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Abstrakt 

Bakalářská práce Komunikační aktivity Rakouského kulturního fóra v Praze za 

období červen 2010 – květen 2011 představuje kulturní neziskovou organizaci a její 

činnosti, popisuje stručně historii, východiska fungování a organizační rámec včetně 

financování. Pojednává především o marketingové komunikaci instituce, a to s důrazem 

na interkulturní aspekty. Cílem této práce je zmapovat, jakými aktivitami přispívá 

Rakouské kulturní fórum v Praze (ŐKF) ke zprostředkování komplexního obrazu 

Rakouska a jeho kultury v České republice a jakým způsobem tyto aktivity prezentuje. 

Na základě ročního pozorování, deskripce a analýzy pomocí kritérií odborné literatury 

interpretuje bakalářská práce komunikační strategii, marketingový mix a nástroje 

komunikace. Tato část práce je i teoreticky zakotvena za pomoc odborné literatury. 

Praktická část práce hodnotí celkovou propagaci v souvislosti s utvářením image 

Rakouského kulturního fóra a se zacílením na zájmové skupiny. Nechybí ani 

sumarizace akcí za minulý rok a rozbory významnějších událostí či uvedení příkladů 

spolupráce a posouzení vyuţití významných jmen spojených s eventem. V poslední 

kapitole se nachází vyhodnocení průzkumu, který byl proveden u názorových vůdců a 

který podtrhuje subjektivní hodnocení autorky o činorodosti Rakouského kulturního 

fóra a nejednotném a chaotickém charakteru propagace instituce jako takové. Součástí 

práce je nástin doporučení k vylepšení. Práci doplňuje malý průzkum znalosti a vnímání 

image Rakouského kulturního fóra v Praze. 

 

 



   

Abstract 

The Communication Activities of the Austrian Cultural Forum in Prague from June 

2010 to May 2011 bachelor thesis presents the cultural non-profit organization and its 

activities, briefly describes its history, operation and organizational framework, 

including finances. The thesis addresses marketing communication emphasising cross-

cultural and institutional aspects. The aim of this work is to observe which activities of 

the Austrian Cultural Forum in Prague (OKF) contribute to providing a complex picture 

of Austria and its culture in the Czech Republic and how these activities are presented. 

Based on one year‘s observations, description and analysis using literature criteria the 

thesis outlines communication strategy, marketing mix and communication tools. The 

practical section assesses the overall promotion in regard to creating Austrian Cultural 

Forum‘s image and targeting particular interest groups. Furthermore, there is a summary 

of last year‗s events, major events‘ analysis or a list of cooperation examples and 

assessment of influential names associated with the events. The final chapter contains,  

survey evaluation that was conducted in opinion leaders and which underpins the 

author's subjective assessment of Austrian Cultural Forum‘s various activities and the 

disunited and chaotic nature of the institution‘s promotion as such. Finally, the work 

presents recommendations for improvement and a little research knowledge and 

perception of image of Austian Cultural Forum in Prague. 
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Úvod 

Záleţitosti kultury a komunikace institucí
1
 jsou mi velmi blízké a v současné době se 

jedná o stále častěji diskutovaná témata. Ačkoliv existuje i mnoho nadnárodních 

subjektů, které se mezikulturními specifiky zabývají, rozhodla jsem se analyzovat 

komunikační aktivity Rakouského kulturního fóra v Praze. Vedly mne k tomu záliba v 

německém jazyce, úzké vazby na Rakousko a také fakt, ţe Rakouské kulturní Fórum 

v Praze (dále jen RKF) navštěvuji uţ šest let. Definitivním podnětem byl i můj studijní 

pobyt ve Vídni, kde jsem měla moţnost dlouhodobě vstupovat do interakcí s rodilými 

mluvčími, coţ někdy vzdor mé dobré jazykové vybavenosti nebylo snadné a neobešlo 

se bez komplikací. Tehdy jsem si uvědomila, jak v praxi funguje rčení - Jiný kraj, jiný 

mrav. Co se ukázalo jako problém v běţné komunikaci a souţití s Rakušany obecně, 

jako by neexistovalo při návštěvě divadla, kina, tanečního vystoupení, koncertu. Po 

mém návratu do Čech jsem si uvědomila, ţe na poli kultury jsem mohla navázat 

kontakty v uvolněné atmosféře, snáz se socializovala a časem i pochopila některé 

odlišnosti mezi oběma národy. Nicméně jsem narazila i na řadu skrytých paralel, které 

právě RKF akcentovalo ve svém programu a pomohlo mi uvědomit si je. 

Z těchto důvodů se v první kapitole nejprve zabývám historickým a společensko-

politickým kontextem, který poznamenal vzájemné vztahy obou národů a jenţ přispěl 

ke vzniku různých negativních klišé a stereotypům. Také zde shrnuji nejvýznamnější 

instituce, které v Čechách působí a nějakým způsobem se zasazují o kooperaci mezi 

oběma zeměmi. 

Díky pravidelným návštěvám a postupnému pronikání do organizace, jsem RKF 

přestala vnímat jako uskupení dobrovolníků a pouhého zprostředkovatele kulturních 

záţitků, ale pokusila jsem se ho zasadit do širšího kontextu řízení s ohledem na cíle. 

Můj prvotní předpoklad byl ovlivněn mými nekritickými návštěvami eventů RKF. 

Znala jsem rakouskou lektorku, která působila jako externista a organizovala 

jednorázové akce, tedy jsem se domnívala, ţe takto RKF skutečně funguje – na bázi 

dobrovolnosti. Tento názor umocňoval fakt, ţe Fórum nemá ucelenou propagaci 

v médiích ani na webu a vůbec celý koncept na mě působil jako volné sdruţení umělců 

a nadšenců. 

                                                
1 Pojmy kultura, komunikace interkulturní/mezikulturní a institucionální komunikace jsou postupně 

vysvětleny v úvodu kapitoly 2, kdy se mi jeví jako logické je zakomponovat a odůvodnit jejich určující 

význam pro potřeby práce.  
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V druhé kapitole, Fungování Rakouského kulturního fóra v Praze, tedy nutně dochází 

k otázkám řízení a financování, coţ není moţné bez zakomponování instituce v právním 

řádu. Rovněţ se zde zabývám nejpůvodnějšími východisky pro vedení RKF, musím se 

odklonit od původní teze zaloţené na „dobrovolnosti― a začlenit i koncept kulturní 

politiky Rakouska.  

Východiskem pro mou práci byly otevřené zdroje a pozorování. Neomezila jsem svůj 

výzkum pouze na Prahu, ale navštívila jsem i Liberec, Jihlavu a Olomouc, kde RKF 

také působí a které jsou pro mě geograficky dobře dostupné z domova či z místa 

bydliště. Přiznávám, ţe nemalá část událostí a projektů byla spojena se jmény, které 

jsem nikdy neslyšela a musela jsem si před návštěvou nastudovat, o jaké osobnosti se 

jedná. Především ty z Vídeňského okruhu jsem si podrobně nastudovala, protoţe jsem 

k nim měla blízko a eventy mě lákalo o to více navštívit. Věděla jsem, ţe RKF je 

organizace, jeţ se pokouší o zlepšení vzájemných vztahů a zefektivnění dialogu na 

společenské bázi. Na základě pozorování však připouštím, ţe na RKF lze nahlíţet i 

z jiných hledisek a analyzovat ho pomocí odlišných kritérií, od kterých se ani já nemohu 

oprostit zcela, coţ také vysvětluji na začátku třetí kapitoly. Jsem nucena kriticky se 

zamyslet nad tím, co všechno RKF dělá a jakým způsobem akcentuje interkulturní či 

jinou marketingovou komunikaci. Protoţe zde docházím k závěru, ţe se nejedná ani tak 

o mezikulturní dialog obou národů, jako spíše o frontální působení této instituce na 

obyvatele České republiky, nevěnuji tak velkou pozornost interkulturnímu hledisku ani 

rozboru jednotlivých eventů a soustředím se více na samotnou komunikaci RKF 

navenek, tedy se soustředím na institucionální komunikaci. Proto identifikuji, popisuji a 

hodnotím marketingový mix a jeho konkrétní komunikační nástroje. Pro ilustraci 

připojuji i ukázky vybraných propagačních materiálů ve formě příloh.  

Metodu analýzy a deskripce volím i při posuzování marketingového mixu a konkrétních 

nástrojů marketingového mixu. Jde o písemnou analýzu SWOT, která však v této 

podobě není graficky rozdělena na silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby, ale je 

popsána tak, aby je postihla a zároveň čtenáři dávala logický smysl a neporušila 

systematičnost interpretace. 

Od původní myšlenky pouţít pro rozbor konkrétních propagačních činností 

kvantitativní obsahovou analýzu, jsem upustila, neboť jsem nemohla zaručit dostatečný 
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počet vzorků, se kterým jsem při stanovování tezí původně počítala. Stejně tak i pro její 

aplikaci na jednotlivé akce, protoţe by práce nedodrţela očekávaný rozsah.  

Naproti tomu se zabývám zmapováním integrity marketingové komunikace, její 

srozumitelností, vhodnou formu a obsahovou stránkou
2
 a v rámci nástrojů 

marketingového mixu podrobuji analýze mediálně nejúspěšnějšímu eventu, Praţským 

rozhovorům. V závěru práce zveřejňuji i průzkum, který byl proveden u primární cílové 

skupiny, názorových vůdců. Jednalo se především o 88 studentů a učitelů germanistiky 

či Rakouského gymnázia v Praze. Výsledky a podněty na základě vyhodnocení 

prezentuje čtvrtá kapitola. 

Bakalářská práce si klade za cíl zmapovat a teoreticky zakotvit fungování centra na 

základě informací z veřejně dostupných zdrojů a subjektivního ročního pozorování. 

Rovněţ se snaţí o teoretickou klasifikaci komunikačního modelu RKF a má také 

sumarizovat nevýznamnější aktivity RKF. Vzhledem k počtu událostí realizovaných za 

minulý rok je nejvýznamnější event rozeberán. Východiskem pro zpracování jsou 

především pozorování, deskripce, analýza, syntéza a interpretace. Práce si neklade 

ambice stanovit novou komunikační strategii RKF, nicméně na základě odborné 

literatury a osobní zkušenosti poskytuje příleţitostné návrhy pro zlepšení komunikace.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 DE PELSMACKER, Patrick ;  GEUENS, Maggie; VAN DEN BERGH, Joeri. Marketingová 

komunikace. Praha: Grada, 2003.  
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1. Úvod do Rakousko-českých vztahů 
 

V této kapitole se zabývám stručným přehledem vazeb Rakouské a České republiky, 

abych odůvodnila, proč se cítíme i dnes spjati se sousední zemí tak silně a připadá nám 

v mnoha směrech velmi blízká. Přehled jsem zpracovala převáţně podle publikace E. 

Reif a kol. 3.  

Jedním z kritérií je jistě geografická poloha, která dává podnět k prolínání obyvatelstva 

sama o sobě a i díky migraci existuje v češtině tolik slov německého původu. Dále mne 

bude zajímat historický kontext, především události, jeţ zanechaly stopy přetrvávající 

staletí, a současné dění na politicko-společenské scéně. 

Z historického pohledu byly Země koruny České významnější součástí Svaté říše 

římské, neţ Rakousko, kdyţ se staly po vymření Jagellonců a smrti Jiřího z Poděbrad 

součástí Habsburské monarchie roku 1526. Jiţ dávno předtím byly z obou stran snahy o 

propojení Rakouských a Českých zemí, připomeňme namátkou snahy Přemysla 

Otakara II., o připojení Rakouska sňatkovou politikou, které však nedošly naplnění.  

