovat nové technologie. Zlomovým rokem, kdy se taková akce pořádala, byl 

rok 2018. Zájemci se jedné z pořádaných událostí mohli účastnit v online prostoru.322 

Podobně se ČC staví k prezentaci nových témat, jako je věda, technologie a výzkum. 

Nejenže tato témata ČC prezentuje prostřednictvím výstavy nebo diskuse, součástí 

programu je i zapojení českých firem, které v rámci určité události ČC mohou prezentovat 

své produkty.323 Téma vědy a výzkumu se v uskutečněných akcích ČC představuje od roku 

2016.324 Patrná je i snaha o propojení s uměleckým sektorem.325 To může ještě více zvýšit 

zájem o akce ČC, jelikož toto pojetí přináší neotřelý přístup, jak nahlížet na umění pomocí 

vědy a techniky. 

 

319 „Prostituce a obchod s lidmi“, České centrum Paříž,  

https://paris.czechcentres.cz/program/prostituce-a-obchod-s-lidmi (viděno 21. září 2021). 
320 „Výzva migrantů a uprchlíků v Evropské unii: francouzsko-české perspektivy úložiště“, České centrum 

Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/vyzva-migrantu-a-uprchliku-v-evropske-unii-francou (viděno 21. 

září 2021). 
321 „Terry Brisack Band“, České centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/terry-brisack (viděno 

21. září 2021). 
322 „Na skok do Prahy“, IFP, https://www.ifp.cz/cz/kultura/akce-3/uplynule-akce-2/event1770-na-skok-do-

prahy (viděno 21. září 2021). 
323 „Start-up day“, České centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/start-up-day (viděno 21. září 

2021). 
324 „Dobývání vesmíru: dobývání nového ekonomického prostoru“, České centrum Paříž, 

https://paris.czechcentres.cz/program/budoucnost-vesmirneho-programu (viděno 21. září 2021). 
325 „InsightArt – Představení RToo skeneru“, České centrum Paříž, 

https://paris.czechcentres.cz/program/insightart (viděno 21. září 2021). 
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Podobně jako u FI, tak i ČC se snaží do svého programu zakomponovat 

workshopy. Ty mají především za úkol cílit na místní publikum. Workshopy jsou 

organizovány v rámci nějaké větší události.326 V programu ČC Paříž se objevují od roku 

2018 a většina z nich je cílená hlavně na děti a rodiny s dětmi.327 

6.6 Nová koncepce politiky 

Nová koncepce politiky odpovídá definici externích inovací. Má přímý vliv na 

veřejnost, a proto je možné konstatovat, že se projevuje mimo oblast samotné organizace. 

Vytvoření nové koncepce politiky se snaží o dosažení lepších výsledků politiky, kterou 

zastává daná instituce. Tyto nové myšlenky se snaží o zlepšení fungování kulturní 

diplomacie. Na základě takto stanoveného vymezení je možné konstatovat, že nové 

koncepci politiky kulturní diplomacie odpovídají dvě kritéria: „nation branding“ 

a „networking“. Obě kritéria byla v teoretické části prezentována jako nové trendy ve 

vedení kulturní diplomacie, a proto v obsahové analýze vybraných dokumentů popisujících 

proběhlé akce v ČC Paříž je na ně brán zřetel. Nejprve je představen networking při tvorbě 

akcí, následně se tato část zaměří na nation branding. 

Networking je pro ČC velmi důležitou inovací při tvorbě kulturně-diplomatických 

projektů. Rezidenční pobyty umělců, novinářů ale i dalších kulturních pracovníků jsou 

velmi žádané na všech pobočkách Českých center. Tyto cesty jsou pořádané velmi často 

a během roku se jich uskuteční desítky. ČC Paříž se snaží, aby nezaostávalo za průměrem, 

a každým rokem pořádá několik akcí, kde se mohou potkávat francouzští a čeští 

profesionálové a sdílet navzájem své zkušenosti. Jsou dva typy projektů, které pořádá ČC 

Paříž, a dají se zařadit pod networking. První z nich je samotné sdílení zkušeností, to v ČC 

probíhá mezi francouzskými a českými profesionály. Může přitom jít o jakékoliv odvětví. 

V roce 2015 se například realizovala debata novinářů o jejich práci, a o tom, jak se 

o Francii píše v Česku a jak ve Francii o Česku.328 Podobná debata o sdílení zkušeností 

o nějakém společenském tématu se uskutečnila i v roce 2018. Na rozdíl od minulé akce 

 

326 „Dny evropského dědictví – výtvarný workshop“, České centrum Paříž, 

https://paris.czechcentres.cz/program/dny-evropskeho-dedictvi-vytvarny-workshop (viděno 2. listopad 2021). 
327 „Výtvarné workshopy s Galinou Miklínovou“, České centrum Paříž, 

https://paris.czechcentres.cz/program/vytvarne-workshopy-s-galinou-miklinovou, (viděno 2. listopad 2021). 
328 „Mezi nezájmem a obdivem: Česko pohledem francouzských médií, Francie pohledem českých médií 

galerie“, České centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/mezi-nezajmem-a-obdivem-cesko-

pohledem-francouzsky (viděno 22. září 2021). 
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byli mezi účastníky debaty pozváni i odborníci jiné národnosti než jen české nebo 

francouzské, jednalo se navíc o projekt pořádaný ve spolupráci s více partnery.329 

