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Abstrakt 

V době, kdy jsou i státem financovaná muzea a galerie nuceny zodpovědně 

hospodařit se svěřenými financemi, generovat vlastní zisk a získávat prostředky na 

provoz i z jiných neţ veřejných zdrojů, stává se marketingová komunikace důleţitým 

nástrojem oslovování jak návštěvníků, tak i sponzorů a dalších potenciálních 

podporovatelů. Je pochopitelné, ţe u soukromých organizací, pro něţ představují granty 

ze státní sféry jen relativně malé procento celkového rozpočtu, je marketingová činnost 

ještě mnohem důleţitější.  

Bakalářská práce „Analýza marketingových komunikací DOX Centra 

současného umění v letech 2009 a 2010“ charakterizuje centrum DOX, jakoţto největší 

českou soukromou galerii, pojednává o jeho činnosti, analyzuje konkurenci, cílové 

skupiny a zejména jeho komunikační prostředky, nejpodstatnější body potom shrnuje 

stručnou SWOT analýzou. 

Přínos práce tkví zejména v konfrontaci teorie muzejního marketingu z převáţně 

cizojazyčné odborné literatury a marketingové praxe realizované českou institucí centra 

DOX. Jádro práce tvoří analýza centrem DOX vyuţívaných součástí komunikačního 

mixu za sledované období, segmentace cílových skupin a identifikace konkurence.  

Abstract 

At times, when even state-financed museums and galleries are forced to manage 

the entrusted financial resources responsibly, create their own profits and raise funds for 

their operations from other than public sources, marketing communications become an 

important tool for reaching out to visitors as well as potential sponsors and other 

supporters. It is understandable that in private organizations, which gain only a 



 

relatively small percentage of their total budget from the state grants, are the marketing 

activities even more important.  

The bachelor thesis „Marketing Communications Analysis of DOX Centre for 

Contemporary Art in 2009 and 2010“ characterizes the DOX centre, one of the biggest 

czech private galleries, describes its activities, analyzes the competition, target groups, 

and especially its communication tools. The most important points are then summarized 

by a brief SWOT analysis. 

The contribution of the work lies mainly in the comparison of the theory of 

museum marketing mostly from foreign-language literature and marketing practice 

realized by the czech institution of DOX centre. The essence of the work consists of the 

analysis of the components constituting the promotional mix of the DOX centre in the 

given period of time, the segmentation of target groups, and the identification of its 

competitors. 
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Úvod 

Muzea, vznikající převáţně v 19. století jako velkolepé modernistické instituce 

provozované státem, slouţila ještě minimálně do první poloviny 20. století primárně 

jako prostor pro uchovávání a ochraňování cenných sbírek a exponátů, zatímco jejich 

zpřístupňování veřejnosti bylo spíše jen jakýmsi vedlejším efektem.
1
 Změna jejich 

pojímání v rámci tzv. nové muzeologie a následné otevření se návštěvníkům, spolu se 

sniţujícími se dotacemi ze státního rozpočtu, nastolily potřebu generování vlastních 

příjmů a poţadavek konkurenceschopnosti. Důleţitým nástrojem pro dosahování těchto 

nových cílů se stal do té doby často opomíjený marketing.  

Ve druhé polovině 20. století kromě toho začaly vznikat v západním světě nové, 

na státu zcela nezávislé galerie, často bez vlastních sbírek, a zejména tento typ galerií si 

brzy v plné míře osvojil zmiňované techniky především marketingové komunikace, 

jakoţto nenahraditelného nástroje při oslovování jak návštěvnické veřejnosti, tak 

potenciálních sponzorů.
2
 „Muzeum umění se v posledních dvou desetiletích stalo 

jednou z významných forem kulturního vyţití a naplnění volného času, balancující na 

hraně mezi tzv. vysokou kulturou a masovou zábavou, nedílnou součástí komplexu 

masového turismu a navazujících sluţeb – se všemi výhodami i nevýhodami.“
3
  

V podmínkách České republiky, jedné ze zemí bývalého východního bloku, trval 

tento vývoj pochopitelně déle, a první soukromá česká galerie, srovnatelná velikostí, 

ambicemi i potenciálem se svými zahraničními předchůdci, vznikla jen před necelými 

třemi lety. Touto galerií je DOX Centrum současného umění, jehoţ marketingovou 

komunikaci ve své práci analyzuji. 

Volba tématu práce vychází obecně z mého dlouhodobého zájmu o oblast art 

marketingu, konkrétně potom z přesvědčení, ţe bliţší poznání realizace současných 

světových trendů ve specifických podmínkách České republiky můţe být přínosné pro 

budoucí rozvoj moderních muzeí a galerií v našem prostředí, zejména vzhledem 

k doposud přetrvávajícímu nedostatku kvalitní české či do češtiny přeloţené tematické 

odborné literatury. 

                                                 

1
 BURTON, Christine; SCOTT, Carol. Museums: Challenges for the 21st Century. In SANDELL, 

Richard; JANES, Robert R. Museum Management and Marketing. London : Routledge, 2007. s. 52. 
2
 MCLEAN, Fiona. Marketing the Museum. London : Routledge, 1997. s. 14. 

3
 KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době : Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé 

společnosti. Praha : Argo – Národní galerie, 2000. s. 36. 
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V práci kromě obligátního představení centra DOX, jeho činnosti a 

konkurenčního prostředí, věnuji pozornost také okolnostem jeho vzniku, historii, 

organizaci a financovaní a s tím souvisejícímu procesu etablování se na české kulturní 

scéně. Těţiště práce potom leţí v kapitolách Cílové skupiny, kde se zaměřuji zejména 

na segmentaci návštěvníků centra DOX, a Komunikační prostředky, kde analyzuji 

kompletní komunikační mix centra DOX. Vycházím přitom z předpokladu, ţe právě 

moderní, progresivní a na státu nezávislá instituce, jakou je centrum DOX, bude klást 

na svou marketingovou komunikaci zvláštní důraz, do značné míry reflektující 

doporučení uváděná v současné odborné literatuře. V závěrečné kapitole Analýza 

SWOT potom jiţ zcela stručně shrnuji celkovou charakteristiku a situaci centra DOX 

včetně jeho příleţitostí do budoucna. 
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1. Charakteristika centra DOX  

DOX Centrum současného umění je obrovský, v minimalistickém stylu 

zrekonstruovaný bývalý továrenský prostor v praţských Holešovicích, sdruţující pod 

jednou střechou rozsáhlé výstavní prostory, auditorium, prostory pro přednášky a další 

doprovodné programy, archiv výtvarného umění, designshop, knihkupectví a kavárnu s 

venkovní terasou. Jeho provozovatelem je soukromá akciová společnost DOX Prague 

a.s., oficiálně fungující na principu neziskové instituce. 

Svým rozsahem je centrum DOX zcela ojedinělým projektem – je největší 

českou soukromou galerií a svou výstavní plochou jednou z největších českých galerií 

vůbec. Je otevřeno teprve od podzimu 2008 a je tedy doposud relativně novým 

projektem. Své hlavní vytyčené ambice, tedy vytvoření a etablování nejen výstavního 

prostoru pro současné vizuální umění, ale i platformy pro diskusní setkávání odborníků 

a široké veřejnosti, alespoň prozatím úspěšně plní. 

1.1 Důvod vzniku 

Prapůvodní příběh vzniku DOX Centra současného umění je jeho zakladatelem 

Leošem Válkou při nejrůznějších příleţitostech interpretován jako šťastná shoda 

okolností. Jak Válka s nadsázkou vysvětluje, ve skutečnosti „to vůbec nezačalo jako 

celoţivotní sen nebo celoţivotní aspirace, ale původně komerční projekt. (...) Pak se to 

nějak zvrtlo, na první pohled bylo vidět, ţe by to měla být spíše galerie, tak jsme 

změnili koncept a rozhodli se pro nekomerční, kulturní vyuţití.“
4
 

Příběh tedy není očekávatelnou, prvoplánovou historií hlubokého obdivovatele 

moderního umění, který aţ v pokročilém věku došel ke svému naplnění otevřením 

úspěšné galerie. Přesto vzbuzuje nesporné sympatie a obdiv k podnikateli, který se 

v konfrontaci s jedinečnou disposicí právě zakoupené budovy rozhoduje namísto zisku 

pro nezištné, nebo alespoň nezištně představované, vystavění rozsáhlé galerie. 

Své poslání centrum DOX spatřuje zejména v představování a prosazování 

„současného umění v kontextu témat, jeţ mění dnešní svět“
5
 a vytváření „prostředí, 

v němţ umělecká díla otevírají sdílený prostor, kde se rozdílné zkušenosti střetávají, 

                                                 

4
 VÁLKA, Leoš. Centrum současného umění DOX [přednáška]. Praha : Pecha Kucha Night, 24.11.2010. 

Dostupná také z WWW: <http://pechakucha.cz>. 
5
 Výroční zpráva Centra současného umění DOX. Praha : DOX Centrum současného umění, 2009. 

Dostupná také z WWW: <http://doxprague.cz/upload/file/Vyrocni%20zprava%202009.pdf>. 
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rozvíjejí a inspirují“.
6
 V zásadě tedy tkví poslání centra DOX ve dvou vzájemně 

provázaných oblastech: pořádání výstav, často nějakým způsobem diskutabilních, a 

vytváření prostoru pro společenské interakce související i zcela nesouvisející 

s aktuálními výstavami.  

1.2 Historie 

Historie centra DOX začíná v roce 2003, kdy jeho zakladatel Leoš Válka 

s původně zcela odlišným záměrem objevuje v nově se rozvíjející praţské čtvrti 

Holešovice ideální prostory pro novou, rozsáhlou galerii.
7
 

Historie komplexu budov v bloku tvořeném ulicemi Osadní a Poupětova, kde se 

galerie v současné době nachází, sahá však o celé století hlouběji. Koncem 19. století se 

původně zemědělská, neobydlená oblast Holešovic, rozprostírající se v potenciálně 

záplavové oblasti nevhodné pro bydlení, začala dramaticky proměňovat na jednu 

z nejrozsáhlejších industriálních periferií města Prahy.  

V roce 1901 firma Rossemann & Kühnemann vybudovala v ulici Poupětova 

továrnu na stroje a na rohu s ulicí Osadní administrativní budovu. V roce 1925 změnila 

celá továrna majitele a Miloš Bondy zde po 3 roky úspěšně vyráběl sportovní letouny 

značky Avia. V roce 1928 celou firmu odkoupil koncern Škoda a uvolněnou továrnu 

v Holešovicích zakoupil Antonín Páv, závody zámečnické a instalatérské. 

Po znárodnění v roce 1948 se jeho závody proměnily na n. p. ZUKOV Praha, 

pokračující v tradici kovovýroby.
8
  

Brzy po roce 1989 se začal zvyšovat zájem zejména mladších lidí o bydlení i 

v tzv. širším centru Prahy a uvolněné holešovické, karlínské a smíchovské, původně 

průmyslové prostory, se staly zejména v 90. letech vyhledávaným cílem stavebních 

investorů. Tak jako ve spoustě dalších bývalých továren měly i zde vzniknout vzdušné 

lofty, moderní bytové jednotky přestavěné z někdejších průmyslových prostor.
9
 

Leoš Válka (*1953), současný ředitel centra DOX, se původně ţivil opravami 

věţí kostelů a jiných výškových budov. Kdyţ v roce 1981 emigroval ze socialistického 

Československa do Austrálie, vybudoval tam na základě svých předchozích zkušeností 

                                                 

6
 Ibid. 

7 
PEŇÁS, Jiří. Můţeme si dovolit riskovat. Lidové noviny. 29.1.2011, 24, s. 27. 

8
 Rossemann & Kühnemann a o létadlech Avia. Holešovické listy [online]. 18.4.2009, [cit. 2011-04-28]. 

Dostupný z WWW: <http://sumavak.info/Holesovice_BB2_A4_New.pdf>. 
9 
LENKOVÁ, Jitka. DOX aneb sny se plní v Holešovicích. Xantypa. 24.2.2009, číslo 03/09, s. 52. 

Dostupný také z WWW: <http://www.xantypa.cz/archiv-cisel/cislo-03-09/649-3/dox>. 



8 

ve výškových pracích úspěšnou, dosud existující firmu specializovanou na opravy 

mrakodrapů. V roce 1995 ji přenechal kamarádovi a vrátil se do České republiky, kde 

aţ do roku 2003 podnikal v oblasti realit, stavebnictví a interiérového designu.
10

  

Jak říká sám Leoš Válka, o současné umění se sice vţdycky zajímal, ale po 

vlastní galerii vlastně netouţil. Výzvou pro její vybudování mu bylo aţ objevení 

impozantních továrenských prostor, jako stvořených pro moderní galerii.
11

 

Z počátku financovala rekonstrukci centra DOX jeho firma Mirrors Trading 

s.r.o., s rostoucími finančními náklady si přizval ke spoluúčasti na celém projektu 

nejdříve svého holandského kolegu Roberta Simona Aafjese (podnikajícího v České 

republice v celé řadě oblastí), později ještě dva české podnikatele Richarda Fuxu 

(předsedu představenstva reklamní agentury BigBoard Praha a.s. a ředitele joint venture 

JCDecaux BigBoard a.s.) a Václava Dejčmara (mimo jiné akcionáře společnosti RSJ 

a.s.), kteří se rovněţ rozhodli do stavby budovy centra DOX investovat.
12

  

Pro tento účel byla zaloţena firma BOX a.s., která byla 13. července 2004 

zapsána do obchodního rejstříku s hlavním předmětem podnikání pronájem nemovitostí. 

V současné době je předsedou představenstva společnosti BOX a.s. akcionář 

společnosti a ředitel centra DOX Leoš Válka, členy představenstva potom další 

akcionář společnosti BOX a.s. Richard Fuxa a Petr Bezděk. Členy dozorčí rady jsou 

Petr Doberský a další akcionáři společnosti BOX a.s. Václav Dejčmar a Robert Simon 

Aafjes.
13

  

8. září 2004 byla do obchodního rejstříku zapsána firma DOX Prague a.s., jako 

předmět podnikání je uvedeno dohromady 12 různých činností, z nichţ rozhodující jsou 

pronájem nemovitostí, vydavatelské a nakladatelské činnosti, pořádání výstav a 

obdobných akcí.
14

 

Předsedou představenstva společnosti DOX Prague a.s. je její ředitel Leoš 

Válka, členové představenstva jsou Petr Doberský a Markéta Válková, bývalá manţelka 

Leoše Války. Předsedou dozorčí rady je Robert Simon Aafjes, členové dozorčí rady 

jsou nizozemští občané Nicolaas Franciscus Bijnsdorp a Fredericus Jacobus van Dal, 

                                                 

10
 PEŇÁS, Jiří. Můţeme si dovolit riskovat. Lidové noviny. 29.1.2011, 24, s. 27. 

11
 KOZLOVÁ, Tereza. Nedělní DOX. Lidové noviny. 14.5.2010, 111, s. 28. 

12
 LINDAUROVÁ, Lenka. DOX. Velký příběh s otevřeným koncem. Přítomnost. 2009, roč. 86, č. 1 

(zima), s. 48-50. 
13

 Naše Peníze [online]. [cit. 2011-04-28]. BOX a.s. Dostupné z WWW: <http://firmy.nasepenize.cz/box-

as>. 
14

 Naše Peníze [online]. [cit. 2011-04-28]. DOX PRAGUE, a.s. Dostupné z WWW: 

<http://firmy.nasepenize.cz/dox-prague-a-s>. 
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neboť mezi drţitele akcií firmy DOX Prague a.s. patří nizozemská společnost Vekamaf 

Holding
15

, jednatelem jejíţ české pobočky je jeden z akcionářů společnosti BOX a.s., 

Robert Simon Aafjes.
16

  

Po předchozích pozitivních zkušenostech při spolupráci s architektem Ivanem 

Kroupou, mimo jiné drţitelem berlínské ceny Förderungspreis Baukunst z roku 2001
17

, 

si jej Leoš Válka přizval i k projektu centra DOX. Původně měla mít galerie jen jedno 

křídlo, přístupné z Poupětovy ulice, po schválení stavebního projektu se však naskytla 

moţnost přikoupit ještě další objekt ve vnitrobloku. Došlo k  přepracování původního 

projektu, někdejších 2 000 m
2
 výstavní plochy narostlo na 6 250 m

2
. Realizaci návrhu 

Ivana Kroupy provedla stavební firma Dvořák a partneři s.r.o.
18

 ve spolupráci s firmou 

Němec-Polák s.r.o.
19

 Jen asi půl roku před otevřením v roce 2008 se navíc podařilo 

dokoupit rohový dům, který celý blok uzavírá
20

, jehoţ dostavba byla svěřena firmě 

Konstruktiva Konsit a.s.
21

  

Vizuální styl, odvíjející se od úsporného, ale nápaditého loga poskládaného z 

červeného čtverce, kolečka a kříţku, vytvořilo v roce 2008 zkušené grafické Studio 

Najbrt v čele s Alešem Najbrtem.
22

  

Zhruba týden před otevřením DOX Centra současného umění poslouţily jeho 

prostory jako jedno ze dvou superstudií kaţdoročního praţského festivalu Designblok.
23

 

Galerie byla slavnostně otevřena 19. října 2008 s rozsáhlou zahajovací výstavou Vítejte 

v kapitalismu!. Od té doby proběhlo v centru DOX dohromady jiţ přes 60 větších či 

menších výstav a nesčetné mnoţství doprovodných programů.  

Teprve v listopadu 2010 byly dokončeny všechny stavební práce v budově, 

zhruba v té době také na fasádu domu na rohu ulic Osadní a Poupětova přibyla v rámci 

                                                 

15
 Vekamaf [online]. [cit. 2011-04-28]. Other activities. Dostupné z WWW: 

<http://www.vekamaf.com/content.asp?CLSID=4>. 
16

 Naše Peníze [online]. [cit. 2011-04-28]. VEKAMAF s. r.o. Dostupné z WWW: <http://rejstrik-

firem.kurzy.cz/48535630/vekamaf-sro>. 
17

 Ivan Kroupa architects [online]. [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: <http://www.ivankroupa.cz>. 
18

 Vytvar.cz – stavební projekce, statika staveb [online]. [cit. 2011-04-28]. Reference. Dostupné z WWW: 

<http://www.vytvar.cz/reference>. 
19

 NĚMEC POLÁK spol. s r.o. – projekční kancelář [online]. [cit. 2011-04-28]. DOX. Dostupné z WWW: 

<http://nemecpolak.cz/?1=detail&2=vyuziti&3=skolstvi-a-kultura&4=23>. 
20

 SKŘIVÁNEK, Jan. Jak se staví galerie. Arts & Antiques. 2008, 06, s. 38−41. 
21

 KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. [online]. [cit. 2011-04-28]. Galerie Holešovice DOX. Dostupné z 

WWW: <http://www.konsit.cz/reference-detail.php?rid=198>. 
22

 Studio Najbrt [online]. [cit. 2011-04-28]. DOX Centrum současného umění. Dostupné z WWW: 

<http://www.najbrt.cz/cs/prace/firemni-styl/dox-centrum-soucasneho-umeni>. 
23

 ČECHLOVSKÁ, Magdalena. Designblok promění obchody v galerie. Hospodářské noviny. 6.10.2008, 

196, s. 09. Dostupný také z WWW: <http://hn.ihned.cz/c1-28777790-designblok-promeni-obchody-v-

galerie>. 
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výstavy Metropolis společná malba tří vystavujících streetartových umělců, která tam 

poté zůstala i po skončení výstavy. 

Dostavená budova centra DOX je majetkem zmíněné firmy BOX a.s., která tuto 

budovu za neznámou částku pronajímá společnosti DOX Prague a.s., provozující DOX 

Centrum současného umění. 

1.3 Místo a přístupnost 

„Muzejní budovy bývají postavené ve všech moţných stylech – některé vypadají 

jako řecké chrámy, některé byly původně zámky (v různých stádiích oprav), některé 

byly obchodními domy a jiné byly postaveny jako pamětihodné příklady moderní 

architektury.“
24

  

Část budovy centra DOX vznikla z tovární haly, zrekonstruované a přestavěné 

ovšem do takové míry, ţe jedinou připomínkou jejího původně industriálního 

charakteru je na bílo přetřený reliéf fasády tovární haly orientované do Poupětovy 

ulice.
25

 Vyuţití původně průmyslových budov na okrajích měst pro galerie a kulturní 

instituce obecně je jiţ dlouhodobě celosvětový trend – ať uţ proto, ţe jejich prostory 

jsou oproti jiným budovám srovnatelné velikosti výrazně levnější, nebo proto, ţe jejich 

jednoduchá, čistě účelná architektura neodvádí pozornost návštěvníků od uměleckých 

instalací.
26

  

Design budovy nevyhnutelně vypovídá i o samotném muzeu. Galerie 

současného umění, jakou je i centrum DOX, si můţe dovolit exteriér, který je 

„současný, šik, s příchutí modernity, který je provokativní výpovědí o designu a 

módě“.
27

 Architektura stavby vychází z návrhu jiţ zmíněného architekta Ivana Kroupy, 

malba na fasádě budovy na rohu ulic Osadní a Poupětova je společným dílem tří 

                                                 

24
 (pokud není uvedeno jinak, překlad I. V.) 

KOTLER, Neil; KOTLER Philip. Museum Strategy and Marketing : Designing Missions, Building 

Audiences, Generating Revenue and Resources. San Francisco : Jossey-Bass, 1998. s. 198. 

„Museum buildings come in all styles – some were built to look like Greek temples, some were originally 

mansions (in various states of repair), some were once department stores, and some were built as 

landmark examples of modern architecture.“ 
25

 VITVAR, Jan H. Galerie, jakou Česko nevidělo. Respekt. 2008, roč. 19, č. 48, s. 54-56. 
26 

Ani v Praze není centrum DOX zdaleka jedinou kulturní institucí umístěnou v bývalé továrně – za 

zmínku stojí rovněţ holešovická La Fabrika, smíchovská umělecká centra Futura a MeetFactory, 

karlínské Karlín Studios a další. 
27

 KOTLER, Neil; KOTLER Philip. Museum Strategy and Marketing : Designing Missions, Building 

Audiences, Generating Revenue and Resources. San Francisco : Jossey-Bass, 1998. s. 199. 

„contemporary, with flair, a taste of modernity, a provocative statement of design and fashion“ 
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streetartových umělců s přezdívkami Tron, Pasta a Point z výstavy Metropolis (viz 

přílohu 1 a 2). 

Neil a Philip Kotler identifikují dva základní pohledy na interiérový design a 

organizaci muzea. „Tradiční pohled zdůrazňuje speciální charakter muzea jakoţto 

vznešené vzdělávací instituce, nabízející svým návštěvníkům vzácný estetický, 

intelektuální, kontemplativní, nebo spirituální záţitek.“
28

 Podle tohoto pohledu má být 

muzeum svou slavnostností, neobyčejností, čistotou a tichostí přímým protikladem 

k nudnému stereotypu kaţdodenního ţivota. „Druhý pohled na design muzea, který 

v dnešní době převládá, upřednostňuje příjemnou, neformální atmosféru a funkční, 

uţivatelsky přátelský design.“
29

 Tento pohled zdůrazňuje praktické aspekty, jako je 

dobré osvětlení a ventilace, bezbariérový přístup, prostory pro relaxaci a další vybavení, 

orientační mapa a směrovky k toaletám, kavárně a obchodům. 