Koncem 16. století podnikly české stavy povstání proti habsburskému panovníkovi, 

který nebyl českými stavy přijat. Přičemţ náboţenský rozpor mezi katolickým králem a 

převáţně protestantskými stavy hrál podobně důleţitou roli, jako spor o pravomoci 

mezi panovníkem a stavy.  

Praţská defenestrace v roce 1618 odstartovala třicetiletou válku a české stavovské 

povstání bylo poraţeno a jeho vůdcové popraveni. České země byly rekatolizovány, 

coţ v pozdější době výrazně poznamenalo vztahy mezi oběma národy. Tento historický 

milník je u nás vnímán jako velmi důleţitý, protoţe byl pro-republikánskou a 

komunistickou propagandou spojen s naší národní hrdostí a je proto citlivým tématem i 

po staletích. Mnoho významných osobností tehdy nepřijalo poráţku stavovské věci a 

ani katolickou víru a emigrovalo. 

V roce 1781 byla sice vyhlášena náboţenská tolerance císařem Josefem II., avšak 

nadále probíhala germanizace českého území.  

                                                
3 REIF, Elisabeth, et al. Zwischen Konflikt und Annährung - Ein interdsiziplinäres Friedensprojekt zum 

Thema "Interkulturelle Kommunikation" mit Tschechien. Wien : Mandelsbaum, 2005.  

 

a KUNŠTÁT, Miroslav. Česko-rakouské paralely : sbliţování sousedů, které není přímočaré. In PICK, 

Otto - HANDL, Vladimír (eds.). Zahraniční politika České republiky 1993-2004. Úspěchy, problémy a 

perspektivy. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004.  
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Teprve v druhé polovině 18. století se začalo formovat České národní hnutí, které si 

časem získalo i politickou moc a vzniklé strany jak pro rakouské, tak i protirakouské, si 

vydobyly dílčí ústupky na Rakousko-Uhersku.  

V druhé polovině 19. století nastal v českých zemích významný hospodářský a kulturní 

rozvoj, avšak Češi si větší samostatnost nezískali i proto, ţe oproti Uherským politikům 

nebyli dostatečně důrazní. Zřejmě se na tom podílelo i to, ţe na hospodářském rozvoji 

se významně podílel tzv. německý ţivel, tedy v Českých zemích usazení obyvatelé 

hovořící německy. Tento druhý milník opět poznamenal špatné vztahy mezi oběma 

národy.  

Třetí zásah přišel s první světovou válkou. Po rozpadu habsburské monarchie se České 

země osamostatnily. Před začátkem druhé světové války bylo Rakousko připojeno k 

Německu a mnoho antinacisticky smýšlejících Rakušanů našlo nejprve útočiště v 

Čechách, i kdyţ jen dočasné. Nejvýraznější ranou pro souţití Rakušanů (potaţmo 

Böhmen) a Čechů byl odsun po druhé světové válce, který zpřetrhal vazby, jeţ se 

tvořili jiţ od 13. století. Čtyřicetileté odloučení, které má na svědomí Ţelezná opona, se 

na vztazích mezi Čechy a Rakušany, také jistě podepsalo, ač se dnes ještě nedá úplně 

jistě poznat jak. 

Současné společensko-politické vztahy utrpěly česko-rakouským vyrovnáním 

s Benešovými dekrety, výstavbou jaderné elektrárny Temelín a radaru v Brdech. 

Rovněţ Schengenský prostor a liberalizace trhu se nesetkala s kladným přijetím na 

rakouské straně. 

Protoţe jedním z nejdůleţitějších aktů na politickém poli je uzavírání dohod a 

význačné postavení zaujímají mezistátní návštěvy, zmínila bych poslední událost, které 

byla přikládána důleţitost. Jednalo se o setkání ministrů zahraničních věcí v roce 2009. 

Ačkoliv tehdejší ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg 

hovořil na tiskové konferenci po schůzce s ministrem zahraničních věcí Rakouské 

republiky Michaelem Spindelleggerem o nejvřelejších bilaterálních vztazích v historii, 

nelze nezmínit, ţe výše uvedené problémy nebyly dobře a dostatečně komunikovány.  

I v současné době chybí plán krizové komunikace a existence problémových témat 

nelze popřít. Nepanuje-li navíc shoda na  politicko-společenské platformě, o to více 

nabývá na důleţitosti spolupráce v oblastech jiných, méně konfliktních. Právě kultura, 

vzdělání a věda se jeví jako prostředek k navázání dialogu a uvolnění atmosféry. Toto 

si uvědomují mnohé i mimo oblast kultury působící instituce a podnikají kroky 
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podporující interkulturní dialog. Závěrem této kapitoly bych tedy jmenovala rakouské 

instituce působící v Čechách. 

- Rakouské velvyslanectví v Praze 

- Rakouské obchodní oddělení v Praze 

- Rakouská národní turistická centrála 

- COMPRESS Praha - Kontaktní kancelář města Vídně 

- Spolek Rakušanů v České republice (VÖT) 

- Österreich Institut Brno s.r.o. 

- Rakouské kulturní fórum v Praze4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Vše o Rakousku [online]. 2006 [cit. 2011-03-15]. Rakouské instituce v ČR. Dostupné z WWW: 

<http://vseorakousku.cz/titulni_strana/rakousky_katalog/rakouske_instituce_v_cr/>. 
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2. Fungování Rakouského kulturního fóra v Praze 
 

V této části práce se pokusím vysvětlit, jak nahlíţím na RKF, jak instituce působí a jaké 

hledisko budu při analýze aktivit RKF upřednostňovat. Pokusím se problém nejprve i 

teoreticky zakotvit a vysvětlit za pomocí odborné literatury. Přitom není moţné 

nedefinovat alespoň stručně pojmy jako kultura, interkulturní komunikace a 

interkulturní marketing a vysvětlit, proč právě tato dvě kritéria v práci zdůrazňuji. 

2.1. Kultura, komunikace, interkulturní komunikace 
v kontextu fungování RKF 

 

- RKF  jako reprezentant rakouské kultury v České republice 

 

Jelikoţ základním pojmem, se kterým jsem jiţ v úvodu operovala, je právě kultura, 

nelze nezmínit, jakým způsobem k ní přistupuji. Existuje celá řada definic kultury. Pro 

co nejkomplexnější obraz nám poslouţí:   

 

„Kultura je dnes v širším pojetí nejčastěji chápána jako všechny materiální i duchovní 

produkty, hodnoty a zvyky vytvořené člověkem. Během historického vývoje se kultura 

předává a utváří z generace na generaci.―5  

 

Vlivem sociálního prostředí, je částečně zděděna a částečně osvojena a naučena. Takto 

pojímanou kulturu uvaţuje i G. Hofstede a označuje ji mentálním programem, který 

odlišuje příslušníky skupiny jedné od příslušníků skupiny jiné. 6  

 

Základním přístupem při pozorování a východiskem pro zpracování práce tedy je, ţe 

rakouská a česká společnost je historicky i kulturně propojena, avšak stále se jedná o 

jinou kulturu.  

 

- RKF jako přenosové médium interkulturní komunikace 

 

                                                
5 SVĚTLÍK, Jaroslav. Interkulturní marketing a komunikace v zemích EU. 1. vyd., Zlín: Univerzita 

Tomáše Bati, 2001. s. 20-21 

 
6 HOFSTEDE, Geert. Kultury a organizace : software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její 

důleţitost pro přeţití. Praha : Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, 1999. s. 205 



  9 

 

   

V dnešním neustále se měnícím a propojujícím se světě roste potřeba komunikace a 

porozumění mezi národy. Ke střetávání se s různými kulturami dochází stále častěji a 

přináší nám jednak mnoho pozitivního jako poznání, obohacení, nové nápady a jednak 

mnoho problematického, např. kvůli odlišnému jazyku a způsobu jednání. Navíc 

existuje mnoţství společných problémů, jejichţ řešení si ţádá pochopení a akceptování 

rozdílů vyplývajících z kulturní příslušnosti. Také vyţaduje i kooperaci a vyřešení 

společnými silami. Některé konflikty mezi národy jsou historicky podmíněny a 

základním klíčem k úspěšné strategii je interkulturní komunikace
7
. Neţ se budu zabývat 

tímto typem komunikace, neobejdu se bez elementární definice komunikace jako 

takové. 

 

Komunikace je podle teoretika McQuaila:,,Proces vyjádření či přenos sdělení mezi 

lidmi, čímž vzrůstá míra jejich stejnosti a sdílení.“8  

 

Nejdůleţitějšími prvky komunikace jsou míra odezvy nebo zpětné vazby a míra, jeţ 

klasifikuje komunikační vztah za společenský. V současné době díky moderním médiím 

klesá právě druhé hledisko, protoţe moderní komunikace je vytrţena ze společenského 

kontextu.  

V této  práci nám postačí základní pojetí komunikačního modelu dle McLuhana9, kdy 

sdělení komunikátor předává kanálem příjemcům a pro konkretizaci a bliţší vymezení 

pouţiji i McQuailovy čtyři modely komunikace.  Právě ty nabývají na významu při 

hodnocení interkulturní komunikace RKF. 

Přenosový, někdy také propagační, model se soustředí na význam a jeho šíření, přičemţ 

příjemce se zde zapojuje do kognitivního procesu. Tento model má primárně informační 

či druhotně propagační účel. Pokud bychom se zamysleli nad základními aktivitami 

RKF, nutně bychom přiřadili některé z aktivit právě k tomuto typu komunikace a 

obecně i jeho celou komunikační strategii. Nicméně i další komunikační modely nelze 

                                                                                                                                          
 
7 Pojem interkulturní komunikace povaţuji za ekvivalentní pojmu mezikulturní komunikace z důvodu 

standardního synonymního uţití pojmů interkulturní a kulturní marketing. Rozdílné pojetí  cultural/cross-

cultural a inrercultural např. Kaynak E., Herbig B. neuvaţuji. 

 
8
 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. s. 568 

 
9 McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím, Extenze člověka. Praha : Odeon, 1991. 348 s. ISBN 80-

207-0296-2 
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opomenout. I ty jsou, ač ne na první pohled, také formou, kterou bychom u RKF mohli 

místy identifikovat. Druhý komunikační model, rituálový neboli výrazový, se pouţívá 

především pro umění a zábavu a nezřídka se vyuţívá jako nástroj proti nadvládě médií. 

Tento model vyuţívají některé konkrétní eventy. Třetí, propagační model se snaţí 

přilákat publikum z důvodu prestiţe či příjmu. Poslední příjmový model je typický tím, 

ţe sdělení není chápáno tak, jak bylo vyjádřeno. Podstatou je a snaha přisuzovat a 

konstruovat význam do blízkosti příjemce. 10 

 

Teprve nyní  se můţeme objasnit jeden ze dvou klíčových pojmů, který vysvětluje můj 

subjektivní postup při analýze komunikačních aktivit RKF. 