V umělecké sféře se dá také mluvit o pořádání kulatých stolů a debat, na kterých čeští 

a francouzští umělečtí profesionálové spolu navzájem diskutují o své dosavadní tvorbě, 

budoucích plánech a sdílejí spolu zkušenosti ze své tvorby.330 

Druhým typem networkingových akcí jsou samotné rezidenční pobyty 

organizované pro umělce. Prvním příkladem jsou pobyty pořádané pro české umělce. Ti 

mají možnost vycestovat do Francie.331 Pod záštitou ČC se mohou účastnit 

několikadenního workshopu na zlepšení svých dovedností.332 Druhou možností spolupráce 

na rezidenčních pobytech je projekt, při kterém zahraniční umělci jezdí do Prahy.333 

Další novou koncepcí politiky zaznamenané v ČC Paříž je nation branding. Jedná 

se o inovaci, kterou je značně náročné realizovat v praxi. Je nutné, aby všechny subjekty, 

které nějakým způsobem reprezentují dobré jméno České republiky, na její tvorbě 

spolupracovaly. Nárůst kulturně-diplomatických akcí zaměřených na tvorbu značky – ČR 

jako země budoucnosti – je patrný od roku 2016. ČC je jedním z důležitých subjektů 

zapojujícím se do tvorby této značky. Na základě toho je možné od tohoto roku vidět 

v programu ČC Paříž nárůst počtu akcí zaměřených na vědu, techniku a prezentaci českých 

inovativních firem (více viz kapitola 6.5 Komunikace s občany). Ze strategických 

dokumentů kulturní diplomacie vyplývá, že se ČR snaží o formulaci politiky nation 

brandingu a toho, jak má být ČR vnímána v zahraničí, a proto se ČC snaží stavět národní 

značku na tom, že je ČR vědecky založená a inovativní země.334 

Kromě budování značky se ČC Paříž snaží o zlepšení vnímání ČR v zahraničí. 

Jelikož je nation branding velmi často spojován i s prezentací české kultury, historie 

 

329 „Kulatý stůl - What Education Do We Need?“, České centrum Paříž, 

https://paris.czechcentres.cz/program/kulaty-stul-what-education-do-we-need (viděno 22. září 2021). 
330 „ART Urbain CZ / FR // Setkání s umělci“, České centrum Paříž, 

https://paris.czechcentres.cz/program/performance-a-artists-talk (viděno 22. září 2021). 

„Debata se studenty FAMU a Fémis spojená se zahajovacím večírkem galerie“, České centrum Paříž, 

https://paris.czechcentres.cz/program/debata-se-studenty-famu-a-femis-spojena-se-zahajov (viděno 22. září 

2021). 
331 „Clara Nováková – Monika Knoblochová“, České centrum Paříž, 

https://paris.czechcentres.cz/program/clara-novakova-monika-knoblochova (viděno 22. září 2021). 
332 „...On the road“, České centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/on-the-road1 (viděno 22. září 

2021). 
333 „Projekt Praha město literatury“, České centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/projekt-

praha-mesto-literatury (viděno 22. září 2021). 
334 „Dobývání vesmíru: dobývání nového ekonomického prostoru“, České centrum Paříž, 

https://paris.czechcentres.cz/program/budoucnost-vesmirneho-programu (viděno 22. září 2021). 
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a zvyků, každý rok ČC pořádá události, kde se prezentují české zvyklosti a svátky. 

Takovýchto akcí se během roku koná hned několik. Program je pak především spojen 

s prezentací českých tradic a národních svátků, každý rok se koná taková událost na 

Velikonoce, kde jsou představovány tradiční české zvyky dodržované na tento svátek, jako 

je například pomlázka, barvení vajec nebo pečení mazance.335 Podobné události se konají 

i na Vánoce a během období Mikuláše.336 Tyto projekty jsou často spolupořádány 

krajanskými spolky. Účastníci tam mohou ochutnat typicky české jídlo a nápoje. V rámci 

dne je možné vyzkoušet i aktivity zaměřené na prezentaci a dodržování českých tradic 

a zvyků.337 Dalo by se předpokládat, že tyto akce jsou spíše určeny krajanům nebo lidem 

se zájmem o českou kulturu a zvyky než pro širokou francouzskou veřejnost, která 

o poznání českých zvyků nemusí projevovat velký zájem. Velmi výrazně ČC spolupracuje 

s pařížským Sokolem, který během roku pořádá mnoho tematicky zaměřených akcí.338 

Velký počet událostí se konal v roce 2018, kdy jejich pořádání bylo spojeno se 100. 

výročím vzniku Československé republiky, a proto byl při jejich tvorbě kladen důraz i na 

slovenské prvky kultury.339 

  