Budova centra DOX jako by v sobě kombinovala oba výše zmíněné přístupy. 

Zevnitř působí monumentálním dojmem „sekulárního chrámu“
30

 a její velikost, 

nezaplnitelná prázdnost, jednoduchost a umírněná barevnost – jiná neţ bílá a světle šedá 

barva čehokoliv zvenčí i uvnitř budovy je spíše výjimkou – vytvářejí ideální, nerušivý 

kontext vystavovaným dílům. Zároveň je variabilní pro různé druhy výstav, disponuje 

bezbariérovým přístupem, kavárnou a prodejnami, terasou a věţí, některá její schodiště 

jsou nahrazena dlouhými, svaţujícími se rampami, patra různých částí budovy se 

nacházejí v rozdílných výškách a nejsou vzájemně propojená. To všechno společně 

přispívá údajně zamýšlenému nepřehlednému dojmu z celého prostoru a umoţňuje 

proţít nevšední záţitek, aniţ by se tam kdokoliv musel cítit nepatřičně. 

DOX Centrum současného umění se nachází v praţských Holešovicích na rohu 

ulic Osadní a Poupětova na adrese Poupětova 1, Praha 7, 170 00. Holešovice jsou snad 

nejrychleji se rozvíjející praţskou čtvrtí, postupně přetvářenou z industriální periferie na 

moderní a architektonicky zajímavou rezidenční, komerční, zábavní i kulturní městskou 

čtvrť. Přestoţe se Holešovice nenacházejí v nejbliţším okolí samotného centra Prahy, 

jsou z centra i z periferie dobře dostupné jak automobilovou, tak i městskou hromadnou 

dopravou. Pro galerii současného umění jsou tedy čtvrtí téměř ideální. 

                                                 

28
 KOTLER, Neil; KOTLER Philip. Museum Strategy and Marketing : Designing Missions, Building 

Audiences, Generating Revenue and Resources. San Francisco : Jossey-Bass, 1998. s. 200. 

„The traditional view emphasizes the special character of museum as a lofty institution of learning that 

offers visitors a rare aesthetic, intellectual, contemplative, or spiritual experience.“ 
29

 Ibid: s. 200. „The other view of museum design, which predominates today, gives priority to an 

inviting, informal appearance and a functional, user-friendly design.“ 
30

 Ibid: s. 200. „secular church“ 



12 

Pro mimopraţské návštěvníky, cestující do Prahy veřejnými dopravními 

prostředky, můţe být výhodou centra DOX jeho pěší vzdálenost od vlakového nádraţí 

Holešovice. Pro ty, kdo přijíţdějí autem, můţe být naopak nevýhodou parkování – 

centrum DOX nemá pro své návštěvníky vyhrazena ţádná parkovací místa a zaparkovat 

v Praze na ulici obecně bývá problém. 

Nejlepší způsob dopravy do centra DOX tedy představuje městská hromadná 

doprava. Vůbec nejblíţe – necelých 200 metrů od centra DOX – zastavují tramvaje 5, 

12 a 15 na zastávce Ortenovo náměstí, jinou moţností je doprava metrem trasy C do 

stanice Nádraţí Holešovice, vzdálené od centra DOX cca 500 metrů. 

DOX Centrum současného umění má na rozdíl od většiny ostatních praţských 

galerií zavírací den v úterý, jinak je otevřeno kaţdý den po dobu 8 hodin. Přes víkend a 

v pondělí se centrum DOX otevírá i zavírá dříve, po zbývající všední dny naopak o 

hodinu později.
31

 

Otevírací doba centra DOX 

Pondělí 10:00 – 18:00 

Úterý zavřeno 

Středa 11:00 – 19:00 

Čtvrtek 11:00 – 19:00 

Pátek 11:00 – 19:00 

Sobota 10:00 – 18:00 

Neděle 10:00 – 18:00 
Tab. 1 

1.4 Organizace 

Centrum DOX je provozováno údajně neziskovou akciovou společností DOX 

Prague a.s., jejímţ účelem není podnikání, ale „podpora rozvoje moderního výtvarného 

umění. Zisk společnosti bude s výjimkou převodů, k nimţ je společnost povinna na 

základě pracovních předpisů, pouţit výhradně k rozvoji činnosti centra DOX Prague.“
32

 

Organizační forma centra DOX je kombinací organizace dárcovské (příjem 

organizace pochází mimo jiné z darů), komerční („organizace vyţaduje od uţivatelů za 

své sluţby platby“) a podnikatelské („organizace je řízena profesionálními 

manaţery“).
33

  

Ředitelem centra DOX je jeho zakladatel Leoš Válka, uměleckým ředitelem je 

Jaroslav Anděl, někdejší ředitel Veletrţního paláce Národní galerie a přední teoretik 

                                                 

31
 DOX [online]. [cit. 2011-04-28]. Kontakt. Dostupné z WWW: <http://www.doxprague.org/cs/contact>. 

32
 DOX [online]. [cit. 2011-04-28]. O nás. Dostupné z WWW: <http://www.doxprague.org/cs/about>. 

33
 HANNAGAN, Tim. Marketing pro neziskový sektor. Praha : Management Press, 1996. s. 18.  
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českého i zahraničního moderního a současného umění, který ţil nějakou dobu v New 

Yorku. 

V roce 2009 zaměstnávalo centrum DOX průměrně 17 zaměstnanců.
34

 Jeho 

mezinárodní poradní výbor tvoří ředitelé a kurátoři předních světových galerií, mimo 

jiné např. Vicente Todolí, bývalý ředitel galerie Tate Modern v Londýně.
35

  

1.5 Financování 

Většina muzeí a galerií funguje na principu neziskových organizací, a jiţ dávno 

neplatí, ţe je jejich provoz automaticky financován ze státního rozpočtu. Bez ohledu na 

to, ţe „prioritní pro neziskovou organizaci je naplňovat své poslání a dosahovat cílů s 

ním spojených, není moţné zapomínat na zajištění zdrojů pro činnosti vedoucí k cílům a 

poslání. Převzatým anglosaským termínem pro tuto činnost je fundraising. Doslovně by 

se dal tento výraz přeloţit jako „navyšování fondů či zdrojů“.“
36

  

Čím dál tím více jsou nejen nezávislá, ale i státem financovaná muzea nucena 

odpovědně hospodařit se svěřenými financemi, dosahovat určitých výsledků a zejména 

aktivně vyhledávat alternativní zdroje financování. „Jinými slovy, muzea uţ se 

nemohou spoléhat na veřejnou podporu pro své přeţití. Téma generování příjmů a 

získávání zdrojů se dostalo do popředí.“
37

  

Počáteční investice firmy BOX a.s. do stavby budovy centra DOX byla 

200 milionů Kč. Tato suma pokryla náklady na stavební práce v hlavní budově, 

zprovoznění nejpodstatnější části galerie, kavárny a prodejny. Náklady na kompletní 

dokončení zbývajících prostor (administrativní budova, archiv, zadní budova) 

představovaly dalších cca 40 milionů Kč.
38

 

Samotný provoz centra DOX stojí ročně přes 30 milionů Kč.
39

 Jak poznamenává 

ředitel centra DOX Leoš Válka, je to asi „třikrát méně neţ srovnatelné instituce 

v zahraničí“.
40

 Tak jako u všech neziskových aktivit existují i v tomto případě dva 

                                                 

34
 Výroční zpráva Centra současného umění DOX. Praha : DOX Centrum současného umění, 2009. 

Dostupná také z WWW: <http://doxprague.cz/upload/file/Vyrocni%20zprava%202009.pdf>. 
35

 DOX [online]. [cit. 2011-04-28]. O nás. Dostupné z WWW: <http://www.doxprague.org/cs/about>. 
36

 ŠEDIVÝ, Marek; MEDLÍKOVÁ, Olga. Úspěšná nezisková organizace. Praha : Grada, 2009. s. 65. 
37

 MCLEAN, Fiona. Marketing the Museum. London : Routledge, 1997. s. 156.  

„In other words, museums can no longer rely on public subsidy for survival. The issue of income 

generation and resource attraction has come very much to the fore.“ 
38

 SKŘIVÁNEK, Jan. Jak se staví galerie. Arts & Antiques. 2008, 06, s. 38−41. 
39

 Pro rok 2009 byla stanovena suma 36 080 000,- Kč, pro rok 2010 31 825 000,- Kč, pro rok 2011 potom 

36 492 000,- Kč. 
40

 VELCOVÁ, Kateřina. Leoš Válka: Pořádáme více výstav, neţ jsme původně zamýšleli. E15. 

13.11.2009, 501, s. 16-18. Dostupný také z WWW: <http://zpravy.e15.cz/nazory/rozhovory/leos-valka-
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základní způsoby získávání zdrojů: generování vlastního příjmu (income generation) a 

aktivity směřující k rozvoji příjmů z externích zdrojů (development activities).
41

 

Přestoţe centrum DOX čím dál tím více vydělává i samo, jsou pro jeho činnost 

zcela nepostradatelné pravidelné příspěvky od partnerů (Zdeněk Bakala, TECHO a.s., 

Premiant City Tour s.r.o., Poster Infinity s.r.o.), jednorázové příspěvky od sponzorů 

jednotlivých výstav a rovněţ jednorázové dotace od městských a státních institucí 

(hlavní město Praha, Ministerstvo kultury).  

Provoz DOX Centra současného umění je tedy v zásadě financován ze 3 zdrojů:  

 Vlastní činnost (cca 7,5 milionu Kč ročně) 

 Příspěvky od sponzorů (cca 14 milionů Kč ročně) 

 Granty od městských a státních institucí (od cca 2,5 milionu po cca 

6 milionů Kč ročně)
42

 

Případný schodek (v roce 2009 10 milionů
43

, v roce 2010 cca 5 milionů Kč
44

) je 

kryt splacenými vklady do základního kapitálu a půjčkami od akcionářů firmy DOX 

Prague a.s., přičemţ výhledově je podle výroční zprávy z roku 2009 „reálný předpoklad 

postupně umořit kumulované ztráty ze zisků dalších období a v horizontu nejbliţších let 

dosáhnout vyrovnaného hospodaření.“
45

  

1.5.1 Vlastní činnost 

Z vlastní činnosti – tedy vstupného, členství v Klubu přátel centra DOX, 

firemního členství, pronájmu kavárny, knihkupectví a designshopu a jednorázového 

pronájmu prostor centra DOX – plyne ročně cca 7,5 milionu Kč.
46

  

1.5.1.1 Vstupné 

Vstupné do DOX Centra současného umění je jednorázové a platí na všechny 

právě probíhající výstavy. Jejich počet, velikost i kvalita však v průběhu roku kolísá a 

koupit si vstupenku pouze do jedné vybrané výstavy nelze. „Muzea mohou své vstupné 

                                                                                                                                               

poradame-vice-vystav-nez-jsme-puvodne-zamysleli>. 
41

 MCLEAN, Fiona. Marketing the Museum. London : Routledge, 1997. Resource attraction, s. 157.  

„As in all non-profit activities, there are two principal means of attracting additional resources: income 

generation and development activities.“ 
42

 PEŇÁS, Jiří. Můţeme si dovolit riskovat. Lidové noviny. 29.1.2011, 24, s. 27. 
43

 Výroční zpráva Centra současného umění DOX. Praha : DOX Centrum současného umění, 2009. 

Dostupná také z WWW: <http://doxprague.cz/upload/file/Vyrocni%20zprava%202009.pdf>. 
44

 PEŇÁS, Jiří. Můţeme si dovolit riskovat. Lidové noviny. 29.1.2011, 24, s. 27.  
45

 Výroční zpráva Centra současného umění DOX. Praha : DOX Centrum současného umění, 2009. 

Dostupná také z WWW: <http://doxprague.cz/upload/file/Vyrocni%20zprava%202009.pdf>. 
46

 PEŇÁS, Jiří. Můţeme si dovolit riskovat. Lidové noviny. 29.1.2011, 24, s. 27.  
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segmentovat“ a „přizpůsobit ceny platebním moţnostem různých segmentů a vnímané 

přidané hodnotě. Účtovat jednotnou cenu přehlíţí platební schopnosti i fluktuaci 

poptávky.“
47

 

Centrum DOX vyuţívá klasickou cenovou diskriminaci podle jednotlivých 

segmentů, obvyklou i u jiných kulturních institucí, vůbec naopak nevyuţívá diferenciaci 

ceny vstupného podle poptávky, coţ by v kaţdém případě stálo za zváţení. Ve všední 

dny, zejména dopoledne, centrum DOX obvykle zeje prázdnotou, o víkendu je mnohdy 

naopak přeplněné. Účtovat niţší cenu ve všední dny (nebo jen ve všední dny dopoledne) 

a naopak vyšší cenu přes víkend by bylo jak pro samotné centrum DOX, tak pro jeho 

návštěvníky, jedině přínosem. 

1.5.1.1.1 Vstupné do výstavních prostor 

Dospělí 180,- Kč 

Studenti, děti od 12 let, senioři od 60 let 90,- Kč 

Rodinné vstupné 300,- Kč 

Školní vstupné 60,- Kč 

Studenti uměleckých škol 40,- Kč 

Děti do 12 let, hendikepovaní s doprovodem, drţitelé 

ZTP průkazů, novináři, drţitelé průkazu CIMAM, 

ICOM, AICA, členové Klubu přátel centra DOX 

zdarma
48

 

Tab. 2 

1.5.1.1.2 Doprovodné programy 

Dospělí 60,- Kč 

Studenti 40,- Kč 

K platné vstupence zdarma
49

 
Tab. 3 

1.5.1.1.3 Vzdělávací programy 

Cena za vzdělávací program 400,- Kč 

Vstup na osobu ve skupině do 15 osob 60,- Kč 

Vstup na osobu ve skupině nad 15 osob 40,- Kč 

Pedagogický doprovod zdarma
50

 
Tab. 4 

                                                 

47
 KOTLER, Neil; KOTLER Philip. Museum Strategy and Marketing : Designing Missions, Building 

Audiences, Generating Revenue and Resources. San Francisco : Jossey-Bass, 1998. s. 272. 

„Museums could segment their pricing (...), tailoring prices to the capability of various segments to pay 

and to the perceived value of benefits. Charging a single, uniform price overlooks the ability to pay and 

the fluctuation in demand.“ 
48

 DOX [online]. [cit. 2011-04-28]. Kontakt. Dostupné z WWW: <http://www.doxprague.org/cs/contact>. 
49

 DOX [online]. [cit. 2011-04-28]. Doprovodné programy. Dostupné z WWW: 

<http://www.doxprague.org/cs/actions?informations>. 
50

 DOX [online]. [cit. 2011-04-28]. Vzdělávací programy. Dostupné z WWW: 

<http://www.doxprague.org/cs/schools?informations>. 
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K neměnné ceně za 90-minutový vzdělávací program pro celou skupinu je třeba 

přičíst vstupné do expozice pro jednotlivé osoby. 

1.5.1.1.4 Rodinné programy 

Vstup rodiny 400,-Kč 

Vstup seniora a 1-3 dětí 90,- Kč
51

 
Tab. 5 

1.5.1.2 Členství v Klubu přátel centra DOX 

„Schémata Přátel a Členů mohou být výhodná z několika důvodů, zejména pro 

jejich potenciál generovat muzeím příjem, a to jak přímo, tak i například přes kontakty 

Přátel s potenciálními firemními sponzory.“
52

 Členství v Klubu přátel centra DOX je 

realizováno ve čtyřech různých, cenově odstupňovaných kategoriích: 

Přítel 1 200,- Kč 

Rodina 1 800,- Kč 

Podporovatel 5 000 – 10 000,- Kč 

Patron 11 000 – 20 000,- Kč 
Tab. 6 

1.5.1.3 Firemní členství 

„Členská schémata se nemusejí omezovat pouze na fyzické osoby. Schémata 

firemních členství jsou v muzeích čím dál tím populárnější.“
53

 Mezi výhody 

poskytované členským firmám mohou patřit „slevy na pronájmy prostor pro firemní 

večírky, soukromé prohlídky výstav a další benefity“.
54

 

Centrum DOX nabízí řadu blíţe nespecifikovaných výhod pro různé rovněţ 

nespecifikované úrovně firemních členství. Firemní členové se neobjevují na ţádných 

propagačních materiálech kromě nenápadné zmínky na webových stránkách, nejedná se 

tedy o sponzorství v tradičním smyslu. Firemních členů má centrum DOX v současné 

době šest.
55

 

                                                 

51
 DOX [online]. [cit. 2011-04-28]. Rodinné programy. Dostupné z WWW: 

<http://www.doxprague.org/cs/family?gallery-by-play>. 
52

 MCLEAN, Fiona. Marketing the Museum. London : Routledge, 1997. s. 175.  

„Friends and Members schemes can be advantageous for a number of reasons, although most notably for 

their potential to generate income for the museums, both directly, and though Friends‘ contacts with, for 

example, potential sponsoring companies.“ 
53

 Ibid: s. 176. 

„Membership schemes are not necessarily confined to individuals. Corporate membership schemes are 

becoming increasingly more popular in museums.“ 
54

 Ibid: s. 176. „companies recieve discounts on the hire of rooms for corporate entertainment, private 

views of exhibitions and other benefits“ 
55

 Jedná se o firmy KONSEPTI, spol. s.r.o.; Botanicus, spol. s r.o.; A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o.; ETIC 

FILMS s.r.o.; DONLIČ INTERIER spol. s r.o.; LINEA PURA s.r.o. 
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1.5.1.4 Pronájem kavárny, knihkupectví a designshopu 

„Nakupování je součástí volnočasových aktivit spousty lidí“ a kavárny a 

muzejní obchody jsou příleţitostí, jak z toho muzea mohou profitovat.
56

 Také příjem 

centra DOX plyne mimo jiné i ze stravovacího zařízení a muzejních obchodů.  

„Muzeum má na výběr tři moţnosti: spravovat tato zařízení samo, platit za jeho 

správu jinému provozovateli a inkasovat tímto způsobem zredukovaný zisk nebo 

zařízení pronajímat a inkasovat pouze určité procento z obratu.“
57

 Centrum DOX 

prodejny i kavárnu za neznámou částku dále pronajímá. 

Kavárna je pronajímána neznámému nájemci. Knihkupectví Bendox je 

provozováno chorvatským podnikatelem Mirem Peraicou, dlouholetým výkonným 

ředitelem nezávislého praţského knihkupectví Big Ben Bookshop.
58

 Obchod 

s designovými předměty DOX by Qubus provozuje Jakub Berdych, zakladatel jiţ 

etablovaného Qubus Design Studia & Shopu.
59

  

1.5.1.5 Jednorázový pronájem prostor centra DOX 

„Muzea zjistila, ţe jejich zařízení jsou atraktivní pro celou řadu skupin a 

organizací.“
60

 „Podniky neustále hledají nová a neobvyklá místa, v nichţ mohou 

pořádat konferenci, přijímat klienty nebo uvést na trh nový výrobek.“
61

 Pronájem 

prostor muzea můţe být zajímavým zdrojem příjmu. Prostory centra DOX jsou 

k disposici ke komerčnímu pronájmu kaţdé úterý, kdy není galerie otevřena pro 

veřejnost.  

Centrum DOX má poměrně dobrou dopravní dostupnost, disponuje rozlehlou 

multifunkční halou v přízemí, menším přednáškovým sálem v prvním poschodí, 

kavárnou a kompletním zázemím. Zejména díky místnostem, slouţícím v běţném 

                                                 

56
 MCLEAN, Fiona. Marketing the Museum. London : Routledge, 1997. s. 166. 

„Shopping is now a part of the day-out activity for many people, and museums have the opportunity to 

benefit from this.“ 
57

 Ibid: s. 164-165. 

„A museum has three choices: manage the facilities itself; pay a contractor a management fee, while 

taking a reduced share of the profits; or franchise the facilities, receiving only a percentage of turnover“ 
58

 Big Ben Bookshop Prague [online]. [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.bigbenbookshop.com >. 
59

 Qubus Design Studio & Shop [online]. [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: <http://www.qubus.cz>. 
60

 KOTLER, Neil; KOTLER Philip. Museum Strategy and Marketing : Designing Missions, Building 

Audiences, Generating Revenue and Resources. San Francisco : Jossey-Bass, 1998. s. 281. 

„Museums have discovered that their facilities are attractive to a variety of groups and organizations.“ 
61

 MCLEAN, Fiona. Marketing the Museum. London : Routledge, 1997. s. 169-170. 

„Conferences and room hire can also generate income. Businesses are constantly seeking new and 

unusual venues in which to hold a conference, entertain clients, or launch a product.“ 
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provozu pro doprovodné programy, lze centrum DOX vyuţívat i pro pořádání 

nejrůznějších společenských akcí, symposií, konferencí atd.  

Pravidelným (ačkoliv zřejmě bezplatným) uţivatelem prostor centra DOX je 

např. Nadace Zdeňka Bakaly, která centrum DOX vyuţívá jako místo pro setkávání a 

ústní pohovory se zájemci o poskytovaná stipendia.
62

 

1.5.2 Příspěvky od sponzorů 

Příspěvky od partnerů centra DOX tvoří dohromady roční příjem 14 milionů Kč. 

Ačkoliv muzeologická literatura radí vyhnout se „riziku přílišné závislosti na jednom 

zdroji“ z důvodu nebezpečí ztráty podstatné části příjmů v případě ukončení spolupráce, 

stejně tak jako ztráty kontroly
63

, zdaleka největším finančním podporovatelem centra 

DOX je uhlobaron a mediální magnát Zdeněk Bakala, přispívající na provoz 

kaţdoročně 10 000 000,- Kč. Příspěvky od ostatních partnerů tvoří dohromady další cca 

4 000 000,- Kč.
64

 S dalšími firmami je uzavíráno jednorázové partnerství pro jednotlivé 

projekty a některá sponzorství se realizují v naturální podobě bez jednoznačně 

vyčíslitelné finanční hodnoty (viz kapitolu Sponzoring). 

1.5.3 Příspěvky od městských a státních institucí 

Granty od městských a státních institucí pro centrum DOX rok od roku značně 

variují, v zásadě se pohybují od cca 2,5 milionu po cca 6 milionů Kč ročně. DOX 

Centrum současného umění je podporováno Magistrátem hlavního města Prahy a 

Ministerstvem kultury České republiky.  

