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Abstrakt

Téma diplomové práce se na obecné rovině týká společenské funkce umění 
a kultury v ČR. Navzdory široce panující představě, že umění a kultura se 
přirozeně prosazují samy, chce práce poukázat na skutečnost, že bez 
odpovídajícího institucionálního a kulturního zázemí nemůže dojít k posunu 
ve vnímání umění a kultury jako zásadních a nezastupitelných nositelů sociální 
soudržnosti. Tuto skutečnost práce na konkrétní rovině dokumentuje na vybraném 
příkladu organizace, jež vznikla za účelem prosazování takových změn –
ProCulture. Na základě vyhodnocení dvou hlavních cílů organizace – posilování 
pozitivní role umění a kultury a zvyšování profesionalizace kulturních NNO –
které zkoumá prostřednictvím analýzy různých typů výstupů a dotazníkovým 
šetřením mezi potenciálními klienty organizace, dospívá práce k závěru, že i přes 
výjimečné postavení organizace v daném poli se mnohem snadněji prosazuje 
slovník změn než samotné změny. 

Klíčová slova

Umění a kultura, kulturní politika, participace, veřejná správa, kulturní NNO, 
ProCulture

Abstract

On a more general level, this thesis deals with the social function of art and 
culture in the Czech Republic. In spite of a publicly dominant view that art and 
culture assert themselves naturally, this thesis points to the fact that without the 
accompanying institutional and cultural background changes in the their 
perception as fundamental and irreplaceable vehicles of social cohesion can not be 
attained. On a more concrete level this is documented through the analysis of an 
organization that was founded precisely in view of attaining these changes –
ProCulture. In assessing their two principle goals – promoting the positive role of 
art and culture and the professionalization of cultural NGO’s – it concludes by the 
insight that despite the exceptional social positioning of the organization it is 
much easier to promote the language of change than effectuating changes. 
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Art and culture, cultural policy, participation, public administrative, cultural 
NGO, ProCulture
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A/ Úvod

Současná podpora umění a kultury nepochybně souvisí s tím, jakou úlohu 

oba fenomény zastávají v naší společnosti. Tvoří nedílnou součást našeho života, 

spoluvytváří naši identitu a ovlivňují tvorbu i upevňování společenských hodnot. 

Umění dává vzniknout novým příležitostem pro osobní i společenský rozvoj a 

spolu s kulturou budují naše kulturní dědictví, podílejí se na udržitelném rozvoji 

a stabilitě společnosti. Jistě jsou také důležitým ekonomickým faktorem 

a významným nástrojem sociální i zahraniční politiky státu. Nemluvě o jejich 

vykazovací schopnosti co do kvality demokracie a občanské společnosti v zemi. 

Ovšem navzdory této jejich nezastupitelné společenské funkci v ČR převládá 

přesvědčení, že se umění a kultura dokážou prosadit samy skrze vlastní invenci a 

kvalitu, a tudíž nevyžadují žádnou trvalou systematickou podporu, bez ohledu 

na to, pochází-li z veřejné, soukromé či neziskové sféry. 

Naše země nedávno zaznamenala dva důležité milníky, které mají na náš 

občanský život dopady, nejen politické a ekonomické. Hovořím o českém 

předsednictví EU a finanční krizi, která poznamenala ekonomiky zemí v Evropě 

i ve světě. Právě tyto události (zvláště druhá jmenovaná) přináší jedinečnou 

příležitost pro rozvoj kulturní oblasti, konkrétně pro konečně odpovídající a 

plnohodnotné využití potenciálu umění a kultury, jejichž význam pro další 

udržitelný vývoj je dnes již nezpochybnitelný. Jejich kapacitu jsme dosud dokázali 

využívat jen v omezené míře a nekoncepčně, v některých oblastech byla 

donedávna dokonce přehlížena. 

V prvních šesti měsících roku 2009 se na Českou republiku  jako zemi 

předsedající Evropské unii  soustředila pozornost okolního světa, především 

ostatních členských zemí EU. Jako jednu z hlavních tváří předsednictví ČR zvolili 

naši představitelé bohaté kulturní image země. ČR byla prezentována skrze dílo 

z oblasti filmu, hudby, divadla, literatury, architektury, tradic, médií aj. Úvodní 

články vztahující se k ČR pocházejí z pera představitelů umělecké obce. Ve spotu 

k evropskému předsednictví, který natočila uznávaná česká režisérka, vystupují 

převážně osoby z kulturní oblasti a samotný portál českého předsednictví byl 

dokonce vyhlášen mezi nejlepšími evropskými weby, které mění svět internetu a 

http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/web-ceskeho-predsednictvi-vybran-mezi-finalisty-mezinarodni-souteze-26756/
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/web-ceskeho-predsednictvi-vybran-mezi-finalisty-mezinarodni-souteze-26756/
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/web-ceskeho-predsednictvi-vybran-mezi-finalisty-mezinarodni-souteze-26756/
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/web-ceskeho-predsednictvi-vybran-mezi-finalisty-mezinarodni-souteze-26756/
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politiky. Jak vidno umění a kultura hrají pro sebeurčení naší země 

nezpochybnitelnou roli. Tento fakt je ovšem jaksi v rozporu s reálnou situací. 

Stále patříme mezi země s nejmenší finanční podporou oblasti umění a kultury, 

přičemž rozpočet na kulturu je nejnižší v porovnání s ostatními evropskými 

zeměmi1. Dalším neméně důležitým a smutným faktem je, že kulturní neziskový 

sektor, jako hlavní zdroj našeho kulturního bohatství, a stát dosud nenavázaly 

plnohodnotný partnerský vztah. Jsem přesvědčená, že naše členství v Evropské 

unii a její současný vývoj může mít v tomto ohledu pozitivní vliv na dosavadní 

neutěšený vývoj v naší zemi, navíc nás motivuje, či dokonce zavazuje k realizaci 

některých kroků, jež by ČR s největší pravděpodobností uskutečnila s velkým 

zpožděním, případně vůbec.

Právě s ohledem na výše řečené se jeví jako důležité podívat se detailněji 

na případné iniciativy v této oblasti. Podívat se na ně konkrétně, tedy tak, jak se 

jim daří své cíle, přínos a formulace a realizace konkrétních aktivit uvádět v život. 

Následující analýza se týká jedné takové iniciativy, která má už svou sice krátkou, 

přesto z hlediska strukturace pole svého působení nesmazatelnou historii. Práce si 

sice nemůže klást za cíl dospět k obecnějším závěrům, které by samy o sobě 

mohly sloužit jako návod pro přijetí opatření pro změnu stávajícího stavu podpory 

role umění a kultury v rozvoji společnosti, přesto některá její zjištění se dotýkají 

obecnějších otázek. Je to zejména proto, že objekt mého zájmu – organizace 

ProCulture – hraje právě hlavní roli v zavádění nových přístupů a zejména pak 

v zavádění nových způsobů komunikace a přijímání hodnot souvisejících 

s přívětivým vnímáním role kultury a umění. 

                                                

1 Zdroj: http://www.presseurop.eu/cs/content/article/11501-levna-ale-dobra-kultura



3

B/ Teoretický rámec

1. Pozitivní role umění a kultury v rozvoji společnosti

Jak se budu snažit ukázat dále, charakterizuje současný přístup důležitých 

institucionálních aktérů k zakořeňování vnímání pozitivní role kultury a umění v 

rozvoji společnosti přístup spíše otálející a v důsledku i nedůsledný. To má 

bezpochyby i vliv na samotný proces změn v této oblasti, vytváří klima a rámec 

pro případné tvůrčí inovace ze strany iniciativních aktérů. Domnívám se, že

například pasivní postoj ke kultuře se nemalou měrou podílí na roztříštěnosti 

uměleckých a profesních organizací i asociací a jejich nedostatečné participaci 

na rozhodovacích procesech veřejných orgánů v oblasti kultury a umění, jak 

dokládá vládou schválená (2006) Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-

2013. „Ve srovnání s ostatními oblastmi (především se sociální, zdravotní 

a ekologickou) je kulturní nezisková oblast značně nerozvinutá a její prezentace 

nezřetelná“, což nepochybně oslabuje participativní roli kulturních NNO ve vztahu 

k veřejné správě. Význam účasti neziskových organizací na veřejném životě je ale 

nezanedbatelný a dnes již všeobecně uznávaný, mnohde i žádaný (př. NNO suplují 

a doplňují aktivity státu v sociální oblasti). Navíc dobře víme, že při správném 

operování dokážou fungovat jako vysoce účinný nástroj prosazování zájmů občanů 

ve veřejné politice, což platí i pro kulturní NNO. Ačkoli právě jejich podíl je 

v této oblasti stále velmi omezený. Nicméně existují i příklady dobré praxe.

1.1. Případová studie ProCulture

V práci se soustředím na organizaci ProCulture, založenou v roce 2003 jako 

výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu. ProCulture 

nabízí, v rámci svého hlavního záměru posilovat vnímání pozitivní role kultury a 

umění v ČR, asistenční služby kulturním institucím a organizacím a usiluje 

o zvyšování kapacity a profesionality českých kulturních NNO poskytováním 

relevantních služeb a informací. Veškeré jeho aktivity vychází z přesvědčení, že 
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v rozvoji otevřené občanské společnosti hraje důležitou roli zdravě fungující 

kulturní oblast. 

Rozhodujícím kritériem pro výběr zkoumané organizace byly její dosavadní 

úspěchy v oblasti podpory rozvoje kulturní oblasti a spolupráce s veřejnou správou 

(viz kapitola 4. ProCulture). ProCulture považuji za relevantního zástupce 

kulturního neziskového sektoru, který své, řečeno s trochou nadsázky, civilizující 

aktivity směřuje jak dovnitř sektoru, z něhož vzešlo, tak i ke státu. Pozitivní 

přístup k umění a kultuře nelze posílit bez otevřené kulturní politiky a 

bez přispění způsobilého neziskového sektoru.

Cíle, hypotézy, výzkumné otázky

V případové studii věnované ProCulture vycházím z předpokladu, že se 

tomuto výzkumnému, informačnímu a poradenskému centru daří úspěšně 

realizovat jeho cíle na poli umění a kultury. Konkrétně tedy A) posilovat vnímání 

pozitivní role umění a kultury u veřejné správy a B) zvyšovat profesionalitu 

kulturních NNO a jejich podíl na rozhodovacích procesech veřejné správy. 

Pro ověření těchto dvou hypotéz jsem hledala odpověď na dva typy odlišných, 

přesto úzce provázaných otázek: 

A/Jak konkrétně ProCulture posiluje vnímání pozitivní role umění a kultury 

u veřejné správy? Jaké formy ovlivňování veřejné správy používá? Existují 

hmatatelné důkazy o jeho úspěších? Jakým překážkám při realizaci svého cíle (A) 

čelí? 

B/ Jak konkrétně ProCulture zvyšuje profesionalitu kulturních NNO, potažmo 

jejich podíl na rozhodovacích procesech veřejné správy? Je ne/úspěšné (proč)? 

Jsou jeho zkušenosti s ovlivňováním veřejné politiky přenositelné na ostatní 

kulturní NNO? 

Tento způsob tázání do velké míry strukturuje jak zvolenou výzkumnou strategii, 

tak i analytickou část práce. 
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Výzkumná strategie

Jako výzkumnou strategii jsem zvolila případovou studii, vybrala jsem si 

konkrétního zástupce kulturní neziskové sféry  centrum ProCulture, na jehož 

příkladě chci analyzovat participativní úlohu kulturní neziskové NNO v oblasti 

podpory umění a kultury ve vztahu k veřejné správě a dále její vliv na ostatní 

subjekty působící především ve sféře odkud vzešla studovaná organizace. Důvody

volby této organizace jsou již naznačeny v předchozích odstavcích. Jsem 

přesvědčená, že příležitostí k ovlivňování veřejné sféry využívá ProCulture 

maximálně a že do určité míry může být inspirací pro ostatní nevládní kulturní 

organizace, které by se rády vydaly stejným směrem, anebo se podobně angažují 

s menšími či většími úspěchy. Další, tentokrát pragmatičtější důvod této volby, je

můj osobní zájem o oblast umění, konkrétně o divadlo, k němuž se blíže vyjadřuji 

v kapitole 1.3.

Analýza ProCulture se skládá ze 3 základních výzkumných pilířů: 

sekundární analýzy dat, hloubkového rozhovoru a kvantitativního výzkumu.

V rámci sekundární analýzy dat jsem se soustředila na informace, které o svých 

aktivitách ProCulture pravidelně publikuje na vlastních webových stránkách, 

předmětem analýzy byly také strategické dokumenty české kulturní politiky a

publikace vztahující se k tématu. Dále jsem využila výstupy z médií, konkrétně 

rozhovory s Martou Smolíkovou (viz Literatura). Hlavním informačním zdrojem 

byly pro mne webové stránky ProCulture (www.proculture.cz ), na nichž centrum

staví své aktivity. Do určité míry fungují jako veřejně dostupný elektronický 

archiv nabízející odborné články, analýzy a výzkumy (vč. odkazů) z předmětné 

oblasti a zároveň představují hlavní informačně-osvětovo-advokační nástroj aktivit

ProCulture. Studovala jsem také zápisy z veřejných debat, které se zabývaly 

kulturní politikou a zjišťovala zastoupení kulturních neziskových organizací 

v RVNNO, jejích výborech a pracovních skupinách k operačním programům. 

Doplňkovým zdrojem poznatků pro mne byly dva 2,5hodinové hloubkové 

polostrukturované rozhovory, které jsem vedla s ředitelkou ProCulture, Martou 

Smolíkovou, v rozmezí 2 týdnů. První rozhovor byl spíše informativního 

http://www.proculture.cz/
http://www.proculture.cz/
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charakteru a pro mne orientační. V případě druhého rozhovoru byl předmětem 

zájmu samotný výzkum. Hlavním zdrojem poznatků však byla analýza dokumentů. 

Pouze v případech, kdy z dokumentů nemohly být některé poznatky (postoje) 

zjištěny nebo dokumenty nebyly v některých otázkách jednoznačné, používám 

rozhovory jako nepsané primární prameny, přičemž struktura ověřování a 

zjišťování kopíruje tematické okruhy druhého rozhovoru, které uvádím v Příloze 

3.

Zjištění z analýzy dokumentů a rozhovorů doplňuji či konfrontuji s výsledky 

kvantitativního výzkumu, který měl podobu online dotazníkového šetření mezi 

zástupci umělecko-kulturní obce a který sloužil k ověření druhé hypotézy (B). 

Připravený cca 5minutový dotazník obsahoval celkem 8 otázek (viz Příloha 1), 

z toho 7 uzavřených (se škálou možných odpovědí) a 1 otevřenou. Pro 

kvantitativní část výzkumu byla použita metoda on-line dotazníku 

(SurveyMonkey, http://www.surveymonkey.com/) jako nejdostupnější/nejsnazší 

metoda dotazování pro cílovou skupinu. Do cílové skupiny dotazníkového šetření 

byly namátkově vybrány kontakty z databáze ProCulture, které byly obeslány e-

mailem, obsahujícím odkaz na dotazník. Tímto způsobem bylo kontaktováno 

celkem 109 subjektů. Respondenti tedy vyplňovali dotazník online a na osm 

otázek měli možnost zareagovat do 5 dnů, z čehož byly 3 dny pracovní a 2 dny 

pokryl víkend.