 

335 „České Velikonoce“, České centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/ceske-velikonoce4 

(viděno 22. září 2021). 
336 „Mikulášský Večírek“, České centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/mikulassky-vecirek3 

(viděno 22. září 2021). 
337 „Svátek svátého Václava“, České centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/svatek-svateho-

vaclava1(viděno 22. září 2021). 
338 „Folklórní večer Sokola Paříž“, České centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/folklorni-

vecer-sokola-pariz (viděno 22. září 2021). 
339 „Víkend česko-slovenských řemesel“, České centrum Paříž, https://paris.czechcentres.cz/program/vikend-

cesko-slovenskych-remesel (viděno 22. září 2021). 
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7 Srovnání 

Následující část srovná oba kulturní instituty FI Praha a ČC Paříž. Nejprve je 

důležité zjistit, jak se liší jejich inovační potenciál. Tato část vychází z administrativních 

tradic zemí a z přístupu státu ke kulturní diplomacii a jejího institucionálního ukotvení. 

Následně dojde k finální komparaci obou institutů v přijímání inovací v tvorbě kulturně-

diplomatických akcí. Oba státy budou srovnány na základě typologie externích inovací. Při 

srovnání je kladen důraz na to, zdali inovace u obou institutů proběhla, a jestli tomu tak je, 

tak jestli k ní byly přidány nějaké nové prvky nebo do jaké míry byla přítomná v ročním 

plánu akcí. Nejdříve se část zabývá obecnou rovinou přijímání inovací, následně přejde 

k místní rovině – tedy k samotným kulturním institutům. 

7.1 Inovační potenciál 

Na základě představených administrativních tradic a organizačního rámce kulturní 

diplomacie obou zemí je možné konstatovat, že podporující faktor – autonomie dané 

organizace – je u ČC silnější. Je to patrné i z rozhovoru vedeného s pracovníkem ČC 

Paříž.340 FI je formálně napojený přímo na Ministerstvo zahraničí prostřednictvím 

strategických plánů a cílů, které jsou FI přímo předávány, zatímco ČC si uchovává určitou 

formální autonomii při tvorbě programu, a proto má větší volnost při jeho plánování. 

Ředitelé poboček ČC nejsou tolik svazováni nutností držet se určité předem dané agendy. 

Avšak u ČC jsou často patrná interní omezení bránící kvalitnímu přijímání inovací. Tato 

omezení jsou prezentována ve Strategiích činnosti za roky 2013–2015 i za roky 2015–

2019.341 Prostor pro zlepšení je zde nastíněn v lepší spolupráci mezi odděleními 

a samostatnými pobočkami ČC ve světě. Mimo to tyto plány kladou větší důraz na zlepšení 

sdílení informací při odchodu ředitele pobočky ČC. Podle uvedených informací patrných 

z administrativní tradice i z organizačního rámce se dá předpokládat, že pro FI je daleko 

těžší přijímat nové inovace v tvorbě kulturně-diplomatických akcí a programů kvůli svému 

napojení na ministerstvo. 

7.2 Uskutečněné inovace 

Na obecné úrovni oba instituty prezentují inovace značně podobně. V podstatě jsou 

 

340 Rozhovor přes Zoom, Respondent 4– ČC v Paříži, Rozhovor přes Zoom, Respondent 1– FI Praha. 
341 Česká centra, Strategie činnosti Českých center 2016–2019, 7-8. 
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z velké části zdůrazňovaná ta samá témata – networking, partnerství, digitální technologie. 

Ve všech zkoumaných dokumentech je kladen nárok na tvorbu nových partnerství, ať již 

s jedním, nebo s více partnery. Oba instituty spoléhají na EUNIC jako na důležitou 

platformu pro evropské kulturní instituty, která jim napomáhá s tvorbou akcí. Na druhou 

stranu FI navíc klade důraz na bilaterální spolupráci s ostatními instituty, především cílí na 

Goethe-Institut a British Council, zatímco ČC se zaměřuje na sobě bližší alianci V4. 

 Sdílení zkušeností, pořádání kurátorských cest a jiných zahraničních pobytů je pro 

oba instituty klíčové. V čem se však liší, je zaměření kurátorských cest. ČC je mělo 

v plánu pořádat pro všechny jak české, tak zahraniční umělce, zatímco u FI se zaměření na 

francouzské umělce objevilo až od roku 2016. Navíc FI má jasně ukotvené programy – 

Focusy – které se na networking zaměřují. Důvody, proč instituty k networkingu 

přistupují, jsou u obou velmi podobné. Tím, že FI poskytne možnost pro nefrancouzské 

umělce vycestovat do Francie, si klade za cíl zlepšit šíření francouzské umělecké tvorby. 

Stejně tak ČC tím, že pozve do ČR zahraniční návštěvy, doufá v lepší prezentaci českých 

projektů.  