Protoţe jsou jednoleté granty od Magistrátu hlavního města Prahy i příspěvky na 

provoz a jednotlivé projekty od Ministerstva kultury přepočítávány kaţdý rok znovu 

podle aktuálních finančních moţností schvalovací komise, jsou jakoţto zdroje příjmu 

poněkud nestabilní. V konečném výsledku nicméně tvoří zejména městské dotace 

kaţdoročně významnou sloţku rozpočtu centra DOX. Ţádat o granty poskytované 

městskou částí Praha 7 je pro centrum DOX z finančního hlediska poměrně nezajímavé 

– jejich výše se pohybuje v řádu tisíců, maximálně desetitisíců Kč.
 65

 

                                                 

62
 Nadace Zdeňka Bakaly [online]. [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: < http://www.nadacezb.cz>. 

63
 MCLEAN, Fiona. Marketing the Museum. London : Routledge, 1997. s. 171.  

„avoid the risk of becoming over-reliant on a single source. If a major funder withdraws or reduces its 

funding, a museum could lose a substantial propotion of its revenue. Reliance on one donor can also 

mean loss of control.“ 
64

 PEŇÁS, Jiří. Můţeme si dovolit riskovat. Lidové noviny. 29.1.2011, 24, s. 27. 
65

 Praha 7 rozdělila granty pro druhé pololetí. První zprávy [online]. 15.červen 2010, [cit. 2011-04-28]. 
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1.5.3.1 Granty od Magistrátu hlavního města Prahy 

Grantový systém hlavního města Prahy je realizován v dvou formách. Jedná se o 

1. víceletý (dvouletý aţ čtyřletý) dotační model pro jednotlivé praţské kulturní instituce 

a 2. jednoleté granty na podporu uměleckých projektů nebo celoroční provoz kulturních 

institucí. Vzhledem k poţadované nejméně čtyřleté kontinuální činnosti v daném oboru 

se můţe centrum DOX ucházet o víceleté dotace nejdříve od roku 2013. O jednoletý 

grant naopak ţádá centrum DOX pravidelně a s čím dál tím lepšími výsledky.
66

  

V roce 2008 dostalo centrum DOX jednorázový příspěvek na otevření 

500 000,- Kč. Pro rok 2009 obdrţelo 2 500 000,- Kč, stejně jako podobně zacílené 

kulturní centrum Meetfactory a Mezinárodní taneční festival Tanec Praha. Jednoletý 

grant na rok 2010 činil 3 500 000,- Kč. V roce 2011 potom centrum DOX obdrţelo 

částku 4 500 000,- Kč, na niţ  toho roku ţádná další instituce nedosáhla.
67

  

Granty od Magistrátu hlavního města Prahy pro centrum DOX mají zcela 

jednoznačně vzestupnou tendenci – a to i navzdory jasně patrnému omezování rozpočtu 

schvalovací komise v roce 2011. Je evidentní, ţe čím se stává centrum DOX 

etablovanější, respektovanější, navštěvovanější galerií, tím větší částku ze svého 

rozpočtu je zastupitelstvo ochotno centru DOX svěřit. 

1.5.3.2 Granty od Ministerstva kultury České republiky 

Grantový systém Ministerstva kultury je oproti grantovému systému Magistrátu 

hlavního města Prahy nepřehledný, nesjednocený a celkově komplikovanějším 

způsobem organizovaný. Jednotlivé kategorie udělují nezávisle na sobě různé granty v 

různé době v průběhu roku, přičemţ jediná instituce se můţe ucházet o příspěvek i ve 

více neţ jedné kategorii.  

Pro rok 2010 se DOX Centrum současného umění úspěšně ucházelo o příspěvek 

v kategoriích Zahraničních vztahů a Profesionálního umění (v podkategorii Výtvarného 

umění). V rámci Profesionálního umění v okruhu Celoročního výstavního programu 

získalo centrum DOX 1 000 000,- Kč na „Profesionální činnost Centra DOX 2010“, 

tamtéţ v okruhu Výstavních projektů dostalo příspěvek 900 000,- Kč na výstavu Jan 

                                                                                                                                               

Dostupný z WWW: <http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/style=default/zpravy/z-regionu/praha-7-

rozdelila-granty-pro-druhe-pololeti/>. 
66

 Kultura – hl. m. Praha [online]. [cit. 2011-04-28]. Granty hl. m. Prahy. Dostupné z WWW: 

<http://kultura.praha-mesto.cz/GRANTY-HL-M-PRAHY>. 
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 Ibid. 
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Kaplický – Vlastní cestou.
68

 V grantovém řízení zahraničního odboru MK ČR na 

podporu zahraničních kulturních aktivit v roce 2010 se centru DOX dostalo podpory 

200 000,- Kč na výstavu Umění šachu a 300 000,- Kč na výstavu Pavel Büchler – 

Marná práce.
69

 

Pro rok 2011 obdrţelo centrum DOX granty pouze v kategorii Profesionálního 

umění. Na Celoroční výstavní program obdrţelo opět 1 000 000,- Kč, na podporu 

výstavního projektu Pipilotti Rist: Pocta Věře Chytilové dostalo dalších 100 000,- Kč.
70

  

2. Výčet činností  

Centrum DOX funguje v první řadě jako galerie, pořádá tedy zejména výstavy a 

doprovodné a vzdělávací programy. Kromě výstavních a přednáškových prostor se 

v budově centra DOX nachází také Archiv výtvarného umění, kavárna, knihkupectví a 

designshop. 

2.1 Výstavy 

DOX Centrum současného umění je postaveno na modelu tzv. kunsthalle, nemá 

tedy ţádné vlastní sbírky ani trvalou expozici, pouze univerzální prostory pro dočasné 

výstavy.
71

 

Výstav probíhá souběţně několik, jsou různě velké, z vlastní i vypůjčené 

produkce, a zaměřují se jak na českou, tak i zahraniční uměleckou scénu. Většinou se 

zároveň koná alespoň 5 nebo 6 různých výstav, z toho 2 aţ 3 výstavy jsou skutečně 

hodně rozsáhlé, další 1 nebo 2 o něco menší a další 1 aţ 2 uţ jen doplňkové, situované 

např. venku na dvoře, na volné stěně v chodbě nebo na uvolněném místě v designovém 

obchodě. 

V roce 2008 byly od říjnového otevření centra DOX uspořádány dohromady 2 

výstavy, za rok 2009 dalších 17 výstav. V roce 2010 byly uspořádány jiţ 23 výstavy, 

v prvních čtyřech měsících roku 2011 potom dalších 13 výstav
72

 (seznam doposud 

uspořádaných výstav viz přílohu 35). 

                                                 

68
 Ministerstvo kultury [online]. [cit. 2011-04-28]. Profesionální umění. Dostupné z WWW: 

<http://www.mkcr.cz/profesionalni-umeni/default.htm>. 
69

 Ministerstvo kultury [online]. [cit. 2011-04-28]. Zahraniční vztahy. Dostupné z WWW: 

<http://www.mkcr.cz/zahranicni-vztahy/default.htm>. 
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 Ministerstvo kultury [online]. [cit. 2011-04-28]. Profesionální umění. Dostupné z WWW: 

<http://www.mkcr.cz/profesionalni-umeni/default.htm>. 
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 KOZLOVÁ, Tereza. Nedělní DOX. Lidové noviny. 14.5.2010, 111, s. 28.  
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 DOX [online]. [cit. 2011-04-28]. Výstavy v minulosti. Dostupné z WWW: 
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Jednotlivé výstavy trvají obvykle zhruba 2 aţ 3 měsíce, v případě prodlouţení i 

půl roku. Nezačínají všechny ve stejný den a ani tak nekončí, vstupenka nicméně platí 

vţdy do všech momentálně probíhajících expozic a je proto při pravidelných návštěvách 

poměrně komplikované načasovat další návštěvu tak, abyste některou z krátkodobějších 

nových výstav nepromeškali a zároveň za takovou, kterou jste jiţ viděli, nemuseli 

zbytečně platit dvakrát. 

Mnozí autoři konstatují, ţe „můţe být problém skloubit poţadavek stále vyšší 

návštěvnosti s poţadavkem na kvalitu divákova proţitku“
73

, a sám ředitel centra DOX 

konstatuje, ţe „dělat populární věci, na které přijde enormní mnoţství návštěvníků, není 

asi ta nejlepší cesta“, neboť pouze výjimečně se podaří průnik kvalitní výstavy s velkou 

návštěvností.
74

 Přesto je pro galerie pořádání tohoto druhu výstav důleţité – pro 

stávající sponzory představují zajímavý způsob zviditelnění, píše se o nich i v 

populárních médiích, díky čemuţ přilákají mnohem více návštěvníků a v důsledku toho 

také další sponzory a podporovatele. 

Mezi výstavy v centru DOX tedy patří jak zmíněné populární výstavy, tzv. 

„trháky“
75

 (blockbuster shows), „koncipované tak, aby přilákaly masový zájem 

veřejnosti a rovněţ finanční zisk“
76

, tak i – slovy ředitele centra DOX – „věci, které jsou 

trochu náročnější, problematičtější, nebo mají různá kritéria. Naším úkolem je 

nabídnout alternativu, nabídnout moţnost utvořit si vlastní názor.“
77

 Výstavní program 

je tedy obvykle kombinací jednoho „trháku“ a několika menších, alternativnějších 

výstav. 

Čím dál tím oblíbenější jsou mezi galeriemi a zejména jejich sponzory také 

putovní výstavy, neboť jsou přístupné více lidem a na více místech.
78

 Například výstava 

Jan Kaplický – Vlastní cestou se po vystavení v centru DOX přesunula v říjnu 2010 do 

jízdárny jihomoravského zámku Lednice, výstava Planeta Eden byla naopak před 

vystavením v centru DOX vystavena od května do července 2010 v Domě umění města 

                                                                                                                                               

<http://www.doxprague.org/cs/exhibitions/past>. 
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 KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době : Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé 
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 (překlad Ladislava Kesnera) 
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 KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době : Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé 

společnosti. Praha : Argo – Národní galerie, 2000. s. 37. 
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 VÁLKA, Leoš. v pořadu Bourání. Český rozhlas Radio Wave, 1.12.2010. Dostupný také z WWW: 
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 KOTLER, Neil; KOTLER Philip. Museum Strategy and Marketing : Designing Missions, Building 

Audiences, Generating Revenue and Resources. San Francisco : Jossey-Bass, 1998. s. 203.  
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Brno. Výstava Metropolis se do centra DOX přesunula aţ z českého pavilonu na 

výstavě EXPO 2010 v čínské Šanghaji. 

Dalším způsobem spolupráce mezi různými galeriemi můţe být participace na 

rozsáhlejším výstavním projektu. Například v říjnu 2010 hostilo centrum DOX výstavu 

Gilbert & George: Cesty 1972-1992, jakoţto jednu ze součástí série výstav v rámci 

projektu Decadence Now! Za hranicí krajnosti uspořádaného kurátorem Galerie 

Rudolfinum Otto M. Urbanem, jehoţ se zúčastnily tři praţské galerie, dvě mimopraţské 

galerie a mnoho dalších kulturních institucí v Praze i v dalších městech České 

republiky. 

2.2 Doprovodné programy 

Nevýhodou samotných výstav v muzeích a galeriích (oproti celé řadě jiných 

kulturních událostí) je fakt, ţe „mohou být navštíveny kdykoliv za stejnou cenu a se 

stejným proţitkem“
79

, coţ návštěvníky dostatečně nemotivuje učinit konečné 

rozhodnutí o návštěvě. I kdyţ uţ danou výstavu plánují navštívit, skutečný termín 

návštěvy mohou neomezeně dlouho odkládat. Dočasné výstavy jsou na tom z tohoto 

pohledu relativně lépe, neboť doba, kdy mohou být navštíveny, se oproti trvalým 

expozicím poměrně výrazně zkracuje, přesto ale i tyto výstavy postrádají jednoznačný 

podnět, jímţ disponují například divadelní představení, která se konají ve stanovený 

den, ve stanovenou hodinu a navíc mívají počet míst pro diváky omezen.  

Podle Neila a Philipa Kotlera muzea „mohou dosáhnout charakteristik 

organizací scénického umění nabídkami speciálních výstav a událostí“.
80

 Mohou 

organizovat kurátorské prohlídky, přednášky a další doprovodné programy, vnímané 

jako přidaná hodnota, a schopné zapůsobit jako podnět pro návštěvu nejen 

doprovodného programu, ale při té příleţitosti i celé galerie.
81

 

„Speciální události pro muzejní cílové publikum, jako jsou hudební koncerty, 

workshopy, otevřené dny, gala večery, ukázky a tak dále, mají potenciál generovat 

příjem, vytvářet publicitu a kromě toho také dosáhnout některých z cílů muzea.“
82

 

                                                 

79
 Ibid: s. 273. „can be visited at any time at the same cost and for the same experience“ 

80
 Ibid: s. 273. „Museums can match the characteristics of performing arts organizations by offering 

special exhibitions and events.“ 
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 Ibid: s. 273. 
82

 MCLEAN, Fiona. Marketing the Museum. London : Routledge, 1997. s. 169-170. 

„Special events for the museum’s target audience, such as musical concerts, workshops, open days, gala 

days, demonstrations, and so on, have the potential to generate income as well as create publicity, and 

ultimately achieve some of the objectives of the museum.“ 
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V centru DOX se ke kaţdé větší výstavě koná obvykle několik komentovaných 

prohlídek a diskusí s vystavujícími umělci, časté jsou i besedy a celé cykly přednášek na 

témata volně související i zcela nesouvisející s aktuálními výstavami. Nějaký 

doprovodný program se koná průměrně dvakrát do týdne. 

Některé z doprovodných programů v centru DOX jsou zcela zdarma, přístupné 

pro kohokoliv, nicméně naprostá většina je přístupná buďto za poplatek 60,- Kč (pro 

studenty 40,- Kč) za osobu, nebo zdarma k platné vstupence.
83

 Zaplatit 60,- Kč pouze za 

účast na přednášce se můţe zdát hodně a časové náklady v podobě dopravy do centra 

DOX také nejsou zanedbatelné. Většina návštěvníků se proto nejspíše bude snaţit 

zkombinovat svou návštěvu přednášky i s návštěvou aktuálně konaných výstav, k níţ by 

se bez rozhodnutí o návštěvě časově omezené přednášky nebo jiného doprovodného 

programu moţná vůbec nemuseli odhodlat. Tato strategie ať uţ náhodou nebo záměrně 

značně koresponduje s poznatky identifikovanými Neilem a Philipem Kotlerem, o nichţ 

se zmiňuji výše. 

2.3 Vzdělávací programy 

Muzea ve světě „uzavírají partnerství se školními systémy, kombinujíce výuku 

s vyuţitím exponátů s vyučováním ve třídách“.
84

 Vzdělávací funkce muzeí a galerií 

obecně tvoří ve světě nedílnou součást jejich poslání, zatímco v českém prostředí ještě 

není příliš vyuţívaná. Centrum DOX se pokouší vytvářet vzdělávací programy vţdy 

k jednotlivým výstavám a jejich cílovou skupinou jsou téměř výhradně školy.  

Většina programů je uskutečňována hravou formou vhodnou spíše pro děti 

z mateřských školek a prvního stupně základních škol, jakkoliv jsou obecně 

propagovány jako vhodné i pro druhý stupeň základních škol a střední školy. Na 

webových stránkách je umístěn dokument, podle něhoţ tyto programy neformálního 

vzdělávání navazují na Rámcové vzdělávací programy zejména předmětu 

výtvarná/estetická výchova na základních školách i gymnáziích. Vzdělávací programy 

je třeba objednat vţdy alespoň týden předem.
85
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Poptávka škol po těchto programech nicméně zatím není příliš vysoká. Ve 

školním roce 2010/2011 proto pořádá centrum DOX akci na podporu prodeje, slevu 

3 + 1 vzdělávací program pro školu zdarma. 

2.4 Rodinné programy 

Centrum DOX se snaţí zaměřovat i na rodiny s malými dětmi, pro něţ kromě 

sníţeného vstupného nabízí i speciální dětem určené programy. Programy je třeba 

objednat obvykle rovněţ týden předem a obsahují komentovanou prohlídku a výtvarný 

workshop, nějakým způsobem se vztahující k aktuálním výstavám. Ve stálé nabídce je 

potom zahrnut neměnný program Pohádka o smutné továrně, vztahující se k historii 

samotného centra DOX.
86

 

Pro prarodiče s dětmi od 5 do 12 let je pořádán cenově zvýhodněný 

mezigenerační program Tvůrčí odpoledne pro prarodiče s dětmi, jehoţ součástí je 

procházka po okolí se zaměřením na proměňující se industriální architekturu Holešovic, 

vzpomínky seniorů i příběh samotného centra DOX, prohlídka aktuálních výstav a 

výtvarný workshop.
87

 

2.5 Archiv výtvarného umění 

V prvním patře centra DOX má sídlo také Archiv výtvarného umění, zaloţený 

v roce 1984 Jiřím Hůlou v návaznosti na činnost Galerie H v Kostelci nad Černými 

lesy, a po otevření centra DOX z části přestěhovaný do jeho budovy. Archiv je 

koncipován jako „nevýběrový soubor dokumentů o současném českém a slovenském 

výtvarném umění“
88

, obsahující katalogy, pozvánky, knihy, časopisy, texty, výstřiţky, 

plakáty, fotografie, diapozitivy a další tematický archivní materiál. Archiv není nijak 

oddělen od výstavních prostor, je průchozí a volně přístupný veřejnosti. 

2.6 Kavárna 

„Stravovací zařízení mají dvojí dopad: generují příjem a utvářejí atmosféru 

muzea.“
89

 Kavárna můţe slouţit jako místo pro setkávání a diskutování a svou ţivostí 
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kontrastovat s tichou atmosférou v muzeu. Kavárna se nachází v 1. patře centra DOX, 

má stejné otevírací hodiny jako celé centrum DOX a je přístupná i pro nenávštěvníky. 

Po celý rok nabízí posezení uvnitř, v letním období navíc i na venkovní terase. Do 

kavárny je bezbariérový přístup a je moţné připojit se zde na internet.
90

  

Kavárna je vybavena jednoduchým barovým pultem, malými kavárenskými 

stolky a minimalistickými plastovými ţidlemi. V kavárně je moţné kromě kávy a jiných 

nápojů zakoupit i drobné občerstvení. Ceny podávaných nápojů jsou průměrné a 10% 

slevu v ní mají všichni členové Klubu přátel centra DOX. Kavárna je navíc vyuţívána 

jako místo konání tiskových konferencí a některých doprovodných programů. 

2.7 Prodejny 

„Muzejní obchod byl v posledních letech transformován z malého prodejního 

pultu s nabídkou plakátů a pohlednic na velké prodejny nabízející širokou škálu 

zboţí.“
91

 Centrum DOX klasický muzejní obchod se suvenýry nemá, v jeho prostorách 

se nachází pouze designshop a knihkupectví. 

 „V zásadě by měl být obchod umístěn tam, kde je maximální pohyb uţivatelů, 

nemělo by se zapomínat na viditelnost zvenčí, zabezpečení, pohyb návštěvníků a přístup 

pro invalidy.“
92

 Designshop a knihkupectví centra DOX se nacházejí těsně vedle sebe, 

jsou viditelné přímo ze vstupní haly a přístupné dlouhou vyvýšenou rampou. Mají 

otevírací hodiny stejné jako celé centrum DOX, umoţňují bezbariérový přístup a jsou 

pochopitelně přístupné i pro nenávštěvníky. 

V muzejních obchodech po celém světě jsou poskytovány slevy pro členy, coţ 

„můţe značně navýšit objem uskutečněných nákupů“.
93

 V designshopu a knihkupectví 

centra DOX však mají slevu, navíc jen 10%, pouze členové nejdraţších kategorií 

Podporovatel a Patron, coţ nákupy zřejmě nijak výrazně nestimuluje. 
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2.7.1 Knihkupectví 

V knihkupectví Bendox lze zakoupit jak cenově přijatelné publikace centra 

DOX vydávané k jednotlivým výstavám, tak i celou řadu dalších českých i zahraničních 

knih o moderním umění, architektuře a designu, obvykle jiţ ve vyšších cenových 

kategoriích.
94

 

2.7.2 Designshop 

Designshop DOX by Qubus nabízí vzhledem k omezenému prostoru prodejny 

zejména rozměrově menší autorské práce uznávaných i teprve začínajících českých 

designérů z oblastí jako je sklo, porcelán a šperky. Z větších předmětů se jedná hlavně o 

lampy a drobnější nábytek. Ceny tohoto druhu nabízených předmětů se pohybují od 

zhruba jednoho tisíce aţ po desetitisíce Kč. 

Kromě toho lze v obchodě zakoupit i některé sériově vyráběné předměty s 

atraktivním designem, dostupnější cenou a cílovou skupinou korespondující především 

s mladšími návštěvníky centra DOX. Jsou to např. kultovní analogové fotoaparáty 

rakouské značky Lomography nebo designová retro sluchátka skateboardové značky 

WeSC.
95

  

3. Charakteristika konkurence  

Konkurenci můţeme definovat jako všechny organizace, „které nabízejí 

srovnatelné nebo substituční produkty ve stejné zeměpisné oblasti“.
96

 

Podle některých autorů si muzea spolu navzájem v tradičním smyslu 

nekonkurují, nýbrţ „pomáhají stimulovat větší zájem a aktivitu mezi svými 

návštěvníky“.
97

 Je samozřejmě pravda, ţe spolu muzea mohou různými způsoby 

spolupracovat, nabízet společné vstupné do několika muzeí současně, spolupořádat série 

výstav či ještě rozsáhlejší projekty, jako byl například na podzim 2010 jiţ zmíněný 

projekt Decadence Now! Za hranicí krajnosti. 
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To je ovšem pouze jedna stránka jejich vztahu. Neměli bychom zapomínat, ţe 

ostatní muzea a galerie „vyhledávají své patrony, členy, návštěvníky a dobrovolníky 

z velké části z téţe skupiny potenciálních podporovatelů“
98

, coţ jsou jen některé z 

oblastí, v nichţ si muzea navzájem přímo konkurují. Soutěţí tedy mezi sebou nejen o 

čas a peníze potenciálních návštěvníků a finanční příspěvky sponzorů, ale i o granty 

vládních organizací, jejichţ rozpočet pochopitelně není neomezený. 

Kromě přímé konkurence, kterou představují ostatní umělecká muzea, je 

důleţité identifikovat i konkurenci nepřímou, jiţ tvoří „úctyhodná sbírka dalších 

kulturních institucí od scénického umění aţ po knihovny“
99

 a ostatně veškeré další 

substituční volnočasové aktivity, od těch nejpasivnějších jako je počítač nebo televize, 

přes návštěvy restaurací, aţ po výlety do přírody a podobně.
100

 Z analýzy na trzích 

muzeí a galerií v kaţdém případě vyplývá, ţe nepřímá konkurence představuje pro tyto 

instituce váţnější ohroţení, neţ jakým jsou ostatní muzea a galerie.
101

 

Jak uţ bylo řečeno, nevýhodou galerií obecně je dlouhé trvání jednotlivých 

výstav, postrádající jednoznačný časově omezený apel.
102

 Z této nevýhody se v odlišné 

situaci pochopitelně můţe stát i výhoda – vzhledem k tomu, ţe návštěva galerie 

nevyţaduje zarezervování lístků dlouho dopředu, můţe být uskutečněna podle nálady 

bez většího plánování mnohem spontánnějším, impulzivnějším způsobem. 