Z celkového počtu 109 přímo kontaktovaných subjektů/osob vyplnilo 

dotazník 62 respondentů. Návratnost tedy představovala necelých 57 %. Relativně 

vysoká návratnost mohla být ovlivněna skutečností, že adresáti byli k vyplnění 

dotazníku vyzváni ředitelkou ProCulture Za zajímavý považuji také fakt, že téměř 

všichni respondenti (s výjimkou 2, ti reagovali v průběhu víkendu) zareagovali na

výzvu již v prvních třech dnech. Lze se tedy domnívat, že by návratnost mohla být

ještě vyšší v případě delší odpovědní lhůty (vyjímaje dny volna). Bližší 

charakteristika cílové skupiny ankety je složitější vzhledem k tomu, že oslovení 

mohou figurovat ve více skupinách najednou (jejich rozdělení viz níže uvedený 

výčet) a nelze zpět dosledovat, zda názor prezentovali za organizaci či za svou 

osobu. Mezi 109 adresáty byly tedy zastoupeny níže vyjmenované subjekty. 

Kritérium pro výběr cílové skupiny respondentů jsem mohla ovlivnit v omezené 

http://www.surveymonkey.com/
http://www.surveymonkey.com/
http://www.surveymonkey.com/
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míře (počet NNO - žádala jsem alespoň 50). Stejně jako jsem neměla příležitost 

osobně nahlédnout do interní databáze ProCulture, což je důvěrná informace a 

pochopitelná podmínka spolupráce. Ostatně skutečnost, že interní databáze 

ProCulture byla zdrojem výběru respondentů, měla dle mého názoru podstatný 

vliv na návratnost dotazníků. Také lze předpokládat, že subjekty (které se do 

databáze ProCulture registrují z vlastní iniciativy) v nějaké míře s ProCulture 

spolupracovali či spolupracují, nebo využívají jejích služeb. Struktura respondentů 

z cílové skupiny byla tedy následující: 

 17 asociací/sdružení umělců či organizací (resp. jejich představitelé),

 9 kritiků, novinářů (resp. píšících, kteří zároveň pracují na vlastních 

projektech jako umělci, kurátoři nebo vedou vlastní organizace),

 8 zástupců statní a veřejné správy (města, ministerstva),

 8 akademiků (někteří z nich však píší projekty, nebo se na nich přímo 

podílejí či jsou sami umělci),

 7 příspěvkových organizací,

 60 NNO.

Ve své práci vycházím z předpokladu, že prosperující kultura má kladný vliv 

na trvale udržitelný život člověka a jakékoli společnosti, jejíž je 

součástí  evropské, české, občanské. Zachování takového života jedince a 

společnosti je ale možné jedině tehdy, neusiluje-li se o něj izolovaně, tedy 

nezávisle jedna společnost na druhé a bez ohledu na potřeby a zájmy jednotlivce, 

ale společnými silami a zapojením všech. Stejně tak platí, že potenciál umění a 

kultury lze plnohodnotně využít pouze, pokud existují podmínky pro jejich 

svobodný rozvoj. Zajímá mě tedy, jaké jsou podmínky v České republice, jakou 

roli v tom hraje neziskový sektor a naše členství v EU, potažmo evropská kulturní 

atmosféra. 

1.2. Kulturní EU versus (ne)kulturní ČR

Evropskou integraci lze bezpochyby považovat za horké politické téma už 

více než padesát let. Je to proces trvalého rozvoje, jehož výsledky se projevují na 
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různých úrovních a v odlišných oblastech každodenního života Evropanů, 

příslušníků členských zemí. Jedná se o téma, které tvoří součást priorit EU a 

nových politik. S ohledem na současný vývoj, a jak potvrzuje proces 

přijetí/odmítání Evropské ústavy, EU řeší rozšíření a přeformulování svého raison 

d’être. S ohledem na oba aspekty čelí Společenství v poslední době novým 

výzvám v oblasti dosahování sociální soudržnosti. Jenže otázka „what forces can 

hold the [expanding and] redefined Union together,”2 nemá jasnou odpověď.

Až dosud byla ekonomická integrace hybnou silou soudržnosti EU, ale „the 

process of integration was for [too] long driven by economic issues” (McCormick

2002: 133). Pilíře politiky EU, jako mír, vláda zákona a sociální spravedlnost, jsou 

bezpochyby stále relevantní, nicméně se zdá, že jejich integrační potenciál už není 

dostatečně silný, domnívá se profesor Krzysztof Michalski3. Souhlasím s ním 

v tom, že to je důvod, proč bychom se měli poohlédnout po nových zdrojích 

vytvářejících užší spojení mezi národy/lidmi v Evropě. Současné diskuse o 

evropské integraci odkazují více než jindy na Evropskou občanskou společnost 

(McCormick 2002: 132). 

Její objevení je logickým důsledkem nepřetržitého integračního procesu, 

zatímco její podpora se zdá být důležitá pro posilování sociální jednoty. Existence 

silné občanské společnosti na jakékoli úrovni (regionální, národní, mezinárodní) je 

dle mého názoru klíčem k úspěchu, protože generuje nové, dosud nepoužité 

podoby či úrovně jednoty, nebo jinými slovy posiluje (vytváří) pocit přináležitosti 

k jednomu sdílenému společenství. Otázka ale je, jak vyvolat takové porozumění 

mezi občany (EU) a s pomocí jakých prostředků. Prosperita vědomé občanské 

společnosti záleží mimo jiné také na zdravě se prosazující kultuře.

Dříve, než se budu právě tomuto tématu věnovat blíže, považuji za nezbytné 

vysvětlit, jak chápu pojem kultura. Její definice bývají velmi odlišné. Obvykle si 

pod pojmem kultura představujeme (zjednodušeně řečeno) určité sdílené hodnoty, 

normy a zvyky. Osobně však dávám přednost užší definici kultury, která nás více 

                                                

2 Source: European Economic and Social Committee
http://backupcese.qwentes.be/president/thursdaymeetings/index_en.asp [10.08.2006]

3 Source: European Economic and Social Committee 
http://backupcese.qwentes.be/president/thursdaymeetings/index_en.asp [10.08.2006]
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přibližuje jejím „uživatelům“. Z mého pohledu a v kontextu probíraného témat 

kultura odkazuje na výtvarné umění, divadlo, tanec, film, literaturu a hudbu. Tyto 

oblasti lidské činnosti vytváří příležitosti pro osobní a sociální rozvoj a formují 

náš smysl pro národní kulturní identitu. Ve skutečnosti je Evropa prostorem 

překrývajících se kultur (identit), proto byla také tradičně považována výhradně za 

pole působnosti jednotlivých národních vlád. A nejen to, „when Europeans think 

of their […] culture they are more likely to think of what divides them than of 

what unites them” (McComick 2002: 153). To je také důvod, proč se myšlenka 

budování Evropského kulturního prostoru stala stěžejní. Ve snaze naplnit tuto 

myšlenku si EU vytyčila hlavní cíle v oblasti European cultural action, mezi něž 

patří „[…] enhance the feeling of belonging to one and the same community, while 

recognising and respecting cultural, national and regional diversity and helping 

cultures to develop and become more widely known” (A community of cultures 

2002: 3).

Ovšem toto jsou vznešená hesla eurospeaku. Otázka zní, jaká je praxe. 

Naneštěstí „the intergovernmental cultural cooperation is a concept which has not 

yet been developed to its full potential” (Report 2003: 3). Když se ohlédneme zpět 

do historie EU, zjistíme, že se evropští úředníci a politici začali o kulturní témata 

zajímat teprve nedávno (15 – 20 let). Jistěže nejrůznější kulturní iniciativy mají 

v evropském prostoru své místo od 70. let, ale „it was not until 1991 that the EU 

officially began to deal with culture”4. Kulturní rozměr evropské integrace byl 

poprvé formálně uznán v článku 151 Maastrichtské úmluvy, v níž stojí „[the] 

Community shall contribute to the flowering of the cultures of the Member States, 

while respecting their national and regional diversity and at the same time 

bringing the common cultural heritage to the fore.”5 Přijetí těchto ustanovení 

představovalo první pokus o sladění kulturních politik a přimět Evropskou komisi, 

aby zohlednila kulturu ve všech aktivitách a politikách Společenství. Od 

okamžiku, kdy se kultura stala součástí politické agendy EU, Společenství 

                                                

4 Source: European Culture Portal 
http://ec.europa.eu/culture/portal/action/cooperation/coop_en.htm [10.08.2006]

5 Zdroj: Portál o právu Evropské unie http://europa.eu/eur-lex/en/treaties/selected/livre234.html
[10.08.2006]
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zrealizovalo řadu projektů a programů ve snaze podpořit kulturní rozvoj a 

spolupráci na různých úrovních6. 

Zůstaneme-li ještě na té evropské úrovni, můžeme se zeptat, jaký mají 

Evropané vůbec názor na zavádění evropského kulturního modelu. A jak se k němu 

vztahují instituce v jednotlivých členských zemích (viz kapitola 2. Česká kulturní 

politika). Je všeobecně známo, že rozšiřování EU a politická centralizace mají 

řadu oponentů. Ačkoli „EU institutions rephrase the importance of culture as the 

cornerstone of European integration, several governments of the Member States 

[…] remain sceptical on the EU’s role in stimulating and supporting international 

cultural cooperation” (Report 2003: 96). Oficiální kritiky ze strany národních a 

nadnárodních platforem považují pokračující integraci za hrozbu a za počáteční 

stádium postupného vymizení národní kulturní identity. S tímto stanoviskem 

souzní také výsledky názorových anket, v nichž 48 % Euroobčanů 

(Eurobarometer)7 zastávají stejný názor a není to tak dávno, kdy u většiny 

dotázaných převažoval názor, že témata jako kulturní politika by měla zůstat 

v gesci členských států (McCormick 2002: 144, Eurobarometer 2003.1). 

Rezistence vůči „evropeizaci“ citlivých sektorů a politik může vycházet 

ze skutečnosti, že v praxi „the average European is given few opportunities 

to influence the work of the EU institutions” (McCormick 2002: 142). Což je 

srovnatelné se situací v ČR. Evropané se cítí bezpomocní a většina je přesvědčená,

že má minimální šance bezprostředně se podílet na současném vývoji. To ale nic 

nemění na skutečnosti, že integrace naše životy bezprostředně ovlivňuje a že se 

rádius centrálně zpracovávaných témat trvale rozšiřuje.

Jsem přesvědčena, že podpora kompetentní a asertivní evropské, kulturní

(občanské) společnosti, mající silný hlas a vliv na rozhodovacím procesu, může 

kompenzovat současný demokratický deficit, podporovat další (sociální) kohezi i 

významně ovlivnit vývoj stejným směrem v členských zemích. Nesmíme ale 

zapomenout, že takový projekt je životaschopný pouze větším a užším zapojením 

                                                

6 Základním kamenem kulturních aktivit EU se stal šestiletý program Culture 2000 (na který 
navázal další Culture 2007), podrobnější informace viz weby EU věnované kultuře.

7 Zdroj: Eurobarometer  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_255_en.pdf
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Euroobčanů do kulturních projektů EU, „[that can foster their] sensitive and 

responsible citizenship” (Report 2003: 3). Kultura přináší celému integračnímu 

procesu přidanou hodnotu, protože pomáhá překonávat předsudky a všechny 

jazykové, duševní i geografické překážky a vybrušuje kritické svědomí ve 

společnosti. Navíc plnohodnotné zapojení do evropského kulturního prostoru nám 

může přinést více užitku než napáchat škody na kulturní národní identitě, o kterou 

se euroskeptici tolik bojí. Pominu-li geopolitické a hospodářské výhody zapojení 

do evropského Společenství, vidím jeho přínosy i pro rozvoj ČR jako sebevědomé 

prosperující kulturní země, jejíž potenciál může být zpětně na principu prosperity 

prospěšný i pro Evropskou unii jako celek. Ještě než svou pozornost zaměřím na 

český kulturní prostor, ráda bych „v opozici“ k evropské úrovni zmínila, jaký 

pozitivní vliv má umění a kultura na té nejzákladnější úrovni, kde se nalézá

prvotní článek „společenského řetězce“  jedinec. Upozorňuji, že tato změna 

perspektivy shora dolů (společenství → jedinec) se také nutně projeví ve formě 

diskurzu, v přechodu od formalizovaného a institucionalizovaného k osobnímu.

1.3. Společenský potenciál umění na příkladu (amatérského) divadla

Zajímá mě a baví divadlo, odjakživa jsem ho chtěla dělat, hrát, vesměs 

jakkoli se angažovat v souvislosti s divadlem. Proto jsem se kdysi stala členem 

amatérského divadelního souboru. Až se studiem občanského sektoru jsem si 

uvědomila společenské přesahy, které zapojení v „obyčejném“ divadelním 

amatérském spolku může mít. Když pominu, že sdružování kolem divadla a 

divadlo samo uspokojuje jistou dávku exhibicionismu, má jeho dělání mnohem

„vyšší“ přínosy. Zapojení do různorodé skupiny nadšenců se stejným zájmem je

po všech stránkách obohacující a rozvíjející. Společnou prací na vybraném 

divadelním kuse, pořádáním nejrůznějších divadelních happeningů a spoluprací se

spřízněnými organizacemi, překlenujeme všemožné překážky, které bychom 

mnohdy v nedivadelním životě nedokázali tak snadno překročit, a zároveň 

rozvíjíme svůj osobní i sociální potenciál, tolik potřebný pro plnohodnotnou 

lidskou existenci. To vše se děje s respektem jednoho k druhému, jeho potřebám i 

možnostem. 
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Výhodou amatérského divadla je, že nám dovoluje aktivně a tvořivě využívat 

volný čas, bez ohledu na naši prvotní divadelní motivaci, jakou může být krom 

zmíněného exhibicionismu také potřeba umělecké seberealizace a touha setkávat 

se s lidmi. Vedle kulturního přínosu je tedy třeba ocenit jeho výchovnou a 

vzdělávací funkci, umožňující duševní a emocionální rozvoj zúčastněných. 

Neméně důležitá je také jeho zdravotní a socializační funkce, protože práce 

v uměleckém souboru kromě vyplnění volného času působí pozitivně na 

osvojování sociálních rolí, pochopení vlastní reakcí, korigování emocí i pronikání 

do minulých traumatických zážitků. Velký přínos amatérského divadla rovněž 

spatřuji v tom, že na stejné platformě spolupracují a setkávají se lidé různých 

názorů, věkových kategorií, společenských vrstev. Protože mnohdy 

neprofesionální divadlo funguje také jako prostor pro seberealizaci, kterou 

vykonávaná profese neumožňuje, přispívá i k vnitřní harmonii a uspokojení 

člověka. Plní tedy i relaxační funkci. 

Divadlo ale můžeme nahlížet také jako „dílnu lidskosti, integrace a rozvoje 

osobnosti člověka […] jako možnost setkávání“ (Kol. autorů 1979: 39) a vzájemné 

komunikace. Na divadle je zajímavé, že ač jsme autoři nebo diváci, stáváme se 

neoddělitelnou součástí díla. „Publikum […] je fenomén, který je základní složkou 

divadla“ (Pavlovský 1978: 8). Mezi divákem a hercem vzniká napětí, které 

nejenže ovlivňuje konečný výstup, ale zároveň umocňuje předávaný obsah. 