Na úrovni nových témat se oba instituty výrazně zajímají o zapojení digitálních 

technologií a nových médií do tvorby kulturně-diplomatického programu. Oba instituty 

v tomto odvětví vidí budoucnost kulturní diplomacie a velkou výzvu. U FI je digitální 

revoluce zmiňována již od roku 2016, i když výrazného ohlasu se jí dostalo až s rokem 

2019. Podobně je na tom i ČC, avšak u ČC je digitální tvorba značně zastíněna prioritizací 

propojení kulturního a ekonomického sektoru, což se vyznačuje zdůrazňováním inovací, 

vědy a výzkumu jako hlavního tématu. Právě to je významně spojeno s nation brandingem. 

Jedná se o téma, kde je možné najít významný rozdíl na obecné úrovni mezi FI a ČC. Ve 

zkoumaných dokumentech prezentujících strategie pro českou kulturní diplomacii je nation 

branding výrazně zastoupené téma, od kterého se odráží další aktivity. Je zde explicitně 

pojmenována nutnost nahlížet na nation branding jako na strategii české kulturní 

diplomacie a na nástroj prezentace ČR v zahraničí. Je zde patrná snaha o neustálý vývoj 

této značky. Ve strategických dokumentech FI není nation branding přímo pojmenován. 

Přesto to neznamená, že na místních úrovních nejsou prioritizována témata mající za úkol 

vytvořit určitou image Francie.  

V následující části je představeno srovnání místní roviny, tedy programů přímo 

uskutečněných v rámci ČC Paříž a FI Praha. Pro ČC Paříž stejně jako pro FI Praha jsou 

nová partnerství v tvorbě kulturně-diplomatického programu naprosto zásadní. Dalo by se 
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říct, že bez tvorby nových partnerství by bylo těžké v současnosti vést konkurenční 

kulturní diplomacii. Oba instituty ČC i FI sází na dvoustranná partnerství jak 

s organizacemi hostujících zemí, tak s domácími aktéry. Při tvorbě partnerství je u obou 

institutů viditelné zapojení nestátního i státního sektoru. V čem se však institut liší, je 

spolupráce s jiným kulturním institutem. U FI je patrná významná spolupráce s Goethe-

Institutem od začátku zkoumaného období. ČC v tvorbě partnerství dává přednost 

Slovenskému Inštitútu v Paříži, přesto výraznější spojení je patrné až od roku 2018. 

U tvorby nových partnerství s více stranami jsou také patrné určité odlišnosti. FI Paříž má 

více událostí pořádaných v rámci EUNIC po celé zkoumané období. Viditelný nárůst 

společné tvorby mezi ČC Paříž a EUNIC je patrný až s rokem 2016. FI i ČC v rámci 

tvorby vícestranných partnerství kladou důraz na svoji geografickou polohu i historickou 

zkušenost. U FI je viditelná spolupráce s frankofonními zeměmi, u ČC pak především se 

zeměmi ze skupiny V4. Nicméně u ČC je tato kooperace viditelná až od roku 2016. FI po 

celé zkoumané období podporuje spolupráci jak s EUNIC, tak s jinými frankofonními 

státy. U ČC je tvorba takového typu partnerství viditelná až s určitým zpožděním. 

Obousměrná komunikace s občany a tvorba dialogu mezi veřejností a kulturními 

instituty je významný trend, který je patrný od vzniku sociálních sítí a dalších nových 

komunikačních kanálů. Období, po které je na ně nahlíženo jako na nutnost vedení 

konkurenceschopné kulturní diplomacie, je velmi dlouhé, a proto již není možné o tom 

uvažovat jako o inovaci. Přesto FI i ČC ve strategických dokumentech zdůrazňují nutnost 

jejich využívání nejen k šíření povědomí o svém programu.342 Oba instituty se snaží 

prostřednictvím sociálních sítí navázat nový typ komunikace s veřejností, kdy jde 

především o vytvoření interaktivního prostředí. FI na využití sociálních sítí inovativním 

způsobem začalo reagovat až v roce 2019, na rozdíl od toho ČC na sociálních sítích 

přidávalo obsah vytvářející změnu v tradičním prezentování akcí od roku 2015, ovšem rok 

2016 znamenal konec pro tuto aktivitu. FI Praha se během zkoumaného období snažilo 

najít i jiné způsoby komunikace s veřejností. Jde především o pořádání workshopů. Těmito 

akcemi mělo FI v plánu nalákat publikum, které není jejich typickými návštěvníky 

zajímajícími se o francouzskou kulturu a historii. Právě nalákání nového publika je značně 

 

342 „Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des 

affaires étrangères, en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 24 octobre 2017 sur 

‚La diplomatie culturelle et d’influence de la France: quelle stratégie à dix ans?´“, Assemblée nationale, 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b1359_rapport-information, 101 (viděno 

16. září 2021). 
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významné a FI se o to snaží i v dalším inovativním přístupu ke komunikaci s občany. Zde 

sází především na místní obyvatelstvo, kdy se od roku 2016 objevují akce zaměřené na 

českou kulturu a historii. Na příkladu ČC žádné akce tohoto typu ve zkoumaném období 

nalezeny nejsou. Jediným programem cíleným na místní obyvatelstvo, který ČC vytvořilo, 

je pořádání workshopů. Na druhou stranu ČC se v komunikaci s občany zaměřuje na nová 

témata, tím jsou především nové technologie, věda a výzkum. Ve strategických 

dokumentech se jedná o klíčovou inovaci, která je několikrát zmiňována, přestože se toto 

téma do programu ČC Paříž promítá, nedá se mluvit o tom, že by se počet akcí během 

zkoumaných let nějakým způsobem zvyšoval. Od roku 2016 bylo na toto téma 

uskutečněno jenom pět akcí. 