Z důvodu nevyčerpatelnosti nepřímé konkurence, substituující funkci galerie 

jakoţto způsobu trávení volného času, se budu blíţe věnovat pouze konkurenci přímé – 

tedy v tomto případě ostatním praţským galeriím zaměřeným na současné a moderní 

umění. Mezi konkurenční nevýhody centra DOX můţeme zařadit vyšší cenu vstupného 

a relativně větší vzdálenost od centra. Naopak konkurenční výhodou centra DOX můţe 

být více zároveň pořádaných výstav a široká nabídka doprovodných programů.  
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3.1 Národní galerie 

Stálá expozice českého i zahraničního umění 20. a 21. století spolu s dočasnými 

výstavami současného umění se nachází ve Veletrţním paláci, pouhé dvě tramvajové 

zastávky od centra DOX. Jak ovšem poznamenává Ladislav Kesner, toto největší české 

muzeum moderního umění naprosto nevyuţilo svůj potenciál, uzavřelo se před 

veřejností i potenciálními podporovateli a zcela nedokázalo definovat svou roli ve 

vztahu ke komunitě ve městě.
103

 „Lidem, kteří v posledních letech rozhodovali o 

prostředcích na dokončení Veletrţního paláce, naprosto chyběla vize, čím takové 

muzeum můţe být, nakolik prospěšné společenské role vedle své zdánlivě evidentní 

funkce uchovávat a zpřístupňovat umění můţe vytvářet.“
104

 Přesto je návštěvnost 

Národní galerie ze všech českých galerií nejvyšší – ročně navštíví všechny objekty NG 

okolo 480 000 návštěvníků
105

, z toho Veletrţní palác cca 170 000 návštěvníků.
106

 

3.2 Galerie Rudolfinum 

Další konkurenci můţe představovat jiţ výrazně lépe řízená, zčásti rovněţ 

státem financovaná Galerie Rudolfinum, fungující tak jako centrum DOX na modelu 

kunsthalle bez vlastních sbírek. Mezi její výhody můţe patřit lokalita v samotném 

centru města a umístění v historické budově, zvenčí i zevnitř atraktivní jak pro české, 

tak i zahraniční turisty. Nevýhodou mohou být menší prostory a kvůli tomu i niţší počet 

současně pořádaných výstav – maximálně se v této galerii konají dvě výstavy současně, 

velice často dokonce jen jedna.  

3.3 Galerie hlavního města Prahy 

Galerie hlavního města Prahy pořádá výstavy současného umění ve čtyřech 

objektech: v Domě U Zlatého prstenu, v Domě U Kamenného zvonu, na Staroměstské 

radnici a v Městské knihovně, opět tedy v historickém centru města Prahy. Všechny 

objekty Galerie hlavního města Prahy ročně navštíví okolo 100 000 návštěvníků.
107
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3.4 Další konkurence 

Další přímou konkurenci představují středně velké, obvykle soukromé praţské 

galerie zaměřené na současné nebo moderní umění, a kulturní centra mimo jiné 

s výstavní činností, např. Museum Kampa, Výstavní síň Mánes, Galerie Václava Špály, 

Futura, Karlín Studios, MeetFatory, Roxy/NoD a celá řada dalších institucí, jejichţ 

návštěvnost alespoň zatím není tak vysoká.  

4. Cílové skupiny  

Je snadno pochopitelné, ţe mezi cílové skupiny muzeí a galerií, a tím spíše těch 

provozovaných ze soukromých peněz, nepatří pouze návštěvníci, ale i potenciální 

sponzoři a mecenáši. Kromě toho si ale muzea začínají čím dál tím více uvědomovat, ţe 

mezi jejich cílové skupiny patří i další segmenty veřejnosti „s aktivním zájmem o 

muzejní politiku a program“
108

, souhrnně označované jako stakeholders. „Za 

stakeholders jsou povaţováni všichni, kteří přímo či nepřímo ovlivňují nebo jsou 

ovlivňováni působením firmy“.
109

 

Kromě jiţ zmíněných návštěvníků a podporovatelů tedy můţeme za cílové 

skupiny centra DOX povaţovat také turisty, místní komunitu a osoby bydlící 

v bezprostřední blízkosti, členy Klubu přátel, potenciální dobrovolníky, vedení i řadové 

zaměstnance, mezinárodní poradní výbor, akcionáře a představenstvo, dodavatele, státní 

sféru, neziskovou sféru, Asociaci muzeí a galerií, odborníky, média a další. Vzhledem 

k rozsahu a zaměření této práce se podrobněji budu zabývat zejména cílovou skupinou 

návštěvníků a o cílové skupině podporovatelů se jen krátce zmíním v závěru kapitoly. 

4.1 Návštěvníci 

Není nijak neočekávatelné, ţe se sociodemografický profil návštěvníků galerií 

(potaţmo dalších uměleckých a kulturních institucí) od většinové populace odlišuje. 

Jakkoliv jsou muzea umění teoreticky otevřena pro všechny bez rozdílu, v praxi patří 

mezi jejich návštěvníky jen poměrně úzká skupina lidí.  
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Podle marketingové studie zaměřené na vzorce trávení volného času, zveřejněné 

v časopisu Strategie v roce 1999 „v České republice 57% respondentů vůbec nevyplňuje 

svůj volný čas návštěvou výtvarných výstav.“
110

 V podobném průzkumu provedeném 

výzkumnou agenturou Market and Opinion Research International v roce 2002 

v Británii odpovědělo dokonce jen 31% respondentů starších 15 let, ţe za posledních 

12 měsíců navštívili uměleckou galerii nebo výstavu.
111

 Návštěvnost ostatních muzeí je 

přitom stabilně vyšší. Výzkumy „prováděné v 80. a 90. letech v Evropě i Severní 

Americe potvrzují, ţe umělecká muzea se obecně těší menší návštěvnosti neţ muzea 

přírodní, technická a historická, jejichţ publikum je podstatně různorodější a širší“.
112

  

Pierre Bourdieu píše: „Umělecké dílo má význam a vzbuzuje zájem pouze u těch 

lidí, kteří disponují kulturní kompetencí, tedy kódem, do něhoţ je dílo zakódováno.“
113

 

Schopnost rozumět umění a skutečně se o něj zajímat není podle něj moţné získat ve 

škole ani jinými způsoby v pozdějším věku. Mít vkus a rozumět kódu, do něhoţ jsou 

umělecká díla zakódována, je jednou z výsad privilegované výchovy ve společenských 

vrstvách disponujících nejen ekonomickým, ale zejména kulturním kapitálem.  

Kdo tento specifický kód naopak postrádá, necítí se být k návštěvě muzea umění 

dostatečně kvalifikovaný. V případě, ţe se v uměleckém muzeu náhodou přesto ocitne, 

se v něm necítí dobře, neboť vystaveným dílům nerozumí a nemají pro něho ţádný 

smysl, coţ jej od jakékoliv další návštěvy ještě více odrazuje.
114

  

Celosvětové průzkumy návštěvníků uměleckých muzeí tuto teorii víceméně 

potvrzují: „Ze všech studií uskutečněných v západní Evropě a USA vyplývá, ţe 

návštěvníci muzeí výtvarného umění se rekrutují z vrstev s vyšším společenským 

postavením, vzděláním a s vyššími příjmy a ţijí ve větších městech.“
115

 V České 

republice doposud nebyl na toto téma proveden dostatečně komplexní výzkum, z 

průzkumů provedených v letech 2001 a 2002 mimo jiné i na Slovensku nicméně shodně 
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vyplývá, ţe návštěvníci uměleckých muzeí jsou oproti většinové populaci zpravidla 

vzdělanější, mají vyšší příjmy a vyšší sociální status (vyšší střední třída, manaţeři, 

inteligence, studenti), větší podíl návštěvníků tvoří ţeny a jen okrajově jsou zastoupeny 

etnické skupiny.
116

  

4.1.1 Výzkum návštěvníků 

Většina českých uměleckých muzeí i ostatních kulturních institucí má, zejména 

z finančních důvodů, k dispozici jen zcela základní statistiku o počtu svých 

návštěvníků. „V podmínkách ČR bylo dosud provedeno jen minimální mnoţství 

průzkumů, které by zjišťovaly skladbu návštěvníků a jejich psychodemografický profil 

a prakticky zcela jsou opomíjeny kvalitativní a kontextuální průzkumy, zaměřené na 

objasnění motivací, postojů a zejména na způsob vyuţití nabídky či hodnocení produktů 

a sluţeb.“
117

 Jakkoliv je co nejpřesnější poznání skutečných i potenciálních 

návštěvníků, jejich názorů a potřeb pro rozvoj muzea zcela klíčový, ani centrum DOX 

průzkumy návštěvníků aţ na výjimky téměř neorganizuje.  

Prodejem vstupenek přes pokladní systém získává centrum DOX poměrně 

přesné informace pouze o samotném počtu svých návštěvníků – za rok 2009 přišlo do 

centra DOX 35 000 lidí, za rok 2010 jich bylo jiţ 76 000.
118

 Z meziročně více neţ 

zdvojnásobeného počtu návštěvníků se dá usuzovat, ţe se centrum DOX stává rok od 

roku známější, zavedenější a vyhledávanější institucí s poměrně vysokou šancí na další 

meziroční navýšení návštěvnosti. Největší návštěvnost je pravidelně o víkendech a 

zatím nejnavštěvovanější výstavou byla výstava Jan Kaplický – Vlastní cestou, která 

byla dokonce několikrát prodluţována. 

Určitou představu o sloţení návštěvníků si nicméně vedení centra DOX udělalo 

z prostého pozorování a z analýzy záznamů v návštěvních knihách. „Mezi komentáři v 

návštěvních knihách lze zpravidla kromě obligátních banalit či vulgárních poznámek 

nalézt i dobře míněné připomínky či kritické poznámky, zuţitkovatelné pro 

marketingovou činnost.“
119

  

Podle průzkumu Leoše Války existuje několik kategorií diváků, reagujících na 

různé věci různým způsobem. V zásadě definuje náročnějšího diváka, který si dokáţe 

utvořit vlastní názor a v centru DOX navštěvuje i alternativnější výstavy, a dále diváka, 
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který se přijde do centra DOX podívat jedině na nejpopulárnější, nejpropagovanější 

výstavy.
120

 Jeho závěry do značné míry korespondují se segmentací podle četnosti 

návštěv (viz níţe). 

Jediným skutečným primárním výzkumem, který centrum DOX organizovalo, 

byla anketa prováděná mezi návštěvníky v letech 2009 a 2010 na téma probíhající 

výstavy Entropa: David Černý (viz přílohu 3). Po dobu konání ankety byl údajně 

„opravdu dobře zmapovaný mnohatisícový vzorek návštěvníků“
121

 a jejím výsledkem 

bylo, ţe se 93% návštěvníků Entropa líbila, 7% nelíbila. Jen menšina návštěvníků se 

dílem cítila pohoršena nebo uraţena a reakcí velkého mnoţství návštěvníků bylo spíše 

překvapení, spontánní úţas nad tím, ţe navzdory negativnímu mediálnímu obrazu není 

Entropa ve skutečnosti ţádný paskvil, nýbrţ „svébytné umělecké dílo v kategorii 

monumentálních plastik“.
122

  

4.1.2 Segmentace návštěvníků 

„V případě muzeí a památkových objektů a jiných kulturních destinací slouţí 

segmentace k rozdělení publika (veřejnosti) do vzájemně odlišitelných skupin, 

sdílejících podobné charakteristiky a specifické potřeby či preference ve vztahu k 

produktu.“
123

 Existuje celá řada způsobů segmentace muzejního publika. Návštěvníky 

centra DOX budu rozdělovat geograficky, demograficky a podle četnosti návštěv. 

4.1.2.1 Geografická segmentace 

Jeden ze základních způsobů segmentace návštěvníků je dělení na místní 

publikum a turisty, přičemţ turisty můţeme dále dělit na domácí a zahraniční.
124

 Tato 

segmentace vychází z předpokladu, ţe „návštěvníci z odlišných lokalit budou 

vyhledávat odlišné nabídky a mít odlišné potřeby“.
125

  

Místní publikum organizaci zná a v mnohých případech navštěvuje opakovaně, 

menší část můţe mít předplacené členství v Klubu přátel centra DOX. Pro opakované 
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návštěvy tohoto segmentu je klíčové dostatečně časté obměňování výstavního 

programu, stejně tak jako nabídka zajímavých doprovodných programů.
126

  

Domácí turisté, přijíţdějící z větší vzdálenosti v rámci České republiky, 

obvykle vyhledávají „mimořádné akce, které svým významem přesahují lokální 

charakter“.
127

 Tito lidé nemívají předplacené členství v Klubu přátel, ale v případě 

spokojenosti se mohou čas od času vracet, zejména bydlejí-li v širším okolí Prahy. 

Zahraniční turisté přicházejí obvykle jednorázově při příleţitosti návštěvy 

Prahy, o centru DOX se většinou dozvídají z letáků distribuovaných do hotelů, 

restaurací, infocenter atd. „Turisté inklinují k většímu utrácení neţ místní publikum. Je 

pravděpodobné, ţe v muzeu budou nakupovat dárky a suvenýry pro ostatní i pro 

sebe.“
128

  

Např. z výzkumů uskutečněných v 90. letech ve Velké Británii bylo zjištěno, ţe 

turisté tvoří aţ 44% návštěvníků muzeí a galerií v Londýně a 26% návštěvníků muzeí a 

galerií mimo Londýn.
129

 Podle odhadů ředitele centra DOX Leoše Války však 

představuje podíl cizinců v centru DOX maximálně 10%.
130

 Převáţná většina 

návštěvníků jsou tedy Praţané a čeští turisté. Podíl Praţanů a ostatních českých 

návštěvníků není znám, dá se však odhadovat, ţe lidé s bydlištěm v Praze poměrně 

výrazně převaţují. 

4.1.2.2 Demografická segmentace 

„Demografická segmentace dělí trh do skupin podle pohlaví, věku, vzdělání, 

příjmu, zaměstnání, velikosti a ţivotního cyklu rodiny, případně náboţenství a rasy.“
131

 

Demografická segmentace patří mezi nejvyuţívanější způsoby segmentace. „Jedním 

z důvodů je, ţe potřeby, preference a stupně vyuţití u spotřebitelů do značné míry 

souvisejí s těmito proměnnými. Tím dalším je, ţe demografické proměnné jsou lépe 
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měřitelné neţ většina jiných proměnných“
132

, navíc i v případě pouţití nedemografické 

segmentace je demografická charakteristika důleţitá pro zjištění velikosti cílového trhu. 

Jak uţ bylo řečeno, návštěvníci kulturních institucí jsou obecně vzdělanější a 

finančně zajištěnější neţ zbytek populace.
133

 Analýzou návštěvníků praţské Galerie 

Rudolfinum z roku 1996 bylo zjištěno, ţe téměř 50% diváků tvoří lidé do 30 let, dále ţe 

90% návštěvníků má ukončené minimálně středoškolské vzdělání a ţe převaţují 

studenti nebo zaměstnanci.
134

 Podle průzkumů uskutečněných v Národní galerii v letech 

1999 a 2006 tvoří lidé s vysokoškolským vzděláním cca 40% návštěvníků.
135

 Není 

důvod očekávat, ţe by sloţení návštěvníků centra DOX bylo výrazněji odlišné.  

Ekonomicky nejsmysluplnějším demografickým rozdělením návštěvníků je pro 

centrum DOX v kaţdém případě rozdělení podle výše příjmů. Relativně nižší příjmy 

mají většinou mladší návštěvníci, tedy studenti a rodiny s malými dětmi. Ze starších 

návštěvníků jsou to především odborní pracovníci v kulturní, vzdělávací, neziskové 

nebo státní sféře a samozřejmě důchodci. Většina těchto lidí je sice zvyklá pravidelně 

investovat určitou část svého příjmu do kultury, pro konkrétní instituci se však do 

značné míry rozhodují mimo jiné i podle ceny vstupenky.  

Jakkoliv jednotliví příslušníci této skupiny nepředstavují pro centrum DOX 

příliš zajímavý zdroj příjmu, dohromady tvoří tato skupina podstatnou část skutečných i 

potenciálních návštěvníků. Pro zachování konkurenceschopnosti nabízí centrum DOX 

tak jako většina podobných institucí slevy na vstupném pro studenty, rodiny s dětmi, 

seniory a další znevýhodněné osoby. V případě zájmu o členství v Klubu přátel centra 

DOX jsou pro tyto osoby relevantní maximálně cenově nejvýhodnější kategorie Přítel 

nebo Rodina. 

Jak podotýká například Margot A. Wallace, vybudování vztahu se současnými 

zejména vysokoškolskými studenty a udrţení jejich loajality, ať uţ pomocí slev na 

vstupném, zvýhodněným členstvím, nabídkou atraktivních programů a stáţí 

motivujících k většímu zapojení se, je pro muzeum výhodné i z dlouhodobějšího 

                                                 

132
 KOTLER, Neil; KOTLER Philip. Museum Strategy and Marketing : Designing Missions, Building 

Audiences, Generating Revenue and Resources. San Francisco : Jossey-Bass, 1998. s. 125.  

„One reason is that consumer wants, preferences, and usage rates often are highly associated with these 

variables. Another is that demographic variables are easier to measure than most other variables.“ 
133

 Ibid: s. 127. 
134

 KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době : Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé 

společnosti. Praha : Argo – Národní galerie, 2000. s. 38. 
135

 JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha : Grada, 2008. s. 83. 



35 

hlediska, neboť právě oni budou dříve nebo později představovat cílovou skupinu 

potenciálních podporovatelů.
136

  

Vyšší příjmy mají většinou lidé ve středním věku, často podnikatelé nebo lidé 

zaměstnaní na vyšších pozicích, shodně však s určitými rozhodovacími pravomocemi. 

Cílit na tyto osoby je pro centrum DOX velmi důleţité – právě z této skupiny se 

rekrutují současní potenciální podporovatelé centra DOX. 

4.1.2.3 Segmentace podle četnosti návštěv 

Segmentace podle četnosti návštěv je jedním ze způsobů behaviorální 

segmentace, tedy segmentace podle způsobu vyuţití nabídky.
137

 Podle výsledků 

výzkumů Paula DiMaggia můţeme návštěvníky uměleckých galerií rozdělit podle 

četnosti návštěv do tří kategorií.
138

  

První skupinu tvoří milovníci umění v tradičním smyslu, kteří se dále dělí na ty 

s klasickým nebo současným vkusem. „Často bývají profesionálně spjati s danou oblastí 

nebo jejich zájem o ní je podstatnou součástí toho, jak definují svoji identitu.“
139

 Muzea 

umění navštěvují dlouhodobě a s poměrně vysokou frekvencí, tzn. několikrát do roka. 

V kontextu centra DOX jsou to velice často lidé, kteří mají předplacené členství 

v Klubu přátel centra DOX, případně ostatní návštěvníci, kteří pravidelně sledují 

výstavní program a kromě nových výstav navštěvují i některé doprovodné programy. 

Mnoho z nich patří mezi účastníky slavnostních vernisáţí. 

Druhou skupinou jsou náhodní návštěvníci. Tito lidé obvykle preferují jiné 

formy trávení volného času, do galerie je většinou přiláká konkrétní společensky 

diskutovaná nebo výrazněji propagovaná výstava, přemluví je kamarádi nebo přijdou ve 

skupině například se školou. Umělecké galerie navštěvují jen vzácně, většinou spíše 

shodou okolností a „podle všeho se svými postoji nijak zvlášť neliší od jinak 

srovnatelných nenávštěvníků“.
140
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Do centra DOX míří tito lidé nejčastěji za konkrétními mediálně zviditelněnými 

výstavami. Moţnost prohlédnout si i ostatní výstavy, které jsou v ceně vstupenky, sice 

obvykle po zhlédnutí hlavní výstavy vyuţijí, často uţ jim ale nevěnují dostatečnou 

pozornost a v podstatě je nezajímají. Typickým cílem tohoto typu návštěvníků bylo 

vystavení politicky kontroverzní Entropy Davida Černého, případně mediálně proslulá 

výstava Jan Kaplický – Vlastní cestou, která svým načasováním spolu s filmem Oko 

nad Prahou pozvedla další vlnu zájmu o osobu nečekaně zesnulého architekta Jana 

Kaplického. 

Třetí skupinu představují občasní návštěvníci, nebo podle Ladislava Kesnera 

tzv. kulturní veřejnost.
141

 Tito lidé jsou s muzeem dobře obeznámeni a cítí se v něm 

příjemně, nejsou ale oddanými milovníky nebo studenty umění v tradičním smyslu. Pro 

tuto skupinu lidí můţe „navštěvování muzea umění představovat atraktivní formu 

kulturního záţitku srovnatelného, ale ne kvalitativně odlišného od ostatních aktivit, 

které vyţadují sledování vizuálních obrazů, v přírodním nebo komerčním prostředí“.
142

 

Tato skupina lidí poměrně stabilně roste a pro muzea umění obecně představuje největší 

potenciál. 

Pro centrum DOX rovněţ představují tito lidé nejvýznamnější skupinu 

návštěvníků. Jedná se o studenty, rodiny s dětmi, ale i další lidi zejména mladších 

ročníků, pro něţ je návštěva centra DOX pouze jednou z mnoha moţností, jak aktivně 

strávit volný čas. 

Osoby, které muzea umění nenavštěvují, můţeme zařadit do samostatné, vůbec 

největší skupiny nenávštěvníků. Jak uţ bylo řečeno, do tohoto segmentu zřejmě patří o 

něco více neţ polovina populace.
143

 Část této skupiny mohou tvořit i potenciální 

budoucí návštěvníci, větší část nicméně tvoří lidé, pro něţ muzeum umění smysluplnou 

alternativu v trávení volného času nepředstavuje. Podle Neila a Philipa Kotlera se jedná 

převáţně o osoby z niţších socioekonomických tříd, jimţ „práce můţe odčerpávat velké 
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mnoţství energie, v důsledku čehoţ preferují pasivnější způsoby trávení volného 

času“.
144

  

4.2 Podporovatelé 

Podporovateli centra DOX se mohou stát jak firmy, tak jednotlivci. I za firmami 

však stojí konkrétní osoby, jeţ je třeba přesvědčit, ţe ze všech kulturních a neziskových 

institucí je právě centrum DOX tou, která si zaslouţí jejich finanční podporu.  

Jen zřídka se někdo rozhodne podporovat instituci, jiţ nezná a v níţ nikdy nebyl. 

První oslovení této cílové skupiny tak spočívá stejně jako u skupiny návštěvníků 

v přesvědčení o návštěvě některé z výstav v centru DOX. Pro tento účel jsou vyuţívány 

komunikační prostředky v čele s public relations a reklamou, mimo jiné 

v Hospodářských novinách, čtených cílovou skupinou manaţerů a podnikatelů. Aţ 

následujícím krokem můţe být v případě spokojenosti jak s kvalitou zhlédnutých 

výstav, tak s dalšími sluţbami v centru DOX, úvaha na téma finanční podpory. Ta je 

podněcována a dále rozvíjena například prostřednictvím letáků s informacemi o 

moţnostech podpory, umístěných přímo v centru DOX, stejně tak jako příslušnými 

rubrikami s ţádostí o podporu na webových stránkách centra DOX.  

Podporovatele centra DOX můţeme rozdělit na podporovatele provozu celého 

centra DOX a podporovatele jednotlivých projektů. Sponzory konkrétních výstav 

jsou obvykle firmy, které touto formou chtějí zviditelnit, podporovateli centra DOX 

jsou potom nejen firmy, ale i jednotlivci, přičemţ z podporovatelů jednotlivých projektů 

se časem nezřídka stávají podporovatelé celého centra DOX. 

Menší firmy mohou centrum DOX podporovat firemním členstvím, větší firmy 

se mohou stát partnery centra DOX. Jednotlivci z vyšších socio-ekonomických tříd s 

vyšším disponibilním příjmem se mohou stát členy Klubu přátel centra DOX 

v kategoriích Podporovatel a Patron, nebo mohou centrum DOX podporovat ještě 

výrazněji, tak jako např. Zdeněk Bakala. 

                                                 

144
KOTLER, Neil; KOTLER Philip. Museum Strategy and Marketing : Designing Missions, Building 

Audiences, Generating Revenue and Resources. San Francisco : Jossey-Bass, 1998. s. 129. 