 

  „Interkulturní komunikace je komunikace mezi příslušníky více kultur a spočívá v 

dobré znalosti kultury, zejména kulturních odlišností, které mohou sice nenápadně, 

avšak o to důrazněji ovlivnit celý proces vzájemné komunikace. Podmínkou uvědomění 

si kulturních rozdílů je však i dokonalá znalost sebe sama, tedy kultury vlastní.― 11   

 

„Interkulturní komunikace by mohla být definována doslova jako komunikace mezi 

jedinci nebo skupinami různých kultur.―12   

 

V našem případě jde tedy o komunikaci mezi Rakušany a Čechy, mezi Republikou 

Rakousko a Českou republikou. 13 

 

 Jakkoliv nemůţeme odmyslet kultivační roli RKF, výchovnou atp., musíme si 

uvědomit, ţe RKF se především zaměřuje na šíření a přiblíţení či přenesení rakouské 

                                                
10 NOVÝ, Ivan a kol. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání, 1. vyd. Praha: Management press,  

1999. s. 7 

 
11 McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím, Extenze člověka. Praha : Odeon, 1991. s. 320 

 
12 KAYNAK, E.; HERBIG, P. Cross-cultural and intercultural communication [online]. [s.l.] : [s.n.], 2009 

[cit. 2011-03-25].  

Dostupné z WWW: 

<http://books.google.cz/books?id=uqlaJHhIwSIC&printsec=frontcover&dq=cultural+marketing&hl=cs&

ei=pUC4TbLJHsn0sgah9r3rAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDEQ6AEwAA#

v=onepage&q&f=false>. 

 

 
13 Pro potřeby práce pouţívám kromě oficiálních názvů Republika Rakousko a Rakouská republika 

(Republik Ősterreich) a Česká republika i označení Rakousko a označení Česko. 
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kultury do České republiky. Ráda bych zdůraznila, ţe tento aspekt povaţuji na základě 

pozorování za zásadní, ohnisko zájmu mé bakalářské práce leţí zde a ačkoliv si 

uvědomuji neoddělitelnou propojenost s jinými typy marketingové komunikace, bude 

mne v práci zajímat především marketing interkulturní a institucionální. Tyto pojmy 

bych následně vysvětlila a objasnila, proč je není moţné odmyslet od ostatních typů 

marketingové komunikace. 

 

2.2. Interkulturní, sociální, institucionální marketingová 
komunikace a marketing cestovního ruchu v kontextu 
fungování RKF 

 

„Marketing přijímající a respektující existenci kulturních odlišností definujme jako 

interkulturní marketing. Vychází z předpokladu, ţe kultura ovlivňuje nákupní chování 

jednotlivců či domácností, stejně jako způsob uţití produktu. Interkulturní marketing je 

trvalý proces přizpůsobování marketingových programů cílovým národním či 

regionálním trhům.―14  

Protoţe RKF úzce spolupůsobí s Velvyslanectvím Rakouské republiky v Praze, musíme 

tuto skutečnost vnímat v kontextu  působení této vládní instituce a s vytyčenými cíli, jeţ 

se snaţí dosáhnout. „ Cílem interkulturní komunikace a marketingu není jen výměna 

informací, ale především získání si příjemce sdělení a dosaţení pozitivní zpětné 

reakce.― 15  Jak je moţné odvodit z obecných cílů starších kulturních Konceptů, v našem 

případě tedy jde o pozitivní vnímání obrazu Rakouska v České republice.16 

 

Definici interkulturního marketingu bych ještě podpořila zasazením do kontextu se 

sociálním marketingem, který by mu mohl být nadřazen a nemohu ho při zpracovávání 

zcela vyloučit.  

 

Sociální marketing je jednou z disciplín marketingu, která byla vyvinuta počátkem  

                                                
14 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing pro evropský trh, 1. vyd., Praha: Grada Publishing,  2003. s. 34  

 
15 Tamtéţ.  

 

 
16 Das Aussenministerium : Welweit sind Sie da [online]. 2001 [cit. 2011-04-22].  

Dostupné z WWW: <http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/auslandskultur/die-

oesterreichische-auslandskulturpolitik.html>. 
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70. let. Jde o úsilí zaměřené především na ovlivňování chování, které povede ke 

zlepšení zdraví, prevenci úrazů, ochraně ţivotního prostředí a přispívání ke kontinuitě 

komunit.
17

  Jedním z taktických nástrojů sociálního marketingu, které např. Kotler se 

Zaltmanem pouţívají, je marketingový mix, jemuţ se podrobněji budu věnovat později 

a pokusím se podle něj i zhodnotit RKF.  

 

Vzhledem k aktivitám, které vyvíjelo RKF a jeţ např. podporovaly alpský turismus, je 

třeba velmi stručně zmínit, ţe činnost RKF je spojena s marketingem cestovního ruchu. 

 „Cestovní ruch je forma uspokojování potřeb rekreace, kultury a léčení a zpravidla se 

uskutečňuje ve volném čase a mimo místa obvyklého bydliště. Člověk nepociťuje 

potřebu cestovního ruchu jako takového, ale pociťuje konkrétní potřeby, např. potřebu 

poznávání, odpočinku, úniku před stresem, sportovního nebo kulturního vyţití, které je 

moţné uspokojit právě účastí na cestovním ruchu. Cestovní ruch má mnohá specifika, 

z nichţ je moţné uspokojit právě účastí na cestovním ruchu. Marketing cestovního 

ruchu má mnohá specifika, z nichţ je nutno vycházet při aplikaci marketingu.―
18

 

 RKF funguje také jako informační centrum, tedy účelové zařízení poskytující 

informace a případně i sluţby ze všech oblastí souvisejících s cestovním ruchem pro 

potřeby návštěvníků i rezidentů.  

 

Na závěr musím definovat i nejdůleţitější marketingovou komunikaci - institucionální 

(firemní, korporátní) komunikaci. „Ta slouţí k podpoře image a značky firmy, ke 

zvýšení hodnoty firmy v očích veřejnosti. Východiskem je korporátní (firemní) identita, 

coţ je jakýsi soubor specifických schopností, vlastností a jevů, jeţ utvářejí firmu a 

odlišují ji od ostatních subjektů. Jde o komplexní komunikaci a obraz firmy navenek. Je 

utvářen na základě filozofie, historie i současnosti, ovlivněn vizí a posláním.― 19 

 

                                                
17 KOTLER, Philip; ROBERTO, Ned; LEE, Nancy. Social Marketing : Improving the Quality of Life. 

2nd ed. Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, 2002 

 
18 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. Marketing 

neziskových organizací, s. 188  

 
19 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. Marketing 

neziskových organizací, s. 188  
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Protoţe jsem nyní vysvětlila, o jaká teoretická východiska se budu opírat, uvedu nyní 

základní prvek organizace, tj. zřízení RKF, východiska, o která se opírá. Dále se budu 

ptát, odkud bere organizace prostředky a teprve poté se budu zabývat jednotlivými 

úkoly Fóra. 

2.3. Zřízení a poslání RKF 

 

Pod názvem Rakouské kulturní fórum v Praze se fakticky skrývá kulturní oddělení 

Velvyslanectví Republiky Rakousko v Praze, tedy odnoţ vládní instituce.  Pomyslný 

„most― spolupráce mezi Čechy a Rakušany funguje od roku 1996 a disponuje vlastními 

prostory na Jungmannově náměstí 18 v Praze 1. 20  

 

Při běţných návštěvách RKF si nelze všimnout, ţe jde o vládní instituci. Nikde není 

moţné zahlédnout logo či jiné označení. Domnívala jsem se, ţe logo Spolkového 

ministerstva na webových stránkách je zde pouze proto, ţe je jedním z podporovatelů. 

Toto mě vedlo ptát se, jaké je tedy poslání RKF, pakliţe ho zřizuje vládní subjekt. Je 

někde zakotvena vize RKF? 

 

Koncept a organizaci mezinárodní kulturní politiky navrhuje právě rakouské Spolkové 

ministerstvo pro evropské a mezinárodní záleţitosti Rakouské republiky. Jednou 

z ústředních institucí a zastupitelských úřadů jsou kulturní fóra, jeţ pomáhají poznat, 

přenést a šířit rakouskou kulturu do lokálních podmínek dané země či oblasti.  

 

Po celém světě najdeme síť spolupracujících partnerských organizací, univerzit, muzeí, 

divadel, knihoven, galerií či pořadatelů festivalů, které rozvíjejí a realizují společné 

projekty s Rakouským kulturním fórem v Praze.21  

 

Síť instututů čítá nyní na 30 center, a to v Bělehradě, Berlíně, Bernu, Budapešti, 

Bukurešti, Bruselu, Istanbulu, Káhiře, Kyjevě, Krakově, Lublani, Londýně, Madridu, 

Miláně, Mexiku, Moskvě, Novém Dillí, New Yorku, Ottawě, Paříţi, Pekingu, 

                                                
20 Das Aussenministerium [online]. 2000 [cit. 2011-02-20]. Co je naším cílem?. Dostupné z WWW: 

<http://www.bmeia.gv.at/cz/kultura/praze/kulturni-forum/cile-a-ukoly.html>. 
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Bratislavě, Římu, Teheránu, Tel Avivu, Tokiu, Varšavě, Washingtonu, Záhřebu22 a od 

roku 1993 také v Praze.  

Protoţe docházím ke zjištění, ţe organizace RKF není dobrovolnickým sdruţením, 

pokusím se vysvětlit, z jakého dokumentu vyplývá jeho poslání. Je přitom důleţité 

podívat se na kulturní fóra Republiky Rakouska globálně a zakomponovat i celkovou 

strategii rakouské zahraniční kulturní politiky, z níţ pak jsou odvozeny cíle a úkoly 

RKF.  

2.4. Rakouská zahraniční kulturní politika a její principy 

 

Rakouská zahraniční politika podporuje aktivní rozvoj mezinárodní kulturní politiky 

podle „Zahraničního kulturního konceptu"23 (dále jen Koncept), v němţ byly v roce 

2001 formulovány obecné i konkrétní cíle a definovány postupy v jejich dosahování.   

 

Z Konceptu plyne hlavní závazek, tj. ţe kulturu je třeba vnímat v přímé souvislosti 

s evropskou integrací a pomocí kulturního dialogu prohlubovat mezinárodní vztahy.  

Dokument staví myšlenku „evropanství― a občanské pospolitosti nejen na politickém a 

ekonomickém, ale i na kulturním pilíři: 

 

,,Síla Evropy spočívá v její kulturní rozmanitosti. Komunita, která se opírá výhradně o 

politiku a ekonomiku, nemůţe získat ani nadšení pro Evropu, ani pro evropskou 

veřejnost a dokonce nemůţe ani vytvořit skutečně demokratickou Evropu. Je naším 

společným zájmem získat sousední země jako spojence při budování kulturního 

prostoru ve střední Evropě a šířit rakouskou kulturu.― 24  

                                                
22 Informace o  Fórech čerpány z portálu Das Aussenministerium [online]. 1994 [cit. 2011-03-09]. 

Österreichische Vertretungsbehörden.  

Dostupné z WWW: 

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/auslandskultur/kulturforen.html> a z otevřených 

zdrojů Rakouského kulturního fóra v Praze. 
 
23 "Auslandskulturkonzept― přeloţeno volně jako Zahraniční kulturní koncept, dále pouţito pouze jako 

Koncept. 

 
24 Zuzana Kabelková, autorský překlad výroční zprávy Spolkového ministerstva zahraničních věcí 

Rakouské republiky - Das Aussenministerium [online]. 1994 [cit. 2011-03-09]. Österreichische 

Vertretungsbehörden.  

Dostupné z WWW:<http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/auslandskultur/die-

oesterreichische-auslandskulturpolitik.html>. 

 

 

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/auslandskultur/kulturforen.html
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Je patrné, ţe principy zahraniční politiky se obecně koncipují rozhodně proevropsky. I 

z toho důvodu můţeme interpretovat, ţe hlavní sférou působení pro kulturu nejsou ani 

tak mimoevropské země, jakoţto cíleně vybrané evropské destinace, čemuţ odpovídá i 

lokalizace Rakouských kulturních fór.  Zvláštní místo navíc zaujímá středoevropský 

prostor, kde můţeme očekávat, ţe tomu budou odpovídat i zvýšená koncentrace Fór a 

rozmanitější, propracovanější a pravidelnější aktivity. 