Divadlo nám přináší nejen zábavu, ale může významně působit také směrem 

k sociální změně, „[ovlivňuje formy sociálního chování, formuje naše zkušenosti i 

veřejné mínění a ovlivňuje naše postoje“ (Giddens 1999: 360). Prostřednictvím 

divadla zkoumáme a hodnotíme a zároveň poznáváme sami sebe. Amatérské 

divadlo pak jako neprofesionální nezisková kulturní aktivita představuje 

bezprostředně prožívanou zkušenost podporující lidskou pospolitost, solidaritu a 

spoluodpovědnost. Zúčastněným jedincům nebo skupinám umožňuje uspokojovat 

přirozené potřeby a zájmy ať už sledováním divadla, nebo aktivní činností v oboru 

(Císař 1980). Když pominu naplňování uměleckých a estetických aspirací, 

považuji u (amatérského) divadla za důležité také jeho snahy pojmenovávat a

upozorňovat na společenské problémy, a tudíž dávat prostor ke zveřejňování 

názorů a postojů. Což je vlastně příznačné pro umění obecně a což by nebylo 
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možné bez vzájemné důvěry, jejímž nedostatkem dnes naše konzumní společnost 

tolik trpí. Důvěrou jeden v druhého posilujeme i naši sociální důvěru vůči a napříč 

společností, kterou si ale bezprostředně neuvědomujeme.

Aktivní zapojení v kulturní (jakou divadlo bezesporu je) nebo jakékoli jiné 

neziskové organizaci nám vlastně umožňuje čerpat přímo z primárního zdroje 

sociální důvěry, potažmo horizontálních sociálních sítí a občanské angažovanosti 

(Robert D. Putnam, 1995). Jinými slovy budovat sociální kapitál, s jehož pomocí 

dokážeme postupovat společně, aktivně a efektivněji v zájmu dosažení společných 

cílů, protože kolektivně můžeme jednat pouze tehdy, pokud máme s kým a jestliže 

věříme, že lidé, s nimiž spolupracujeme, nebudou jednat proti společnému záměru 

(Wollebaek, D., Selle, P., 2000). Společenská úloha umění, potažmo kultury, je 

nezpochybnitelná. Podívejme se, jak ji charakterizuje Koncepce účinnější podpory 

umění na léta 2007-2013, strategický dokument ČR stěžejní pro nastartování 

podpory umění a kultury v České republice. „Umění regeneruje společnost, 

artikuluje a interpretuje poznání, utváří životní styly, plní identifikační funkce, je 

zdrojem zábavy a předmětem aktivit volného času, zlepšuje duševní a fyzické 

zdraví občanů a celkové společenské prostředí naší země, přitahuje mladé lidi a 

chrání je před negativními vlivy a různými závislostmi. Je také důležitým 

preventivním faktorem vzniku sociálně patologických jevů, jako jsou rasová 

a národnostní nenávist, netolerance vůči handicapovaným, nemocným, starým, 

menšinám, a zároveň napomáhá při jejich odstraňování“. Vedle toho můžeme 

od umění očekávat „sebepotvrzení, podpoření vlastního modelu světa, stimulaci 

životního optimismu, sociální apel, [stejně jako] upozornění na nemorálnost a 

sociální katastrofy“8. Tyto dvě teze jsem vybrala zcela záměrně, protože podle 

mého názoru plně a jasně vystihují důležitý podíl umění na utváření příhodných 

společensko-sociálních podmínek života jedinců, skupin, potažmo celé (občanské) 

společnosti. Proto si dovoluji tvrdit, že zdravost sociálního milieu ve všech jeho

podobách, včetně fungující občanské společnosti, mohu-li ji takto přiřadit, je 

přímo úměrná rozvoji umění a kultury a podpoře, které se jim ve společnosti 

dostává. To platí i naopak, zdravé fungování umění a kultury závisí na vyspělosti 

                                                

8 Velký sociologický slovník 1996: 368
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společnosti, kde se prosazují. Jejich rozvoj však vyžaduje zodpovědný přístup 

státu a především fungující kulturní neziskovou sféru, protože právě její zástupci 

představují převažující tvůrčí základnu a jsou hlavním zdrojem experimentů, 

inovací a výzkumů, z nichž se mnohé  v podobě osvědčených modelů a 

konceptů  později jako úspěšně implementují v komerční i veřejné sféře9; což je

v opačném pořadí stěží proveditelné, ba z povahy věci nemožné. Stát by měl 

zmobilizovat všechny v úvahu přicházející zdroje a nástroje ve snaze zajistit 

podporu a další rozvoj této oblasti. To ale klade nároky na jeho osvícený a 

partnerský přístup. Jak se tedy Česká republika zasazuje o rozvoj umění a kultury? 

A jaký potenciál v tomto ohledu přináší (kulturní) nezisková sféra? To se dozvíme 

v následujících kapitolách.

2. Česká kulturní politika

Formální vymezení postoje České republiky k rozvoji kultury je zakotveno 

v preambuli Ústavy ČR  „odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a 

kulturní, hmotné a duchovní bohatství v duchu nedotknutelných hodnot lidské 

důstojnosti a svobody“10. Všechny dosavadní české vlády deklarovaly věrnost 

tomuto závazku ve svých prohlášeních a od roku 1992 zdůrazňují význam kultury

pro národní rozvoj. Zajímavý vývoj lze sledovat v pojetí role státu a ostatních 

subjektů při podpoře umění a kultury. V programovém prohlášení první (a také 

následující) vlády Václava Klause je patrný důraz kladený na jednotlivce: „Vláda 

bude ve své kulturní politice prosazovat zásadu, že suverénem na poli kultury není 

ani stát, ani jednotlivé kulturní instituce, nýbrž jednotlivec, jemuž jsou kulturní 

statky určeny. Ochrana kulturního dědictví je společnou odpovědností státu, obce 

a jedince.11“ Jinými slovy, jsou za hlavní subjekty podporující kulturu považováni 

jednotlivci a samospráva. Na této tezi se také zakládá kulturní politika prvních 

                                                

9 Zdroj Proculture: Podklady o kultuře pro Národní rozvojový plán, viz < 
http://www.ruo.cz/cultureinfo/strukturalni-fondy-a-regionalni-rozvoj/sf-priprava-2007-
2013/podklady-o-kulture-pro-narodni-rozvojovy-plan-841.html>

10 Preambule Ústavy České republiky

11 Programové prohlášení vlády Václava Klause
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vlád v čele s občanskými demokraty až do roku 1998. Jejich hlavním cílem bylo 

odstátnit neboli zprivatizovat kulturu a posílit úlohu regionů. Změny v umělecko-

kulturní oblasti se děly rychle na pozadí ekonomické a politické transformace. Až 

do poloviny 90. let byla hlavním charakteristickým rysem kulturně politických 

konceptů12 „podpora nesporně žádoucích cílů (například odieologizování kultury, 

odstátnění, decentralizace správy záležitostí kultury, racionalizace užití zdrojů 

na kulturu atp., [na druhou stranu] ale také [panovalo] nereálné očekávání 

životadárného až spásného vlivu trhu, soukromého vlastnictví a sponzoringu na 

kulturu“13. Termín „kulturní politika“ jako takový neexistoval. 

Obrat nastartovala v 90. letech Tošovského dočasná vláda, která v čele 

s ministrem kultury Pavlem Tigridem (následovaným Martinem Stropnickým)

přinesla čerstvý vítr. Strategické dokumenty navržené pod jejich vedením a pod 

vedením Pavla dostála (vláda Miloše Zemana) přispěly k „redefinici a rehabilitaci 

termínu kulturní politika“14. V roce 1999 to bylo především přijetí první ucelené 

koncepce kulturní politiky v podobě Strategie účinnější státní podpory kultury a o 

dva roky později schválení Kulturní politiky.

Následující významné změny se udály za vlády Vladimíra Špidly, který se 

svého úřadu ujal v roce 2002. Cíle kulturní politiky měly být založeny 

na „širokém konsensu zástupců politických iniciativ, samosprávy a kulturních 

institucí“15. Počínaje tímto okamžikem byla důležitá role připisována také 

nevládním kulturním organizacím, přičemž byl kladen důraz na podporu soudržné 

a tvořivé občanské společnosti16. Vedle ekonomických důvodů k zapojení 

jednotlivců a NNO do podpory kultury si vláda uvědomovala jejich klíčovou úlohu 

v rozvoji kvalitní občanské společnosti a uvědomovala si, že „rovnováha mezi 

státní správou, privátním sektorem a občanskou společností poskytuje sociální 

základ míru, demokracie a rovnosti“17. Už v tomto období ČR splňovala jakýsi 

                                                

12 Vztah státu ke kultuře (2004)

13 tamtéž

14 tamtéž

15 Programové prohlášení vlády Vladimíra Špidly 

16 Programové prohlášení vlády Stanislava Grosse

17 Vztah státu ke kultuře, 2004 (s. 70)
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„evropský kulturní standard“, což vyplynulo z výsledků komparativní analýzy18

kulturních systému v 15 členských zemích, kterou si nechal v roce 2002 zpracovat 

Evropský parlament. Státní exekutiva v kulturní oblasti (ministerstvo 

kultury) představovala standardní řešení a srovnatelné byly také hlavní teze 

kulturní politiky, ačkoli byly jen artikulovány v programových prohlášeních vlád a 

v praxi se neimplementovaly.

Dalším nesporně důležitým milníkem byl v roce 2004 vstup České republiky

do Evropské unie, který zásadně ovlivnil následující vývoj v přístupu našeho státu 

ke kultuře, což se projevilo mimo jiné vznikem strategických koncepcí a 

dokumentů, které musely být v souladu s prioritami EU. Jako její členové jsme 

vázáni mezinárodními kulturními úmluvami, řídíme se jednotlivými doporučeními 

a dokumenty Evropské komise, které se vztahují na oblast umění a kultury. Mimo 

to je logické, že kulturní politiku ČR nutně ovlivňují a budou ovlivňovat stále 

intenzivněji vývojové trendy v kulturních politikách evropských zemí, což má 

pozitivní dopad jak na podporu kultury v naší zemi, tak na posilování stále nízké 

aktivity subjektů soukromého sektoru a vlivu nevládního sektoru v dané oblasti. 

Ve stejném roce, kdy jsme vstoupili do EU, byly zahájeny práce na Koncepci 

účinnější podpory umění na léta 2007-2013, která byla schválena vládou Jiřího 

Paroubka v roce 2006. Koncepce přinesla do té doby neexistující souhrnný rozbor 

dosavadního stavu v oblasti umění (vč. zmapování kulturního neziskového 

sektoru, neprofesionální aktivity nevyjímaje), který doplnila o SWOT analýzu. 

Dále hodnotila účinnost stávajících rozvojových programů a navrhla cíle a 

nástroje podpory umění, přičemž vymezila i konkrétní kroky, které musí být 

v dané oblasti uskutečněny.19 U nás se jednalo o téměř revoluční pojetí (z hlediska 

přijetí státu) významu umění ve společnosti, které zároveň zohledňovalo vývoj 

v EU. Koncepce se stala základním zdrojem pro další strategické dokumenty, které 

v ČR vznikaly nebo se revidovaly (např. Strategie hospodářského růstu, Národní 

                                                

18 Source: Comparative analysis of cultural systems of 15 EU countries 
www.divadlo.cz/box/doc/Kulturni_politika/kulturni_systemy_eu.rtf [10.08.2006]

19 1. Posílení role umění ve společnosti, 2. Zachování a rozvoj umělecké různorodosti s důrazem na 
podporu kreativity a s ohledem na vyvažování vlivů konzumní společnosti, 3. Zajištění dostupnosti 
umění pro občana (rovný přístup), 4. Posilování infrastruktury vč. investiční podpory kulturních 
institucí, 5. Posílení prezentace českého umění v zahraničí a mezinárodní spolupráce
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rozvojový plán 2007-2013, Národní strategický referenční rámec 2007-2013).

Harmonogram plnění úkolů stanovených Koncepcí zasáhl až vládu Miroslava 

Topolánka. Nicméně počínání ministerstva kultury pod vedením Václava Jehličky 

spíše kopírovalo priority vlády, v jejímž programovém prohlášení je podpora 

kultury zmíněna až na samém chvostu, a projevilo se i v plnění doporučení 

Koncepce. Až Václav Riedlbauch, další nástupce na ministerstvu kultury 

ze současné vlády Jana Fischera například jmenoval Radu pro umění, která má 

dohlížet na plnění Koncepce a je poradním iniciačním a koordinačním orgánem 

ministra kultury pro oblast umění20.

Vrátíme-li se ještě do období vlády Miroslava Topolánka, je důležité

upozornit, že v roce 2008 schválila Státní kulturní politiku na léta 2009-2014,

která je vlastně nejaktuálnějším strategickým dokumentem vymezujícím 

současnou kulturní politiku ČR. Dokument shrnuje nový oficiální pohled na umění 

a kulturu, jenž neomezuje potenciál kultury pouze na formu využívání volného 

času a trpěnou nástavbu spotřebovávající zdroje vygenerované produktivními 

sektory, ale kulturní oblasti přiznává důležité „výchovně vzdělávací, socializační, 

enkulturační, významné kreativní a hodnototvorné funkce“21. Vyzdvihuje také její 

ekonomický potenciál, v jehož kontextu se dostává do popředí koncept kreativity, 

který svádí dohromady ekonomiku a kulturu. Výhody, které toto propojení přináší 

„by měly být např. vytvoření pracovních míst, pozitivních ekonomických dopadů, 

multiplikační efekt, zatraktivnění regionů, pozitivní společenské jevy“ 22 aj.

To ale nic nemění na skutečnosti, že jedním z nejslabších bodů aktivit státu 

majících dopad také na kulturní oblast a neziskový sektor vůbec je stále 

nedostatečná nebo komplikovaná legislativa a právní předpisy (např. daňové a 

účetní předpisy pro NNO, loterijní zákon, zákon o daňových asignacích, definice 

                                                

20 Mezi její další úkoly patří: navrhovat a iniciovat koncepční, organizační a legislativní opatření v 
oblasti umění, projednávat, posuzovat, konzultovat a připravovat stanoviska a doporučení ve vztahu 
k umění, sledovat činnost organizací zřízených MK v oblasti umění a dávat podněty k výzkumu 
teoretických a praktických problémů v oblasti umění. Zdroj: Ministerstvo kultury 
<http://www.mkcr.cz/cz/ministerstvo/instituce-poradni-organy/rada-pro-umeni-21610/>[21.5.2010]

21 Státní kulturní politika na léta 2009-2014, s. 29

22 Bajerová, M. 2009. Analýza kulturní politiky ČR, FSSMU (bakalářská práce, vedoucí práce: doc. 
PhDr. Stanislav Balík Ph.D.)
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NNO aj.)23. Postavení umění a kultury je i dnes oslabené, což se projevuje také v 

uplatnění nekompromisního a neprůhledného systému financování a nízkými

výdaji na kulturní aktivity vůbec. Z dlouhodobého hlediska se stále pohybujeme 

pod standardem EU, v současnosti je na kulturu vyčleněno méně než 0,7 % HDP24

ve srovnání s proklamovaným a povinným 1 %,25 přičemž i tento údaj je relativní 

vzhledem ke krácení výdajů. Dalším charakteristickým rysem současného stavu je

„nepřesvědčivý“ a roztříštěný kulturní neziskový sektor, na jehož rozvoji má 

nedostatek finanční a systémové podpory negativní dopad. 