 Vytváření nových koncepcí politiky je důležitá inovace. Instituty se tím snaží 

představit něco nového, tak aby mohly zaujmout co nejširší publikum. V teoretické části 

byly identifikovány jako nové změny koncepce politiky networking a nation branding. 

Tyto kategorie byly následně zkoumány v dokumentech pojednávajících o proběhlých 

akcích. FI má na rozdíl od ČC již pevnou síť networkingových akcí. Příkladem jsou 

takzvané Focusy. Avšak co se týká mobility umělců a rezidenčních pobytů, jsou na tom 

oba instituty podobně. Pořádají akce jak pro české, tak francouzské umělce. Na rozdíl od 

ČC však FI navíc pořádá výstavy umělců, kteří se pobytu zúčastnili. V teoretické části 

práce bylo nastíněno, že při vytváření efektivního nation brandingu je nutná kooperace 

všech institucí, které pracují s prezentací dané země u zahraniční veřejnosti. Nejde jen 

o kulturní diplomacii, ale i další odvětví veřejné a zahraniční politiky, která spolu musí 

spolupracovat a koordinovat svoje aktivity.  

K efektivní koordinaci a vytvoření pevné značky nedošlo ani u jedné země, přesto 

je zde možné spatřit rozdíl mezi FI a ČC. ČC se ve všech strategických dokumentech 

explicitně hlásí k vytváření strategie národní značky a ČC Paříž se snaží v tvorbě svých 

kulturně-diplomatických aktivit na toto navázat. Od roku 2016 je možné spatřit nárůst akcí 

zaměřujících se na prezentaci značky ČR. FI na druhou stranu žádnou takovou explicitně 

řečenou strategii v koncepčních dokumentech nemá. Přesto není možné konstatovat, že FI 

žádnou značkou nedisponuje. FI se samozřejmě snaží o to, být nějakým způsobem 

v zahraničí vnímán. V rámci svých událostí dbá především na vytvoření své image 

prostřednictvím prezentace francouzské kultury, tradic a jiných témat, která mohou být 

označena, že vytvářejí značku Francie. Takto zaměřené akce se konají po celý rok. ČC 

Paříž pořádá také takový typ programu zaměřený na české tradice a zvyky. Takovéto 
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události se v ČC konají především v období svátků – Velikonoc nebo Vánoc. Ve FI se 

konají během celého roku.  
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Závěr 

Inovace a jejich analýza byly dlouhou dobu především značně spjaty s privátním 

sektorem. Přesto je možné pozorovat posun, kdy se výzkum inovací dostává i do veřejného 

sektoru. Tato problematika si získala pozornost vědců především v posledních letech.343 

Důvodů je mnoho, například technologické změny, vůle občanů spolupracovat na tvorbě 

veřejné politiky a mnoho jiných.  

Tyto změny, které přineslo nové tisíciletí, značně ovlivnily i zahraniční politiku. Od 

určité doby se nedá mluvit o tom, že by byla vytvářena za zavřenými dveřmi. Dnešní 

společnost, tolik zaměřená na otevřenost a transparentnost, začíná tento zajetý model 

nabourávat.344 Proto se zahraniční politika snaží být více v kontaktu s veřejností, v jejím 

případě se především mluví o digitální diplomacii, která využívá jako inovativní nástroje 

sociální sítě a jiné digitální platformy, které napomáhají ke zlepšení transparentnosti 

a komunikace s občany.345 Takto popsaná sílící role veřejnosti v této oblasti vysvětluje 

i rostoucí tlak na inovace v tomto odvětví.  

Kulturní diplomacie, která je přímo zaměřená na tvorbu vztahu se zahraniční 

veřejností, se tomuto sílícímu tlaku nevyhnula. Proto je přijímání inovací v tomto odvětví 

velmi důležité. Neustálé hledání nových způsobů, jak s veřejností navázat kontakt 

a komunikovat s ní, je toho důkazem. Přesto zde nejde jenom o komunikaci s veřejností 

a předávání informací. Problematika, jak veřejnost zaujmout, je komplexnější a inovací, 

které může kulturní diplomacie přijmout, je více.346 Z identifikovaných inovací 

v diplomové práci tato nutnost vyplývá. Již nejde jen o pouhé předávání a poskytování 

informací. V diplomové práci jsou identifikovány inovace jako networking, zapojování 

více aktérů do tvorby programů nebo nation branding. Tím, že se na ně kulturní instituty 

zaměřují, je možné dokázat, že v současnosti je v tomto odvětví důležitá interaktivita, 

spolupráce a experimentování k tomu, aby se vytvořila inovativní kulturně-diplomatická 

agenda.347 

Jelikož je zřejmé, že v kulturní diplomacii proběhlo v posledních letech značné 

množství inovací, bylo v této práci stěžejní zjistit, zdali je možné vypozorovat rozdílnosti 