Jako další významnou regionální oblast k navázání kulturního dialogu definuje Koncept 

Jiţní a Východní Evropu. Posílením a stabilizací současné občanské společnosti by 

mělo dojít ke zlepšení vztahů v konkrétní podobě a výhledově by se tyto země 

intenzivně integrovat do evropských struktur i na politickém poli. 

 

Cíle Konceptu realizují velvyslanectví a konzuláty, Rakouská kulturní fóra a knihovny, 

oficiální jazyková zařízení a instituce, speciální úřady ve Washingtonu, Lvově a 

Sarajevu a kulturní projekty vedené pod záštitou rakouské vlády. Můţeme tedy říci, ţe 

nelze o jednorázové a nahodilé aktivity, nýbrţ o propracovanou strukturu, ve které i 

Rakouské kulturní fórum v Praze má své místo. Fórum se orientuje na kulturní akce, 

knihovnické sluţby, projekty a jazykovou přípravu.  

 

Při práci na této kapitole jsem tedy zjistila, ţe RKF není organizací nahodile pracujících 

dobrovolníků, ale ţe se jeho chod odvíjí především od zřizovatele, Spolkového 

ministerstva zahraničních věcí Rakouské republiky, a má jasně definovanou koncepci. 

Podívám se nyní konkrétně, jaké cíle a úkoly si Fórum vytyčilo a k jakým úkolům se 

veřejně hlásí. 
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2.5. Cíle a úkoly RKF 

 

Neţ se budu věnovat konkrétním cílům a úkolům a určím oblasti působení RKF, 

zmínila bych důleţité mezníky historického vývoje a obecně vypíši kooperující 

organizace. 

 

Rakouské vyslanectví vyvíjelo svou činnost od roku 1980 a bylo vedeno novinářem 

Willym Lorenzem. Kulturní sekce se samostatně vyčlenila aţ roku 1991 a samostatné 

kulturní oddělení vedl Valentina Inzko. RKF  začalo působit jako Rakouský kulturní 

institut jiţ roku 1993. Od roku 1996 získalo vlastní prostory a snaţí se neomezovat svoji 

činnost jen na Prahu, ale působí i mimo region hlavního města.
25

 

 

Po celé zemi existuje síť spolupracujících partnerských organizací: univerzit, muzeí, 

galerií, orchestrů či pořadatelů festivalů, s nimiţ se - ať uţ z iniciativy Rakouského 

kulturního fóra či z jejich vlastního podnětu - rozvíjejí a realizují společné projekty, 

např. AKTION Rakousko – Česká republika, Dny rakouské kultury či Praţské 

rozhovory
26

, které se jiţ konaly jak ve větších městech, tak i v menších střediscích. 

V současné době patří k nejvýznamnějším aktivitám „Praţské rozhovory―, které mají 

propojit Prahou a Vídní a navázat debatu i mezi oběma hlavními městy.  

Rakouské kulturní fórum samo či z vlastního podnětu jednotlivců a institucí rozvíjí a 

realizuje společné projekty podporující ucelenou filozofii propagace rakouské kultury. 27 

 

Co si tedy konkrétně pod onou filozofií, posláním či cílem představit? 

 

„Rakouské kulturní fórum v Praze chce v rámci různorodých úkolů Velvyslanectví 

Republiky Rakousko v České republice přispívat ke zprostředkování komplexního a 

pravdivého obrazu Rakouska a jeho kulturního bohatství, jeho výsledků na poli kultury 

jako:  

                                                
25 Das Aussenministerium [online]. 2000 [cit. 2011-02-20].  

Dostupné z WWW: <http://www.bmeia.gv.at/cz/kultura/praze/kulturni-forum/historie.html>. 

 
26 Viz třetí kapitola. 
27 Zpracováno z materiálů Spolkového ministerstva zahraničí Republiky Rakousko dostupných z Das 

Aussenministerium [online]. 1994 [cit. 2011-03-09]. Österreichische Vertretungsbehörden. 

Dostupné z WWW: 

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/auslandskultur/kulturforen.html> 

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/auslandskultur/kulturforen.html
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- výtvarného umění, designu a architektury, 

- hudby a literatury, 

- činohry i hudebního divadla, filmu a nových médií, 

- ale i všech ostatních umělecky ztvárněných výpovědí,  

- jakoţ i jeho obraz na poli vědy a výzkumu,  

- vzdělávání, dalšího vzdělávání,  

- publicistiky, 

- kultury stolování, 

- všech oblastí moderního ţivota. 

 

Úkolem Rakouského kulturního fóra v Praze je seznámit českou veřejnost s rakouským 

uměním a vědou a podpořit uměleckou a vědeckou výměnu mezi Rakouskem a Českou 

republikou. K tomuto účelu pořádá RKF ročně asi 250 akcí ze zmíněných oblastí. 

Vzhledem k tomu, ţe Rakouské kulturní fórum usiluje o to fungovat jako jakýsi most 

mezi ČR a Rakouskem, snaţí se do svých aktivit zapojit i české partnery.― 28 

 

RKF spolupracuje s EUNIC Česká republika. Jedná se o pobočku Eropean Union 

National Institutes for Culture, tedy sdruţení institucí jednotlivých členských států 

EU.
29

 Na základě pozorování a návštěv jsem zjistila, ţe dále kooperuje např. 

s Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, Národní galerií, Rakouským 

institutem v Brně, Praţským literárním domem  a galeriemi po celé ČR. 

 

2.6. Organizační struktura RKF v kontextu financování a 
právní úpravy ČR 

 

Určujícím kritériem pro kaţdou instituci je organizační a finanční stránka fungování. Při 

svých návštěvách RKF jsem vycházela nejprve z předpokladu, ţe financování Fóra se 

děje prostřednictvím grantů a sponzoringu. Pro jasné vymezení organizační a finanční 

                                                                                                                                          
 
28 Das Aussenministerium [online]. 2000 [cit. 2011-02-20].  

Dostupné z WWW: <http://www.bmeia.gv.at/cz/kultura/praze/kulturni-forum/cile-a-ukoly.html>. 

 
29 EUNIC [online]. 2011 [cit. 2011-05-16]. Dostupné z WWW: <http://www.eunic-

online.eu/czechrepublic>. 
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stránky Fóra budu nejprve vycházet z právní úpravy, která umoţňuje jeho zřízení a 

zakotvení do Právního řádu České republiky. 

 

V České republice rozlišujeme dva typy organizací dle zaměření na zisk. 
30

 Můţeme je 

rozlišit na komerční, jeţ zisky generují, a na nepodnikatelské nekomerční subjekty, jeţ 

získávají prostředky na rozpočtovém a příspěvkovém principu.  

Druhý typ organizací můţeme navíc rozdělit na ty, které si získávají finance pro svou 

činnost především ze státního rozpočtu (např. úřady a organizace poskytující sociální 

sluţby, kulturní a jiné volnočasové vyţití) a na ty, které čerpají peníze pouze z různých 

grantů a dotací a disponují tím pádem i velkou mírou nezávislosti – jsou to tzv. nevládní 

neziskové organizace.   

 

„Neziskové organizace jsou vymezeny jako organizace nevytvářející zisk přerozdělení 

mezi jeho vlastníky, správce nebo zakladatele. Mohou zisk vytvořit, ale musí ho zase 

vloţit zpět k rozvoji organizace a plnění jejích cílů.―31 

 

RKF je tedy neziskovou rozpočtovou organizací. Negeneruje ţádné zisky, nevykazuje 

příjmy. Odkud tedy bere prostředky k hospodaření? Finanční prostředky poskytuje 

Spolkové ministerstvo pro evropské a mezinárodní záleţitosti.
32

 Míru finanční závislosti 

na něm lze jen odhadovat, výroční zpráva není k dispozici a podle materiálů z loňské 

výroční zprávy lze usuzovat na vysokou míru závislosti na rozpočtových příspěvcích 

v porovnání s čerpáním dotací.  

 

Organizace poskytuje své sluţby zdarma pro širokou veřejnost, pouze u některých akcí 

se nabízí moţnost dobrovolného vstupného. Existence Fóra tedy závisí na několika 

faktorech. Sluţby musí být natolik atraktivní a budit zájem, ţe je bude veřejnost 

vyuţívat a budou přispívat k naplňování hodnot vytyčených v Zahraniční kulturního 

                                                                                                                                          
 
30 DENVEROVÁ, Lenka, et al. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru. Praha : AGNES, 

2008.  

 
31 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. Marketing 

neziskových organizací, s. 76-77 

 
32 Das Aussenministerium [online]. 2000 [cit. 2011-02-20]. Organizační schéma. Dostupné z WWW: 

<http://www.bmeia.gv.at/cz/kultura/praze/kulturni-forum/organizacni-schema.html>. 
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konceptu. Posláním neziskové organizace je  „…zajišťovat neustálý kontakt s uţivateli 

výrobků či sluţeb organizace, zkoumat a hodnotit jejich potřeby, poskytovat sluţby a 

výrobky uspokojující tyto potřeby a budovat program komunikace s veřejností, aby 

veřejnost byla seznamována s cíli organizace.―
33

 

 

Organizace Fóra je v otevřených zdrojích explicitně jen málo rozvedena. Vycházíme-li 

nejprve z online zdrojů, zjistíme, ţe Dr. Florian Haug je ředitelem Rakouského 

kulturního fóra v Praze. Jako kulturní atašé a zároveň zástupkyně ředitele zde pracuje 

Mag. Elizabeth Marinkovič. K dispozici je v Praze i Sekretariát, Knihovna a 

Programové oddělení. Z oficiálních materiálů není moţné zjistit více, tedy vycházím ze 

svého pozorování. Na základě mého ročního docházení do centra, účasti na eventech a 

intenzivního sledování personálu mohu odhadnout, ţe tým interních zaměstnanců čítá 5-

12 lidí (knihovna, galerie, kulturní sekce, šatna a jiný organizační personál). 

 

Nejdůleţitějším organizačním aspektem je rozdělení působnosti v rámci naší republiky. 

Zvláštní význam je přisuzován hlavnímu sídlu v Praze, které komunikuje a kooperuje 

nejen s kulturními institucemi odděleními, ale mimo jiné i prostřednictvím rakouských 

knihoven v Brně, Českých Budějovicích, Olomouci, Plzni, Liberci, Opavě a ve 

Znojmě.34  Počet zaměstnanců není znám, výroční zprávy nejsou zveřejněny. 

 

Zvláštní ohled si zaslouţí spolupráce RKF se zastupitelskými úřady jiných zemí, 

přičemţ ústředním bodem je spolupráce v rámci programu regionálního partnerství 

(České republiky, Rakouska i všech zemí středoevropského kulturního prostoru – tedy 

včetně Polska, Slovenska, Maďarska a Slovinska), dále pak s obdobnými zařízeními 

členských států Evropské unie nebo v rámci projektů například s Centrem pro 

mezinárodní spolupráci a mobilitu.35  

                                                
33 BMEIA : Aussenpolitischer Bericht [online]. 2011 [cit. 2011-05-16]. Dostupné z WWW: 

<http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/aussenpolitischer-bericht.html>. 