3. Spolupráce státu a NNO v oblasti podpory umění a kultury

Podstata existence neziskových organizací či organizací občanské 

společnosti je nasnadě, tvoří základní kámen občanské společnosti, přičemž 

„neziskový sektor je … významným aktérem reprezentace zájmů“ (Rakušanová, 

2005:81) nebo jinými slovy určitým intermediárním prostorem (Brokl, 1997), 

skrze nějž tito nepolitičtí intermediární aktéři uspokojují své či veřejné zájmy. 

V poslední době se zvýšily nároky na podíl těchto organizací 

při ovlivňování vládnutí a vedle základních forem možné participace (Linek, L. a 

Trnka, D., 2005:44-47), charakteristických pro demokratické zřízení, jako jsou 

např. volby, referenda, petice, hodnocení dopadů navrhované či existující regulace 

(RIA26) aj., začal být od veřejné správy vyžadován „odlišný přístup k přípravě 

pravidel (zákonů, vyhlášek, nařízení) a k využívání jiných nástrojů regulace, než 

jen hierarchického rozhodování o pravidlech“ (Mansfeldová, Kroupa 2005), více 

                                                

23 Souhrnný přehled zákonů a právních předpisů ČR týkajících se kultury, vč. koncepcí MK ČR a 
výročních, hodnotících zpráv o kultuře je dostupný na webových stránkách Institutu umění, 
oddělení příspěvkové organizace Divadelního ústavu (viz 
http://www.institutumeni.cz/index.php?cmd=page&id=5). 

24 Zdroj: ProCulture <http://www.proculture.cz/info-o-nas/1-pro-kulturu/1-na-kulturu-978.html)> 
[10.5.2010]

25 Zdroj: ProCulture  http://www.proculture.cz/index.php?section=76 [10.8.2006]

26 „Hodnocení dopadů regulace zahrnuje soustavu analytických metod směřujících k 
systematickému hodnocení negativních a pozitivních dopadů navrhovaných či existujících právních 
předpisů v oblasti hospodářské, sociální a environmentální. Hodnoceny mohou být rovněž dopady 

na různé ekonomické a sociální skupiny“ (http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-dopadu-
regulace-ria.aspx). Podle Metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů 
(MV ČR) zatím v této oblasti u nás neexistuje více příkladů dobré praxe přibližujících skutečný 
konzultační proces. RIA zatím bývá nahrazeno pouze připomínkováním, které mimochodem 
představuje jednu z častých forem prosazování zájmů NS.
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pro-aktivní, otevřený a partnerský přístup. Pojmosloví v odborné literatuře, 

pojednávající o prosazování zájmů občanské společnosti vůči státu, je rozmanité a 

mnohde odráží různé úhly pohledu na věc, nicméně se vždy vztahuje ke stejnému 

kontext: participace27  reprezentace zájmů28, zapojování29  ovlivňování30, 

partnerství31  dialog32, lobování  advokační činnost aj. Proto i v této práci 

neuplatňuji pouze jeden výraz, ale využívám této škály možností v souladu s 

probíranými souvislostmi.

Zapojování NNO do rozhodovacích procesů veřejné správy můžeme tedy 

nahlížet různě, podle příležitostí ovlivňování33, které musí NNO mít, tzn. 

aktivizuje se s ohledem na konkrétní události (např. tvorba strategického 

dokumentu, koncepce rozvoje, formulování dotační politiky aj.,), nebo se přímo 

setkává s aktéry rozhodovacích procesu skrze konané semináře, veřejná slyšení, 

konference aj. či se bezprostředně účastní na rozhodování zasedáním v pracovních 

skupinách, výborech, poradních orgánech atd. V této Fričově (2000) klasifikaci 

identifikuji jistou paralelu s tím, jak rozlišuje spolupráci státu a NNO Metodika 

pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (2009). Ta stanoví 4 

odlišné stupně zapojování (intenzity spolupráce) podle nasměrování toku 

informací. Na nejnižší úrovni je informování jako jednostranný tok informací (stát 

→ občan) a na té nejvyšší partnerství, kdy oba subjekty pracují společně a jsou 

v rovnocenném postavení (stát + občan). Jak vidno, základna vystihující 

spolupráci mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem je široká. 

Spolupráce mezi státem a občanem ve smyslu zapojování veřejnosti do 

rozhodování je zohledněna v právním rámci každé vyspělé demokratické země a 

měla by být běžnou součástí praxe. Také v České republice lze vysledovat 

formální podporu v normativním rámci, a to ve třech základních rovinách. „Právo 

na zapojení veřejnosti zaručuje v ústavní rovině Listina základních práv a svobod 

[…] (2/1993 Sb), v podobě práva na informace o činnosti orgánů veřejné moci; 

                                                

27 Mansfeldová. Kroupa (2005)
28 Brokl (1997)
29 Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (2009)
30 Frič (2000)
31 Princip EU, Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (2009)
32 Vajdová (2005)
33 Frič (2000)
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dále se jedná o zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb) a 

poslední vrstvu tvoří interní normativní akty, jako jsou Legislativní pravidla vlády

(přijatá usnesením 188/1998) a v návaznosti na ně Obecné zásady pro hodnocení 

dopadů regulaceRIA (přijaté usnesením 877/2007)“34. 

Podpora při samotné implementaci může mít také podobu nejrůznějších 

metodik či manuálů. U nás na té nejvyšší úrovni byla v roce 2009 schválena 

Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů, jejíž ambicí 

je sjednotit postup zaměstnanců státní správy v rozhodovacích procesech. 

Metodika stanoví obecné zásady a doporučuje, jak by měli orgány státní správy a 

vláda postupovat. Uplatňování metodiky není závazné a platí „pouze“ jako 

doporučení. Jak ukazují některé nedávné výzkumy (Gabal, Frič), zástupci veřejné 

správy zatím nepostupují jednotně. Téměř platí co rezort, to jiná pravidla, což 

značně stěžuje orientaci NNO v rozhodovacích procesech a zvyšuje jejich 

náročnost co do času, zdrojů i odborné vybavenosti NNO. 

Z pohledu státu je v praxi přímý dialog mezi státem a občany35 umožňován 

na té nejvyšší úrovni skrze poradní a pracovní orgány, jejichž činnost buď 

zajišťuje Úřad vlády ČR, nebo jednotlivá ministerstva. V některých z těchto 

orgánů jsou vedle členů vlády či zástupců ministerstev přítomni i další odborníci, 

kteří zastupují neziskové organizace. Zajímalo mě, jaké zastoupení mají na té 

nejvyšší úrovni kulturní NNO. V kontextu této práce je nejdůležitější zmínit Radu 

vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO), kterou vede člen vlády (v 

současnosti premiér), tudíž zajišťuje přímý kontakt s ní. Zde musí zástupci 

neziskového sektoru tvořit vždy alespoň polovinu jejích členů. Méně potěšující je 

skutečnost, že se na aktivitách tohoto orgánu kulturní neziskový sektor ještě 

nedávno podílel minimálně36, nemluvě o zastoupení oblasti kultury a umění, která 

zde dlouho neměla žádného reprezentanta (kromě zástupce MK). Dnes figuruje 

mezi 34 členy37 pouze jedna zástupkyně kulturního neziskového sektoru. Tato 

                                                

34 Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (s. 3)
35 Česká občanská společnost 2004: Po patnácti letech rozvoje. (45:2005)
36 Koncepce účinnější podpory umění 2007–2013
37 Údaj k 24.5. 2010, zdroj: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/clenove/default.htm
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nelichotivá skutečnost platí i u členství ve 3 výborech Rady38, jejichž celková 

„členská základna“ se od roku 2006 zredukovala o téměř 13 %. Ve Výboru pro EU

(celkem 14 členů39) je jedna zástupkyně z kulturní NNO, žádného zástupce ale 

nenajdeme ve zbývajících dvou výborech, ve Výboru pro legislativu (celkem 

15 členů40) ani ve Výboru pro regiony (celkem 31 členů41).

Dalším „[významným] impulsem pro dialog s občanskou společností [je naše 

členství v] EU, protože [mimo jiné zavádí] princip partnerství mezi organizacemi 

občanské společnosti a veřejnou správou na všech úrovních veřejné správy“42. 

Nutno ale přiznat, že v praxi je partnerství některými orgány státní správy a 

samosprávy stále vnímáno více jako povinnost, která zdržuje od práce, než jako 

příležitost k využití synergických efektů všech zainteresovaných (například srov. 

Gabal)43. Z vlastní zkušenosti vím, že toto mnohdy platí v rámci spolupráce mezi 

NNO, nejen tedy mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem.

Právě v souvislosti s implementací finančních zdrojů z EU byly zřízeny 

orgány, v nichž jsou také zastoupeny NNO a s nimiž RVNNO skrze Výbor pro EU 

spolupracuje a zpracovává návrhy na zlepšení využívání vynakládaných zdrojů. 

Jedná se o Řídící a koordinační výbor, v něm z 6 zástupců NNO není žádný 

reprezentant kultury. V pracovních skupinách k operačním programům 2007-2013

(9 pracovních skupin s celkovým počtem 23 zástupců NNO, vč. náhradníků 44) 

jsou přítomny 2 zástupkyně kulturního NS, konkrétně v Integrovaném operačním 

programu a jedna zástupkyně je rovněž v monitorovacím výboru k operačním 

programům (5 pracovních skupiny s celkovým počtem 11 zástupců NNO, vč. 

                                                

38 Informace verifikována u Ing. Martina Vyšína, který je uveden na webových stránkách RVNNO 
jako jedna z kontaktních osob.
39 Údaj k 24.5. 2010, zdroj: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/vybor-pro-eu/vybor-pro-eu-53472/

40 Údaj k 24.5. 2010, zdroj: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/legislativa-a-financovani/vyboru-
pro-legislativu-a-financovani-26136/
41 Údaj k 24.5. 2010, zdroj: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/vybor-pro-regiony/vybor-pro-
regiony-27008/

42 Česká občanská společnost 2004: Po patnácti letech rozvoje. (45:2005)
43 Například srov. s Analýza spolupráce nestátních neziskových organizací a veřejné správy na 
tvorbě krajských rozvojových dokumentů, případně dalších dokumentů relevantních pro EU (2003)

44 Údaj k 24.5. 2010, zdroj: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/vybor-pro-
eu/NNO_v_PS_k_OP_2007_-_2013.pdf
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náhradníků), také IOP45. V uvedených orgánech spravovaných vládou nebo 

jednotlivými ministerstvy je tedy zastoupena kulturní oblast na 5-ti různých 

místech, ve skutečnosti se ale jedná pouze o 2 zástupkyně, z nichž jedna zastává 4 

posty (RVNNO, Výbor pro EU, pracovní skupina monitorovacího výboru, 

pracovní skupina k OP). Jediným a relativně novým poradním orgánem, kde jsou 

ve větší míře zastoupeny (vyplývá z logiky věci) neziskové organizace spojené 

s oblastí umění a kultury, je Rada pro umění, která je poradním, iniciačním a 

koordinačním orgánem ministra kultury a její zřízení určila Koncepce jako jeden 

z úkolu pro období 2007-2013.

Skrze uvedené orgány mají tedy aktéři občanské společnosti možnost 

aktivně se účastnit rozhodovacích procesů a nebýt pouze pasivními příjemci 

informací. Základním předpokladem pro to, jak zvýšit pravděpodobnost „být 

zapojen“ do spolupráce na úrovni veřejné správy, je ale nejprve informovat o své 

existenci a především dát najevo svůj zájem podílet se na rozhodovacím procesu. 

Protože organizace, o níž není povědomí, neexistuje46. Jedna z oficiálních cest, jak 

prezentovat svůj zájem stát se partnerem veřejné správy, je registrace organizace 

v příslušné databázi, kterou zástupci VS za tímto účelem využívají, když hledají 

zainteresované partnery z NS, s nimiž by mohli odborně konzultovat dané téma a 

projednat připravované materiály. V České republice byla pro tyto účely zřízena 

tzv. Databáze konzultujících organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra a „je 

určena zejména ministerstvům a dalším ústředním orgánům státní správy, 

[připravujícím] materiály legislativní i nelegislativní povahy“47. V současnosti je 

v této databázi evidováno 366 nevládních organizací (stav k 24.5.2010), přičemž 

z nich pouze 15 si jako oblast konzultace registrovalo umění a kulturu 

(předpokládejme, že oblast konzultace = kulturní NNO; ProCulture je zapsáno). 

Jiná otázka pak je, jaké je povědomí o existenci DataKO, a to jak na straně orgánů 

                                                

45 Údaj k 24.5. 2010, zdroj: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/vybor-pro-
eu/NNO_v_MV_OP_2007_2013.pdf

46 Pro většinu organizací občanské společnosti je i dnes charakteristická „neschopnost sebe-
propagace […], neumí představit svoji činnost, 'prodat' ji a propagovat“. Česká občanská 
společnost 2004: Po patnácti letech rozvoje. (68:2005).

47 Zdroj ministerstvo vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/databaze-konzultujicich-organizaci.aspx
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veřejné správy, tak na straně neziskového sektoru (vzhledem k počtu 

zaregistrovaných je nízké). 

Tyto poznatky se shodují s výsledky studie Česká občanská společnost 2004: 

Po patnácti letech rozvoje, která uvádí, že pro kulturní oblast je příznačné, že její 

aktéři „jsou mnohem více aktivní na regionální a místní úrovni“, než na úrovni 

vládní, „kde [navíc] dominují odbory a profesní a hospodářská sdružení“

(45:2005). Tomu odpovídá i zjištění Gabalovy studie, které větší zapojení na 

lokálních úrovních vysvětluje také tak, že čím bližší a konkrétnější je „nám“ 

řešená problematika, tím větší aktivitu do zapojování vynakládáme. Navíc pro 

lokální úroveň je charakteristický fenomén personálního prorůstání (Frič, 

103:2005). To však nic nemění na skutečnosti, že hlavní důvody nízké participace 

kulturních NNO spočívají jinde.

Ačkoli je otevřenost rozhodovacích procesů nesrovnatelně větší než 

v minulosti a míra zapojení ze strany NNO roste, přetrvává nedůvěra vůči 

veřejným institucím. Jedním z důvodů může být i celkově nepříznivé klima ve 

společnosti (Vajdová, 2005), které ovlivňuje vztahy mezi občany a státem. 

Spolupráci veřejné správy a neziskového sektoru charakterizuje řada 

protichůdných tendencí. Na jedné straně jsou oblasti (životní prostředí, sociálně-

zdravotní oblast, protidrogová politika, rovné příležitosti, romská komunita, lidská 

práva), v nichž reprezentanti státu a zástupci NS běžně spolupracují a mají 

pozitivní výsledky, v jiných oborech se zatím takový způsob hledání řešení, včetně 

řešení problémů příliš neujal, nebo nedostal dostatečný prostor, aby mohl být 

náležitě prověřen praxí48. Pro rozsah spolupráce je rozhodující závažnost řešených 

témat a společný zájem, ale také profesionalita partnerů. Tyto společné rysy však 

spolupráce mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem v oblasti kultury 

postrádá.