„Their work life might drain a lot of their energy, causing them to prefer to spend their leisure time more 

passively.“ 



38 

5. Komunikační prostředky 

Komunikace centra DOX je zřejmě díky manaţerskému vedení a soukromému 

vlastnictví v rámci ostatních galerií a obecně kulturních institucí nebývale kvalitní, 

velmi dobře plánovaná a do nejmenších detailů sjednocená. Vyuţíván je komplexní 

komunikační mix zahrnující celou řadu komunikačních kanálů, které se vzájemně 

podporují a dohromady vytvářejí profesionální integrovanou marketingovou 

komunikaci, velmi schopnou obstát i v komerční sféře. 

5.1 Značka a vizuální styl  

Podle Philipa Kotlera je značka (brand) „název, termín, znak, symbol, design 

nebo kombinace těchto prvků, jejímţ účelem je identifikovat zboţí či sluţby jednoho 

prodejce nebo prodejní skupiny a odlišit je od konkurenčního zboţí a sluţeb.“
145

  

„Pod označením jednotný vizuální styl (corporate design) chápeme vizuální 

způsob, jakým se firma prezentuje veřejnosti. Jeho základními elementy jsou logo 

společnosti, písmo a typografie, barvy, jednotná úprava všech písemností (rastr), 

architektonický design a další opatření. Jednotný vizuální styl tvoří nedílnou součást 

firemní identity (corporate identity).“
146

 

„Firemní identita je způsob, jakým se firma prezentuje cílovým skupinám, je to 

určitá symbolika, způsob komunikace a chování.“
147

 Firemní identita muzea nebo 

galerie je vytvářena celou řadou faktorů: stylem a obsahem jednotlivých výstav, 

dostupnými informacemi i interakcí vnější a vnitřní veřejnosti. „Firemní identita muzea 

je nejočividněji vyjádřena jeho logem a grafickým stylem tištěných materiálů.“
148

 

Vizuální styl je tedy nejviditelnější, ačkoliv zdaleka ne jedinou, součástí firemní 

identity. Celá další komunikace organizace je potom „odvozena od identity a musí být 

konzistentní s jejími významnými prvky“.
149
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„Z firemní identity se vyvíjí firemní image – způsob, jakým je organizace 

vnímána lidmi zvnějšku.“
150

 Je důleţité, aby firemní identita galerie byla dostatečně 

koherentní a reflektovala její specifický charakter. Celkový dojem pomáhají dotvářet i 

takové detaily jako je oblečení zaměstnanců – je-li například tak jako v centru DOX 

stejnokroj větší části personálu zredukován jen na jednoduchá červená trička s logem 

galerie, působí celá instituce přístupnějším a méně váţným dojmem neţ instituce, kde 

nosí všichni zaměstnanci uniformy.
151

 

5.1.1 Značka 

Krátký, úderný, jednoduše zapamatovatelný a mezinárodně srozumitelný název 

DOX se skládá z pouhých tří písmen, ve své vizuální podobě stylizovaných do tří 

jednoduchých geometrických tvarů. „Jméno DOX je odvozeno z řeckého doxa, které 

mimo jiné znamená způsob vnímání věcí, názor, přesvědčení.“ Kromě toho je jméno 

DOX i určitou slovní hříčkou – není náhodou, ţe je jeho výslovnost shodná s anglickým 

výrazem pro přístavní doky (docks), kdyţ se centrum DOX nachází právě v bývalé 

přístavní čtvrti Holešovice.
152

  

Hlavní motto centra DOX zní: „Dnes, kdy stále více lidí myslí nebezpečně 

stejným způsobem, schopnost umění znejistit naše obvyklé způsoby vnímání můţe být 

jeho největším přínosem.“
153

 Toto heslo napomáhá budování image centra DOX jako 

instituce, která nechává své návštěvníky vytvořit si na věci svůj vlastní názor a 

umoţňuje názorové střetávání. Druhým často pouţívaným sloganem je citát 

francouzského umělce Roberta Filliou: „Umění je to, co dělá ţivot zajímavější neţ 

umění.“
154

 I toto heslo je v souladu s firemní identitou centra DOX. 

5.1.2 Vizuální styl 

Vizuální styl centra DOX byl svěřen do rukou grafického Studia Najbrt
155

, 

odbornou veřejností pravidelně oceňovaného ateliéru, mezi jehoţ nejznámější práce 

patří například čtyřjazyčné logo Magistrátu hlavního města Prahy z roku 2002.
156
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Jednoduché geometrické logo DOX, skládající se ze čtverce, kolečka a kříţku, 

kombinující ve většině svých forem základní červenou a bílou barvu, vychází z 

minimalistické architektury budovy centra DOX, jejíţ tvůrce, architekt Ivan Kroupa, byl 

Studiem Najbrt přizván ke spolupráci (viz přílohu 4 a 5).  

Od loga se potom přímo odvíjejí další součásti vizuálního stylu centra DOX, 

tedy vstupenky, informační letáky o samotném centru DOX, jeho vzdělávacích a 

rodinných programech a členství v Klubu přátel centra DOX, webové stránky, trička 

zaměstnanců a další firemní komunikační prostředky. Naopak na vizuálech pro samotné 

výstavy je firemní styl do značné míry podřízen rozmanitým vizuálním stylům 

vytvořeným speciálně pro jednotlivé výstavy. 

Výsledkem je v kaţdém případě originální, ve své podstatě ale velmi 

jednoduchý, neagresivní vizuální styl, podtrhující minimalistické prostory centra DOX. 

Zejména díky zajímavému provedení loga obstává i sám o sobě, zároveň ale v případě 

pouţití u jednotlivých výstav vzhledem k minimálnímu pouţití barev nijak nenarušuje 

jejich konkrétní vizuální styly.  

5.2 Komunikační mix 

Komunikační mix „je soubor nástrojů, který jméno a image organizace dostane 

do povědomí zákazníků“.
157

 „Součástmi komunikačního mixu jsou osobní a neosobní 

formy komunikace, přičemţ osobní formu prezentuje osobní prodej a neosobní formy 

zahrnují reklamu, podporu prodeje, přímý marketing, public relations a sponzoring.“
158

 

„Kaţdý z těchto nástrojů plní určitou funkci a vzájemně se doplňují.“
159

  

Centrum DOX ke své propagaci vyuţívá v různé míře všechny sloţky 

komunikačního mixu. Vzhledem k omezenému rozpočtu obstarávají velký podíl 

komunikací public relations, prostřednictvím klasické reklamy se propagují nejvýrazněji 

výstavní „trháky“, schopné přitáhnout do centra DOX i jiné neţ pouze pravidelné 

návštěvníky. Vyuţívaným nástrojem je přímý marketing, stejně tak jako podpora 

prodeje. Přímý prodej a sponzoring pak ostatní nástroje uţ pouze doplňují.  
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5.2.1 Reklama  

Reklama můţe být definována jako „placená neosobní komunikace firem, 

neziskových organizací a jednotlivců, kteří jsou určitým způsobem identifikovatelní 

v reklamním sdělení a kteří chtějí informovat nebo přesvědčovat osoby, patřící do 

specifické části veřejnosti, prostřednictvím různých médií“.
160

 

Muzeím a galeriím můţe reklama slouţit několika různými způsoby: „jako 

dlouhodobé budování image muzea (institucionální reklama), propagace specifické 

sbírky nebo výstavy (produktová reklama), šíření informací o konkrétní události 

(roztříděná inzerce), nebo oznámení o novém náboru členů (propagační reklama).“
161

  

Nejobvyklejší formou reklamy je pro centrum DOX samostatná propagace 

jednotlivých výstav, objevující se napříč všemi vyuţívanými reklamními médii. Na 

ústupu je naopak reklama institucionální, kterou centrum DOX pouţívalo zejména ve 

svých počátcích, kdy bylo potřeba co nejrychleji rozšířit povědomí o nové galerii 

současného umění. Téměř nevyuţívaná je placená propagace konkrétních událostí (tedy 

jednotlivých doprovodných programů); informace o členství v Klubu přátel centra DOX 

jsou šířeny pouze prostřednictvím letáků. 

Nejpodstatnější sloţku mediálního mixu centra DOX tvoří zejména různé druhy 

venkovní reklamy od plakátů přes citylighty aţ po reklamu na veřejných dopravních 

prostředcích. Kromě toho centrum DOX vyuţívá zejména letáky, v menší míře také 

inzerci v časopisech a novinách, zcela okrajově potom reklamní spoty ve vybraných 

praţských kinech a on-line reklamu. 

5.2.1.1 Tisková inzerce 

Tiskovou inzerci tvoří inzerce v novinách a časopisech. Nevýhodou inzerce 

v celostátních médiích, jíţ centrum DOX zejména vyuţívá, je skutečnost, ţe 

neumoţňuje regionální cílení a reklamě jsou tak poměrně zbytečně vystaveni i čtenáři 
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ze zcela opačného konce republiky. Výhodou tiskové inzerce je její důvěryhodnost a 

schopnost přenášet více informací neţ například venkovní reklama.
162

 

5.2.1.1.1 Inzerce v novinách 

Seriózní noviny jsou povaţovány za jedno z nejdůvěryhodnějších médií vůbec. 

„Výzkumy uvádějí, ţe mezi návštěvníky muzeí a galerií je vyšší procento pravidelných 

čtenářů seriózních novin neţ mezi celkovou populací.“
163

 Z titulů denního tisku inzeruje 

centrum DOX výhradně v Hospodářských novinách, které jsou jeho hlavním mediálním 

partnerem.  

Je známou pravdou, ţe nic není staršího neţ včerejší noviny a mezi hlavní 

nevýhody inzerce v denním tisku patří právě její krátká ţivotnost. Mezi další nevýhody 

můţe patřit nízká kvalita pouţitého papíru a tisku zejména případných obrázků.
164

  

Obecným problémem novin bývá jejich značně rozmanitá, těţko definovatelná 

skupina čtenářů, znemoţňující efektivní cílení na konkrétněji vymezené skupiny. Tento 

problém se však konkrétně Hospodářských novin prakticky netýká. Cílová skupina 

tohoto deníku je poměrně jednoznačně definována hlavním zaměřením na ekonomické 

zpravodajství – mezi čtenáře Hospodářských novin tedy patří zejména ředitelé firem, 

manaţeři a další lidé s rozhodovacími pravomocemi, tzv. decision makers.
165

  

Ačkoliv jsou v Hospodářských novinách primárně propagovány zejména 

jednotlivé výstavy, můţe centrum DOX prostřednictvím tohoto média oslovovat nejen 

své návštěvníky, ale i potenciální podporovatele. Komunikace s decision makers 

prostřednictvím Hospodářských novin je pro centrum DOX klíčová – jsou to právě tito 

lidé, kdo by v jednotlivých firmách rozhodoval o firemním členství nebo jiné formě 

podpory. 

Za zkoumané období se inzerce centra DOX v Hospodářských novinách 

objevovala zejména na podzim 2010, inzerát o formátu 1/4 strany (na šířku) se vţdy 

nacházel na spodním okraji liché stránky v rubrice Kultura. Inzerce výstavy Gilbert & 

George: Cesty 1972-1992 uspořádané v rámci projektu Decadence Now! Za hranicí 

krajnosti se objevila ve dvou číslech (10. listopadu 2010, 26.-28. listopadu 2010).  
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Vizuál inzerátu je stejný jako u všech ostatních propagačních materiálů k výstavě a 

nepřináší ţádné informace navíc oproti například plakátům (viz přílohu 6). 

Inzerce představující celý podzimní výstavní program (Cena Jindřicha 

Chalupeckého 2010, Gilbert & George: Cesty 1972-1992, Svět okamžiku, Planeta Eden, 

Metropolis) se objevila ve třech číslech (2. prosince 2010, 7. prosince 2010, 

15. prosince 2010). Tento typ inzerce naopak velmi dobře vyuţívá schopnosti tištěných 

médií nést větší mnoţství informací, stručně představuje aktuální výstavy a navíc 

připomíná redakční obsah, tzv. advertorial (viz přílohu 7).  

5.2.1.1.2 Inzerce v časopisech 

Inzerce v časopisech si zachovává přednosti tištěného inzerátu v novinách a 

zároveň oproti němu přináší některé další výhody. „Délka ţivota sdělení je relativně 

dlouhá, lidé mohou zpracovat sdělení vlastním způsobem, inzerát vidí několikrát, 

protoţe nečtou celý časopis najednou.“
166

 Také papír pouţívaný pro časopisy je 

kvalitnější, stejně tak i pouţitá metoda tisku.  

Cílové skupiny časopisů jsou poměrně jednoznačně definovány a díky velkému 

mnoţství úzce specializovaných odborných časopisů lze jejich prostřednictvím oslovit i 

některé jinak těţko zachytitelné skupiny.
167

 Zřejmě největším úskalím časopisů je, ţe 

často obsahují příliš mnoho inzerce, „coţ vede ke sníţení účinnosti sdělení“.
168

 Pro 

inzerci centra DOX v časopisech je typické výhradně obrazové sdělení s minimálním 

mnoţstvím textu, v podstatě stejné jako na plakátech. Stojí minimálně za zváţení, zda 

by představení inzerované výstavy také stručným doprovodným textem nemělo 

v konečném výsledku větší efekt.  

Inzerce centra DOX v časopisech je ve většině případů realizována 

prostřednictvím mediálního partnerství uzavíraného pro jednotlivé projekty. V roce 

2009 byla inzerce centra DOX umístěna mimo jiné v časopise Týden (24. srpna 2009) 

na prominentním místě hned vedle editorialu, kde na 1/3 strany (na výšku) propagovala 

výstavu Entropa: David Černý (viz přílohu 8). 

V roce 2010 byla v časopisech propagována například výstava Jan Kaplický – 

Vlastní cestou. V jednou za rok vydávaném časopisu pro kulturu Revue Labyrint 2010 
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byla umístěna poněkud improvizovaná 1/2-stránková inzerce (na výšku), neboť vizuální 

styl výstavy zřejmě nebyl před uzávěrkou dokončen (viz přílohu 9). 

Jiţ s finálním vizuálním stylem byla tato výstava propagována také v časopisu 

Reflex (27. května 2010), v tomto případě opět na 1/2 strany (na šířku) (viz přílohu 10). 

5.2.1.2 Letáky 

Letáky patří mezi nejjednodušší formy reklamního sdělení. Zatímco letáky 

komerčních subjektů, rozdávané na ulici nebo distribuované do poštovních schránek, 

bývají často bez zájmu vyhozeny a jejich reálný dopad je tedy poměrně diskutabilní, 

letáky pouţívané kulturními a ostatními nekomerčními organizacemi jsou jiţ dobře 

zavedenou, efektivní a pro mnoho z nich jedinou formou komunikace s cílovým 

publikem.
169

  

Veškeré letáky, které centrum DOX pouţívá, mají sjednocený rozměr 

21 x 10 cm, přičemţ v naprosté většině případů se jedná o dvakrát přeloţený mírně 

lesklý papír formátu A4. Tento formát zachovávají jak letáky k jednotlivým dočasným 

výstavám, tak i neměnné letáky informující o samotném centru DOX, jeho vzdělávacích 

a rodinných programech a členství v Klubu přátel centra DOX. Letáky obsahují všechny 

uvedené informace ve dvou jazycích, tedy češtině a angličtině. Není tištěno více 

různých jazykových verzí a všechny letáky tak mohou cílit stejně na české jako i 

zahraniční publikum. 

5.2.1.2.1 Letáky o centru DOX 

Podle Fiony McLean letáky fungují nejlépe, kdyţ jsou vytištěné barevně na 

kvalitnějším papíře, obsahují kratší text doplněný několika fotografiemi, přesnou polohu 

galerie včetně schematické mapky, její otevírací hodiny a rozsah výstav a sluţeb.
170

  

Letáky vztahující se pouze k centru DOX jsou k dispozici zejména u pokladny, v 

kavárně a v obchodě v centru DOX, z toho důvodu často neobsahují mapku ani 

informace o otevírací době. Obsahují relativně méně obrázků a více psaných informací 

o nabízených programech nebo schématech členství, vţdy spolu s příslušnými cenami. 

Tento typ letáků si zachovává typickou červeno-bílou barevnost, logo centra 

DOX zabírá podstatnou část přední strany a celkově se dají tyto letáky hned na první 

pohled přiřadit k centru DOX (viz přílohu 11 aţ 15). 
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5.2.1.2.2 Letáky k výstavám v centru DOX 

Naopak na letáky informující o aktuálních výstavách je moţné narazit v celé 

řadě dalších míst, proto vţdy obsahují na zadní straně schematickou mapku ujasňující 

cestu do centra DOX od nejbliţší zastávky tramvaje a stanice metra, plánek budovy a 

kompletní informace o fyzické i internetové adrese centra DOX, nejbliţších zastávkách 

MHD, otevírací době a bezbariérovém přístupu. Dále je zde uveden telefonní a 

e-mailový kontakt na centrum DOX a výčet jeho podporovatelů, partnerů a mediálních 

partnerů. Na všech letácích ale shodně chybí jakákoliv informace o ceně vstupenky. 

Na tomto typu letáků je červeno-bílá barevnost zcela opuštěna, logo centra DOX 

je malé a nenápadné, často barevně podřízené barvám uţívaným ve vizuálu konkrétní 

výstavy. Tyto letáky se snaţí v první řadě zaujmout samotným obsahem výstavy bez 

ohledu na místo konání – ţe se jedná o výstavu v centru DOX často nebývá na první 

pohled patrné (viz přílohu 16 aţ 21). 

Tento přístup k letákům, informujícím o konkrétním výstavním programu 

galerie, je značně odlišný od přístupu, který volí mnoho ostatních praţských galerií. 

Jmenovitě například výstavy a doprovodné programy pořádané Galerií hlavního města 

Prahy jsou shrnuty v jediném skládacím prospektu s neměnnou, nepříliš poutavou 

grafickou úpravou, představujícím všechny po dobu aktuálních dvou měsíců 

organizované výstavy. Tento způsob můţe být pro galerii pohodlnější – grafická úprava 

v podobě určité šablony je jednou provţdy vytvořena a na samotné galerii zůstává jiţ 

jen pravidelně obstarávat její textovou, případně obrázkovou náplň. Ale právě proto, ţe 

tyto prospekty vypadají na první pohled pokaţdé stejně, zároveň není zaručeno, ţe 

jejich nejnovější verzi cílová skupina vůbec zaznamená.  

Letáky centra DOX s odlišnými vizuály pro kaţdou novou výstavu mohou být 

z tohoto pohledu v záplavě letáků ostatních praţských kulturních institucí atraktivnější. 

Navíc, vzhledem k současnému konání několika různých výstav, z nichţ kaţdá 

disponuje vizuálně zcela odlišným letákem, se zvyšuje šance, ţe leták alespoň k jedné 

z výstav cílovou skupinu zaujme. 

„Efektivní distribuce tištěných materiálů je klíčová. Je důleţité zajistit, ţe tištěný 

materiál zasáhne cílové publikum v době, kdy bude nejvnímavější k danému sdělení.“
171

 

Distribuční síť letáků centra DOX je poměrně rozsáhlá a nijak se neliší od distribuční 
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sítě letáků ostatních kulturních institucí na území Prahy. Letáky pro jednotlivé výstavy 

jsou rozšiřovány do celé řady dalších galerií, od Národní galerie aţ po ty nejmenší 

výstavní prostory, dále do divadel i alternativních divadelních prostor, klasických kin, 

klubů, kavární a restaurací, na chodby zejména vysokých škol a do vstupních hal 

vysokoškolských kolejí a menz, ale i do turistických infocenter, hotelů atd.  

5.2.1.3 Venkovní reklama 

Hlavní předností venkovní reklamy je, ţe umoţňuje regionální cílení. Centrum 

DOX vyuţívá jak její nejlevnější formy, tedy plakáty, tak i draţší varianty v podobě 

citylightů a reklamy v dopravních prostředcích. 

5.2.1.3.1 Plakáty 

„Plakáty jsou jedním z nejstarších reklamních médií. I historicky byly pouţívány 

k propagaci kulturních akcí a událostí.“
172

 Ať uţ mluvíme o původně secesních 

plakátech z období přelomu 19. a 20. století nebo o pozdějších filmových plakátech 

tvořených zejména technikami koláţe a fotomontáţe, plakáty napříč českou historií 

nejen ţe patří mezi nejoblíbenější způsoby propagace kulturních událostí, ale navíc 

představují i zcela svébytný druh uměleckého projevu.  

Není pochyb, ţe se funkce i podoba současných plakátů od těch historických 

značně odlišuje, přesto zejména právě plakáty propagující kulturní instituce dodnes 

vynikají poměrně vysokou kvalitou grafického zpracování, plakáty centra DOX 

nevyjímajíce. Například plakát pro výstavu Jan Kaplický – Vlastní cestou, vytvořený 

spolu s vizuálním stylem celé výstavy grafickým designérem Alanem Zárubou (mimo 

jiné členem dozorčí rady Nadačního fondu Pro Knihovnu
173

), byl zařazen vedle plakátů 

z celého světa do výstavy na Bienále grafického designu Brno 2010
174

 (viz přílohu 22 

aţ 26). 

Výhodou plakátů oproti např. billboardům, bigboardům nebo citylightům jsou 

zejména výrazně niţší náklady. Naopak mezi nevýhody patří jejich nedostatečná 
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odolnost vůči výkyvům počasí a také to, ţe se mohou snadno stát terčem útoku 

vandalů.
175

  

Je prokázáno, ţe venkovní reklama sice dokáţe galerii v daném místě zviditelnit 

a vytvořit o právě pořádané výstavě poměrně rychle slušné povědomí, sama o sobě ale 

„tato média mohou sdělovat jen omezený rozsah informací“.
176

 Zejména z toho důvodu 

vycházejí plakáty z hlediska přesvědčovací schopnosti ve srovnání s podrobnějšími 

letáky jako méně efektivní. „Výzkumy často ukazují, ţe plakáty ve skutečnosti lidem 

nedávají dostatečně významný důvod pro návštěvu výstavy.“
177

 Samotné plakáty je tedy 

v kaţdém případě vhodné podpořit i jinými formami komunikace, například právě jiţ 

zmíněnými letáky, nebo inzercí v tisku. 

DOX Centrum současného umění vyuţívalo pro své plakátové kampaně v letech 

2009 a 2010 sluţeb reklamní agentury Pragoplakát, specializované na nízkorozpočtové 

výlepy plakátů pro „kulturu, sport, veletrhy a neziskový sektor“.
178

 Plakáty centra DOX 

se vyskytovaly na sloupech i panelech, většinou v klasických velikostech A2 a A1. 

Zatímco v počátcích centra DOX se objevovaly i plakáty propagující samotné centrum 

DOX, po vytvoření základního povědomí o centru DOX začaly být plakáty vyuţívány 

výhradně k propagaci jednotlivých výstav. Na plakátech jsou v současné době 

propagovány téměř všechny větší výstavy, z toho nejvíce pochopitelně ty s potenciálem 

oslovit co nejširší publikum. V době nejnabitějšího výstavního programu lze na jedné 

výlepové ploše najít aţ 3 různé plakáty propagující současně probíhající výstavy 

v centru DOX. 

Kromě toho se plakáty centra DOX objevují v největším formátu i na zdi 

samotné budovy centra DOX v ulici Osadní, kde je prostor pro 5 plakátů. Černý výlep 

plakátů centrum DOX nevyuţívá. 