 

343 Chen, Walker, a Sawhney, „Public service innovation: a typology“, 1674. 
344 Andreas Sandre, Digital diplomacy: Conversations on Innovation in Foreign Policy (New York: Rowman 

& Littlefield, 2015), xii–xiiii. 
345 Ibid., xxv. 
346 Jora, „New Practices and Trends in Cultural Diplomacy“, 51. 
347 Ibid., 51. 
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mezi státy v přijímání inovací a nových trendů v kulturní diplomacii. Takto definovaná 

výzkumná otázka vyplynula z teoretické části, kde je rozebírán koncept inovací, především 

pak přijímání inovací ve veřejném sektoru, do kterého patří i kulturní diplomacie.  

Při výzkumu rozdílností v přijímání inovací je nejprve stěžejní zjistit inovační 

potenciál země, tedy schopnost státu přijímat inovace. Teoretická část identifikovala jak 

faktory, které státy podporují v přijímání inovací, tak ty bránící jejich efektivní 

implementaci. Tyto faktory jsou zkoumány na znaku státu, který nelze snadno změnit 

a ovlivňuje institucionální ukotvení kulturní diplomacie. Tímto znakem je administrativní 

tradice státu. Francie má jasně vymezenou administrativní tradici státu, obvykle je na ni 

nahlíženo jako na napoleonskou správní tradici, která je centralizovaná a není nakloněna 

velkým reformám. Od toho se odvíjí i přístup státu ke kulturní diplomacii. FI je přímo 

napojený na Ministerstvo zahraničí a kulturní diplomacie Francie je vedena centralizovaně 

principem shora-dolů. 

Na druhou stranu administrativní tradice České republiky je ovlivněna historickou 

zkušeností plnou významných změn. Proto většina akademiků odhaduje, že je pro ni snazší 

přijímat inovace a být nakloněna změnám, což se odráží i v přístupu státu ke kulturní 

diplomacii. ČC si uchovává určitou formální autonomii při tvorbě kulturně-diplomatické 

agendy. Na tomto základě vznikla hypotéza předpokládající, že pro Českou republiku bude 

snadnější přijímat inovace v kulturní diplomacii. 

Tato hypotéza se ale ve výzkumu diplomové práce nepotvrdila. V praktické části 

zaměřené na konkrétní kulturní instituty – České centrum v Paříži a Francouzský institut 

v Praze – došlo ke srovnání přijatých inovací v období od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2019. 

Obsahová analýza obecné roviny kulturní diplomacie (zaměřené na koncepční a strategické 

dokumenty přijaté v rámci celé organizace kulturních institutů) ukázala, že k inovacím oba 

instituty přistupují velmi podobně. V první fázi procesu přijímání inovací akcentují ta 

stejná témata, jako je zapojení více aktérů, networking i využívání sociálních sítí. Na této 

úrovni lze říct, že nebyly nalezeny významné rozdíly, kromě nation brandingu. Na příkladu 

ČR byl v dokumentech přímo pojmenován, a bylo zde uvedeno, že na něj bude kladen 

důraz. U francouzského případu to takto nebylo. 

V místní rovině přímo zaměřené na konkrétní instituty a fázi finálního přijetí 

inovace se ukázalo, že rozdílnosti v přijímání inovací jsou u obou institutů minimální. 

Zaznamenané rozdíly se týkají především dřívějšího přijetí inovace, zdůraznění jiného 

tématu nebo zaměření se v partnerství na jinou organizaci. Není možné říct, že by jeden 



 

 

83 

z institutů k nějaké inovaci vůbec nepřistoupil nebo ji ignoroval. Tím se potvrzuje 

předpoklad nastíněný v teoretické části tvrdící, že za inovace jsou brány i takové procesy, 

které byly nejdříve přijaty v jedné organizaci, a teď jsou přepracovány v rámci prostředí 

jiné organizace.  

Na základě výsledku výzkumu, který prokázal, že nelze najít významné rozdílnosti 

v přijímání inovací v kulturně-diplomatické praxi zkoumaných států, se jasně ukázalo, že 

kulturní diplomacie je specifickým odvětvím diplomacie a zahraniční politiky. Mezi státy 

panuje konkurenční prostředí nastavené tak, aby daný stát přilákal nebo zapůsobil na 

zahraniční publikum co nejvíce. Pokud tedy stát chce vést úspěšnou kulturní diplomacii, je 

nutné, aby přistoupil k neustálému přijímání inovací a nových trendů tak, aby byl pro 

zahraniční publikum stále atraktivním. Tato diplomová práce se snaží o pojmenování 

těchto inovací v kulturní diplomacii. Z kategorií zde vytvořených je možné vycházet při 

výzkumu jiných států, jejich kulturní diplomacie a kulturních institutů. Nicméně je nutné 

u toho brát v potaz jejich teritoriální specifikace.  