Jak už jsem zmínila, důvodem oslabené participativní role kulturních NNO je 

na jedné straně přetrvávající rezervovaný přístup státu ke kultuře a umění, což se 

projevuje i nedostatečným využitím potenciálu kulturního NS „při utváření nejen 

                                                

48 Problematika spojená například s bezpečnostními otázkami státu či ochrannou osobních dat je 
samozřejmě z tohoto způsobu spolupráce vyjmuta.
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našeho kulturního prostředí, ale potažmo zdravého rozvoje společnosti“.49 Na 

druhou stranu je pro současný stav příznačná roztříštěnost kulturního NS a 

nedostatečná kapacita NNO. Tyto negativní rysy mohou mít částečně svůj původ 

i v transformaci umění, která probíhala od počátku 90. let, kdy se na poli kultury 

prosazovala zásada suverenity jednotlivce50. 

Pomineme-li skutečnost, že náš stát zatím nedospěl do fáze, kdy by byl 

v praxi schopen důsledně uplatňovat principy své kulturní politiky51, v zásadě se 

jeho pasivita a neakceschopnost vůči kulturním NNO projevují v několika 

hlavních oblastech. Vedle minimálních investic do kulturní infrastruktury, je to 

především netransparentní a nekorektní financování (rozdělováním veřejných 

peněz). Nerovnou soutěž v tomto případě živí nepochopení toho, co je a co není 

kvalitní umění. V tomto ohledu přestává být argumentace kulturních organizací 

dostačující, jakmile musí prokázat svou svébytnost a zdůvodnit, proč by měl stát 

podporovat právě organizace fungující na principu veřejné prospěšnosti na „úkor“ 

těch komerčně úspěšných (s.r.o.) rozhovor, …). Skutečnost, že se také podílejí na 

tvorbě HDP, a mají tudíž nárok na podporu svých aktivit z prostředků státních a 

veřejných rozpočtů, není dostačující, rozhodujícím kritériem je krátkodobost a 

jistá návratnost investic. 

Další slabinou v přístupu státu ke kultuře a umění je nedostatečné zmapování 

celého sektoru, chybějí analýzy situace, na jejichž základě by se definovala 

funkční a konkrétní opatření (v porovnání s těmi současnými), která by veřejná 

správa zavedla na centrální i regionální úrovni. Postrádá se také návaznost na již 

snadno identifikovatelné trendy, což může mít za následek kritickou situaci 

v některých oborech (př. filmový průmysl). Neexistující přehled o jednotlivých 

oborech i oblasti jako celku může mít z dlouhodobého hlediska také neblahé 

sociální dopady (vůbec není zmapována např. mladá hudba, skrze niž mladí lidé 

vyjadřují svůj životní styl, postoje). Jinak samozřejmě platí, že vztah veřejné 

správy vůči kulturní (neziskové) sféře negativně ovlivňují i další jevy, které mají 

                                                

49 Zdroj ProCulture: http://www.proculture.cz/cultureinfo/nevladni-neziskovy-sektor/marta-
smolikova-kulturni-neziskove-organizace-v-cr-a-podpora-umeni-32.html
50 Postoj obou Klausových vlád (viz příslušná programová prohlášení)
51 Státní kulturní politika České republiky 2009-2014 (11:2009)
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dopad na NS jako celek, např. neprofesionalita představitelů veřejné správy, malý 

zájem o NNO a jejich špatné vnímání atd. (viz Vajdová, 2005) nebo ze strany státu 

nízká motivace k individuálnímu a firemnímu dárcovství a mecenášství (srov. 

Vajdová, 2005), které by měly být v budoucnu důležitou hnací silou rozvoje umění 

a kultury.

Pozitivní změny by v této situaci mohla přinést intenzivní mezioborová 

diskuse, která donedávna ještě neběžela. Ministerstvo již učinilo důležitý krok 

tímto směrem, když zřídilo citovanou Radu pro umění, v níž zasedají i zástupci 

NS. Podle slov její předsedkyně, Marty Smolíkové, ale není jednoduché dospět ke 

společným závěrům nejen pro mezioborové zastoupení, ale i pro bohatou 

názorovou pluralitu. Ačkoli je však dosažení společného výsledku sebenáročnější, 

o to větší může mít kredit a společenský význam.

Impulsem pro lepší spolupráci veřejné správy a NNO v zájmu rozvoje umění 

a kultury potažmo celé společnosti, je vedle rozpoutání diskuse také nutná změna 

postoje kulturních NNO vůči státu, z nárokového na partnerský. „Některé NNO 

podléhají […] přesvědčení o vyvolenosti právě 'svého' poslání […]. Tento 

syndrom natažené dlaně vede ke zbytečné konfrontaci ve vztahu k veřejné moci ve 

stylu 'nedáš  jsi nepřítel', v lepším případě  jsi hlupák, protože nechápeš“ 52, 

nebo „jsem tu, dělám umění, takže mě za to náležitě odměň“.

Přesvědčivost argumentů současné neziskové kultury by posílilo společné a 

soustavné vystupování kulturních NNO vůči veřejné správě napříč kulturním 

sektorem. Pro kulturní oblast je ale příznačné, že „[většina] aktivit hájících zájmy 

kultury vzniká většinou ad hoc v souvislosti s nějakou aktuální reálnou hrozbou 

pro oblast, ale po zklidnění situace bývají tyto aktivity utlumeny“ (Dotazník: 

otázka č. 8, odpověď č. 2). Ono zdánlivé zklidnění situace může přiživovat i běžná 

praxe zástupců veřejné správy (konkrétně Magistrátu hl. m. Prahy), kteří zvýhodní 

podmínky pro konkrétní stěžovatele, a postupně tak utlumí hlas nespokojenosti. 

I z tohoto důvodu jsou v kulturní oblasti potřebné silné a aktivní zastřešující 

organizace53 (nemusí platit pro jednotlivé umělecké obory, např. pro divadlo,

                                                

52 Malý a Škarabelová (2003)
53 Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013 (44:2006)
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vážnou hudbu nebo neprofesionální umění, které mají své aktivní střechy), jež by 

působily napříč obory a zastupovaly subjekty poskytující kulturní služby na 

principu veřejné prospěšnosti. Tyto předpoklady podle mého názoru splňuje a 

s touto ambicí také vznikla Iniciativa pro kulturu (2005), která „spojuje [napříč 

obory] aktivní subjekty činné na principu veřejné prospěšnosti […] s cílem 

napomáhat pozitivním změnám v oblasti legislativy a financování kultury v ČR“54. 

Iniciativa je zájmovým sdružením osob, které upřednostňuje prosazování 

společného názoru před partikulárními zájmy jednotlivých uměleckých oborů. Její 

neformální „obdobou“ je relativně nová iniciativa Za Česko kulturní (2009), jež 

také sdružuje zástupce nestátních neziskových kulturních a uměleckých organizací 

a další osobnosti z oblasti neziskových aktivit různých uměleckých a kulturních 

oborů v celé ČR a vznikla „z naléhavé potřeby změnit neutěšené podmínky, 

v nichž se česká živá kultura a její tvůrci dlouhodobě nacházejí. Bezprostředním 

impulsem byly drastické finanční škrty Ministerstva kultury do oblasti živé 

kultury pro rok 2009, [které by] znamenaly zánik mnohých nestátních a 

neziskových kulturních aktivit“55. Je otázka, zda tyto zastřešující subjekty 

pomohou posílit kredit kulturní oblasti a spojí své síly, nebo budou muset řešit i 

rivalitu mezi sebou (srov. Pospíšilová, 2005), jak naznačují informace 

z neformálních komunikačních kanálů. Mezioborový charakter má i Rada 

uměleckých obcí (1992), která skrze dobrovolné sdružení profesních uměleckých 

organizací zastupuje profesionální umělce z různých oborů. Zastupuje tedy 

především zájmy jednotlivců a vesměs funguje jako platforma pro dialog mezi 

profesionálními umělci, jejich reprezentanty a zástupci veřejné správy, ČR 

reprezentuje v Evropské radě umělců (European Council of Artists.

Argumentaci kulturních NNO a jejich respekt před rozhodovacími orgány 

jistě posílí jejich profesionální profil. Proto, stejně jako u ostatních NNO platí i 

v případě kulturních organizací potřeba profesionalizace. Kvalifikované lidské 

zdroje jsou zárukou kvalitnějšího zázemí organizace a mohou také příznivě 

ovlivnit další problematické oblasti kulturního NS. Patří sem například omezená

                                                

54 Zdroj: Iniciativa pro kulturu (http://www.iniciativaprokulturu.cz/o_nas.htm) 

55 Zdroj: Za Česko kulturní (http://www.zaceskokulturni.cz/o-nas/) 

http://www.eca.dk/
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pro-aktivnost kulturních NNO, která může konečném důsledku negativně ovlivnit 

jejich udržitelnost. Z rozhovoru například vyplynulo, že zastoupení kulturních 

NNO bylo při přípravě programovacího období 2007-2013 minimální, přičemž se 

jednalo o rozhodující fázi pro vymezení pravidel rozdělování finančních 

prostředků z jednotlivých fondů tolik potřebných žádaných v kulturním NS. 

Profesionalizace NNO zlepší jejich schopnost sebe-prosazení a zajistí a dosažení 

výhodnějších výchozích podmínky pro vlastní záměry.
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C/ Empirická část

4. Centrum ProCulture

Z předešlých kapitol, které se věnovaly institucionálnímu a politickému 

kontextu kulturní politiky, lze odvodit výchozí pozici ProCulture pro jeho práci i 

to, v jakém prostředí své aktivity vyvíjí. Aby bylo možné zhodnotit, jak prosazuje 

svoje cíle, jakým překážkám musí při tom čelit, zda se mu to daří a jsou-li jeho 

zkušenosti přenositelné na jiné organizace kulturního NS, bude třeba se podrobně 

seznámit s jeho činností a získanými zkušenostmi, které shrnuji v následujících 

odstavcích.

4.1. Charakteristika organizace, oblast působnosti a participace

Historie vzniku a zázemí ProCulture jsou pro hodnocení dosahovaných výsledků a 

jeho vybudovaného postavení určující. Výzkumné, informační a vzdělávací 

centrum pro umění a kulturu vzniklo na jaře 2003. Pro toto období byl 

charakteristický postupný odliv zahraničních dárců a podporovatelů rozvoje 

občanské společnosti, kteří začali svou pomoc soustředit do jiných regionů 

postkomunistického světa, pro které byla bezprostřední finanční pomoc 

naléhavější. To platí i pro Nadaci Open Society Fund (OSF), která se v rámci 

transformace rozhodla některé ze svých programů finančně zajistit z dalších 

zdrojů a osamostatnit různými formami. Jednou z nich bylo založení Otevřené 

společnosti o.p.s., jež zaštítila vybrané programy. K nim se připojil i program pro 

umění a kulturu, na který Nadace OSF navázala založením ProCulture se záměrem 

zúročit více než desetileté zkušenosti, které prostřednictvím programu 

nashromáždila. ProCulture tedy od roku 2003 funguje pod hlavičkou Otevřené 

společnosti a zajišťuje návaznost aktivit, původně realizovaných v rámci programu 

pro umění a kulturu Nadace. 

Východiskem pro vymezení pole působnosti ProCulture a portfolia jeho 

služeb bylo tedy jednoznačně kulturní know-how Nadace OSF. Pro nasměrování 
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aktivit centra byl ale důležitý i fakt, že v době jeho založení existoval obrovský 

nedostatek praktických informací z kulturní oblasti. V tomto smyslu bylo 

jednoznačnou komparativní výhodou i mezioborové zaměření původního 

programu, na nějž ProCulture navazovalo. Vezmeme-li v potaz, že program 

fungoval napříč obory jako výtvarné umění, současné divadlo, hudba, film aj., což 

jsou dle Marty Smolíkové „oblasti, které spolu prakticky nespolupracují, ale 

zároveň nemohou existovat a plnohodnotně se rozvíjet izolovaně“, je takový 

vstupní kapitál pro začínající organizaci jednoznačným aktivem a ProCulture 

usnadnil cestu při budování jeho pozice. Konkrétněji, na vývoj ProCulture a 

jedinečnost jeho postavení měl rozhodující vliv neocenitelný sociální kapitál

v podobě bohaté sítě kontaktů, kterou Nadace OSF vybudovala za dobu své 

existence. ProCulture získanou síť dále rozšiřuje a průběžně mobilizuje v zájmu 

věci. Vlastnictví takového kapitálu mu nepochybně dodává na prestiži a poskytuje 

mu určité výsadní postavení v oblasti, kde působí. Nemalou roli v tomto případě 

hraje i „sociální zázemí“ Otevřené společnosti, pod jejíž hlavičkou funguje.

Existence a aktivity centra ProCulture jsou spojeny především s jednou 

osobou (což evokují i jeho webové stránky), jeho zakladatelkou a současnou 

ředitelkou, Martou Smolíkovou, která zároveň od roku 2008 vede i Otevřenou 

společnost. ProCulture zaměstnává pouze 2 osoby na pný a jednu osobu na 

poloviční úvazek: vedle ředitelky ještě koordinátorku a také pracovníka 

na technickou podporu a publicitu. Toho sdílí s Otevřenou společností, stejně jako 

ještě další lidské, provozní, finanční a obsahové zdroje, bez nichž by další 

existence i vzhledem k rozsahu aktivit byla neudržitelná. Přesto v prvních letech 

aktivity ProCulture skutečně zaštiťovala pouze jeho zakladatelka.

Domnívám se, že právě díky této institucionální historii, tedy podmínkám a 

prostředí, z nichž ProCulture vzešlo, se této organizaci podařilo v poměrně 

krátkém čase etablovat jako důležitý a vesměs nepřehlédnutelný partner orgánů 

veřejné správy (i na té nejvyšší úrovni), ačkoli ani dnes tuto pozici jeho ředitelka 

nehodnotí jako plnohodnotné partnerství  „pro ně budeme vždycky jenom 

neziskovka“. Další silnou stránkou ProCulture je, že v oblasti svého zájmu 

spolupracuje s odborníky s dlouholetými zkušenostmi napříč obory a úzce také 

s dalšími organizacemi či institucemi neziskového, soukromého i veřejného 
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charakteru. Hybnou silou všech aktivit pak je jeho pro-aktivní přístup k věci a 

vlastní iniciativa. 

Posláním ProCulture je rozvoj otevřené (občanské) společnosti. 

Východiskem otevřené společnosti, lakonicky řečeno jeho zakladatelkou, je 

předpoklad, že „nikdo z nás nemá patent na pravdu, a tudíž všechny názory by se 

měly vyslechnout vážně“. O naplňování tohoto poslání usiluje ProCulture skrze 

dva hlavní cíle: 

1. Posilování vnímání pozitivní role umění a kultury v ČR 

2. Zvyšování způsobilosti českých kulturních organizací. 

V prvním případě pro účely této práce vztahuji vliv ProCulture na veřejnou 

správu. V oblasti posilování vnímání pozitivní role umění a kultury spočívá hlavní 

činnost ProCulture „v komentování a zpracovávání strategických dokumentů 

vztahující se k umění a kultuře, a to částečně i na základě vlastního výzkumu, 

v němž se soustředí zvláště na management umění a na kulturní politiku. Zvláštní 

pozornost ale ProCulture věnuje také poskytování informací o trendech v oblasti 

umění a kultury a propagaci úspěšných strategií, které přispívají k různorodosti 

umění a jeho dostupnosti a také k rozvoji regionů především v zemích EU“56. 