5.2.1.3.2 Citylighty 

Citylighty mají tytéţ výhody venkovní reklamy jako obyčejné plakáty. Jsou však 

oproti nim poměrně výrazně draţší, neboť jsou nabízeny zejména komerčním 

subjektům, na druhou stranu ale i trvanlivější a působící méně lacině. Centrum DOX 

                                                 

175
 MCLEAN, Fiona. Marketing the Museum. London : Routledge, 1997. s. 151. 

176
 PELSMACKER, Patrick De; GEUENS, Maggie; BERGH, Joeri Van den. Marketingová komunikace. 

Praha : Grada, 2003. s. 260. 
177

 MCLEAN, Fiona. Marketing the Museum. London : Routledge, 1997. s. 145.  

„Surveys often show that posters are not actually given by people as a significant reason for attending a 

show.“ 
178

 Pragoplakát spol. s r.o. [online]. [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: http://www.pragoplakat.cz >. 



48 

vyuţívá citylighty pouze pro propagaci výstav s největším komerčním potenciálem, 

jmenovitě např. Chelsea Hotel: Přízraky bohémy v roce 2009, Jan Kaplický – Vlastní 

cestou v roce 2010 a Martin Parr: Assorted Cocktail v roce 2011. Centrum DOX 

vyuţívá v této oblasti zejména sluţeb dnes jiţ spolupracujících agentur JCDecaux a 

BigBoard Praha. 

Výtvarný motiv pouţitý pro citylighty jednotlivých výstav je stejný jako u 

plakátů či letáků, v tomto případě ve větším formátu 118,5 x 350 cm. Většina reklam 

centra DOX bývá umístěna na bočních stranách čekáren městské hromadné dopravy 

v centru i na periferii Prahy, méně často jsou umístěné ve volně stojících vitrínách. 

5.2.1.3.3 Městská hromadná doprava 

Reklama v MHD je další z forem venkovní reklamy, kterou centrum DOX 

vyuţívá podobně jako citylighty pouze pro propagaci několika největších výstav. 

V Praze tuto formu reklamy poskytuje společnost Rencar Praha, jejímţ akcionářem je 

ovšem rovněţ jiţ zmíněná agentura JCDecaux. 

Reklamy centra DOX se vyskytují zejména v tramvajích, méně pak v metru. 

Jedná se hlavně o podélné podokenní fólie na bocích tramvají a rámečky uvnitř tramvají 

(formát A3 na šířku), v metru potom pouze o rámečky (49 x 49 cm) ve vozech metra.  

5.2.1.4 Kino 

Reklama v kině disponuje podobně jako reklama v televizi výhodou 

audiovizuálního sdělení s velkým vlivem na publikum, její účinek ovšem můţe být ještě 

výraznější. „Návštěva kina je zábava, lidé jsou plni očekávání a vzrušení. To vede 

k mnohem pozitivnějšímu zpracování reklamního sdělení. Další výhodou kinoreklamy 

je její selektivnost. Kina navštěvují zejména mladí lidé a lidé z vyšších vrstev.“
179

 

„Nevýhodou je omezený dosah a fakt, ţe rychlost a frekvence zasaţení publika je nízká. 

Sdělení je rovněţ velmi krátké. Náklady jsou relativně vysoké.“
180

 

Centrum DOX vyuţívá kinoreklamu jen ve velmi v omezené míře, doposud 

pouze pro propagaci výstavy Městské zásahy Praha 2010, jejímţ mediálním partnerem 

byla mimo jiné siť tří praţských alternativních kin Aero, Světozor a BIO|OKO. 

Zasaţení cílového publika je v takovémto případě naprosto minimální. 
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5.2.1.5 On-line reklama 

On-line reklama je definována jako reklama, která se „zobrazuje, kdyţ 

spotřebitelé prohlíţejí webové stránky a vyuţívají on-line sluţby“.
181

 „Internetová 

reklama je médium, které v sobě spojuje pozitiva tradičních médií s pozitivy médií 

nových. Novým pozitivem je například přímá interaktivnost“, další výhodou můţe být 

„skutečnost, ţe zadavatel má moţnost vybrat si určité cílové publikum – příkladem 

budiţ spojení obsahu reklamy s určitým vyhledávačem nebo portálovými stránkami.“
182

 

„Reklama na internetu představuje efektivní nástroj oslovení širokého okruhu 

potenciálních zákazníků v krátkém čase za poměrně nízké náklady.“
183

 Centrum DOX 

vyuţívá z reklamy na internetu pouze kontextovou reklamu vyhledávače Google a 

bannery, zdarma a dobrovolně umisťované na stránky podporovatelů centra DOX. 

5.2.1.5.1 Kontextová reklama 

Centrum DOX vyuţívá zejména kontextovou reklamu Google AdWords, 

placenou podle počtu prokliků a objevující se pouze na stránkách v nějaké souvislosti 

s centrem DOX. Součástí této sluţby je i reklamní sdělení zobrazující se ve vyhledávači 

(search engine marketing), kdy se při vyhledávání klíčového slova „dox“ ve 

vyhledávači Google zobrazují náhodně generované varianty této reklamy v béţovém 

rámečku ještě nad výsledky samotného fulltextového vyhledávání (viz přílohu 27). 

O smysluplnosti této reklamy zejména na samotném vyhledávači se nicméně dá 

polemizovat – výzkumy oční kamerou prokázaly, ţe lidé mají tendenci placené odkazy 

na vyhledávačích zcela ignorovat
184

, kromě toho i bez ní je na české verzi Googlu odkaz 

na stránky centra DOX při zadání klíčového slova „dox“ první. 

Reklamu na lokálním vyhledávači Seznam samotné centrum DOX nevyuţívá, 

velmi podobně fungující sluţbu Sklik, reagující na klíčová slova „dox“ a „jan kaplický“ 

si ovšem v době konání výstavy Jan Kaplický – Vlastní cestou zaplatila společnost 

Mazda Motor ČR, jakoţto jeden z partnerů výstavy, propagující tímto způsobem svůj 

sponzorský příspěvek (viz přílohu 28). 
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5.2.1.5.2 Reklamní bannery 

Reklamu ve formě bannerů centrum DOX vyuţívá výhradně bezplatně. Na 

internetových stránkách centra DOX v rubrice „Propagujte nás“ lze stáhnout několik 

různých variací na poměrně agresivně animované logo centra DOX o rozměrech 

125 x 125 px a 468 x 60 px ve formátech flashové animace .swf nebo pohyblivého 

obrázku .gif. O umístění banneru centra DOX na spřátelených stránkách ţádá centrum 

DOX jako o jednu z forem dobrovolné, bezplatné podpory.
185

 Umístění banneru centra 

DOX na stránkách podporovatele výměnou za banner podporovatele umístěný na 

stránkách centra DOX nicméně moţné není.  

Příkladem stránky, propagující tímto způsobem centrum DOX, je portál pro 

rodiče s dětmi Little Modernist
186

, partner rodinných programů v centru DOX a kromě 

centra DOX jediný další významnější klient PR agentury MediaReport.
187

 Na kaţdé 

stránce tohoto portálu má centrum DOX vpravo dole trvale umístěný jeden ze 

čtvercových flashových bannerů, odkazující přímo na stránky centra DOX (viz 

přílohu 29). 

5.2.2 Public relations  

Public relations, nebo-li vztahy s veřejností, tvoří jednu z nejdůleţitějších sloţek 

komunikačního mixu kulturních a neziskových organizací, centrum DOX nevyjímaje. 

Public relations zahrnují „budování dobrých vztahů s různými cílovými skupinami díky 

získávání příznivé publicity, budování dobrého „image firmy“ a řešení a odvracení 

nepříznivých fám, pověstí a událostí“.
188

 „Jedná se o veškeré aktivity, které organizace 

provádí pro komunikaci s cílovým publikem a za které přímo neplatí.“
189

  

„Publicita, nebo-li neplacené pokrytí média, je zřejmě nejpopulárnější formou 

práce public relations realizované muzei.“
190

 Vztahy s médii (media relations) jsou v 

centru DOX udrţovány převáţně prostřednictvím tiskových konferencí, značná část 

publicity je rovněţ zajištěna mediálním partnerstvím a rozesíláním tiskových zpráv. 
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Mezi další centrem DOX vyuţívané součásti public relations můţeme zařadit vernisáţe, 

publikace, webové stránky, komunikaci na sociálních sítích i komunikaci word-of-

mouth (dále vysvětleno). 

Public relations lze dělit celou řadou způsobů, jedním z nich můţe být rozdělení 

podle úkolů. Rutinní PR vyuţívá centrum DOX zejména pro informování o nových 

výstavách, doprovodných programech a dalších pořádaných událostech. Image PR 

pouţívalo pouze poměrně krátkou dobu před a po otevření a zaměřovalo se na 

vyprávění příběhu zaloţení centra DOX. K pouţití komplexního krizového PR 

doposud nebylo třeba přistoupit.
191

  

5.2.2.1 Publicita 

Jednu z nejdůleţitějších součástí public relations tvoří vztahy s médii, zejména 

tedy dobré vztahy se samotnými novináři, kteří mohou následně svými zprávami o dané 

organizaci pozitivně ovlivňovat celou veřejnost. „Neziskové organizace s malým 

rozpočtem na propagaci zpravidla vyuţívají publicity v hojné míře pro její poměrnou 

láci.“
192

 

Hlavní výhodou příznivé publicity oproti placené reklamě je kromě výrazně 

niţších nákladů zejména skutečnost, ţe působí autentičtěji a dokáţe ovlivňovat i 

zákazníky, kteří se klasické reklamě záměrně vyhýbají.
193

 „Podle některých odborníků 

je aţ pětkrát pravděpodobnější ovlivnění spotřebitelů zprávami a redakčními články neţ 

reklamou.“
194

 Naopak nevýhodou můţe být skutečnost, ţe „neexistuje přímá kontrola 

obsahu publicity, ačkoliv dobré tiskové zprávy jsou ţurnalisty často opisovány slovo od 

slova.“
195

 

Tiskový servis je v centru DOX zajišťován externím tiskovým oddělením 

specializované PR agentury MediaReport, mezi jejíţ klienty patří kromě centra DOX jiţ 

jen několik drobných podnikatelských projektů poměrně úzké skupiny osob.
196

 Firma 
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MediaReport s.r.o je ve vlastnictví někdejšího praţského primátora Jana Kasla (člena 

správní rady Nadačního fondu Pro Knihovnu
197

 a zakladatele stavební firmy Best 

Development Prague s.r.o.
198

) a jeho bývalé tiskové mluvčí, později druhé manţelky 

Terezie Kaslové
199

, která osobně obstarává většinu kontaktů centra DOX s médii. Další 

kontaktní osobou pro styk s novináři je Hana Pokorná, rovněţ z agentury MediaReport. 

5.2.2.1.1 Tiskové zprávy 

„Tiskové zprávy jsou základním nástrojem komunikace s médii. Tisková zpráva 

má vlastní styl i formu a nikdy by neměla připomínat reklamu ani reportáţní článek, 

neboť její úlohou není prodávat ani bavit, ale informovat.“
200

 Tiskové zprávy jsou 

v centru DOX vydávány ke kaţdé důleţitější výstavě, jsou velmi profesionální a 

nepostrádají ţádné důleţité informace. Obvykle se nicméně nedaří dodrţovat 

doporučovanou délku jedné strany (viz přílohu 30). 

Tiskové zprávy centra DOX obvykle informují o otevření nové výstavy, 

v případě většího mnoţství výstav otevřených v krátkém časovém období nebo potřeby 

připomenout například prodlouţenou výstavu bývají všechny informace shrnuty do 

společné tiskové zprávy, nazvané obvykle podle ročního období (např. Podzim v centru 

DOX). 

Tiskové zprávy jsou zasílány do širokého spektra médií, jsou součástí press 

kitu
201

 obdrţeného při osobní účasti novináře na tiskové konferenci a jsou pravidelně 

zveřejňovány v rubrice Tiskový servis na webových stránkách centra DOX.  

Jejich reálný dopad na redakční obsah médií je značný, zejména v případě 

informování o výstavních „trhácích“ a větších či kontroverznějších výstavách, jimţ 

zejména některé společenské týdeníky (Reflex, Respekt atd.) nezřídka věnují i 

rozsáhlejší, několikastránkové reportáţe. Naopak, pochopitelně, tiskové zprávy 

vydávané pro menší výstavy relativně neznámých umělců nijak rozsáhlým pokrytím 

médií nedisponují. Kdyţ uţ se informace o těchto výstavách někde objeví, tak obvykle 

                                                 

197
 Proknihovnu.cz [online]. [cit. 2011-04-28]. Dostupné z WWW: <http://www.proknihovnu.cz>. 

198
 Naše Peníze [online]. [cit. 2011-04-28]. Best Development Prague s.r.o. Dostupné z WWW: < 

http://www.firmy.nasepenize.cz/best-development-prague-sro>. 
199

 Naše Peníze [online]. [cit. 2011-04-28]. MediaReport s.r.o. Dostupné z WWW: 

<http://firmy.nasepenize.cz/mediareport-sro>. 
200

 KOTLER, Neil; KOTLER Philip. Museum Strategy and Marketing : Designing Missions, Building 

Audiences, Generating Revenue and Resources. San Francisco : Jossey-Bass, 1998. s. 242. 

„Press releases are the basic tool for communicating with the media. The press release has a style and 

form all its own; it should never resemble an ad or feature story. A press release’s job is not to sell or 

entertain but to inform“. 
201

 Sloţka s informačními a propagačními materiály pro média. 



53 

ve formě stručné anotace vedle celé řady dalších zároveň doporučovaných výstav 

v ostatních galeriích. V zásadě se redakční obsah se základem v tiskových zprávách 

centra DOX objevuje zejména na internetových zpravodajských serverech, v časopisech 

a v denním tisku. 

5.2.2.1.2 Mediální partnerství 

Podstatná část publicity centra DOX je zajištěna díky mediálnímu partnerství. 

Pro kulturní a neziskové instituce obecně je uzavírání partnerství s médii ideální cestou 

pro získání co největší publicity za co nejméně peněz, neboť pro většinu médií 

nepředstavuje problém spojit své jméno s galerií, výstavou nebo jiným ve společnosti 

pozitivně vnímaným projektem.  

Hlavním mediálním partnerem centra DOX jsou od října 2009 Hospodářské 

noviny, jakoţto jediný deník z portfolia vydavatelství Economia, jehoţ majoritním 

vlastníkem je Zdeněk Bakala. Kromě občasných inzerátů informují Hospodářské 

Noviny v rubrice Kultura pravidelně o všech větších nových výstavách pořádaných v 

centru DOX.  

Od října 2010 je dalším mediálním partnerem Prague Events Calendar
202

, 

internetový kalendář praţských kulturních akcí. Od ledna 2011 se mezi mediálními 

partnery centra DOX objevuje také časopis Parlament, vláda, samospráva, zpravodajský 

měsíčník pro státní správu a podnikatele. 

Mediální partnerství se dále realizuje zvlášť pro konkrétní výstavy a zahrnuje 

široké spektrum regionálních i celostátních médií. V případě časopisů můţe být 

výsledkem mediálního partnerství kromě klasického inzerátu také redakční článek o 

výstavě, v případě rozhlasových stanic se jedná spíše o informování o probíhající 

výstavě a doprovodných programech. V ostatních médiích spočívá partnerství převáţně 

ve zdarma poskytnutém prostoru pro inzerci. 
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Výstava Mediální partner 

Vítejte v kapitalismu! Radio Beat, BigBoard Praha 

Entropa: David Černý Týden 

Cena Jindřicha Chalupeckého 2009 
Reflex, E15, Flash Art, Art&Antiques, 

Artyčok.tv 

Jan Kaplický – Vlastní cestou 
Xantypa, Reflex, Český rozhlas 1 Radioţurnál, 

JCDecaux 

Městské zásahy Praha 2010 
Český rozhlas 3 Vltava, Radio 1, Aero, 

Světozor, BIO|OKO 

Metropolis Metropolis Live 

Cena Jindřicha Chalupeckého 2010 

Respekt, E 15, Art&Antiques, Český rozhlas 3 

Vltava, Art Map, Prague Tv, Lime & Tonic, 

Prague Events Calendar
203

 
Tab. 7 

5.2.2.1.3 Další publicita 

Důleţitým způsobem, jímţ se Praţané mohou dozvídat o nových výstavách a 

kulturních akcích vůbec, jsou také týdenní i měsíční kulturní průvodci (v tištěné i 

elektronické podobě) jako je Art Map, Houser, Metropolis Live, Co, kdy v Praze a další, 

představující obvykle se stručnou anotací mimo jiné i aktuální výstavy konané v centru 

DOX. 

Další publicitou jsou například rozhovory s představiteli centra DOX (zejména s 

jeho ředitelem Leošem Válkou) v tisku i v rádiu nebo občasné reportáţe o centru DOX 

v televizi. Méně viditelnou, ale pro milovníky umění nedocenitelnou formou publicity 

je i cyklus přímých přenosů z přednášek, besed a diskusí vysílaných a archivovaných 

k pozdějšímu zhlédnutí pod názvem „Ideje a umění z Centra DOX“ na stránkách 

i-Vysílání České televize.
204

  

5.2.2.2 Akce 

Dalším z nástrojů public relations je pořádání nejrůznějších akcí (events), tedy 

událostí, které jsou „inscenované tak, aby k cílovému publiku nějak promlouvaly; 

příkladem jsou tiskové konference a zahajovací galavečery“.
205

 Centrum DOX pořádá 

k jednotlivým výstavám tiskové konference pro novináře a vernisáţe pro další důleţitou 

veřejnost. 
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5.2.2.2.1 Vernisáže 

V předvečer otevření kaţdé výstavy jsou pořádány slavnostní vernisáţe pro 

předem pozvané hosty, jimiţ jsou členové Klubu přátel centra DOX, lidé, kteří se 

nějakým způsobem podíleli na přípravě výstavy, zejména regionální a obecní političtí 

představitelé, partneři výstavy a partneři centra DOX, představitelé praţských vysokých 

uměleckých škol a dalších kulturních a uměleckých institucí.  

Vernisáţe jsou pro centrum DOX jedním z hlavních nástrojů rozvíjení vztahů 

s místní komunitou (community relations), vládními institucemi (government relations), 

akcionáři a současnými i potenciálními partnery a podporovateli (investor relations). 

Konají se vţdy v prostorách konkrétní výstavy, pro hosty bývá připraven nějaký 

s výstavou související  program a pochopitelně občerstvení. 

5.2.2.2.2 Tiskové konference 

Tiskové konference jsou obvykle také pořádány spolu se zahájením kaţdé nové 

výstavy, v případě současného otevření většího mnoţství výstav bývá pro všechny nové 

výstavy pořádána jen jedna společná. Tiskové konference jsou důleţitou součástí media 

relations centra DOX. Konají se vţdy ve všední dny dopoledne v kavárně centra DOX a 

zváni jsou zástupci celostátních i regionálních zejména tištěných a rozhlasových médií. 

5.2.2.3 Publikace 

Podle Fiony McLean „vydávání publikací jen málokdy přináší muzeu peníze, 

ačkoliv s efektivním marketingem se můţe podařit vytvořit malý zisk. Obvykle ovšem 

muzea vydávají publikace z jiných neţ komerčních důvodů.“
206

 

5.2.2.3.1 Katalogy k výstavám 

„Katalogy muzejních výstav jsou základními publikacemi v muzeích umění.“
207

 

Katalogy k výstavám mívají zpravidla zejména vzdělávací účel, zároveň ale mohou 

pomáhat zvyšovat prestiţ galerie.
208

 „Katalogy obvykle zahrnují biografie umělců, 
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 „Publishing very rarely makes money for museums, but with effective marketing it may be possible to 

make small profit. Usually a museum will publish for reasons other than commercial ones.“ 
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 KOTLER, Neil; KOTLER Philip. Museum Strategy and Marketing : Designing Missions, Building 

Audiences, Generating Revenue and Resources. San Francisco : Jossey-Bass, 1998. s. 209. 

 „Catalogues of museum exhibitions have been the mainstay publications of art museums.“ 
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časové řady, odborné statě, memoáry, deníkové záznamy, dopisy umělců a jejich 

fotografie, a samozřejmě velké, vysoce profesionální reprodukce uměleckých děl.“
209

  

Podle Neila a Philipa Kotlera od devadesátých let soustavně klesá zájem o tento 

druh publikací obecně a jedinými katalogy, které si udrţely své místo na trhu, jsou ty, 

které jsou vydávány spolu s výstavními „trháky“.
210

  

Také v centru DOX jsou katalogy vydávány pouze k některým větším a zejména 

komerčně atraktivnějším výstavám. Jsou to barevné broţované publikace, obsahující 

fotografie exponátů a větší či menší mnoţství vysvětlujícího textu, vţdy zároveň 

v češtině i angličtině. Editorem a hlavním autorem naprosté většiny těchto publikací je 

umělecký ředitel centra DOX Jaroslav Anděl. Počet stran většiny publikací se pohybuje 

od 50 do maximálně 150 a zejména podle počtu stran je určována i jejich cena, 

pohybující se obvykle v rozmezí od 100,- do 300,- Kč.
211

 Tyto publikace lze zakoupit 

především v knihkupectví Bendox nacházejícím se v centru DOX a spíše neţ pro 

cokoliv jiného slouţí jako připomínka návštěvy výstavy.
212

  

5.2.2.3.2 Výroční zprávy a katalogy 

Výroční zpráva je „zásadní strategický dokument, často jediný ucelený soubor 

informací o firmě, který zachycuje nejen uplynulé období, ale téţ výhled do budoucna 

včetně analýz faktorů budoucího vývoje a pozice firmy na trhu ve srovnání 

s konkurencí. Běţnou praxí bývají komentáře zasazující informace do širšího kontextu 

vývoje celého odvětví“.
213

  

Výroční zprávy jsou jedním z nejdůleţitějších nástrojů komunikace s celou 

řadou významných cílových skupin. Výroční zprávy zasahují zejména do investor 

relations a government relations, čte je ale i interní veřejnost organizace a pochopitelně 

také konkurence a další zájmové skupiny. Udrţování dobrých vztahů s těmito segmenty 
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veřejnosti je pro fungování kaţdé instituce ţivotně důleţité, je tedy nezbytné při 

přípravě tohoto druhu materiálů nic nezanedbat. Obecně se čím dál tím více doporučuje 

zachovávat ohledně hospodářských výsledků co moţná největší transparentnost. 

Výroční zprávu centra DOX za rok 2009 je moţné stáhnout na webových 

stránkách, výroční zpráva za rok 2010 zatím volně přístupná není. Zpráva z roku 2009 

obsahuje značně zkrácený výpis z obchodního rejstříku firmy DOX Prague a.s., dále 

motto, záměr a poslání centra DOX, informace o čtvrti, v níţ se centrum DOX nachází, 

jména osob z mezinárodního poradního výboru a souhrn spolupracujících institucí. 

Následuje přehled výstav konaných za rok 2009 a jejich krátká anotace, zmínka o 

knihkupectví, designshopu a archivu výtvarného umění, funkce a výčet uspořádaných 

doprovodných a vzdělávacích programů. Hlavní část dokumentu tvoří naskenovaná 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce, uvádějící další informace a 

stručně vysvětlující důvody a způsoby řešení hospodaření za rok 2009 se ztrátou 10 

milionů Kč.
214

  

Počátkem roku 2010 byl také ve formě broţury vydán Výroční katalog 2009 : 

DOX Centrum současného umění, shrnující ještě podrobněji aktivitu centra DOX za 

první celý uplynulý rok.
215

  

5.2.2.4 Komunikace na internetu 

Komunikace na internetu není jednoznačně zařaditelná a některé její formy se 

blíţí spíše neţ PR přímému marketingu. Zařazení do společné podkapitoly nicméně 

zvítězilo zejména z důvodu přehlednosti. Z bezplatné komunikace na internetu pouţívá 

centrum DOX vlastní webové stránky a komunikaci na sociálních sítích Facebook a 

Twitter. 