 
34 Tamtéţ. 

 
35 Dům zahraničních sluţeb [online]. 2011 [cit. 2011-05-16].  

Dostupné z WWW: <hhttp://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=189&>. 
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3. Program, projekty, kurzy (popis a analýza aktivit za 
období za období 06/2010 – 05/2011 a způsobů šíření 
informací o nich) 

 

Rakouské kulturní fórum v Praze působí velmi aktivně a činorodě. Protoţe jsem jiţ 

charakterizovala základní aktivity a je jasné, jaké činnosti vyvíjí, přikládám celkovou 

sumarizaci za uplynulé období do přílohy č. 2. a nenaruším tak přehlednost práce.  

 

Nyní se budu věnovat popisu šíření rakouské kultury pomocí RKF. Vycházela jsem 

přitom ze své osobní zkušenosti a analýze navštívených eventů. Ráda bych na tomto 

místě zmínila, ţe jsem byla v mnoha případech nucena jména slavných osobností 

vyhledat a zjistit si informace o nich. K tomu mi pomáhala publikace F. Severit: Das 

alles war ich. Vzhledem k mnoţství známých jmen a rozsahu práce je nebudu blíţe 

v práci vysvětlovat a pouze zmíním, z jaké umělecké oblasti pocházejí. 

 

Jak jiţ bylo uvedeno dříve, Rakouské kulturní fórum se nesnaţí přímo vycházet z potřeb 

a tuţeb lokálních uţivatelů a návštěvníků, jde mu především o přenos obsahu. Na 

základě toho zakomponuje obsah do konkrétního kontextu dané země pomocí vhodné 

formy. 

 

Jako příklad zde uvedu přednášku Dějiny výuky češtiny v rakouské armádě, ze které je 

patrné, ţe stěţejní je zde „rakouská armáda― a „čeština― jako jazyk je zde poměrně 

flexibilním prvkem, který byl dosazen v kontextu regionální působnosti, tj. České 

republiky. Tato přednáška by se dala stejně dobře realizovat i například v Chorvatsku 

s dosazením chorvatštiny či v Itálii s dosazením italštiny. Pokud bych tuto problematiku 

podrobila kritickému pohledu ještě podrobněji, pak bych jako příklad vybrala program 

zaměřený na Rakousko v rámci akce Ţiţkov sobě – Planet Connection36. Odpolední 

performace měla s Českou republikou či snad dokonce se městskou částí Ţiţkov jen 

málo společného. Event byl zcela orientován na Rakousko, byl tak i oficiálně 

prezentován a v průběhu bylo moţno shlédnout rakouské filmy, prohlédnout si fotky 

Vídně a večer navštívit i koncert populární rakouské písničkářky Evy Jantschitsch 

                                                
36. Blíţe k programu a iniciativě Ţiţkov sobě na www.zizkovsobe.cz.  

 

http://www.zizkovsobe.cz/
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známé pod uměleckým jménem Gustav. Pokud bychom tuto aktivitu přesadili do 

jakéhokoliv jiného města kdekoliv na světě, cíl bychom identifikovali stejně.  

Na obdobném základě jsou pak některé události přesunuty z Prahy a zopakovány v jiné 

destinaci. Například Autorské čtení: Robert Menasse: Ich kann jeder sagen bylo moţné 

navštívit v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a Praze. 

Moţnost přesazení událostí a jejich zopakování v jiných městech naší republiky do 

značné míry šetří RKF nejen organizační práci, ale mnohdy i finanční prostředky.  

 

3.1. Marketingový mix  

 

V marketingové komunikaci nalezneme různé nástroje, kterými subjekt ovlivňuje své 

postavení na cílovém trhu. Abych se dobrala ke způsobům propagace RKF, musím 

nejprve vycházet z teoretického zakotvení, které budu zohledňovat vzhledem k dané 

problematice. 

 

Protoţe mne budou zajímat konkrétní komunikační nástroje, musím si nejprve stanovit 

tzv. marketingový mix. Ten poprvé oficiálně publikoval McCarthy ve své knize 

Marketing. Marketingový mix vešel ve známost také jako 4P, tedy odvozeno od 

anglického názvu čtyř marketingových nástrojů Product, Price, Place, Promotion. 37 

 

Pro lepší pochopení nástrojů je nejprve popíši a teprve následně budu analyzovat, jak 

jimi RKF ovlivňuje cílovou veřejnost. Důleţité je si uvědomit, ţe marketingový mix je 

pouze taktickým nástrojem, nikoliv strategickým, jak někteří mylně interpretují. Za 

posledních padesát let došlo také k ekonomicko-společenským a technologickým 

změnám, které reflektuje i marketingová komunikace. Objevila se i různá rozšíření 

mixu na  4P či 5P a postupem času na 7P
38

, která ale dle mého názoru pouze tříští a 

oslabují základní torzo konceptu. Při výkladu i aplikaci marketingového mixu na RKF 

sice ctím původní model 4P, jsem si však vědoma toho, ţe se nebudu ptát pouze:,,Které 

                                                
37 KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. 1. vyd. Marketing management. Praha: Grada 2007. 

 
38 Postupem času byl původní model obohacen o People. Pro marketing sluţeb je pak potřeba navrhnout 

trochu jiný marketingový mix. Ten obsahuje navíc zaměstnance (Personnel), proces (Process) a fyzický 

důkaz (Physical evidence).  Philip Kotler navíc doporučuje doplnit o politiku (Politics) a veřejné mínění 

(Public opinion) 
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nástroje tvoří marketingový mix?", ale především "Které nástroje marketingového mixu 

nabývají v současné době na důleţitosti?" Věřím, ţe tento postup je plně korektní a 

dokáţe reflektovat všechna specifika dnešní společnosti. Z tohoto důvodu očekávám, ţe 

některým sloţkám marketingového mixu, především produktu a propagaci, budu 

věnovat větší pozornost a rozbor představuje stěţejní část diplomové práce. Sloţku 

People nevyčleňuji zvlášť i z toho důvodu, ţe ji povaţuji za pevně spjatou s ostatními a 

budu jí věnovat dostatečnou pozornost v rámci jednotlivých segmentů marketingového 

mixu. 

3.1.1. Product/produkt/výrobek 

 

Najdeme mnoho definic a překladů, např. ţe výrobek je:„..vše, co je moţné na trhu 

nabízet k pozornosti, k získání, k pouţívání nebo ke spotřebě. Jinými slovy vše, co má 

schopnost uspokojit přání nebo potřebu druhých lidí. Řadíme sem hmotné předměty, 

sluţby, ale i osoby, místa, organizace, myšlenky, kulturní výtvory aj.―
39

 nebo ţe produkt 

je: 

 

 ,,…jakýkoliv statek, který lze nabídnout na trhu ke směně, aby uspokojil poptávku, 

touhu, přání nebo řešil problém zákazníka (výrobek, sluţba, myšlenka, místo, osoba, 

záţitek, organizace, umělecký výtvor aj.), a tím firmě pomohl dosáhnout stanovených 

cílů.― 40  

Pro naše účely je dobré si uvědomit, ţe produktem můţe být i nehmotný statek, čili 

např. sluţba. Musíme si uvědomit, ţe s takto definovaným nehmotným produktem 

budeme operovat jiným způsobem a posuzovat ho s ohledem na specifické odlišnosti od 

výrobku hmotného. Je třeba reflektovat, ţe se zamýšlíme i nad kvalitou, vyhotovením a 

utvářením image RKF.  

 

 

 

 

                                                
39 JANEČKOVÁ, Lidmila; VAŠTÍKOVÁ Miroslava, Marketing sluţeb [Janečková 2000]. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2000. 

 
40 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha : Grada, 2009.  
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Produkty bychom zde mohli identifikovat mnoho z různých hledisek. Z hlediska 

interkulturního jsou hlavními produkty především eventy spojené s rakouskou kulturou. 

Produktem v uţším slova smyslu ale můţe být i knihovnická sluţba, výstava, 

spolupráce na projektu, moţnost získání grantu. 

Z jiného pohledu, např. cestovního ruchu, je pro nás stěţejním sluţba, např. informace o 

Rakousku jako Alpské zemi. I sluţba má své jádro, čili svou formální stránku, tedy to, 

co je klientovi opravdu nabízeno, nebo co si myslí, ţe je mu nabízeno. Toto jádro 

s naplňuje v citové rovině. Vlastní, neboli reálný produkt jsou vlastnosti, jeţ klient od 

produktu očekává. V našem případě by návštěvník RKF očekával určité provedení např. 

výstavy, kvality autorského čtení a např. styl. Třetí sférou produktu by měl zákazník mít 

k dispozici všechny problémy a tuţby, dokonce i ty, které by sám nemusel 

předpokládat. Tuto sloţku tvoří dodatečné sluţby, které zákazník můţe vyuţít. U 

komerčních subjektů a hmotných statků je to např. leasing, splátkový prodej. V našem 

případě by rozšířený produkt mohla představovat odborná instruktáţ v knihovně RKF 

nebo moţnost vyuţít dotačního programu pro uţivatele. V této sféře se nejčastěji 

vytváří konkurenční boj. Konkurenční boj pro RKF znamená praţský Goethe-Institut, 

který navíc má širší produktovou škálu, širší portfolio.
41

 

 

Shrneme-li produktové portfolio RKF, ke kterému se otevřeně hlásí a dle 

realizovaných aktivit za poslední rok, pak jsou to: 

výstavy, 

- koncerty, 

- festivaly, 

- filmová promítání, 

- literární pásma, 

- přednášky, 

- workshopy, 

- jednorázové soutěţe. 

 

Po celý rok navíc poskytuje: 

- informační sluţbu (aktuální dění nejen na kulturní scéně), 

- jazykové zkoušky, 

                                                
41 Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo a poskytuje např. různé kurzy 

německého jazyka. 
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- knihovní výpůjčku, 

- vstup do galerie, 

- celoroční soutěţe, 

- spolupráci na projektech, 

- stipendia. 
42

 

 

Podle počtu aktivit zaujímá ústřední postavení hudba, následuje film, literatura a 

vzdělávací akce. Podrobněji diferencuji akce v příloze č. 2, která obsahuje detailní 

přehled. 

 

3.1.2. Price/cena 

 

Cena je základním pilířem komunikace mezi kupujícím a prodávajícím, je součástí 

hodnoty produktu a dlouhodobě zásadně ovlivňuje úspěšnost kaţdé organizace. Cena 

udává hodnotu v penězích, za kterou je výrobek dostupný na trhu, čili mnoţství peněz, 

jeţ je poţadováno za transfer produktu.43 Její vytváření plyne z podnikatelských a 

marketingových cílů, např. maximální objem prodeje, evt. v našem případě 

návštěvnosti, přenosu myšlenky, zvýšení trţního podílu, udrţení se na trhu aj. 

 

Pro naše účely navíc má cena specifický charakter, protoţe symbolizuje ekvivalent za 

poskytnutí nehmotných sluţeb. Obvykle se můţeme setkat i s termíny vstupné, 

příspěvek, navíc někdy zahrnuje jen náklady na realizaci sluţby, ba dokonce jen jejich 

část. Neziskové organizace mají navíc ztíţenou svou roli tím, ţe jejich uţivatelé a 

návštěvníci reagují velmi citlivě na změnu cenové hladiny, zvláště pokud jde o její růst. 