V případě zvyšování způsobilosti českých kulturních organizací mě zajímá 

především hledisko kulturních NNO. Ty se ProCulture snaží naplňovat 

prostřednictvím několika nezávislých, přesto provázaných aktivit: 

 informování a osvěta v oblasti umění a kultury

 výzkum, poradenství a konzultace

 vzdělávací činnost

 projektová spolupráce

 mediace 

Některé z citovaných nástrojů jsou bezesporu uplatnitelné k dosahování obou cílů 

současně (např. výzkum, projektová spolupráce, informování o nových trendech a 

úspěšných strategiích, vzdělávací činnost atd.). Skrze podporu kulturního 
                                                

56 Zdroj: Výroční zpráva Otevřené společnosti o.p.s. za rok 2007
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neziskového sektoru se ProCulture snaží ovlivňovat jednotlivce, umělce a 

organizace tak, aby byli schopni kvalitně pracovat a zároveň měli vůči veřejné 

správě lepší výchozí pozici. Veřejnou správu se naopak snaží „přesvědčit“, že 

aktivní podpora umění a kultury a užší spolupráce s kulturními subjekty se 

z dlouhodobého hlediska vyplatí a otevře jí cestu k efektivnějšímu využívání 

inovativního a experimentálního potenciálu umění, znalostí kulturního NS a ke 

společnému rozvoji obecně. 

Z předchozích odstavců vyplývá, že určujícím pro směřování a současné 

postavení ProCulture byl jeho původ, stávající podmínky v kulturní oblasti v době 

jeho vzniku a potenciál s tím spojený. S ohledem na řečené a na podstatu aktivit je 

pak logické, že za základní princip ve své práci považuje spolupráci s dalšími 

organizacemi, institucemi a jednotlivci napříč sektorem. 

Participativní roli ProCulture se věnuji v následujících dvou kapitolách. 

ProCulture v zájmu společensko-politických změn participuje, řekněme, na dvou 

úrovních. Na té první soustředí svou pozornost na veřejnou správu, kde skrze 

prosazování pro-aktivní kulturní politiky usiluje o pozitivní posun v přístupu státu 

k umění a kultuře. Na druhé úrovni se pak zaměřuje na neziskový sektor, kdy se 

podílením na rozvoji profesionality a kapacity kulturních NNO, snaží zasadit 

o jeho rozvoj a zlepšit pozici kulturních NNO ve vztahu k VS.

4.2. Pozitivní ovlivňování přístupu státu k umění a kultuře

Aktivity ProCulture jsou tedy vedeny úsilím o prosazení oblasti kultury 

do obecné politické agendy a snahou změnit přístup českého státu (potažmo celé 

společnosti) ke kultuře. Činnost, kterou v tomto duchu ProCulture realizuje, má 

advokační charakter a probíhá jak na úrovni ústřední státní správy, tak na úrovni 

samosprávy (té se ve své práci podrobně nevěnuji). Při mapování intenzity 

spolupráce ProCulture a veřejné správy na centrální úrovni jsem využila 

strukturování dle Metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních 

dokumentů (podrobnosti viz kapitola 3) s výjimkou toho, že aplikuji hledisko 
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konzultovaného subjektu57, na rozdíl od Metodiky, která logicky volí pohled 

zpracovatele dokumentu58. Z analýzy aktivit ProCulture vyplynulo, že co do 

intenzity spolupráce s VS, je na všech čtyřech stupních nadstandardně aktivní. 

V následujících řádcích shrnují ty nejdůležitější počiny v rámci jeho spolupráce 

s VS. 

Informování

Na prvním stupni ProCulture soustavně a s týdenní periodicitou monitoruje59

dění ve veřejné správě, legislativní a rozhodovací procesy, které mají 

bezprostřední i přenesený dopad na kulturní politiku či umění a kulturu vůbec. 

Tento monitoring navíc vykonává i nad kulturní politikou EU.. Mnohdy dokonce 

přebírá iniciativu a kontaktuje příslušné orgány s žádostí o doplňující informace 

k vybraným tématům (viz například připomínkování Strategie hospodářského 

rozvoje v následujícím odstavci). Získané informace následně využívá nejen 

ke spolupráci s VS. Provádí analýzy získaných údajů, vyhodnocení, komentuje je, 

zasazuje do kontextu, vytváří přehledy60 a vše zveřejňuje na svých webových 

stránkách, včetně vlastních komentářů. Tedy i samo ProCulture funguje jako 

odborný informační zdroj, který, kromě odborné veřejnosti a kulturních 

organizací, běžně využívají také zástupci veřejné sféry (viz kapitola 4.3).

                                                

57 Takto Metodika označuje osobu/organizaci, „na kterou má připravovaný dokument přímý či 
nepřímý dopad, nebo [osobu/organizaci] mající nějaký zájem v oblasti řešené předkládaným 
materiálem, případně bude dokumentem přímo či nepřímo ovlivněna“ (2009:4).

58 Zpracovatelem Metodika rozumí „ministerstvo a další ústřední správní úřady, které předkládají 
vládní materiál“ (2009:4). I když se zpracovatel a předkladatel mohou lišit (zpracování zadáno 
externě), metodika je nerozlišuje, protože odpovědnost za zpracování nese vždy zpracovatel.

59 Vzhledem ke složitosti rozhodovacích procesů a početnosti legislativních návrhů považuje 
Analýza participace neziskových organizací na legislativním procesu v ČR monitoring za účinný, 
jestliže se děje alespoň jednou za čtrnáct dní.

60 ProCulture například zpracovalo přehled plnění kulturní politiky (v tis. Kč) od roku 1998 do roku 
2010.
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Připomínkování

Být informován a mít přehled je jednoznačně základním předpokladem pro 

zapojení do spolupráce na vyšších úrovních. Co se týče připomínkování, konkrétně 

připomínkovacího procesu,61 považuje ProCulture za svůj největší úspěch 

participaci na přípravě strategických dokumentů ČR v souvislosti s přípravami 

implementace Strukturálních fondů pro programové období 2007-2013. ProCulture 

například „přispělo k prosazení zahrnutí oblasti kultury do Strategie 

hospodářského růstu. [Začlenění] kultury do tohoto dokumentu bylo jedním z 

klíčových předpokladů pro to, aby kultura vůbec byla zohledněna při čerpání 

strukturálních fondů, jejichž cílem je přispět k hospodářskému 

růstu“.62 Z rozhovoru s ředitelkou ProCulture vyplynulo, že bez intervence její 

organizace SHR v původní verzi nebrala v potaz rozvoj kulturního bohatství. MK 

totiž dle dostupných informací nepovažovalo tento strategický dokument 

za relevantní pro svůj resort, proto byla oblast kultury zapracována až dodatečně 

z popudu ProCulture. V souvislosti s připomínkováním tohoto dokumentu 

ProCulture zaznamenalo ještě jeden úspěch, a to že na jeho doporučení dokument 

používá termín kreativní průmysl a kulturu deklaruje jako aktivní (oproti původní 

verzi) faktor hospodářského růstu. Vedle citovaného dokumentu se v souvislosti 

s programovacím obdobím 2007-2013 ProCulture podílelo také na přípravách 

Národního rozvojového plánu (2007-2013)63, Národního strategického 

referenčního rámce (2007-2013) a ve spolupráci s Iniciativou pro kulturu 

na zpracování podkladů a formulací Integrovaného operačního programu64, 

konkrétně částí, které se týkaly kultury.

                                                

61 Existují ještě další techniky připomínkování (viz Metodika zapojování veřejnosti do přípravy 
vládních dokumentů, 2009).

62 Zdroj ProCulture: < http://www.proculture.cz/info-o-nas/strukturalni-politika/> (cit. 20.5.2010)

63 Jedná se o koncepční materiál pro implementaci SF a souvisejících dokumentů a zároveň 
podkladový dokument Národního strategického referenčního rámce.

64 IOP se soustředí na „řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro 
veřejnou správu, veřejné služby a územního rozvoje“. Zdroj: Strukturální fondy 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/iop> (cit. 20.5.2010)
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Konzultování

Přesuneme-li se o stupeň výš, přichází na řadu konzultování, pro něž je (na 

rozdíl od předchozích dvou stupňů, informování a připomínkování) 

charakteristická „obousměrná výměna informací, názorů či podnětů“ (Metodika 

pro zapojování veřejnosti, 2009:6). Na této úrovni se jako nejčastější techniky 

uplatňují konference, semináře, veřejné debaty atd. ProCulture se účastnilo řady 

veřejných debat, přičemž za dílčí úspěch považuje v roce 2005 uspořádání debaty 

o financování kultury v Poslanecké sněmovně Parlamentu při projednávání 

Státního rozpočtu na rok 2006. Podle ProCulture měla tato debata velkou mediální 

odezvu a jejím výsledkem bylo navýšení kapitoly kultury. ProCulture se dále 

podílelo na konferencích a seminářích, jejichž pořadatelem bylo MK, případně 

Institut umění-Divadelní ústav (příspěvková organizace MK). ProCulture se 

například podílelo na přípravě a částečně i realizaci programu konference Kultura 

a strukturální fondy, využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty (2005), 

která proběhla v rámci projektu dotovaného Úřadem vlády a pod hlavičkou 

Divadelního ústavu. Zástupkyně ProCulture v roce 2006 přednášela na semináři 

Kulturní politika EU a strukturální fondy, který pořádalo MK pro své pracovníky 

a pracovníky příspěvkových organizací. Za jeden z největších úspěchů v této 

oblasti ale ProCulture považuje ministerskou konferenci Fórum pro kreativní 

Evropu, která se konala v rámci našeho předsednictví a na níž se ProCulture 

podílelo obsahově. „Úkolem konference bylo zohlednit jedinečný přínos umění a 

kultury k rozvoji a využití kreativního potenciálu Evropy a posílit vnímání umění 

a kultury jako primárního inspiračního zdroje pro evropskou kreativitu.“65

Partnerství

ProCulture se ale podařilo docílit takové úrovně spolupráce se zástupci 

veřejné sféry, že spolu s nimi zasedá v pracovních skupinách nebo společně 

spolupracuje na konkrétních tématech (zpracování koncepcí, studií apod.). 

Takovéto partnerství představuje nejvyšší možný stupeň zapojení NNO, potažmo 

                                                

65 Zdroj: webové stránky konference < http://www.forumforcreativeeurope.cz/cs/O-konferenci> 
(cit. 20.5.2010)
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občana. Za všechny můžeme zmínit následující. Zástupkyně ProCulture byla 

členkou pracovní skupiny pro přípravu operačních programů na léta 2007-2013. 

V roce 2007 ji jmenoval ministr kultury do pracovní skupiny pro přípravu Státní 

kulturní politiky 2009-2013. ProCulture považuje současnou podobu kulturní 

politiky (ve srovnání s kulturní politikou schválenou v roce 2001) za svůj dílčí 

úspěch. O rok později bylo ProCulture zastoupeno v Poradním sboru Primátora hl. 

města Prahy v souvislosti s přípravami nového grantového systému. Od roku 2009 

je ředitelka ProCulture předsedkyní Rady pro umění, která je poradním orgánem 

ministra kultury a v současnosti je také členkou Rady Pražského Quadriennale, 

které vyhlašuje a organizuje Ministerstvo kultury a kde  pro zajímavost 

figuruje jako jediná zástupkyně NNO. Za jeden ze svých největších úspěchů vůbec 

považuje ProCulture spolupráci na tvorbě Koncepce účinnější podpory umění na 

léta 2007-2013. Tento střednědobý dokument vznikal od roku 2004 ve spolupráci 

s Divadelním ústavem, který k tomu byl pověřen ministerstvem kultury. 

ProCulture je autorem textu Koncepce a zpracovalo také návrh a postup prací, 

s tím že důležitým kritériem bylo zapojení co nejširší odborné veřejnosti, což se 

dle ProCulture podařilo. Na práci jednotlivých skupin se podílela řada osobností i 

představitelů institucí českého umění a kultury. Koncepce byla schválena v roce 

2006 a stala se, jak jsem již uvedla, zdrojovým materiálem pro další strategické 

dokumenty České republiky. 

Výzkumné projekty

ProCulture se ve spolupráci s Divadelním ústavem podílelo a podílí také 

na výzkumných projektech, které v tomto kontextu považuji za důležité zmínit. 

ProCulture je autorem závěrečné zprávy ke Vstupní analýze současných vazeb trhu 

práce se sektorem Kultura. Jejím zadavatelem bylo Ministerstvo práce a 

sociálních věcí (MPSV) a dodavatelem Divadelní ústav. Z pohledu ProCulture se 

jednalo o největší projekt, který dosud zároveň koordinovalo a částečně i 

zpracovávalo. Zmíněná závěrečná zpráva „obsahuje komplexní studii o významu 

kultury pro českou ekonomiku a zaměstnanost, založenou na statistické analýze, 

odborných podkladových studiích a rozhovorech se zaměstnavateli a experty 

v jednotlivých oblastech kulturního sektoru a také konkrétní doporučení, kam by 
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měla směřovat podpora z Evropského sociálního fondu v letech 2007 – 2013 za 

účelem zvýšení zaměstnanosti v kultuře“66. Podle slov ředitelky ProCulture se 

jedná o první analýzu trhu práce zohledňující kulturu, která navíc dokládá, že 

investovat do kultury se vyplácí. Závěry analýzy zároveň vyvracejí široce 

rozšířené mínění, že „kultura je něco, na co je třeba prosit“. 

V závěru této kapitoly bych ráda zmínila ještě dva v současnosti probíhající 

výzkumné projekty, na nichž ProCulture opět spolupracuje s Divadelním ústavem. 