5.2.2.4.1 Webové stránky 

Podle rozlišení Philipa Kotler pouţívá centrum DOX tzv. firemní stránky – tedy 

„webové stránky společnosti, které se snaţí odpovídat na otázky, rozvíjet vztahy se 

zákazníky a zajišťovat firmě pozitivní publicitu, nikoliv přímo prodávat výrobky a 
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sluţby společnosti. Tyto stránky obstarávají interaktivní komunikaci iniciovanou 

zákazníkem.“
216

  

Webové stránky DOX Centra současného umění se nacházejí na adrese 

doxprague.org, jsou ale dostupné i z domén dox.cz, doxprague.cz a doxprague.com. 

Stránky centra DOX mají podobně jako celé centrum DOX zcela jednoduchý design s  

omezenou barevností. Bílá barva pozadí a tmavě šedá barva téměř veškerého textu je 

výjimečně doplněna nadpisy v červené barvě stejného odstínu jako v logu centra DOX a 

barevnými fotografiemi (viz přílohu 31).  

Stránky jsou poměrně přehledné, dostatečně často aktualizované a obsahují 

všechny důleţité informace. Jedinou významnější komplikací při rychlém hledání 

klíčových informací můţe být cena vstupného, zařazená poměrně neintuitivně do 

rubriky Kontakt. Protoţe se informace o vstupném nehodí ani do ţádné jiné jiţ 

existující rubriky, bylo by vhodné umístit na lištu vlevo také samostatný odkaz Vstupné. 

Odkaz na Archiv výtvarného umění by bylo rovněţ vhodné umístit na lištu vlevo, kde 

doposud chybí. 

5.2.2.4.2 Komunikace na Facebooku 

Sociální sítě a sociální média vůbec patří v současné době mezi 

nejnavštěvovanější stránky na internetu. Sociální média poskytují prostor pro obsah 

generovaný samotnými uţivateli a usnadňují jeho další sdílení. Umoţňují dvousměrnou, 

interaktivní komunikaci, která oproti někdejší jednosměrně vysílané komunikaci 

poskytuje zpětnou vazbu.
217

  

Specifickým případem sociálních médií jsou sociální sítě, které můţeme 

definovat jako „aplikace umoţňující svým uţivatelům vytvářet osobní profily přístupné 

ostatním uţivatelům za účelem výměny osobních obsahů a komunikování“.
218

 

V průběhu několika posledních let se staly sociální sítě celosvětově nedílnou součástí 

ţivota zejména mladších uţivatelů internetu (ačkoliv v poslední době si je stále více 
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osvojují i lidé ve středním věku), a důsledkem toho také nedocenitelnou součástí 

komunikační strategie mnoha subjektů ziskového i neziskového sektoru.  

Stránka centra DOX na sociální síti Facebook byla zaloţena začátkem 

října 2009, tedy téměř rok od otevření centra DOX. Nárůst fanoušků byl velmi rychlý – 

jejich průměrný přírůstek z počátku dosahoval aţ jednoho tisíce měsíčně. K dubnu 2011 

eviduje stránka centra DOX na Facebooku více neţ 15 000 fanoušků, kaţdodenních 

odběratelů pravidelně zveřejňovaných novinek.
219

 Vezmeme-li v úvahu, ţe toto číslo 

tvoří zhruba 20% všech návštěvníků centra DOX za rok 2010, můţeme konstatovat, ţe 

stránka na Facebooku představuje pro centrum DOX jeden z největších přímých 

komunikačních kanálů, navíc bez sebemenších nákladů. 

Pouţijeme-li kritéria definovaná Richardem D. Watersem pro analýzu obsahu 

profilů neziskových organizací na Facebooku, shledáme, ţe je komunikace centra DOX 

aţ na drobné nedostatky profesionální a oproti srovnatelným institucím nadprůměrně 

kvalitní.
220

 V informacích je uveden popis, krátká historie a poselství organizace, 

fyzická adresa i otevírací hodiny, odkaz na webové stránky, e-mailový a telefonní 

kontakt. Dále lze na stránkách nalézt logo centra DOX, v poznámkách je na kaţdý 

měsíc zveřejňován kalendář akcí, na zeď jsou pravidelně posílány novinky. Jsou 

vytvářeny události pro aktuální výstavy i jednotlivé doprovodné programy, příleţitostně 

jsou zveřejňovány fotografie z vernisáţí a dalších akcí konaných v centru DOX. 

Fanoušci reagují jak na události, tak i fotografie a ostatní příspěvky centra DOX, 

výjimečně posílají i vlastní fotografie. 

Multimediální schopnosti internetu centrem DOX vyuţívány téměř nejsou – 

video ani audio soubory mezi běţné příspěvky rozhodně nepatří. Chybějí informace o 

moţnostech finanční podpory a příleţitostech pro dobrovolníky, rovněţ tiskové zprávy 

nejsou na Facebook umisťovány. Zcela nevyuţívané je diskusní fórum. 

Celkově jsou však stránky na Facebooku centrem DOX vyuţívány s úspěchem, 

vyuţíván je interaktivní potenciál tohoto média, fanoušci jsou při různých příleţitostech 

vyzýváni vyjádřit svůj názor, u událostí, které plánují navštívit, skutečně volí moţnost 

„zúčastním se“, do ojedinělých soutěţí se zapojují aktivně. Velmi dobře je rovněţ 

rozpoznána a vyuţita praxe značné části uţivatelů kontrolovat Facebook i několikrát 
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denně – jednotlivé doprovodné programy jsou obvykle poprvé oznámeny tři aţ čtyři 

dny předem a v předvečer nebo ráno v den konání události jsou potom znovu 

připomenuty. 

5.2.2.4.3 Komunikace na Twitteru 

Centrum DOX má zaloţený profil i na Twitteru. Toto sociální médium, 

vyznačující se délkou příspěvků omezených na 140 znaků, fungující jinak podobně jako 

Facebook, je však v Česku téměř nevyuţívané – centrum DOX zde následuje 

v současné době jen asi 1 200 fanoušků.
221

 Zejména z toho důvodu jsou na tuto síť 

pouze přeposílány odkazy na události předtím vytvořené na Facebooku.   

5.2.2.5 Word-of-mouth 

Word-of-mouth (WOM) je definováno jako „osobní komunikace zahrnující 

výměnu informací o produktu mezi cílovými zákazníky a sousedy, přáteli, příbuznými 

nebo kolegy“.
222

 Tim Hannagan upozorňuje, ţe „v neziskovém sektoru je osobní 

doporučení snad jedním z nejdůleţitějších způsobů, jímţ se vytváří image 

organizace“
223

, podle dalších autorů je dokonce „komunikace word-of-mouth v sektoru 

sluţeb důleţitější neţ reklama“.
224

  

Je prokázaným faktem, ţe nespokojení zákazníci svou negativní zkušenost 

sdělují více lidem s větším účinkem, neţ zákazníci, kteří byli se sluţbou spokojeni.
225

 

„Proto můţe negativní word-of-mouth významně redukovat vliv jiných forem 

komunikace, zatímco pozitivní word-of-mouth znamená, ţe lze ostatní komunikace 

zeslabit.“
226

 Nejúčinnějším způsobem dosaţení spontánně pozitivního WOM je 

pochopitelně co největší kvalita nabízených sluţeb v prostředí, kde se návštěvníci cítí 

příjemně.  

Vedle toho ovšem existují i způsoby, jak lze WOM cíleně posilovat nebo 

dokonce uměle vyvolávat, především s pomocí tzv. evangelist marketingu
227

 a viral 
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marketingu
228

. Tyto techniky centrum DOX aktivně vyuţívá zejména díky 

word-of-mouth marketingové strategii navrţené pro centrum DOX v roce 2009 v rámci 

spolupráce WOM marketingové agentury Outbreak a studentů VŠE.
229

  

Na svých webových stránkách v rubrice Propagujte nás centrum DOX své 

návštěvníky přímo vyzývá k šíření pozitivního word-of-mouth, coţ jímavým způsobem 

zdůvodňuje nedostatkem prostředků na masivní kampaně a touhou, aby se o centru 

DOX dozvědělo co nejvíce lidí, neboť jsou tu pro veřejnost. S působivou výzvou: „I na 

vás záleţí, zda centrum DOX toto těţké období přeţije!“ ţádá o šíření informací o 

centru DOX mezi přáteli, kolegy, v médiích, na webu, na školách, mezi turisty atd., o 

fanouškovství stránky centra DOX na Facebooku a její doporučování dalším přátelům, 

o zakoupení a nošení „placky“ s logem centra DOX a o celou řadu dalších více či méně 

realistických způsobů podpory.
230

  

5.2.3 Podpora prodeje  

„Podpora prodeje sestává z krátkodobých pobídek, které mají podpořit základní 

přínosy nabízené výrobkem či sluţbou, povzbudit nákup či prodej výrobku či 

sluţby.“
231

 Hlavním rozdílem oproti například reklamě je, ţe se snaţí „motivovat 

zákazníka k okamţitému nákupu“.
232

 Podpora prodeje galerie nebo muzea „můţe 

pomoci zaujmout nové návštěvníky, povzbudit k opakované návštěvě a povzbudit 

k nákupu v obchodě nebo stravovacím zařízení“.
233

 Mezi nástroje podpory prodeje v 

centru DOX patří komunikace v místě prodeje, členství v Klubu přátel, slevy a okrajově 

také pořádání soutěţí nebo loterií. 

5.2.3.1 Podpora na místě prodeje 

Podpora na místě prodeje (point of sale) zahrnuje „veškeré aktivity na místě 

skutečného rozhodování o nákupu“
234

 a pro muzea umístěná v centru města nebo jiné 
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turisticky atraktivní lokalitě můţe představovat důleţitou součást komunikace 

s potenciálními návštěvníky. Vzhledem k lokalitě centra DOX však není příliš 

pravděpodobné, ţe by bylo moţné tímto způsobem přesvědčit k návštěvě náhodné 

kolemjdoucí, a komunikace v místě prodeje se tak redukuje spíše na přivítání a bliţší 

informování jiţ rozhodnutých návštěvníků.  

Na fasádě budovy do ulice Osadní se nachází vţdy 5 plakátů k aktuálním 

výstavám, nahoře na věţi bývá navíc napnutá plachta, propagující vţdy největší výstavu 

(viz přílohu 32). Přímo na recepci centra DOX jsou potom umístěny letáky informující 

o aktuálních výstavách, vzdělávacích a rodinných programech a členství v Klubu přátel 

centra DOX.  

5.2.3.2 Členství v Klubu přátel centra DOX 

Mezi důleţité nástroje podpory prodeje muzeí a galerií patří kluby a společnosti 

přátel. Ačkoliv se pravidla i hlavní funkce členství v těchto klubech mohou od 

organizace k organizaci do značné míry lišit a ţádná obecně přijímaná definice 

neexistuje, podle Alixe Slatera všechna schémata členství a přátelství „sdílejí společný 

účel podporování hostitelské organizace“.
235

 Členská karta Klubu přátel centra DOX 

umoţňuje v podstatě neomezený přístup na výstavy, vernisáţe, komentované prohlídky, 

besedy a přednášky v centru DOX s 1 aţ 4 hosty (podle kategorie), platí jeden rok od 

zakoupení a není přenosná.
 236

 

Jak upozorňuje Fiona McLean, při definování hlavního účelu členského 

schématu je zřejmě „zásadní chybou pokoušet se směšovat odlišné cíle jako budování 

publika a generování příjmů“
237

, neboť „například generování příjmů by cílilo na osoby 

s vysokým disponibilním příjmem, coţ by mohlo být nekompatibilní s cílem budování 

publika.“
238

 Vhodným překlenutím tohoto rozporu můţe být (tak jako v případě centra 

DOX) nabídka z hlediska svých benefitů velmi podobných, ale odlišně propagovaných 

a zejména cenově odstupňovaných kategorií členství.  

                                                                                                                                               

s. 89. 
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Členství v Klubu přátel centra DOX je takto realizováno ve čtyřech různých 

kategoriích. První dvě z nich, Přítel a Rodina, jsou finančně dostupné i pro relativně 

méně majetné návštěvníky a jsou koncipovány a propagovány primárně jako 

předplacená permanentka na výstavy, doprovodné programy a vernisáţe centra DOX. 

Předplacení těchto kategorií se skutečně můţe oproti jednorázovým vstupenkám 

v případě velmi častého vyuţívání sluţeb nabízených v centru DOX vyplatit, coţ 

u potenciálních předplatitelů těchto kategorií představuje jednu z nejdůleţitějších 

motivací pro rozhodnutí o členství. 

Dvě základní kategorie, zaměřující se tak jako v centru DOX na jednotlivce a 

rodiny s dětmi, bývají v zahraničních muzeích doplněny cenově nejvýhodnější kategorií 

členství pro studenty.
239

 Centrum DOX nabízí se studentskou slevou pouze jednorázové 

vstupné, s jehoţ cenou nemůţe v současné době nejlevnější kategorie členství ani 

v nejmenším soutěţit, takţe ani ti studenti, kteří chodí do centra DOX na výstavy a 

doprovodné programy pravidelně, nemají dostatečně silnou motivaci stát se členy Klubu 

přátel. Dá se spekulovat, jestli se centrum DOX opomenutím této kategorie nepřipravuje 

o poměrně velkou skupinu potenciálních členů, zaručujících vyšší a v kaţdém případě 

stabilnější příjem, neţ jakým je jednorázové studentské vstupné při příleţitostných 

návštěvách centra DOX. 

Neil a Philip Kotler konstatují, ţe mnozí „muzejní podporovatelé z vyšších, ale 

dokonce i středních ekonomických tříd, bývají ochotní přispívat a darovat více, neţ 

kolik vyţaduje běţné členství“.
240

 Zejména z toho důvodu jsou mezi kategorie členství 

v Klubu přátel centra DOX zařazeny další dvě varianty, tedy Podporovatel a Patron. 

Tyto kategorie jsou určeny zejména pro majetnější osoby a především proto, ţe rozdíl 

mezi prvními dvěma a druhými dvěma kategoriemi z hlediska přidané hodnoty ani 

zdaleka neodpovídá rozdílu v jejich ceně
241

, jsou tyto kategorie propagovány spíše jako 

dobrovolná finanční podpora, dále odstupňovaná podle finančních moţností dárce. Tyto 

kategorie uţ se svým předplatitelům oproti jednorázovým vstupenkám nebo levnějším 

kategoriím členství vyplatit pochopitelně nemohou. 
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„Jako bonus mají všichni členové 10% slevu v kavárně a drţitelé karet 

Podporovatel a Patron mají navíc 10 % slevu v knihkupectví a design shopu.“
242

 Kromě 

toho mají členové oproti běţným návštěvníkům i některé další výhody, například při 

konání výstavy Chelsea Hotel: Přízraky bohémy obdrţeli všichni členové speciální, 

jinak neprodejný plakát k výstavě a čas od času jsou pro členy Klubu přátel pořádány 

jinak uzavřené akce. 

5.2.3.3 Slevy 

Snad nejklasičtějším způsobem podpory prodeje obecně jsou slevy, v případě 

muzeí a galerií tedy zejména slevy na vstupném.  

Centrum DOX vyuţívá cenovou diskriminaci na vstupném, která je obvyklá i u 

jiných kulturních institucí.
243

 Cenově zvýhodněné jsou také mezigenerační programy 

pro seniory s dětmi a slevy jsou poskytovány i na vzdělávací programy, např. ve 

školním roce 2010/2011 je pro školy nabízen balíček 3 + 1 vzdělávací program zdarma. 

Členové všech kategorií Klubu přátel centra DOX mají 10% slevu v kavárně, kategorie 

Podporovatel a Patron kromě toho i v knihkupectví a designshopu.  

Při některých příleţitostech jsou navíc pro fanoušky centra DOX na Facebooku 

oznamovány jednorázové, vţdy po jeden den platné slevy na vstupném. V prosinci 2009 

se konala akce „DOX Facebook Friday“, při níţ dostali fanoušci centra DOX na 

Facebooku 50% slevu na vstupném. Na Valentýna v roce 2010 měly vstup zcela zdarma 

partnerské dvojice, které se prokázaly jako fanoušci centra DOX na Facebooku; brzy 

poté se konala akce pro nezadané, při níţ měli fanoušci na Facebooku slevu na 

vstupném opět 50%.
244

 

5.2.3.4 Soutěže a loterie 

Podpora prodeje prostřednictvím soutěţí či loterií netvoří nijak podstatnou 

součást komunikačního mixu centra DOX. Ojedinělé soutěţe nebo loterie jsou pořádány 

příleţitostně aţ náhodně a oznamovány obvykle pouze na stránce centra DOX na 

                                                 

242
 DOX [online]. [cit. 2011-04-28]. Podpořte nás. Dostupné z WWW: 

<http://www.doxprague.org/cs/support-us>. 
243

 Slevy na vstupném zde mají studenti, děti od 12 let, senioři od 60 let, rodiny s dětmi a školy; zcela 

zdarma mají vstup děti do 12 let, hendikepovaní s doprovodem, drţitelé ZTP průkazů, novináři, drţitelé 

průkazu CIMAM, ICOM, AICA a pochopitelně členové Klubu přátel centra DOX. 
244

 Facebook [online]. [cit. 2011-04-28]. DOX. Dostupné z WWW: 

<http://www.facebook.com/DOXPrague.cz>. 



65 

Facebooku. V mnohých případech se jedná spíše neţ o klasickou podporu prodeje o 

způsob, jak přimět fanoušky centra DOX k aktivnější interakci. 

Kdyţ počet fanoušků centra DOX na Facebooku v dubnu 2010 dosáhl 6 666, byl 

vylosován 1 z nich, který vyhrál roční členství v Klubu přátel centra DOX. V době 

konání výstavy Jan Kaplický – Vlastní cestou rovněţ v roce 2010 bylo z fanoušků, kteří 

vloţili jakýkoliv smysluplný komentář pod příspěvek oznamující soutěţ, vylosováno 

50, kteří získali volnou vstupenku do centra DOX. 

V době konání výstavy Martin Parr: Assorted Cocktail v roce 2011 se na 

Facebooku odehrála spíše zábavná soutěţ, jejíţ hlavní výhrou (po správném 

zodpovězení otázky na téma výstavy) byl banán podepsaný Martinem Parrem, později 

při téţe výstavě byla rovněţ zejména na Facebooku oznámena jiţ reálnější soutěţ o 

fotografii nejkurióznějšího suvenýru s tematikou kosmonautiky, jejíţ hlavní výhrou 

byla fotografie Martina Parra podepsaná autorem, druhou a třetí cenou pak podepsaný 

katalog.
245

 

5.2.4 Přímý marketing  

„Přímý marketing představuje přímou komunikaci s pečlivě vybranými 

individuálními zákazníky s cílem získat okamţitou odezvu a vybudovat dlouhodobé 

vztahy se zákazníky.“
246

 „Kdyţ muzeum zůstává ve spojení se svými uţivateli, cítí se 

být do muzea osobně zapojeni a je pravděpodobnější, ţe se stanou loajálními 

uţivateli.“
247

 Centrum DOX přímo oslovuje své publikum poštou, e-mailem a 

prostřednictvím sociálních sítí.  

5.2.4.1 Direct mail 

Jedním z nejklasičtějších způsobů přímého kontaktování je direct mail, tedy 

pošta, kterou centrum DOX doposud vyuţívá pro zasílání papírových pozvánek na 

vernisáţe. Tento způsob je sice stále ještě vnímán jako nejserióznější, v dnešní době je 

ale také zdaleka nejdraţší. Z toho důvodu jsou touto cestou zvány pouze z hlediska dané 

výstavy a samotného centra DOX nejdůleţitější osoby a organizace. Papírové pozvánky 

jsou zasílány zejména lidem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravě výstavy, 
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partnerům výstavy, partnerům centra DOX a dalším pro centrum DOX důleţitým 

osobám mimo jiné z oblasti politiky a kultury (viz přílohu 33 a 34). 

5.2.4.2 E-mail marketing 

Dalším způsobem je e-mail, prostřednictvím něhoţ centrum DOX zasílá jak 

pozvánky na vernisáţe členům Klubu přátel centra DOX, tak i informace o nových 

výstavách všem ostatním pravidelným návštěvníkům, kteří se přihlásili k odběru 

novinek. Přihlásit se k odebírání bulletinu, zasílaného vţdy na začátku měsíce, lze 

nejsnáze na domovské stránce webových stránek centra DOX zadáním své e-mailové 

adresy do příslušné kolonky. 

5.2.4.3 Sociální sítě 

Mezi nejnovější a čím dál tím důleţitější varianty přímého marketingu můţeme 

zařadit i přímé oslovování publika prostřednictvím příspěvků pravidelně 

zveřejňovaných na internetových sociálních sítích.
248

 Centrum DOX pouţívá Facebook 

a Twitter, prostřednictvím nichţ bezprostředně oslovuje dohromady jiţ téměř 17 000 

(potenciálních) návštěvníků (viz předchozí kapitolu Public relations). 

5.2.5 Osobní prodej 

„Osobní prodej můţe být definován jako dvoustranná komunikace „tváří v tvář“, 

jejímţ obsahem je poskytování informací, předvádění, udrţování či budování 

dlouhodobých vztahů nebo přesvědčování určitých osob – příslušníků specifické části 

veřejnosti.“
249

 Jak uţ sám název napovídá, v osobním prodeji jde více neţ v ostatních 

nástrojích komunikačního mixu o dotaţení procesu informování a přesvědčování aţ do 

konce, tedy k realizaci samotného prodeje.  

„Veškerý personál, který vstupuje do kontaktu s veřejností, je také účastníkem 

prodeje, protoţe pomáhá vytvářet poptávku po určitých sluţbách.“
250

 Jak podotýká 

Fiona McLean, „v muzeích přicházejí návštěvníci do osobního kontaktu obvykle pouze 
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s kustody, prodavači v obchodě a obsluhou v kavárně, je proto důleţité, aby byli pečlivě 

vybíráni a efektivně školeni“.
251

 

Zaměstnanci centra DOX, kteří vstupují do kontaktu s návštěvníky, se nacházejí 

na recepci, v šatně a v jednotlivých výstavních místnostech. Jedná se v naprosté většině 

případů o velmi mladé osoby, pracující v centru DOX spíše dočasně, jejichţ neformální 

dojem je ještě umocněn jednoduchým stejnokrojem v podobě červených triček s bílým 

logem centra DOX. Tímto způsobem zaměstnanci v centru DOX dotvářejí přístupný a 

aktuální dojmem, jakým chce celá instituce působit, na druhé straně však mohou být 

vzhledem ke svému nízkému věku nezkušení, nedostatečně motivovaní a ve vypjatých 

situacích neprofesionální. Lidé, pracující v kavárně, v knihkupectví a designshopu jsou 

převáţně rovněţ osobami mladšího věku.  