Výsledky této práce lze i zobecnit, nejenže z nich lze vycházet v odvětví kulturní 

diplomacie, ale dokazují i změny pozorovatelné ve státní správě a veřejném sektoru jako 

celku. Právě touto změnou je důraz kladený na veřejnost, který se následně odráží ve 

vzrůstajícím tlaku na přijímání inovací. Navíc tato práce ukazuje, jak se v tomto odvětví 

dívat na inovace a podle čeho je posuzovat. 

Přesto je nutné se k této práci postavit i kriticky a zrelativizovat její dopad. Již 

v teoretické a úvodní části je nastíněno, že je velmi těžké určit, co přesně inovace je, 

obzvlášť náročné to je pro veřejný sektor, pod který kulturní diplomacie spadá. Podle 

mnohých vědců inovace podléhají značně subjektivním kritériím a je těžké je 

objektivizovat.348 O to těžší je potom definovat samotné inovace, a navíc se snažit určit, 

která se v chodu udrží, a která naopak ne. Na příkladu teorie nové veřejné diplomacie 

představené Janem Melissenem je přesně tento předpoklad zřetelný. Když byla kniha 

v roce 2005 vydána, byla brána za velmi moderní a progresivní. Metody, které jsou zde 

popsány jako nové trendy, jsou teď již dlouhou dobu zajetou praxí, bez které by nešla vést 

dobrá, konkurenceschopná kulturní diplomacie. Proto není jisté, jestli se inovace 

identifikované v diplomové práci udrží a budou charakterizovány jako nepostradatelné, 

 

348 Ţigănaşu, Pascariu a Nijkamp, „Performance and Innovation in the Public Sector of the European Union 

Countries. An Analysis Based on the Dynamics of Perceptions, 2009-2016“, 97. 
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nebo naopak jako inovace v dlouhodobém horizontu neuspějí a budou nahrazeny jinými 

postupy.  

Právě rychle měnící se prostředí mezinárodních vztahů je dalším úskalím této 

práce. I když je vybráno pro výzkum aktuální období (2015–2019), je možné v tomto 

výběru nalézt určité nesrovnalosti. Může vyvstat otázka, proč není vybraný rok 2020. 

Právě rok 2020 znamenal v tvorbě kulturně-diplomatického programu institutů výraznou 

změnu. Instituty kvůli covidové pandemii byly nuceny všechny své akce a události převést 

do online prostředí, což znamenalo výraznou změnu oproti minulým rokům, kdy většina 

akcí byla uskutečněna kontaktně. Jelikož bylo online prostředí definováno v této 

diplomové práci jako inovace patřící do kategorie komunikace s občany, je možné předat 

doporučení pro další výzkum zabývající se inovacemi v kulturní diplomacii. Dalo by se 

předpokládat, že covidová pandemie značně ovlivnila tvorbu kulturně-diplomatického 

programu. Proto může vyvstat řada otázek, jakým způsobem se změnila tvorba programů 

a zdali některé z inovací přijatých kvůli covidové pandemii mohou přetrvat. 
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Summary 

Innovations and the question of implementing them are generally linked with the 

private sector. However, nowadays, the public sector gains more and more attention from 

researchers of innovation. This phenomenon can be observed mainly in recent years. There 

are many reasons why, for example, because of the technological changes and the aim of 

the citizen to participate in the creation of public policy. The sector where the research 

regarding the innovations is not very present is foreign policy, but it is possible to see that 

it is rapidly changing. Foreign policy is highly affected by the detected changes at the 

beginning of the 21st century. We can no longer talk about behind closed doors 

policymaking. Today’s society that is more focused on transparency and openness tries to 

destroy this old school model. In foreign policy, digital diplomacy is used as an innovative 

tool; for example usage of social web sites and other digital platforms. The reason behind 

this policy is clear: to be transparent and to better communicate with the citizens. Cultural 

diplomacy is one of the areas where the pressure to innovate is very high. The core element 

of the work of cultural institutes is the communication with the foreign citizens, and 

cultural institutes try to provide mutual understanding among different nations, so they 

must be very effective in creating a good relationship with the citizens. 