Jedná se o Studii stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006–

2011), která se realizuje v rámci programu MK Věda a výzkum, přičemž součástí 

tohoto projektu je také průběžné vyhodnocování realizace Koncepce. Pod 

hlavičkou stejného programu MK běží také výzkumný projekt Studie sociálně 

ekonomického potenciálu kulturního, resp. kreativního průmyslu v ČR, jehož 

součástí bylo uspořádání mezinárodního semináře Kulturní a kreativní průmysl, 

který ProCulture organizovalo a programově doplnilo. „[Tento] seminář v ČR 

poprvé představil koncept kreativní ekonomie, britské pojetí kulturního a 

kreativního průmyslu i předpoklady ČR pro další rozvoj umění a kultury.“67

Iniciativy, kampaně, výzvy

Pro dosud nastíněné způsoby, jakými se ProCulture snaží ovlivňovat 

veřejnou politiku, je charakteristická umírněnost (srov. Frič 2000). Legitimitu 

zavedeného modelu české kulturní politiky se snaží vedle konstruktivní kritiky 

současných postupů narušovat zprostředkováváním příkladů modernějších 

funkčních modelů a dobrých praxí ze zahraničí (např. Velká Británie, Kanada, 

současné trendy v evropské kulturní politice) na jedné straně a zpřístupňováním 

nejnovějších poznatků a trendů z oblasti umění a kultury na straně druhé. V zájmu 

„své věci“ ale ProCulture volí i radikálnější formy ovlivňování veřejné správy, a 

to svým zapojením nebo iniciováním nejrůznějších výzev, kampaní či iniciativ, 

                                                

66 Zdroj: Výroční zpráva Otevřené společnosti o.p.s. 2007 
<http://www.otevrenaspolecnost.cz/download/files/vz-os-cz-2007.pdf> (cit. 18.5.2010)

67 Zdroj: Výroční zpráva Otevřené společnosti o.p.s. 2007 
<http://www.otevrenaspolecnost.cz/download/files/vz-os-cz-2007.pdf> (cit. 18.5.2010)
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kde spojuje své síly s ostatními aktéry z oblasti kultury a které mají také větší 

mediální odezvu. Za všechny jmenujme například kampaň 1 % na kulturu, 

v jejímž rámci ProCulture soustavně sleduje podíl výdajů na kulturu v příslušné 

kapitole Státního rozpočtu, a to od roku 2005, kdy zjistilo snížení podpory kultury 

na 0,49 %. Dle ředitelky ProCulture je cílem kampaně (na které se dále podílí 

RUO a Iniciativa pro kulturu) medializovat zoufale nízkou státní podporu umění a 

docílit alespoň věcné diskuse na toto téma. Pozitivem kampaně je, že míra 

podpory kulturní oblasti je indikátorem Strategie hospodářského růstu a že „1 % 

na kulturu“ se stalo předmětem politických debat a od roku 2006 také pravidelnou 

součástí programových prohlášení vlád. V praxi se ho ale zatím dosáhnout 

nepodařilo.

Už víme, že současná kulturní politika České republiky se nemůže rozvíjet 

bez návaznosti na evropskou kulturní politiku, i z tohoto hlediska považuji za 

důležité zmínit, že ProCulture je jako jediná česká NNO68 členem Cultural Action 

Europe (dříve European Forum for the Arts & Heritage), což je „advokační a 

lobistická organizace, jež propaguje myšlenku umění a kultury jako základního 

kamene evropského projektu“69.

Z curricula ProCulture a jeho „angažmá“ v oblasti kulturní politiky 

jednoznačně vyplývá, že ProCulture využívá příležitosti k ovlivňování veřejné 

politiky v maximální možné míře, ať už prostřednictvím sebe-aktivizace, setkávání 

s aktéry rozhodovacích procesů nebo přímou účastí na rozhodování. Výstupy 

z těchto aktivit následně využívá ve věcné argumentaci, v níž zdůrazňuje roli 

umění a kultury při rozvoji společnosti. V této oblasti také platí víc než jinde, jak 

říká ředitelka centra, že při lobbování za kulturu musíme mít k dispozici 

nezpochybnitelná, tvrdá fakta. A dodává, že je třeba být připraven i na to, že 

vlastní předkládané podněty a připomínky často doznávají velkých změn a 

původní návrhy se mnohdy od konečných výstupů podstatně liší. Nicméně ani 

tento fakt by neměl odradit od aktivní účasti na rozhodovacím procesu. 

                                                

68 Českou republiku zde ještě zastupuje Divadelní ústav, příspěvková organizace Ministerstva kultury.

69 Zdroj: CAE <http://www.cultureactioneurope.org/lang-en/network/about-us> (cit. 3.5.2010)
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4.3. Podpora rozvoje kulturních organizací 

Způsoby, jakými se ProCulture snaží ovlivňovat a měnit postoje státu vůči 

umění a kultuře, jsem na několika příkladech přiblížila v předchozí kapitole. 

V následující části se soustředím na druhou prioritní oblast ProCulture, konkrétně 

posilování profesionality a kapacity kulturních organizací v zájmu jejich trvalé 

udržitelnosti. Než přejdu k analýze aktivit, které při prosazování této priority 

ProCulture nejčastěji využívá, je důležité mít na paměti, že strategie uplatňované 

v tom kterém kontextu jsou platné, efektivní a využitelné pro obě prioritní oblasti. 

U každé z nich jsem ale identifikovala a následně analyzovala ty postupy, které 

jsou pro jejich prosazování z hlediska ProCulture příznačné. Zároveň platí, že 

změn v postoji státu (potažmo společnosti) vůči umění a kultuře nelze docílit 

bez rozvinuté „duchovní základny“ (o financích a infrastruktuře nemluvě) 

v podobě kulturních organizací a institucí, odborné veřejnosti a samotných 

umělců.

Odborné informace

Proto, jak uvádím v kapitole 4.1., je hlavním těžištěm práce ProCulture 

poskytování odborných informací rozmanité povahy, protože považuje za důležité, 

aby si organizace, jednotlivci a instituce vůbec zvykly o daném tématu uvažovat 

v aktuálních souvislostech. ProCulture „zprostředkovává informace o uměleckých

projektech NNO; aktivitách jednotlivců z oblasti performing arts, výtvarného 

umění a nových médií. Dále výzvy a možnosti účasti na vzdělávacích a 

prezentačních projektech (festivaly, výstavy, konference v ČR i zahraničí);

informace o možnostech získání podpor z prostředků EU, veřejných zdrojů, 

nadací, z poskytovaných stipendií a cen (v ČR i zahraničí).“70 Vedle toho ještě 

„zveřejňuje publikované dokumenty, zprávy, analýzy a informace, týkající se 

kulturní politiky na lokální i mezinárodní úrovni, zejména pak kulturní politiky 

                                                

70 Zdroj: Výroční zpráva Otevřené společnosti o.p.s. 2008 
<http://www.otevrenaspolecnost.cz/download/files/vz-os-cz-2008.pdf> (cit 20.5.2010)
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EU a členství ČR do EU, neziskového sektoru apod.“71 ProCulture běžně také 

informuje o probíhajících projektech a zprostředkovává kontakty.

Konkrétní odborné informace poskytuje buď osobně formou konzultací a 

poradenství nebo je zpřístupňuje pomocí tří online nástrojů. Prvním z nich jsou 

vlastní webové stránky www.proculture.cz. Jejich návštěvnost se od doby vzniku 

ProCulture více než zčtyřnásobila (v roce 2008 ProCulture evidovalo 190 tis. 

návštěv za rok) a stránky využívá řada organizací k vlastní činnosti jako 

informační zdroj. Za všechny jmenujme Institut umění-Divadelní ústav, který 

například nabízí informace publikované ProCulture prostřednictvím svého 

informačního serveru (srov. poznámka ke státnímu neziskovém sektoru jako 

konkurentovi NS v kapitole 4.2). 

Druhým informačním nástrojem je elektronický zpravodaj E-bulletine, který 

je rozesílán s týdenní periodicitou na téměř 2 000 registrovaných adres. Každé 

číslo zpravodaje má určitý tematický záměr, pravidelnou rubriku aktualit napříč 

kulturní oblastí za dané období a vždy jeden tematicky související odborný článek, 

přičemž je koncipován v souladu se snahami ProCulture „donutit“ své čtenáře 

přemýšlet v aktuálních nejen kulturních souvislostech. Z rozhovoru se zástupkyní 

ProCulture vyplynulo, že ačkoli registrací v databázi kontaktů přibývá, není zatím 

využívána jinak než k rozesílání bulletinu. ProCulture nikdy neprovedlo analýzu 

databáze, ve většině případů ani nelze rozklíčovat původ kontaktů, natož jejich 

povahu či právní subjektivitu (ne všechny lze specifikovat dle domény). Až před 

dvěma roky ProCulture upravilo registrační formulář tak, že lze kontakty snáze 

identifikaci. 

Třetí elektronický nástroj, který od roku 2005 doplňuje „komunikační 

platformu“ ProCulture, je tzv. ArtsInfo mailing list. Tato otevřená nemoderovaná 

informační platforma je určena odborné veřejnosti ke sdílení informací a 

registrace v ní je podmíněna vážným profesionálním zájmem. V současné době 

čítá 250 kontaktů (umělci, organizátoři, kritici a zástupci NNO). V rámci 

platformy „jsou distribuovány informace o vznikajících a probíhajících projektech 

                                                

71 tamtéž

http://www.proculture.cz/
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či aktivitách a dále [všechny] relevantní informace, které mohou přispívat k 

rozvoji v oblasti performing arts“72. 

Vzdělávání

Profesionalizaci kulturního sektoru podporuje vedle poskytování odborných 

informací nejrůznějšího charakteru také svými vzdělávacími aktivitami. Protože 

však podle slov ředitelky nemá ProCulture vlastní kapacitu na vytváření 

samostatných standardních produktů, spolupracuje s vysokými školami 

na koncipování a zavádění nových předmětů do výukových osnov, jako jsou 

management umění (VŠUP), grantová politika (DAMU), kulturní politika 

(FFMU). Prostřednictvím této spolupráce se snaží podporovat budoucí odbornou 

veřejnost, která může ovlivnit vnímání role umění a kultury pozitivním směrem.

                                                

72 Zdroj: Výroční zpráva Otevřené společnosti o.p.s. (2008: 27)
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4.4. Výsledky výzkumu a doporučení

V případové studii věnované ProCulture vycházím z předpokladu, že se 

tomuto výzkumnému, informačnímu a poradenskému centru daří úspěšně 

realizovat jeho cíle na poli umění a kultury. Konkrétně tedy A) posilovat vnímání 

pozitivní role umění a kultury u veřejné správy a B) zvyšovat profesionalitu 

kulturních NNO a jejich podíl na rozhodovacích procesech veřejné správy. 

Pro ověření těchto dvou hypotéz jsem hledala odpověď na následující otázky: 

A) Jak konkrétně ProCulture posiluje vnímání pozitivní role umění a kultury 

u veřejné správy? Jaké formy ovlivňování veřejné správy používá? Existují 

hmatatelné důkazy o jeho úspěších? Jakým překážkám při realizaci svého cíle 

(A) čelí? 

B) Jak konkrétně ProCulture zvyšuje profesionalitu kulturních NNO, 

potažmo jejich podíl na rozhodovacích procesech veřejné správy? Je 

ne/úspěšné (proč)? Jsou jeho zkušenosti s ovlivňováním veřejné politiky 

přenositelné na ostatní kulturní NNO? 

Domnívám se, že na základě dostupných výsledků, lze potvrdit nastolené 

hypotézy o úspěšnosti počínání ProCulture v případě prosazování A a B. Tento 

závěr platí především pro posilování vnímání pozitivní role umění a kultury 

u veřejné správy, kde existují hmatatelné důkazy o úspěších ProCulture. 

Jednoznačně lví podíl má v tomto kontextu jeho původ a období, v němž vznikalo. 

Už na samém počátku svých aktivit, nezvykle pro zahajovací fázi fungování 

jakékoli organizace, disponovalo silnými aktivy (mezioborové know-how, sociální 

kapitál, zázemí) a mělo připraveno půdu pro své aktivity zacílené na veřejnou 

správu. Nejčastější způsoby, jakými se ProCulture snaží ovlivňovat veřejnou 

politiku, je poskytování relevantních informací, připomínkování a zpracovávání 

strategických dokumentů. Dále sem patří veřejná vystoupení na konferencích, 

seminářích a ve veřejných debatách, jejichž pořadatelem jsou orgány veřejné 

správy, a konečně také členství v relevantních výborech, radách a pracovních 

skupinách v rámci veřejné správy. Podstatnou roli hrají také výzkumné projekty 

realizované „pod hlavičkou“ státu a podporování či realizace kampaní, výzev nebo 

iniciativ zaměřených na prosazení dané věci. Celou advokační práci ProCulture 
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v případě A lze navíc zasadit do evropského kontextu i s odkazem na jeho členství 

v CAE a účast ve veřejných konzultacích Evropské komise.

O dobrých výsledcích práce ProCulture existuje řada hmatatelných důkazů, 

které shrnuji v kapitole 1.2. Domnívám se, že jeho viditelnou úlohu v prosazování 

pro-aktivní kulturní politiky „korunuje“ skutečnost, že ředitelka ProCulture byla 

navržena jako kandidátka na post ministryně kultury do prozatímní vlády Jana 

Fischera a v současnosti je také stínovou ministryní kultury za Stranu zelených. 

Nicméně úspěchy, kterých ProCulture dosud ve změně přístupu státu ke kultuře a 

umění dosáhlo, mají spíše formální charakter v podobě existující moderní strategie 

kulturní politiky. Její zavádění do praxe se zatím děje velmi pomalu a v tomto 

případě platí, řečeno slovy ředitelky ProCulture, „že osvěta je jedna věc, ale 

bez potřebného nadšení se prostě některé věcí nezmění“.

Mezi ProCulture a zástupci veřejné správy, především z oblastí zabývajících 

se kulturní politikou, tedy funguje aktivní oboustranná spolupráce, což je 

vzhledem k ostatním kulturním NNO nadstandardní stav. ProCulture je dobře 

zakotveno v povědomí veřejné správy, která, jak vyplynulo z výzkumu, navíc patří 

mezi třetí nejčastější uživatele jeho služeb, včetně příspěvkových organizací (viz 

Graf 2). Z analýzy vyplynulo, že při realizaci „veřejných“ projektů jsou tyto státní 

neziskové organizace hlavním realizátorem veřejných projektů, tudíž i 

nejčastějším partnerem ProCulture (konkrétně např. Institut umění-Divadelní 

ústav) ve vztahu k veřejné správě. Jejich vzájemné vztahy však nemusí být, podle 

zástupkyně ProCulture, vždy zcela bez konfliktů. Tito zástupci státního 

neziskového sektoru mají totiž zároveň pozici konkurenta vůči NNO (srov. Frič, 

2000). V praxi ProCulture se to projevuje například tak, že se jeho aktivity 

překrývají s aktivitami Divadelního ústavu a jejích nositel bývá mnohdy nečitelný 

(viz reakce respondentů dále v textu).
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aktivity.

Výsledky ProCulture v

nejsou tolik patrné jako v

profesionalizace kulturních NNO s

rozhodování na úrovni VS je dlouhodobou investicí, ale s

ProCulture svými aktivitami (poskytování odborných inforamací, vzdělávací 

aktivity atd.) jednoznačně oslovuje neziskové organizace a z

jeho služeb je úspěšné. K

poskytovatele informací.

Graf 1

43

Navíc právě příspěvkové organizace, v rámci veřejné správy, mají největší 

využívání služeb ProCulture. Vedle pomalé změny v

postojích zástupců veřejné sféry a existence potenciálních konkurentů na téže 

úrovni stěžuje pozici ProCulture fakt, že se na jeho základech dosud nepodařilo 

vybudovat větší organizaci, která by poskytla potřebnou základnu pro

Výsledky ProCulture v oblasti podpory rozvoje kulturních NNO (cíl 

nejsou tolik patrné jako v případě prosazování A. Je ale logické, že 

profesionalizace kulturních NNO s pozitivním dopadem na jejich zapojení do 

rozhodování na úrovni VS je dlouhodobou investicí, ale s vysokou návratností. 