5.2.6 Sponzorství 

Sponzorství, jakoţto poslední z nástrojů komunikačního mixu, „můţeme 

definovat jako investování peněz nebo jiných vkladů do aktivit, jeţ otevírají přístup ke 

komerčně vyuţitelnému potenciálu, spojenému s danou aktivitou.“
252

 Jedná se o 

oboustranně prospěšnou spolupráci, kdy „sponzor pomáhá sponzorovanému uskutečnit 

jeho projekt a sponzorovaný pomáhá sponzorovi naplnit jeho komunikační cíle“
253

, 

obvykle prostřednictvím vytvoření asociace mezi jeho značkou a určitou společensky 

pozitivně vnímanou událostí nebo institucí. „Sponzoring můţe mít podobu finanční, ale 

i naturální, v podobě poskytnutí produktů, vybavení nebo sluţeb“.
254

 

5.2.6.1 Centrum DOX jako sponzor 

Centrum DOX sponzorství jako nástroj vlastního komunikačního mixu aţ na 

výjimky nevyuţívá a ve vztahu sponzora a sponzorovaného stojí téměř vţdycky na 

straně sponzorované instituce. Zmíněné výjimky, kdy za sponzora můţeme povaţovat 

naopak centrum DOX, tvoří převáţně případy bezplatného poskytování velkorysých 

prostor galerie dalším organizacím pro konání výstavy nebo jiné kulturní akce. Tento 

typ spolupráce pojí centrum DOX například se Společností Jindřicha Chalupeckého, 

                                                 

251
 MCLEAN, Fiona. Marketing the Museum. London : Routledge, 1997. s. 144. 

„In museums the only personal contact that users have is usually with attendants or shop and café 

assistants, and so it is important that they are chosen carefully and are trained effectively.“ 
252

 PELSMACKER, Patrick De; GEUENS, Maggie; BERGH, Joeri Van den. Marketingová komunikace. 

Praha : Grada, 2003. s. 327. 
253

 Ibid: s. 327. 
254

 JOHNOVÁ, Radka; ČERNÁ, Jitka. Arts marketing : Marketing umění a kulturního dědictví. Praha : 

Oeconomica, 2007. s. 172. 



68 

která od roku 2009 pořádá výstavy doprovázející udílení Ceny Jindřicha Chalupeckého 

právě v prostorách centra DOX.
255

 Ţe jde o vztah oboustranně výhodný snad není třeba 

dlouze rozvádět – Společnost Jindřicha Chalupeckého má k dispozici atraktivní 

výstavní prostory v galerii se slušnou návštěvností, centrum DOX má zajištěn kvalitní i 

atraktivní výstavní program. 

5.2.6.2 Centrum DOX jako sponzorovaný 

Spojování muzeí a galerií s podnikatelským světem a velkými korporacemi bývá 

z řad mnohých teoretiků kultury kritizováno, neboť údajně „spojení s uměním „kupuje“ 

korporacím legitimitu, identitu a status, jeţ jejich vlastní produkt postrádá“.
256

 „Tato 

kritika však nic nezmění na skutečnosti, ţe „nová intimita“ mezi uměním a businessem 

je oboustranně prospěšná a v prostředí sniţující se veřejné podpory muzeím umoţňuje, 

aby realizovala četné projekty a akce, a tak byla pro veřejnost stále přitaţlivější.“
257

 

Také financování činnosti centra DOX, jakoţto soukromé instituce, se do značné 

míry opírá o sponzorství jak ze strany firem, tak i ze strany jednotlivců. Vzhledem 

k tomu, ţe většina potenciálních sponzorů má pro sponzoring vyhrazenou pevně 

stanovenou částku, „ţádosti o finanční prostředky se často odehrávají v konkurenčním 

prostředí“.
258

 Pro úspěch ţádosti o finanční podporu v soutěţi s ostatními muzei, 

galeriemi a dalšími kulturními a neziskovými institucemi je důleţitá zejména 

důvěryhodnost organizace, dobře zdůvodněná strategie pouţití příspěvků, publicita a 

pochopitelně co největší počet osob vystavených informaci o sponzorství.
259

 

Firemní sponzoři jednotlivých výstav i celého centra DOX mají na kaţdé 

placené reklamě centra DOX malé, ale viditelně umístěné jméno nebo logo, kromě toho 

si mohou za zvýhodněné ceny pronajímat prostory centra DOX pro vlastní akce a 

navštěvovat vernisáţe a VIP akce centra DOX.  

Sponzory celého centra DOX jsou Zdeněk Bakala, TECHO a.s., Premiant City 

Tour s.r.o. a Poster Infinity s.r.o.
260

 Někteří z těchto sponzorů poskytují jednoduše 
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finanční prostředky na provoz (např. Zdeněk Bakala), jiní centru DOX zdarma či za 

výhodné ceny poskytují důleţité sluţby (např. Poster Infinity s.r.o., nabízející tisk 

plakátů a dalších propagačních materiálů). Partnery jednotlivých výstav jsou zejména 

firmy z nejrůznějších odvětví, ale i vládní a neziskové instituce.  

Výstava  Sponzor 

Vítejte v kapitalismu! Španělská ambasáda 

Markus Huemer: Ani z nebe 

odpovědi nepadají 
Rakouské kulturní fórum v Praze 

Šlapetová, Rittstein –Manop, 

poslední první 
Galerie Zdeňka Sklenáře 

14 S Hlavní město Praha, Praţská teplárenská, a.s., 

Aaron Group, SAN, European Furniture Factory 

Douglas Gordon: Krev, pot, slzy AV MEDIA, a.s 

Cena Jindřicha Chalupeckého 2009 Ministerstvo kultury České republiky, The 

Foundation for a Civil Society, Trust for Mutual 

Understanding, Taprint, Meetfactory 

Chelsea Hotel: Přízraky bohémy Velvyslanectví USA 

Umění šachu Praţská šachová společnost 

AS1 Pivovar Herold Březnice a.s 

Jan Kaplický – Vlastní cestou DIRECT Pojišťovna, a.s., HAVEL & 

HOLÁSEK, s.r.o., Vitra koncept, s.r.o., Galerie 

Zdeňka Sklenáře, Mazda Motor ČR, CMC 

architects, a.s., Cigler Marani Architects, a.s., 

Resort Living s.r.o., LIGLASS, a.s 

Městské zásahy Praha 2010 Penta Investments Limited, o.s., Nadace české 

architektury, Copy General s.r.o., Easytalk, 

s.r.o., Ferona Thyssen Plastics, s.r.o 

Planeta Eden ARBOR VITAE, Poštovní spořitelna, Era, 

Hewlett-Packard s.r.o, Legia, spol. s r.o 

Metropolis Perfect catering s. r. o., freeSaM s. r. o 

Cena Jindřicha Chalupeckého 2010 Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, 

Městská část Praha 1, FDbus spol. s r.o., 

Benzina, s.r.o., Jinova, s.r.o., FERONA 

THYSSEN PLASTICS, s.r.o
261

 
Tab. 8 

„Specifickou formou je sponzoring ze strany médií“
262

, tedy mediální partnerství 

(viz předchozí kapitolu Public relations). „Sponzoři, a někdy i doplňkoví sponzoři, 

mohou dospět k rozhodnutí vypomoci s náklady na inzerci, pokud by podporovala jejich 

vlastní firemní inzerci.“
263

 To je mimo jiné případ společnosti Mazda Motor ČR, 
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jednoho ze sponzorů výstavy Jan Kaplický – Vlastní cestou, která si po dobu konání 

výstavy zaplatila reklamu Sklik na vyhledávači Seznam za účelem samostatné 

propagace svého sponzorského příspěvku.  

6. Analýza SWOT 

SWOT analýza je jednou ze základních metod situační marketingové analýzy. 

Vyuţívá se pro zhodnocení strategie a postavení organizace na trhu a tvoří ji „stručný 

seznam kritických faktorů úspěchu na daném trhu“
264

 s ohledem na aktivity konkurence 

a předjímané změny v prostředí. Slovo SWOT je akronym odvozený z počátečních 

písmen anglických výrazů pro silné stránky (strengths), slabé stránky (weaknesses), 

příleţitosti (opportunities) a hrozby (threats). 

6.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky se zařazují všechny „skutečnosti, které přinášejí výhody jak 

zákazníkům, tak firmě“.
265

  

 Největší soukromá česká galerie, jeden z největších výstavních prostorů pro 

současné umění vůbec.  

 Image kvalitní galerie mezi odbornou i širší veřejností.  

 Atraktivita nové galerie pro návštěvníky i podporovatele. 

 Několik zároveň konaných výstav. 

 Široké spektrum doprovodných programů. 

 Doplňkové sluţby v prostorách centra DOX, zejména kavárna. 

 Vzrůstající návštěvnost. 

 Profesionální management, profesionální marketing. 

 Dobrá dostupnost veřejnou dopravou. 

6.2 Slabé stránky 

Do slabých stránek „se zaznamenávají ty věci, které firma nedělá dobře, nebo ty, 

ve kterých si ostatní firmy vedou lépe.“
266

  

                                                                                                                                               

„Sometimes a sponsor, or even an additional sponsor, can be persuaded to help with advertising costs if it 

contributes towards their own corporate advertising.“  
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 Obecným problémem kulturních institucí je, ţe uspokojují vyšší potřeby, 

které nejsou ţivotně důleţité a jsou bez problémů odloţitelné. 

 Vzdálenost od centra města. 

 Ţádná parkovací místa vyhrazená pro návštěvníky. 

 Přílišná závislost na podpoře Zdeňka Bakaly, jakoţto zdaleka největším 

zdroji financování.  

 Zadluţenost centra DOX z minulých období. 

 Pokračující hospodaření se schodkem. 

6.3 Příležitosti 

Příleţitosti tvoří „ty skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe 

uspokojit zákazníky a přinést firmě úspěch“.
267

 V případě centra DOX, jakoţto instituce 

závisející ve svém financování ve větší míře neţ na samotných zákaznících na 

příspěvcích podporovatelů, grantech a dalších zdrojích, zařazuji do této kategorie i 

příleţitosti pro alternativní způsoby financování. 

 Diferenciace vstupného – niţší cenou podpořit návštěvnost ve všední dny, 

vyšší cenou ji regulovat o víkendech. 

 Rozšíření schématu členství v Klubu přátel o kategorii Student. 

 Větší vyuţívání nástrojů podpory prodeje na přímém komunikačním kanálu 

sociální sítě Facebook. 

 Kanál na Youtube. 

 Participace na praţské Muzejní noci. 

 Větší zapojení do společných projektů s dalšími českými i zahraničními 

kulturními institucemi. 

 Zapojení dobrovolníků. 

 Granty z Evropské unie. 

6.4 Hrozby 

Mezi hrozby pak můţeme zařadit „ty skutečnosti, trendy, události, které mohou 

sníţit poptávku nebo zapříčinit nespokojenost zákazníků“.
268

 V kontextu centra DOX 

zařazuji také hrozby týkající se financování a samotné existence. 
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 Obecně poměrně nízká návštěvnost muzeí a galerií. 

 Sníţení reálné kupní síly mezd méně zajištěných cílových skupin. 

 Jiţ existující přímá i nepřímá konkurence, jiné volnočasové aktivity. 

 Otevření nové galerie nebo kulturního centra. 

 Ukončení partnerství se Zdeňkem Bakalou, nedostatek nových sponzorů. 

 Neschopnost splácet stávající dluhy. 

 Nedosaţení vyrovnaného hospodaření, další zadluţování. 
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Závěr  

DOX Centrum současného umění se jakoţto nestátní soukromá instituce nemůţe 

při financování své činnosti spoléhat na automatickou podporu od města či státu. V 

důsledku toho je pak v souladu s klasickou koncepcí trţní ekonomické soutěţe nuceno 

vydobýt si své místo mezi obdobně zaměřenými institucemi a nabízet kvalitnější sluţby 

a lepší uspokojení potřeb všech zainteresovaných stran. Zvlášť proto, ţe nevyrábí ţádný 

hmotný produkt, a sluţby, které nabízí, uspokojují vyšší, specificky lidské potřeby, 

představují nástroje marketingové komunikace pro centrum DOX nejzákladnější 

prostředek odlišení a zabezpečení konkurenceschopnosti. Není proto nijak překvapivé, 

ţe se komunikační mix centra DOX, analyzovaný v mé práci, ukázal jako velmi 

kvalitní, profesionální, integrovaný, plně respektující nejnovější trendy v oblasti 

marketingu muzeí uváděné v odborné literatuře.  

Za zmínku stojí v kaţdém případě přímý marketing, realizovaný nejen 

tradičními způsoby, ale nově a především také prostřednictvím internetových sociálních 

sítí, které centrum DOX vyuţívá nejen k účelnému a ekonomickému oslovení osob, 

které o informace stojí, ale také k budování vztahů se stále rostoucí skupinou svých 

fanoušků.  

Z klasické reklamy vyuţívá centrum DOX zejména její regionálně cílené formy, 

tedy distribuci letáků a nízkorozpočtový výlep plakátů. V případě výstav s větším 

komerčním potenciálem bývají zapojeny i draţší varianty venkovní reklamy, jimiţ jsou 

citylighty a reklama v dopravních prostředcích. Inzerce v celostátních médiích je 

realizována téměř výhradně v rámci mediálního partnerství, ať uţ celého centra DOX, 

nebo uzavíraného pro jednotlivé projekty. Samozřejmostí je vysoká grafická a obsahová 

úroveň veškerých tištěných propagačních materiálů.  

Nejdůleţitějším nástrojem podpory prodeje je literaturou velmi doporučované, 

cenově odstupňované schéma členství v Klubu přátel, jehoţ výhodou je jak větší zisk, 

tak i zajištění pravidelných návštěvníků. Public relations jsou realizovány zejména 

v podobě media relations, jejichţ pokrytí i celostátními médii je velmi dobré. Kvalitní 

je i komunikace centra DOX na internetu. 

O úspěšnosti centra DOX při etablování se na české kulturní scéně, realizaci 

vytyčených cílů a jejich propagaci svědčí nejen rok od roku se zvyšující návštěvnost, 

ale také stále rostoucí počet sponzorů a podporovatelů, fanoušků na Facebooku i 
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zvyšující se dotace od Magistrátu hlavního města Prahy, jehoţ granty jsou udělovány 

mimo jiné i na základě kreditu ţádající instituce. 

Summary 

As a private institution, DOX Centre for Contemporary Art can not rely on state 

or city support for financing its activities. Consequently, and in accordance with the 

classical concept of economic market competition, it is forced to earn its place among 

similarly oriented institutions, and offer better service and also meet the needs of all 

stakeholders better than others. Especially because it does not produce any tangible 

products, and offers only services that satisfy higher human needs, the tools of 

marketing communications are the basic means of differentiation and ensuring 

competitiveness for DOX centre. It is thus not surprising that the promotional mix of 

DOX, analyzed in my work, proved to be very good, professional, integrated and fully 

respectful of the latest trends in museum marketing reported in the literature. DOX 

centre uses all aspects of the classic promotional mix, which is mainly advertising, 

public relations, sales promotion and direct marketing. 

The success of DOX centre in establishing itself on the Czech cultural scene, 

pursuing its goals and promotion is apparent not only from increasing attendance, but 

also from a growing number of sponsors and supporters, fans on Facebook and 

increasing subsidies from the Prague City Hall, which awards its grants based largely on 

the reputation of the applicant institution. 
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Tisková zpráva       11. 06. 2009 
 
Entropa Davida Černého v centru DOX 
 
„Dox je místem, kde nepředvídatelnost umění je hodnotou, jeţ umoţňuje 

nečekaný přínos. Dílo Entropa a 
její příběh je toho ideálním 
příkladem,“ říká Leoš Válka, 
ředitel Centra současného umění 
DOX, kde bude plastika Davida 
Černého vystavena od 12. června 
do 4. ledna 2010. 
 
Kontroverzně proslavené dílo, 
které sochař   vytvořil   u   
příleţitosti předsednictví České 
republiky v Radě Evropské unie v 
Bruselu, tak mohou konečně 
posoudit i čeští občané.  
 
Po dobu vystavení v centru DOX 

mohou diváci přímo na místě hlasovat, zda se jim Entropa líbí či nikoliv. Své 
názory mohou také vyjádřit na stránkách www.tyden.cz.  
 
Plastika, která provokujícím způsobem zobrazuje stereotypy spojované s 
jednotlivými zeměmi EU, vzbudila totiţ mnoho emocí a diskusí v Česku i ve 
světě. Pobouřila nejvíce Bulharsko, turecký záchod „představující“ tuto zemi 
musel být zakryt. 
 
Publikum se můţe těšit na celou řadu 
doprovodných akci. Kupříkladu se bude 
diskutovat o tom, co pro nás znamená Evropa. 
Dalším tématem bude propagace české kultury 
v zahraničí. Právě v tomto směru učinil David 
Černý pro Českou republiku mnoho. Dle 
britského listu The Guardian je plastika z 
marketingového hlediska neskutečně úspěšná - 
málokterému uměleckému dílu se podaří dostat 
do hlavních zpráv po celé Evropě!  
 
Černý mystifikoval dokonce i českou vládu, 
neboť plastiku vydával za práci 27 evropských 
umělců. Ve skutečnosti mu pomohli vytvořit 
neexistující weby fiktivních tvůrců především Krištof Kintera a Tomáš 
Pospiszyl. Černý se posléze omluvil a dodal: „Věděli jsme, ţe k odhalení 
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pravdy dojde. Ještě předtím jsme chtěli vědět, zda se Evropa dokáţe sama 
sobě zasmát. Na počátku ale byla otázka, co vlastně o Evropě víme.“ Plastika 
Entropa „paroduje společensky angaţované umění, které balancuje na hraně 
mezi rádoby kontroverzními útoky na národní charakter a nezávadnou 
výzdobou oficiálních prostor,“ nechal se slyšet autor. 

 
Partneři Centra DOX: Hlavní město Praha a TECHO, a.s. 
Mediální partner výstavy: časopis Týden  
Výstava vznikla za podpory Ministerstva kultury ČR. 
 
 
 

David Černý 
 

Ve své tvorbě vyuţívá David Černý groteskní 
nadsázky i mystifikace častěji, neboť je 

právem povaţuje za autentické prostředky 
(nejen) současného umění. Vzpomeňme třeba 
na vzrušení, které vyvolal Růţovým tankem – 

přemalováním vojenského tanku – památníku 
sovětské armádě v Praze na Smíchově, na 

růţovo (1991). Politicky motivovaná akce měla 
velký mediální dosah. Kontroverzně můţe být 

vnímán i Viselec (1996) v praţské Jilské ulici či 
Sv. Václav v pasáţi Lucerna (1999) obrácený 
hlavou dolů. Shovívavěji bylo přijato 10 obřích 

Miminek na Ţiţkovském televizním vysílači 
(2001). Sérii bronzových modelů z českých 

dějin Český betlém lze vidět v automobilovém 
muzeu ve Wolfsburgu. K Černého pracím patří 
interaktivní fontána v praţské Hergetově 

cihelně, autobusová zastávka v Liberci nebo 
hlavou přístupné zadky u praţské galerie Futura. Mnoho finančně náročných 

a provokujících děl však zůstává nerealizováno. 
 
A jak slavný sochař začínal? Studoval design a sochařství na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v Praze. S nezávislou scénou konce 80. let a začátku 
90. Let vytvářel instalace a performance, podílel se na aktivitách 

Bullshitfilmu. Tehdy vystavoval pod Stalinovým pomníkem a vytvořil Létající 
dolary pro Muzeum Andy Warhola v Medzilaborcích. Větší ohlas měla aţ jeho 
socha Kráčejícího trabanta na Staroměstském náměstí (1990). Rozbouřit 

veřejné mínění se pokusil i mystifikační akcí Den zabíjení v Madridu a v 
Londýně v rámci festivalu Edge 92. Po výstavě ve Špálově galerii roku 1993 

ţil dva roky v New Yorku (1994 - 1996). Vystavoval v galerii Ronadla 
Feldmana a účastnil se putovní výstavy Beyond Belief. Po návratu 
spolupracoval i s filmem. 
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Další výstavy v centru DOX 
 
Douglas Gordon: Krev, pot, slzy – do 27. září, obsáhlá přehlídka tvorby 
jednoho z nejrespektovanějších představitelů současného světového umění. 
 
Čtrnáct S - Čtrnáct umělců prezentuje čtrnáct témat ovlivňujících lidské 
vztahy, rodiny, společenství a systémy, která jsou formálně spojeny 
písmenem S. Výstava probíhá do 16. srpna 

 
DOXNANO – do 9. července, projekt představuje spolupráci umělců 
s vědeckými týmy a pracovišti v oblasti nových materiálových technologií a 
zároveň mapuje české umělce zabývající se novou vizuální uměleckou 
disciplínou nanoARTEM a ideovými koncepty nano. 
 
 
 

Kontakty 
 
 
Centrum současného umění DOX 

Adresa kanceláře 

Vojtěšská 8, 110 00 Praha 1 

Tel: +420 224 930 927 

E: media@doxprague.org 

 
Adresa výstavních prostor 

Poupětova 1a, 170 00 Praha 7 

www.doxprague.org 

 
Otevírací hodiny 

Po: 10 – 18 

Út: zavřeno 

St - Pá: 11 - 19 

So - Ne: 10 – 18 

 
Mediální servis: 

2media.cz, s.r.o. 

Terezie Kaslová 

E: terezie@2media.cz 

T: +420 603 551 372 

www.2media.cz 
Příloha 30 
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Příloha 34 

Seznam doposud uspořádaných výstav: 

 
2008: 

 Vítejte v kapitalismu! 

 Pode Bal: Briefs 

 

2009: 

 DOX & Holešovice: Místa v pohybu 

 Markus Huemer: Ani z nebe odpovědi nepadají 

 A 1234 – Výstava ateliérů katedry architektury VŠUP v Praze 

 Šlapetová, Rittstein –Manop, poslední první 

 14 S 

 Douglas Gordon: Krev, pot, slzy 

 DOX nano 

 Entropa: David Černý 

 AID – akceptace – intervence – destrukce 

 Moje Evropa 

 Zítřek začíná včera 
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 Cena Jindřicha Chalupeckého 2009 

 Společnou cestou I 

 Evidence zájmových osob StB 

 TONSPUR goes Praha 

 Julia Calfee: Chelsea Hotel zevnitř 

 Chelsea Hotel: Přízraky bohémy 

 

2010: 

 Společnou cestou II 

 František Matoušek: de Nimes 

 NY 24 

 Free culture 

 Pode Bal: Malík Urvi II 

 Artists Anonymous: Proces 

 Bezdomovci, s ručením neomezeným 

 Umění šachu 

 AS1 

 Jan Kaplický – Vlastní cestou 

 9 – Já, jako grafická designérka 

 Městské zásahy Praha 2010 

 Pavel Büchler – Marná práce 

 Pohled do archivu I 

 Budoucnost budoucnosti 

 Planeta Eden 

 Gilbert & George: Cesty 1972 -1992 

 Metropolis 

 Cena Jindřicha Chalupeckého 2010 

 Svět okamžiku 

 

2011 

 Petr Motyčka: Shoe Christ 

 Pohled do archivu II 

 Michal Cimala: Posun 

 Nina Beier, Jiří Kovanda, Marie Lund: Bob Dylan, Bob Dylan, Boba Dylana 

 Juan Garaizabal: Kostel v pohybu 

 Martin Parr: Assorted Cocktail 

 Control in Exile 

 Sladkost smrti: Pohled do Archivu III 

 BigMag – Jiné časopisy v Česku po roce 1989 

 Jirka Kolar: Williamsburg 

 Umíme se postavit na vlastní nohy 

 Petr Kvíčala: Sight-Specific 

 Blue Light Tonite 
Příloha 35 