Cenová elasticita hraje klíčovou roli při ovlivňování poptávky po daném produktu a je 

nezbytné, aby kaţdý marketér odhadl cenu produktu ještě před tím, neţ vůbec bude 

zaveden na trh. Uvaţujeme-li faktory formulující cenu, budeme určitě jmenovat 

náklady, cíle organizace, zákony a předpisy, zákazníkovo očekávání a v neposlední řadě 

i distribuci a ostatní prvky marketingového mixu. Cena se proměňuje na základě situace 

na trhu či prognóz, představuje komplex, jeţ zajišťuje z velké části úspěšnost celé 

                                                
42 Určeno na základě výzkumu, sumarizace viz příloha č. 2.  

 
43 KOTLER, Philip; ROBERTO, Ned; LEE, Nancy. Social Marketing : Improving the Quality of Life. 

2nd ed. Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, 2002. 
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filozofie a dá se s ní velmi sofistikovaně pracovat. Pro potřeby této práce není nezbytné 

pojednávat o metodě tvorby cen, o cenovém přizpůsobování či slevových systémech a 

rabatech. 

 

Většina sluţeb, které RKF poskytuje, je zcela zdarma. Instituce si zakládá na tom, aby 

přístup k ní měl téměř kaţdý. Výjimečné postavení zaujímá praţská budova, kde jsem 

za minulý rok nemusela zaplatit ţádné povinné vstupné. Při návštěvě výstav konaných 

mimo centrální pracoviště, se cena pohybuje různě, nejčastěji 100-300 Kč. A od čeho je 

to závislé? Jednak od kooperující instituce, jednak od náročnosti události.  

 

Například velmi popularizovaná a médii propagovaná výstava „Monet - Warhol― 

v Národní galerii měla následující sazbu: 

 

Základní vstupné 200 Kč 

Senioři nad 65 let 100 Kč 

Rodinné vstupné 300 Kč 

Děti 6 - 15 let  100 Kč 
44

 

Poskytnutí slevy se vztahuje na drţitele karty ISIC, IYTC, EURO 26, ITIC a vstupné 

činí 100 Kč. 

 

3.1.3. Place/místo/distribuce 

 

Termínem Place/místo/distribuce se označuje místo, kde dojde k realizaci transferu od 

výrobce k zákazníkovi. Distribuce by měla eliminovat mnoţství problémů s místem, 

časem a mnoţstvím, např. určitě nepojedu do RKF z Plzně, pokud zde nemám zájem 

navštívit akci trvající více jak hodinu jízdy. Úkolem distribuční politiky v kulturním 

sektoru je zpřístupnit sluţby zákazníkům natolik, aby je mohli pohodlně vyuţívat v 

konkrétním okamţiku a místě a vydaly přiměřené náklady. Distribuční cesta rovněţ 

způsobuje růst či klesání ceny. 

Specifickými rysy se vyznačuje distribuce v oblasti sluţeb. Jak jiţ bylo zmíněno 

v analýze produktu, je-li nehmotné a pomíjivé povahy, musí-li se navíc zákazník 

                                                                                                                                          
 
44 Zpracováno na základě návštěvy výstavy. 
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dopravit k poskytovateli sluţby, jde o mnohem více vynaloţeného úsilí, neţ vejdeme-li 

do obchodu na hlavní ulici a koupíme-li si psací pero. Při naplňování této potřeby dojde 

navíc k okamţitému a relativně trvalému uspokojení. Place bude mít určující úlohu při 

posuzování RKF, protoţe: 

 

 „Spotřebitelé hledají přístup ke sluţbě ve svém okolí a často i v čase, který 

producentovi sluţby vůbec nevyhovuje.― 45  

 

Je zajímavé sledovat, jakým způsobem se RKF pokouší aktivovat zákazníka, protoţe za 

jeho sluţbami musí vţdy někam docházet. Součástí distribuce bývá „prodejní místo―, tj. 

nějaký obchod, prodejní místo. Jeho materiální prostředí má vliv na rozhodování 

zákazníka o tom, zda prodávanou finální sluţbu vyuţije. Řadíme sem např. první dojem, 

který hraje stěţejní úlohu a mnohdy má na svědomí, ţe zákazník uţ se nikdy nevrátí, 

dále zařízení interiéru a celková atmosféra v organizaci, zda zde lidé mluví, chovají se 

sebejistě, uvolněně. Tento komplex umoţňuje zákazníkům, aby si vybudovali představu 

o sluţbě. Ve zkratce se dá říci, ţe by prostor měl navozovat příjemnou atmosféru a 

pozitivně účinkovat i na všechny naše smysly.  

Stejně tak by rozhodně měly působit i nemateriální faktory spojené s distribučním 

místem, např. zaměstnanci, jejich vystupování, oblečení a aktivní zasazování se o drţení 

korporátní identity.46 Povaţuji je za nedělitelnou součást, která v rámci nástroje Place 

nabývá na důleţitosti. Zákazníci nyní více a více poţadují, aby subjekt bedlivě vybíral 

kultivované pracovníky se zájmem o dění v organizaci, aby také intenzivně své 

zaměstnance školil a dbal na vytvoření zdravé firemní kultury. Oblast sluţeb si 

rozhodně zaslouţí zvláštní akcent na personál, protoţe při návštěvách výstav, koncertů, 

přednášek či festivalů jsou to právě zaměstnanci, se kterými přicházíme do styku. Jsou 

to ti, kteří nás uvítají, provedou a poskytnou námi očekávaný servis a v konečném 

důsledku i umocňují náš proţitek. V rámci „place― dochází k interakci mezi 

návštěvníkem RKF a jeho zaměstnanci, tedy při rozboru nebudu oddělovat tyto dvě 

sloţky, ale budu je analyzovat současně, a jak jiţ jsem uvedla, nebudu rozšiřovat mix na 

5P. 

                                                
45 JANEČKOVÁ, Lidmila; VAŠTÍKOVÁ Miroslava, Marketing sluţeb [Janečková 2000]. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2000, s. 124 

 
46

 KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. 1. vyd. Marketing management. Praha: Grada 2007. 
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Hlavními distribučními místy RKF jsou především:  

- centrální budova na Jungmannově náměstí v Praze 

a 

nejčastěji spolupracující instituce: 

- knihovny, 

- galerie (Veletrţní palác – budova Národní galerie, Leica Gallery Prague aj.). 

 

3.1.4. Promotion/propagace 

 

Stěţejním pojmem, který bude i pro potřeby práce nutno rozvést obsáhleji je 

Promotion/propagace/marketingová komunikace47.  

 

„Marketingová komunikace označuje prostředky, jimiţ se firmy pokoušejí informovat 

spotřebitele, přesvědčovat je a připomínat jim – přímo nebo nepřímo – produkty a 

značky, které prodávají.― 48  

 

Tato nejvíce viditelná sloţka marketingového mixu slouţí tedy ke komunikaci o 

výrobku či sluţbě, resp. i  o jeho či jejím vyuţití, snaţí se navázat kontakt s veřejností, 

seznámit se s ní a prosadit svoje zájmy (ať uţ je to nákup, vytvoření správných návyků 

aj.).  

Hlavním aspektem marketingové komunikace je bezpochyby její obsah, tedy co se bude 

komunikovat. Nejrozšířenějším modelem komunikace je tzv. 5M, neboli mission 

(poslání), message (zpráva, klíčové sdělení), media (pouţití médií), money (finance, 

peníze, tj. za jakou cenu) a measurement (měření výsledků, efektivity).  

S tím úzce souvisí vyuţití nástrojů marketingové komunikace. Obecně je dělíme na 

ATL/BTL. 

Above the line (ATL) neboli nadlinkovou komunikaci představuje reklama např. v TV 

nebo v tisku atp. 

BTL neboli below the line, čili podlinková komunikace, je zaměřena na aktivity a 

řadíme sem např. PR, podporu prodeje, direct marketing, osobní prodej. Je zřejmé, ţe 

                                                                                                                                          
 
47 Propagace je někdy v marketingovém mixu téţ označována jako marketingová komunikace/podpora 

prodeje. Tyto pojmy povaţuji za ekvivalentní i pro potřeby této práce. 

 
48 KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. 1. vyd. Marketing management. Praha: Grada 2007.  



  28 

 

   

RKF bude vyuţívat právě aktivit, tedy BTL komunikačních nástrojů. Z těch nás bude 

zajímat především komunikace: 

 

- osobní (přímá, telefonická, e-mailová, internetová, písemná), kterou navíc 

můţeme rozdělit na: 

 - odbornou (v našem případě např. zaměstnanci vykonávaná přímo v RKF, 

přednášející, externí pracovníci, pozvaní hosté)  

- podpůrnou (prodejci, v našem případě jsou to spíše exekutivní pracovníci, 

obsluha v knihovně, hostesky zvoucí na sklenku vína po skončení eventu, fotograf )  

- sociální (přátelé, spolupracovníci, návštěvníci RKF, spolupracující instituce) 

- masová komunikace (reklama, rozhlas, internet, billboardy aj., média) oslovuje 

větší skupiny klientů. 

 

Vzhledem k působnosti RKF povaţuji za nezbytné zdůraznit adaptační komunikační 

strategii, která cílí na primární cílovou skupinu. Určím- li si  cílové skupiny na základě 

dostupných informací a analýzy eventů,  o které se RKF zajímá, pak jde primárně o 

odbornou veřejnost (z oblasti filmu, hudby, divadla, politické scény), akademické 

pracovníky, studenty (speciálně studenty germanistiky, mezinárodních vztahů, 

kulturologie), německy píšící média (např. Prager Zeitung) a média orientovaná na 

kulturu. Cílové skupiny by bylo moţné nadále diferencovat, pokud bychom nečerpali 

pouze z otevřených zdrojů. Protoţe však vycházím ze Zahraničního kulturního konceptu 

Republiky Rakousko,  budu pouţívat pouze pojem  veřejnost. Tento pojem navíc 

rozliším i na laickou a odbornou veřejnost. 

 

Veřejnost jsou podle McQuaila občané dané společnosti nebo obyvatelé menšího 

geograficky vymezeného prostoru. Význam tohoto výrazu je silně ovlivněn 

demokratickou teorií, protoţe svoboda a rovnost jsou všeobecně dostupné pouze 

v demokracii. Příslušníci skutečné veřejnosti se mohou sdruţovat, hovořit spolu, 

organizovat se a vyjadřovat k jakémukoliv tématu.49 

 

Za veřejnost tedy budu povaţovat geograficky vymezený prostor, kterým je v našem 

případě Česká republika. Rovněţ do ní také spadají zde ţijící lidé, a to bez ohledu na 

                                                                                                                                          
 
49 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 
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národní příslušnost. Protoţe vak tento pojem je velmi široký, je třeba odlišit veřejnost 

laickou, pro kterou jsou určeny jiné typy akcí neţ pro veřejnost odbornou. Tento názor 

bych rád podpořila příkladem porovnání dvou akcí. Vyberu-li si cílovou skupinu, jeţ by 

navštívila výstavu Mozart ve Vídni, pak musím bezpochyby konstatovat, ţe tato výstava 

je záleţitostí pro širší publikum a není nezbytné mít rozsáhlé povědomí o Mozartovi, ani 

o Vídni. Většina lidí se na základní škole dozví, kdo je Mozart a kde leţí Vídeň. Pokud 

budu charakterizovat návštěvníky přednášky Annette Ahrens: Kultura stolování ve 

Vídni a v Praze v období klasicismu a biedermeieru, pak musím konstatovat, ţe byla 

opravdu malá, protoţe akce nebyla určena pro laiky, ale byla koncipována pro odbornou 

veřejnost. Skupina musí vědět, co je to „kultura stolování―, „klasicismus― a 

„biedermeier―. Jednak tedy cílí RKF na neodbornou, jednak na odbornou část 

obyvatelstva. Stejně tak například vzpomínková akce výročí úmrtí smrti Ernsta Jandla, 

jeţ RKF pořádalo, nutně musela vycházet z předpokladu, ţe zaujme odbornou veřejnost. 

Běţný Čech nemá příliš šancí setkat se se slovními hříčkami tohoto rakouského básníka. 