ProCulture svými aktivitami (poskytování odborných inforamací, vzdělávací 

aktivity atd.) jednoznačně oslovuje neziskové organizace a z

jeho služeb je úspěšné. Každopádně v této oblasti svou roli „omezuje“ na 

poskytovatele informací.

rámci veřejné správy, mají největší 

ProCulture. Vedle pomalé změny v praktických 

postojích zástupců veřejné sféry a existence potenciálních konkurentů na téže 

úrovni stěžuje pozici ProCulture fakt, že se na jeho základech dosud nepodařilo 

ou základnu pro narůstající 

oblasti podpory rozvoje kulturních NNO (cíl B) již 

. Je ale logické, že 

pozitivním dopadem na jejich zapojení do 

vysokou návratností. 

ProCulture svými aktivitami (poskytování odborných inforamací, vzdělávací 

aktivity atd.) jednoznačně oslovuje neziskové organizace a z pohledu uživatelů 

této oblasti svou roli „omezuje“ na 
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Svá zjištění doplňuji výstupy výzkumu (jeho technické parametry a 

podmínky viz kapitola 0.), který se soustředil na využívání služeb ProCulture 

různými kulturními organizacemi a institucemi a odbornou veřejností (hlediskem 

byla jejich právní subjektivita). Zajímal mě rozsah využití služeb poskytovaných 

ProCulture, jejich přínosnost pro zástupce kulturní sféry a případný vliv na 

angažovanost respondentů v rozhodovacích procesech veřejné správy. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 85 % z oslovených respondentů využilo či 

využívá služeb ProCulture. Tento vysoký výsledek mohl částečně ovlivnit fakt, že 

respondenti z cílové skupiny výzkumu jsou registrováni73 v databázi ProCulture. 

Dle právní formy organizace patří mezi nejčastější klienty ProCulture nestátní 

neziskové organizace (46,8 %), fyzické osoby (29 %) a veřejná správa státní 

správa a samospráva včetně příspěvkových organizací (22,6 %). 

Z celkového počtu 109 oslovených respondentů odpovědělo 62, návratnost 

dotazníků tedy dosáhla téměř 57 %. Mezi nejčastější klienty ProCulture (viz Graf 

2) patří NNO (46,8 %), veřejná správa vč. příspěvkových organizací (22,6%) a 

fyzické osoby (umělci, novináři aj.). Mezi respondenty z řad NNO nebyla 

zastoupena žádná církevní organizace, nadace ani nadační fond. Tento výsledek 

není v případě církevních organizací tolik zarážející vzhledem k charakteru jejich 

činnosti (ačkoli například téma odluky církve od státu má ve své kompetenci 

ministerstvo kultury) jako v případě nadací a nadačních fondů. Jeden z důvodů 

jejich absence v dotazníkovém šetření může být dle zástupkyně ProCulture ten, že 

v praxi běžně využívají své vlastní informační zdroje, navíc jsou tyto NNO v 

oblasti umění a kultury obvykle zaměřeny velmi specificky, především na podporu 

partikulárních projektů a nezabývají se takřka projekty dlouhodobého charakteru s 

možným dopadem na trvalé strukturální změny.

                                                

73 Na základě dobrovolné registrace se



Celkem 85 % respondentů využilo či využívá služeb ProCulture. 

Jednoznačně největší zájem (viz 

zprostředkovávané E-

méně pak o zprostředkování kontaktů a informací o projektech (28,3

konzultace (22,6 %).

Graf 2

Graf 3

45

% respondentů využilo či využívá služeb ProCulture. 

Jednoznačně největší zájem (viz Graf 4) projevují respondenti o informace 

-bulletinem a webovými stránkami ProCulture (79,2

méně pak o zprostředkování kontaktů a informací o projektech (28,3

% respondentů využilo či využívá služeb ProCulture. 

) projevují respondenti o informace 

bulletinem a webovými stránkami ProCulture (79,2 %), 

méně pak o zprostředkování kontaktů a informací o projektech (28,3 %) a 
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Klienti využívající služby (spolupracující) jsou převážně spokojení (viz 

nich uvedlo, že pro ně spolupráce s ProCulture nebyla př

Spokojení klienti nejvíce oceňují ProCulture jako „informační uzel“, který jim 

strukturovanou formou zpřístupňuje informace jinak běžně těžko dostupné; dále 

projektech, grantech a stipendiích a přehled aktuálního dění v

stupné, „vše v jednom“. Jen 8 % dotázaných ve

poradenské služby (pro ilustraci: „přinesla možné způsoby řešení některých 

aktivit“, „odborná argumentační pomoc při potížích s

„pomohla řešit komplikovanou situaci týkající se budoucnosti organizace“).

Klienti využívající služby (spolupracující) jsou převážně spokojení (viz Graf 5), 

nich uvedlo, že pro ně spolupráce s ProCulture nebyla přínosná. 

Spokojení klienti nejvíce oceňují ProCulture jako „informační uzel“, který jim 

informace jinak běžně těžko dostupné; dále 

projektech, grantech a stipendiích a přehled aktuálního dění v umění a 

% dotázaných ve spolupráci ocenilo 

poradenské služby (pro ilustraci: „přinesla možné způsoby řešení některých 

veřejnou správou“, 

í se budoucnosti organizace“).
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doplňujících otázek v dotazníku se týkají zapojení organizací 

rozhodovacích procesů veřejné správy a forem případného zapojení. 

respondentů, kteří odpověděli na otázku, zda se podílejí na r

procesech veřejné správy, většina (64 %) reagovala záporně (viz 

respondenty, kteří se rozhodovacích procesů veřejné správy účastní, jsou pak 

nejvíce zastoupeny NNO (občanská sdružení 35 %, obecně prospěšné společnosti

%). Nejčastější formou participace na rozhodování se ukázalo být zastoupení 

poradních orgánech (70 %) a jsou to převážně občanská sdružení nebo obecně 

prospěšné společnosti, přičemž tyto organizace jako podporu při participaci 

nejčastěji využívají informačních služeb ProCulture (e-bulletin/web). Druhou, ale 

Přínosná, JAK? Nepřínosná, PROČ?

Jaká je či byla tato spolupráce?
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respondentů, kteří odpověděli na otázku, zda se podílejí na rozhodovacích 

%) reagovala záporně (viz Graf 6).

respondenty, kteří se rozhodovacích procesů veřejné správy účastní, jsou pak 

%, obecně prospěšné společnosti

rozhodování se ukázalo být zastoupení 

%) a jsou to převážně občanská sdružení nebo obecně 

prospěšné společnosti, přičemž tyto organizace jako podporu při participaci 

bulletin/web). Druhou, ale 

Nepřínosná, PROČ?



méně častou formou jejich participace je připomínkování strategických 

dokumentů. Jestliže se organizace účastní rozhodovacích procesů, děje se tak 

částečně i za přispění ProCulture, pouze ale ze

Pokud ProCulture mělo svůj přínos, co se týče participace na rozhodovacím 

procesu, pak to bylo zejména díky informacím, které zprostředkovává skrze e

bulletin a svůj web.

Z dotazníkového šetření jednoznačně vyplynulo, že působ

velmi pozitivní ohlas a pro drtivou většinu respondentů je užitečné. Každopádně 

v poslední otevřené otázce, kde mohli doplnit libovolné sdělení, zazněly i 

zajímavé podněty ke zlepšení:

 „Přílišné zaměření na argumentaci ve prospěch kultury

přínosů, chybí nám i jiný úhel pohledu, kultura musí být hájena nejen z pozice 

ekonomiky, není zboží, kulturní průmysl je jen ekonomický pojem, význam 

kultury jej dalece převyšuje. Chybí mi hledisko filosofické, sociologické, 

komplexnější uvažování a srozumitelnější jazyk pro neodbornou veřejnost.“ 

(Příloha 2, otázka č. 8, odpověď č. 12) 

Graf 7
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dokumentů. Jestliže se organizace účastní rozhodovacích procesů, děje se tak 

přispění ProCulture, pouze ale ze 41 % (viz Graf 7

Pokud ProCulture mělo svůj přínos, co se týče participace na rozhodovacím 
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velmi pozitivní ohlas a pro drtivou většinu respondentů je užitečné. Každopádně 

poslední otevřené otázce, kde mohli doplnit libovolné sdělení, zazněly i 

zlepšení:
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přínosů, chybí nám i jiný úhel pohledu, kultura musí být hájena nejen z pozice 

ekonomiky, není zboží, kulturní průmysl je jen ekonomický pojem, význam 

kultury jej dalece převyšuje. Chybí mi hledisko filosofické, sociologické, 

jší uvažování a srozumitelnější jazyk pro neodbornou veřejnost.“ 

(Příloha 2, otázka č. 8, odpověď č. 12) 

méně častou formou jejich participace je připomínkování strategických 

dokumentů. Jestliže se organizace účastní rozhodovacích procesů, děje se tak 

Graf 7).

Pokud ProCulture mělo svůj přínos, co se týče participace na rozhodovacím 

procesu, pak to bylo zejména díky informacím, které zprostředkovává skrze e-

dotazníkového šetření jednoznačně vyplynulo, že působení ProCulture má 

velmi pozitivní ohlas a pro drtivou většinu respondentů je užitečné. Každopádně 

poslední otevřené otázce, kde mohli doplnit libovolné sdělení, zazněly i 

z úhlu ekonomických 

přínosů, chybí nám i jiný úhel pohledu, kultura musí být hájena nejen z pozice 

ekonomiky, není zboží, kulturní průmysl je jen ekonomický pojem, význam 

kultury jej dalece převyšuje. Chybí mi hledisko filosofické, sociologické, 

jší uvažování a srozumitelnější jazyk pro neodbornou veřejnost.“ 
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 „Aktivity v oblasti advokacie umění jsou nejasné, ProCulture bych rád viděl 

jako proaktivní subjekt, zatím mi přijde, že v oblasti reálné a účinné advokacie 

nic nedělá, spíše jen supluje úředníky.“ (Příloha 2, otázka č. 8, odpověď č. 4)

 „Často se duplikujete s Institutem uměni, možná by mělo smysl více podobné 

služby (jako e-bulletin) provázat.“ (Příloha 2, otázka č. 8, odpověď č. 18)

 „Nejsou jasné rozdíly činností mezi ProCulture a Institutem umění ČR. Větší 

informovanost v oblasti grantů.“ (Příloha 2, otázka č. 8, odpověď č. 14)

 „Možná důraznější zviditelnění vaší práce v regionech.“ (Příloha 2, otázka č. 8, 

odpověď č. 12)

 „Doporučuji také lépe komunikovat, prezentovat své aktivity - v čem spočívají, 

pro koho slouží, s kým spolupracujete...“ (Příloha 2, otázka č. 8, odpověď č. 

24)

Vzhledem k vysoké a pozitivní odezvě na informační služby, které 

ProCulture poskytuje, lze tvrdit, že se do určité míry úspěšně podílí na 

profesionalizaci kulturní neziskové sféry, pro kterou je nedostatek informací 

charakteristický. NNO ale tyto informace využívají především prostřednictvím 

webových stránek ProCulture, nikoli například ve formě poradenství, které by 

mohlo mít podle mého názoru v rozvoji jejich profesionality větší efekt, protože 

by bylo cílenější. Obecně by ProCulture v tomto kontextu pravděpodobně prospěl 

přesun od pasivního poskytovatele informací k proaktivní spolupráci v roli 

partnera/konzultanta. Jako užitečné se tedy jeví navázat užší spolupráci 

s kulturními NNO, zmapovat jejich potřeby i prostředí, z něhož pocházejí, a svou 

činnost následně soustředit na identifikovaná slabá místa. Pro tyto účely by možná 

bylo zajímavé a oboustranně přínosné, kdyby ProCulture zapojilo studenty VŠ, 

s nimiž spolupracuje v rámci svých vzdělávacích aktivit. 

Domnívám se totiž, že nestačí vycházet z poznatků, které jsou vykazatelné 

pro neziskový sektor jako celek, protože kulturní NNO mají odlišnou výchozí 

pozici a mnohdy se ani nevnímají jako součást neziskového sektoru. Kulturní 

nezisková sféra je i v dnešní době stále roztříštěná a nepřehledná a dosud se jí 

nedaří prosadit ve veřejné správě, jako se to například úspěšně již několik let daří 
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NNO zaměřeným na sociální služby nebo životní prostředí. ProCulture se jistě 

může úspěšně podílet na angažovanosti kulturních NNO ve veřejné správě 

zprostředkováváním příkladů dobré praxe, některé skutečnosti jsou ale pro ostatní 

organizace nepřenositelné (např. málokterá organizace má takové zázemí, know-

how a sociální kapitál).
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D/ Závěr

Na otázku napadá vás ještě něco, co byste nám rádi sdělili, odpověděl jeden 

z respondentů výzkumu ProCulture následovně: „V poměrně nepřehledných 

podmínkách českého kulturního světa a vztahů mezi organizacemi a státní správou 

je ProCulture skvělá a nápomocná organizace, která díky svým aktivitám usnadňuje 

orientaci a nabízí velmi potřebné informace a vzdělání“. K této skutečnosti jsem po 

důkladné analýze ProCulture a kontextu jeho práce dospěla také. Jeho přínosy jsou 

pro rozvoj kulturní (neziskové) sféry nezpochybnitelné, ale hůře doložitelné. Skrze 

pravidelný přísun nedostatkových informací z oblasti umění a kultury, kulturní 

politiky a kulturního dění v zahraničí se snaží rozšiřovat obzory české kulturní obce 

za její vlastní humna. Je neúnavným iniciátorem debat o kultuře jako stabilním 

hybateli společensko-hospodářských změn se záměrem přesvědčit establishment i 

veřejnost o nevyhnutelnosti její podpory. Potenciál pozitivních změň ProCulture 

identifikovalo v budoucích generacích, proto ve spolupráci s českými vysokými 

školami modernizuje výukové osnovy v souladu s nejnovějšími trendy 

v managementu kultury. Protože si uvědomuje, že bez odpovídajícího 

institucionálního zázemí nemůže dojít k posunu ve vnímání umění a kultury jako 

zásadních a nezastupitelných nositelů sociální soudržnosti volí nezpochybnitelné 

ekonomické ukazatele kultury jako komunikační kód ve spolupráci s veřejnou 

správou. Ví totiž, že „na rozdíl od fyzického kapitálu se sociální a kulturní kapitál 

neopotřebovává používáním – nýbrž nepoužíváním“74 a že dlouhodobější návratnost 

investic do kultury bude vykoupena o to silnějším efektem.

Svým příkladem by ProCulture mohlo inspirovat a motivovat k akci ostatní 

zástupce kulturního neziskového sektoru a odborné veřejnosti. Předpokladem 

participace je ale důvěra, a to nejen interpersonální, ale i vůči institucím. To vše se 

děje v situaci, kdy Evropa umocňuje své integrační aktivity a hledá nové pojicí 

hodnoty. Podmínky hospodářské nestability přináší jedinečnou příležitost dát 

najevo, že na kultuře záleží, protože krize se kultuře vyhýbá. Jen tak bude překonán 

                                                

74 Zdroj: Ostrava, sympozium Umění, kulturní rozmanitost a sociální inkluze <http://creativec-

ostrava.proculture.cz/files/file/Colin_Mercer_Ostrava_Presentation1-cz.pdf> [28.5.2010]
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aktuální stav, který podle mých zjištění spíše odpovídá tomu, že jazyk změn není 

tak obtížné vytvořit a zapsat do programových dokumentů, jako se s ním efektivně 

ztotožnit.
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