 In recent years cultural institutes adopted a significant number of innovations. The 

purpose of this master’s thesis was to identify the innovations in cultural diplomacy and 

find out if it is possible to see the differences among the states in adoption and 

implementation of the innovations in the cultural-diplomacy agenda. This research 

question was adopted on the bases of the theoretical part. It analyses innovations, more 

specifically innovations in the public sector. In the beginning, it was essential to examine 

the innovative potential of the examined countries. Based on the country’s innovative 

potential, a hypothesis was created saying that the Czech Republic (because of the 

administrative tradition of the state and state approach to cultural diplomacy) will be better 

in the adoption of innovations in the cultural-diplomacy agenda than France. However, the 

analytical part of the master's thesis did not confirm this hypothesis. The content analysis 

of the process on the general level shows that two cultural institutes (French Institute in 

Prague and Czech Center in Paris) accentuate the same innovation, for example: the 

networking, the usage of social web sites or the involvement of multiple actors in the 

practice. The only difference was found in the nation branding. The conceptual documents 

of the Czech Republic explicitly wrote about the nation branding and its importance. 
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On the other hand, France did not write about the nation branding in its conceptual 

documents, but research shows that France of course accentuates the topics showing and 

creating a good image of France (that is seen as a part of the nation branding). The content 

analysis of local cultural institutes (where were the innovations adopted in the creation of a 

cultural-diplomacy agenda) demonstrates the same results. The differences in the adoption 

of innovations are marginal. The only reported differences were about the sooner adoption 

of the innovations, the accentuation of different topics, or the development of partnerships 

with other organizations. 

To conclude, the results demonstrate that it is more than evident that there are no 

differences between the two studied states. The state administrative traditions and state 

approach to cultural diplomacy does not affect adoption of innovations in the creation of 

the cultural-diplomacy program. According to the master's thesis result, it is possible to say 

that cultural diplomacy is a specific area of the diplomacy and foreign policy. Even if it is 

attached to the state in its practices, cultural diplomacy reflects more the competitive 

environment among the national states. All states try to attract a foreign audience, and if 

the states want their policy to be successful, they must permanently implement the 

innovations in the creation cultural-diplomacy program. 
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o proběhlých kulturně-diplomatických akcích. Na základě toho se vyvrátila i hypotéza stavící na 

inovačním potenciálu států, která předpokládala, že Česká republika bude lépe přijímat inovace 

v kulturně-diplomatické praxi než Francie. Přesto je možné z práce vyvodit určité výsledky. Kromě 

toho, že za výsledek je možné považovat samotnou identifikaci inovací v kulturní diplomacii 

a jejich zasazení do typologie inovací ve veřejném sektoru, tak se také vyvrácením hypotézy 

potvrdilo, že kulturní diplomacie je velmi specifické odvětví zahraniční politiky a diplomacie 

a některá pravidla platící pro veřejný sektor se na ni neuplatňují.  

Prameny a literatura (výběr nejpodstatnějších):  
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HIGGOTT, Richard a CARTA, Catarina, Cultural Diplomacy in Europe Between the Domestic and 

the International (Palgrave Macmillan, 2019). 

HWAJUNG, Kim, „Bridging the Theoretical Gap between Public Diplomacy and Cultural 

Diplomacy“, The Korean Journal of International Studies 15, č. 3 (2017). 

CHEN, Jiyaom, WALKER, M. Richard a SAWHNEY, Mohanbir, „Public service innovation: a 

typology“, Public Management Review 22, č. 11 (2020). 

JORA, Lucian, „New Practices and Trends in Cultural Diplomacy“, Institute of Political Sciences 

and International Relations, Romanian Academy 10, č. 1 (2013). 

KIZLARI, Dimitra a FOUSEKI, Kalliopi, „The Mechanics of Cultural Diplomacy: A Comparative 

Case Study Analysis from the European Context“, The Journal of Arts Management, Law, 

and Society 48, č. 2 (2018).  

MELISSEN, Jan, The new public diplomacy: Soft power in International Relation (New York: 

Palgrave Macmillan, 2005). 

PAINTER, Martin a PETERS, B. Guy, Tradition and Public Administration (London: Palgrave 

Macmillan, 2010). 

PAJTINKA, Erik, „Cultural diplomacy and its organizational and Institutional models in selected 

states“, Journal of International Relations 13 č. 2 (2015). 

WINDRUM, Paul a KOCH, Petr, Innovation in Public Sector Services. Entrepreneurship, 

Creativity and Management (Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2008). 

Etika výzkumu:** 

Všichni respondenti byli na začátku rozhovoru seznámeni s cílem výzkumu a souhlasili se 

zveřejněním poskytnutých informací. Respondenti jsou v celé diplomové práci udržováni 

v anonymitě. 

Jazyk práce: 

Čeština 

Podpis studenta a datum 

      

Schváleno Datum Podpis 

Vedoucí práce             

Vedoucí diplomového semináře             

Vedoucí specializace             

Garant programu             
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* BAS – Balkánská a středoevropská studia; ES – Evropská studia; NRS – Německá 

a rakouská studia; RES – Ruská a eurasijská studia; SAS – Severoamerická studia; ZES – 

Západoevropská studia. 

** Pokud je to relevantní, tj. vyžaduje to charakter výzkumu (nebo jeho zadavatel), 

data, s nimiž pracujete, nebo osobní bezpečnost vaše či dalších účastníků výzkumu, 

vysvětlete, jak zajistíte dodržení, resp. splnění těchto etických aspektů výzkumu: 1) 

informovaný souhlas s účastí na výzkumu, 2) dobrovolná účast na výzkumu, 3) důvěrnost 

a anonymita zdrojů, 4) bezpečný výzkum (nikomu nevznikne újma). 
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