Z doposud realizovaných 180 akcí jsem subjektivně ohodnotila 80 jako vyloţeně 

odborných akcí, tj. předpokládajících minimálně znalost německého jazyka či 

performera nebo jeho díla. To je poměrně vysoké číslo, obzvlášť pokud uváţím, ţe i 

mnohé další akce předpokládají alespoň středoškolské vzdělání. Jak je tedy patrné ze 

seznamu činností za uplynulý rok, RKF si udrţuje kontakt především s odborným 

publikem, vzdělanou elitou. Jiţ zde můţeme formulovat a dále pak rozvinout první 

základní tvrzení o komunikační strategii – RKF cílí především na vzdělanější veřejnost 

a udrţuje si tak určitý standard, kterým tak buduje sofistikovaný image. 50 

S tím souvisí i forma propagace, resp. nástroje komunikačního mixu.  

Komponenty jednotlivých nástrojů klasického komunikačního mixu jsou reklama, 

podpora prodeje, vztahy s veřejností, osobní prodej a přímý marketing.  

                                                
50

 TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje . 1. vyd. Praha : Grada, 2000. 
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Následující tabulka by měla vymezit většinu aktivit komunikačního mixu. 51 

Reklama Podpora prodeje Public relations 
Přímý 

marketing 

- tištěné a vysílané 

reklamy 

- outdoor reklama 

(venkovní reklama, 

tabule, plakátové 

tabule) 

- symboly a 

emblémy na budově 

- direct mail 

- internetová 

reklama 

- broţury a příručky 

- webové stránky 

- podpora na místě 

- dárkové předměty 

- kupony, vzorky, 

prémie, dary 

- soutěţe, podpůrné hry 

- obchodní známky 

- výstavy a veletrhy 

- slevy a cenové stimuly 

- ochutnávky 

- propagační předměty 

- interní 

komunikace 

- prezentace 

v médiích 

- publicita 

- tiskové 

konference 

- informační 

sluţby pro 

veřejnost 

- školení 

- eventy 

- sponzoring 

- lobbying 

- výroční zprávy 

- publikace 

 

- zásilkový 

prodej 

- telemarketing 

- teleshopping 

- direct mail 

- online 

marketing 

- teletext 

 

Osobní prodej Události Záţitky Jiné druhy 

- prezentace sluţeb, 

produktů a 

organizace 

- prostředí 

v organizaci 

- prezentace sluţeb 

- vizitky 

- reklama v 

organizaci 

- sportovní události 

- zábava 

- festivaly 

- oslavy  

- zřizování muzeí 

- pouliční 

události, 

atmosféra 

- exkurze do 

podniků 

- show room 

firem 

- gurmánské 

výlety 

- styl 

vystupování 

obchodníka 

- délka trvání 

jednání 

 

                                                
51 Zpracováno dle JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing neziskových organizací. 1. vyd. Praha : Grada, 

2009.  
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Při komunikaci RKF je vyuţita konkrétně: 

- venkovní reklama, tabule, plakátové tabule (zadní strana dvora, vitrína u 

vchodových dveří) 

- symboly a emblémy na budově (rakouská vlajka, symboly) 

- direct mail (newsletter) 

- broţury a příručky (měsíční programy, informační letáky) 

- webové stránky (potaţmo i sociální sítě) 

- soutěţe, podpůrné hry (literární, hudební aj.) 

- výstavy a veletrhy (prezentace např. na veletrhu v Bruselu) 

- ochutnávky (degustace vína po skončení večera) 

- propagační předměty (tuţky) 

- prezentace v médiích (Prager Zeitung, www.pragueout.cz, Reflex) 

- publicita (vyuţití známých osobností, např. K. P. Liessmann) 

- informační sluţby pro veřejnost (informace na www či přímo v RKF) 

- školení (multikulturní výuka, jazykové kurzy) 

- eventy (koncerty, výstavy, frstivaly atd.) 

- podpora na místě (zaměstnanci, externisté) 

- předvádení produktů a organizace (knihovna, eventy) 

- prostředí v organizaci (centrální budova, spřátelené instituce) 

- styl vystupování (sofistikované jednání zaměstnanců). 

 

 

3.2. Zhodnocení nástrojů marketingového mixu 

 

Nyní bych tyto výše uvedené nástroje po skupinách zhodnotila, abych mohla popsat, jak 

instituce vyuţívá spektrum komunikačních kanálů k šíření a získávání informací k 

prosazování svých cílů u odborné i laické veřejnosti. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pragueout.cz/
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Vzhledem k odlišnosti přístupů a odlišnosti jednotlivých komunikačních kanálů, budu 

přitom zohledňovat následující kritéria: 

 

- srozumitelnost  sdělení pro odbornou i laickou veřejnost, 

- informační hodnotu, formu a zvolený komunikační kanál sdělení, 

- integritu marketingové komunikace.
 52

 

 

 

Jinými slovy se pokusím odpovědět na následující otázky: 

Dodrţuje RKF své poslání? Je sdělení z konkrétního nástroje komunikace patrné a 

srozumitelné? Sleduje své cíle? Volí odpovídající principy práce? Je klíčové sdělení 

určeno pro veřejnost? Je dostupné kaţdému a odpovídá mu i forma zveřejnění?
53

  

 

Komunikuje RKF pouze s návštěvníky? Oslovuje potenciální zájemce? Komunikuje 

s externími i interními zaměstnanci? Dodrţuje instituce jednotný vizuální design? 

Podporuje tento interkulturní aspekty? Podporují vizuální prvky jedinečnost organizace? 

Utvářejí zásadně jeho image? 
54

 

3.2.1. Budova, venkovní reklama, tabule, plakátové tabule 

 

Uţ sám příchod do instituce by měl nést viditelné prvky, které usnadní identifikaci 

organizace pro kolemjdoucí. Pro ilustraci pouţiji oficiální fotografie z dostupných 

fotogalerii RKF k nahlédnutí. Uţ samotná adresa centrální budovy na Jungmannově 

náměstí dává podnět k analýze. Poloha nám dává jasně najevo určitou prestiţ a úroveň, 

kterou si RKF zaslouţí. Symbolicky navíc poselství RKF umocňuje socha českého 

                                                
52

 Pro potřeby práce navíc upraveno dle KOTÍKOVÁ, Halina; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva. Nové 

trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

2008.  

a 

DENÁR, Viktor, et al. Umělci bez hranic. In Umělci bez hranic : Mezinárodní spolupráce a mobilita v 

oblasti kultury [online]. Praha : Česká kancelář programu Culture, 2009 [cit. 2011-05-16]. Dostupné z 

WWW: <http://www.culturenet.cz/res/data/011/001256.pdf>. 

 

 
53 PAVLŮ, Dušan, et al. Marketingová komunikace a kultura. Zlín : UTB, 2004. 190 s. ISBN 80-7318-

252-1. 

 
54

 Zpracováno dle DE PELSMACKER, Patrick ; GEUENS, Maggie; VAN DEN BERGH, Joeri . 

Marketingová komunikace. Praha : Grada, 2003.  
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filologa a obroditele Josefa Jungmanna. Protoţe akcentuji interkulturní marketing, 

velmi bych vyzdvihla tuto kombinaci, která odkazuje na jazykovou i národnostní 

propojenost. Současně si uvědomuji, ţe tuto souvislost bude vnímat jen určitá část 

odborné veřejnosti. Tento fakt sám o sobě by mohl být interpretován jako exkluzivní, 

podtrhující identifikaci kulturní instituce a přidává tak instituci na exkluzivitě. Navíc  

tato ojedinělá kombinace místa a sochy vytváří fakt, která je srozumitelný pro odbornou 

veřejnost, která patří k cílové skupině.  

Poměrně slabou stránkou je hlavní vstup do samotné budovy. Při prvním zběţném 

pohledu nás pravděpodobně nejprve zaujme výraznější barva, která se vyjímá na fasádě 

- jde o červenobílou rakouskou vlajku a modroţlutou vlajku Evropské unie. Při 

příchodu z bočních ulic je však prakticky není moţné vidět, nejsou umístěny v našem 

zorném poli, tedy hrozí, ţe budou přehlédnuty. Forma sdělení zaostává. K nejslabším 

stránkám řadím i připevnění a grafickou podobu názvu. Sdělení umístěné na budově, 

tedy jeho jméno češtině, je sice Čechům srozumitelné, avšak font a velikost zvoleného 

písma není dostatečně výrazný a snadno ho přehlédneme. Jediné, co skutečně poutá 

pozornost, je plakátová grafika, která se k některým akcím vyvěšuje po stranách hlavní 

vstupní brány. Uváţím-li navíc, ţe cílovou skupinou jsou nejen Češi, nepostačuje pouze 

česká varianta názvu Fóra. Co se týče utváření korporátní identity a mezikulturního 

aspektu, podporují je vlajka a informační tabule. Můţeme si všimnout, ţe tón 

komunikace tedy není nikterak dramatický, má informativní a decentní charakter. 

Srozumitelnost sdělení shledávám velmi uspokojivým, jen zřídka chybí české verze 

názvů či popisů eventu.
55

  

Doporučila bych zdůraznění názvu instituce například tučným fontem a zintenzivnila 

komunikaci ve výši očí například zopakováním názvu tak, aby byl patrný jak z dálky, 

tak zblízka. Rovněţ by bylo vhodné uţ na budově více komunikovat interkulturní 

rozměr instituce, například neotřelým logem.
56

 Okna v přízemí vedoucí na 

Jungmannovo náměstí postrádají jakýkoliv prvek, který by inspiroval k návštěvě RKF. 

Pokud tedy právě neprobíhá nějaká expozice a lidé nejdou v bezprostřední blízkosti 

výlohy, nejsou schopni zaznamenat, ţe se v RKF koná výstava, protoţe jim chybí 

podnět vybízející k aktivitě. Viditelnost obrazů je přes ztmavené sklo zdálky zcela 

                                                
55 Pozorováno např. 16. 11. 2010 -  „ART BRUT - Josef Hofer―. 

 
56 Jako logo v současné době slouţí svislý červený pruh předělený uprostřed nápisem „rakouské kulturní 

fórum―, viz příloha č. 1.  

 



  34 

 

   

nemoţná a galerie se tak připravuje o jedinečnou autentickou reklamu. Opět upřesním 

na příkladu, tentokrát výstavě Gregor Sailer: LADIZ_alpen™. Protoţe naše jiţní 

sousední země nabízí výborné podmínky k vyţití v horách, patří k uznávaným alpským 

zemím a navíc je pro Čechy dobře dopravně dostupná, dalo by se očekávat, ţe atraktivní 

fotografie budou umístěny jiţ u vstupu, na plakátech podél dveří, případně budou 

obrazy blíţe k výloze tak, aby bylo moţné je zvenčí zahlédnout. Tato výstava však 

s něčím podobným vůbec nepracovala a nevyuţila tak svůj daný potenciál k přitáhnutí 

pozornosti. 

 

Musíme mít stále na paměti, ţe jako komunikační nástroj slouţí různá místa, nejen 

centrální budova, i kdyţ té přisuzuji zásadní význam vzhledem k jejímu výsadnímu 

postavení oproti partnerským subjektům v regionech. Při některých výstavách mimo 

praţskou budovu však není příliš patrné sepjetí konkrétní aktivity s RKF. Například při 

výstavách v prostorách DOX
57

 nebo Národní galerie. Naproti tomu u koncertů a jiných 

eventů nechyběly grafické značky, billboardy a plakáty, ukázku uvádím v příloze. Při 

návštěvě Rakouského kulturního institutu v Brně nezjistí návštěvník o spolupráci obou 

institutů nic, pokud se vyloţeně nezeptá personálu. 

 

Ráda bych uvedla, ţe toto je subjektivní rozbor provedený na základě více neţ ročního 

pozorování. 

 

3.2.2. Online prezentace – webové, sociální sítě, direct mail 

 

Důleţitým prvkem prezentace, který budu klást pod drobnohled, je online prezentace. 

Ať uţ se jedná o prezentaci formou webových stránek, sociálních sítí či direct mailu, 

vše se odehrává na prostřednictvím Internetu. Internet poskytuje nejaktuálnější dostupné 

informace odkudkoliv ze světa, dává prostor vyjádřit se, okamţitě reagovat a zapojit se 

do dění. Mezi nevýhody však patří malá zapamatovatelnost, přemíra sdělení umístěných 

na serverech a uţivatel snadno ztratí přehled a opouští online prostředí jednodušeji. 

Online kanály RKF vyuţívá a protoţe je vnímám jako ucelený komplex, budu je rovněţ 

analyzovat z výše uvedených kritérií a obzvlášť budu klást důraz na integritu 

                                                
57 oficiální název „DOX Centrum současného umění― 
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marketingové komunikace, která by měla korespondovat s ostatními způsoby prezentace 

a podporovat tak celkový image RKF.  

Začnu nejprve webovými stránkami. Uvědomuji si, ţe kvalitu webových stránek můţeme 

ale posoudit i z různých dalších dimenzí.58 Můţeme se zaměřit na technické zpracování, 

validitu kódu, optimalizace pro vyhledávače nebo třeba grafickou prezentaci. Pokusím se 

tedy kvalitu zhodnotit průřezově přes všechny tyto dimenze, uchopitelně i pro laickou 

veřejnost, jak je vyuţívá například agentura STEM.59 Webové stránky jsou dostupné přes 

odkaz Außenministerium Österreich -> Kultura -> Praha, jde tedy pouze o 

transformovanou html odnoţ oficiálních stránek ministerstva, z čehoţ můţeme odvodit 

adresu http://www.bmeia.gv.at/index.php?id=60740&L=12.  Původní dlouhý html 

řetězec by měl být nahrazen jednodušším např. www.rakouskeforum.cz.  

Srozumitelnost ani forma současné webové adresy neodpovídá základním uţivatelským 

potřebám, protoţe např. při zadávání nesnadno zapamatovatelného odkazu názvu přímo 

do vyhledavače snadno dojde k překlepu. 

Jako druhý největší nedostatek vidím nenalezení některých informací z hlavního menu, 

čili chybějící informační hodnotu – např. fotogalerie 2004 neobsahuje vůbec ţádné 

fotografie, coţ působí neprofesionálně a stránky v tomto ohledu nesplňují ani základní 

cíl, tedy sdělovat informace. Pokud se návštěvníkovi nabízí jiţ v menu moţnost nahlíţet 

do galerie, je logicky zklamán, nedočká-li se na stránce toho, co očekával. Zde selhává 

webová prezentace v informační hodnotě velmi zásadně. 

Samotná srozumitelnost struktury domovské webové stránky RKF nepůsobí příliš 

promyšleně. Jednak chybí jasné rozdělení aktivit, uţivateli jsou k dispozici pouze 

rozsáhlé plány na měsíc a je poměrně časově náročné orientovat se v celém programu 

RKF, jednak není moţné nahlédnout na celkový přehled měsíčního programu. 

Uváţíme-li, ţe právě program a přehled činností jsou klíčovým sdělením a zaujímají 

centrální postavení, shledávám navigaci webu jako značně nevyhovující. Stejně tak 

aktuality v levém sloupci tvoří pouze soupis nadcházejících událostí. Ani grafická 

stránka nezvyšuje atraktivitu online prezentace. Zdařilé není ani barevné provedení, 

                                                
58

 Sleduji dle KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. 1. vyd. Marketing management. Praha: Grada 

2007.  7C - Context (Kontext), Obsah (Content), Společenství (Community), Přizpůsobení 

(Conformation), Komunikace (Communication), Propojení (Commerce), Obchod (Commerce). 
 
59 Interval [online]. 2009 [cit. 2011-05-16]. E-komerce > Bombastická grafika kvalitní obsah nenahradí. 

Dostupné z WWW: <http://interval.cz/clanky/bombasticka-grafika-kvalitni-obsah-nenahradi/>. 

 

http://www.rakouskeforum.cz/
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které ani neuplatňuje moţnost uplatnit korporátní barvy. Projdeme-li všechny odkazy, 

neobjevíme nikde oficiální logo, dokonce ani na stránce Kontakty.  

 Jelikoţ vycházíme ze základní charakteristiky cílové skupiny, tj., ţe jde o česky a 

německy hovořící veřejnost, stránky logicky fungují ve dvou jazykových mutacích., aby 

byly srozumitelné pro oba národy. Jiným způsobem však interkulturní specifikum 

zohledněno není, nebudu-li uvaţovat jednobarevnou mapu České republiky, která ve 

své podstatě nemá ţádná informační ani jinou hodnotu. Její umístění hodnotím jako 

samoúčelné, do určité míry i zavádějící – uţivatel se můţe ptát, proč je zde modrá mapa 

ČR s červeně vyznačenou Prahou a pokud netuší, ţe RKF působí fakticky po celé 

republice, nemusí nutně pochopit celostátní přesah aktivit RKF. Stejně tak předpoklad, 

ţe web bude více akcentovat obrazovou či hudební sloţku, ideálně v mezikulturním 

kontextu, se ukázal jako lichý.  

Fotek z akcí se nachází na webu zveřejněno velmi málo, některé v galerii dokonce 

chybí. Díky svým návštěvám a diskuzím s návštěvníky jsem objevila existující galerii 

RKF na portálu www.flickr.com 
60

, Hudební ukázky jsou vytěsněny zcela a k dispozici 

ke zhlédnutí slouţí pouze jedno video, navíc jde o reportáţ z ČT, nikoliv o vlastní 

nahrávku RKF. Přitom by si stránky zaslouţily i vlastní sekci pro videogalerii. Oficiální 

kanál RKF chyběl i na serveru www.youtube.com, teprve 14. 10. 2010 byl vytvořen 

profil „RKFPraha― a uveřejněn oficiální trailer Fóra, imageový půlminutový klip krátce 

představující průřez aktivit. Jiné záznamy nebyly od té doby zveřejněny, profil byl 

shlédnut 14 krát, video 50 krát. 
61

  

 

RKF se pokouší prosadit i na Facebooku.
62

 Celkově však tato komunikace vyznívala 

jako chaotická snaha dohnat interaktivitu pomocí fan stránky. Náhodné zveřejnění 

pozvánek k eventům, výskyt příspěvků jednou za týden, jindy tři za hodinu 

nekorespondovaly s celkově promyšlenou strategií volby kanálů a bylo evidentní, ţe 

Fórum teprve hledá cestu, kterou si bude na sociální síti razit.  

 

                                                
60 RKFPraha [online]. 2011 [cit. 2011-02-15].  

Dostupné z WWW: <http://www.flickr.com/photos/28166831@N04/>. 

 
61 RKFPRaha [online]. 2010 [cit. 2011-05-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.youtube.com/user/RKFPraha>. 

 
62 Rakouské kulturní fórum v Praze [online]. 2010 [cit. 2011-05-15].  

Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/rkfpraha?ref=ts>. 

http://www.flickr.com/
http://www.youtube.com/
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Od ledna 2011, kdy jiţ měla stránka 357 fanoušků, bylo ve výchozím modulu 

umoţněno přidávat příspěvky nejen administrátorem. Nemoţnost interakce oslabovala 

zvolený kanál jiţ na úvod. Stejně tak u většiny událostí stále není moţné nahlédnout do 

seznamu zúčastněných. Srozumitelnost i informační hodnota postačí, vhodnost vyuţití 

komunikačního média byla zvolena správně, integritu komunikace rovněţ podporuje 

profilové logo RKF. Vytkla bych ale především formu sdělení, která nesmyslně podrývá 

účel sociální sítí, které sniţuje uţivatelům navázat interakci. Od ledna 2011 jsem 

zpozorovala rostoucí trend k větší otevřenosti, např. umoţnění komentářů, příspěvků na 

hlavní stránce události.
63

 Četnost publikování se omezila na dva příspěvky týdně, coţ je 

vzhledem k informativnímu charakteru zprávy dostatečné a zájemce tak dostává 

přiměřené mnoţství zpráv. 

Naproti tomu aţ příliš intenzivně komunikuje RKF pomocí newsletteru, k jehoţ obsahu 

se můţe kaţdý přihlásit. Jeho obsah však zcela koresponduje s obsahem zveřejněným na 

webu, tedy můţe jít pouze o variantu doplnění komunikace pro ty uţivatele, kteří 

nechodí na oficiální webové stránky či nenavštěvují Facebook.  

Shrnu-li výše uvedené, pak kompletní online prezentace není příliš srozumitelná. I kdyţ 

má vysokou informační hodnotu a pokouší se pouze o předání nekomplikovaného 

sdělení, volí špatnou formu sdělení. Tím odrazuje nově příchozí a nevyvolá pozitivní 

ohlas ani u stálých příznivců. Bylo tedy by ţádoucí i podrobněji rozpracovat propojení 

na sociální sítě, zredukovat obsah a roztřídit ho v souladu se specifičností daného 

kanálu. Umocnilo by to sílu sdělení, jeţ si daný event zaslouţí. 

Dle zásad 7C: 

Context (Kontext): nevyhovující, poměrně chaotický, nekoncepční a velmi málo 

akcentující mezikulturní hledisko. 

Obsah (Content): postačující, místy chybějí informace. 

Společenství (Community): stabilní základna, malá propojenost. 

Přizpůsobení (Conformation) : malé. 

Komunikace (Communication): v některých případech velmi intenzivní, zlepšuje se 

koncept strategie. 

Propojení (Connection): poměrně nízké, nepropracované. 

Obchod (Commerce): stránka neslouţí k obchodním účelům, tedy tato zásada není 

zohledněna.
64

 

                                                
 
64 KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. 1. vyd. Marketing management. Praha: Grada 2007. 
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3.2.3. Broţury a příručky (měsíční programy, informační 
letáky)65 

 

Broţura či leták je zpravidla jednoúčelová tiskovina, např. návod k pouţití, uţivatelská 

příručka, katalog. RKF na začátku kaţdého měsíce vydává informační broţuru, která 

propaguje pořádané akce a upozorňuje na aktuální dění. Jde o vhodný materiál, který 

doplňuje komunikaci i pro ty cílové skupiny, jeţ nevyuţívají internetové zdroje. Další 

výhodou je i její přenositelnost, skladnost a větší míra zapamatovatelnosti.  

K nevýhodám broţur a příruček patří vysoká cena jejich zhotovení a problém 

s distribucí.  

RKF vydává měsíční program na začátku kaţdého měsíce. Broţura disponuje českým i 

německým překladem, tedy splňuje kritérium srozumitelnosti. Navíc je v korporátních 

barvách, velmi přehledná a forma sdělení koresponduje s informační hodnotou. 

V ojedinělých případech se dostává některým aktivitám či produktům, např. jazykovým 

kurzům, zvláštní pozornosti a RKF vydává i letáky. Veškeré tiskoviny však naráţejí na 

problém distribuce. Při mém monitoringu v prostorách kateder germanistiky v Praze, 

jsem se setkala pouze s jednou volně poloţenou broţurou. Na oficiálních nástěnkách i 

studentských vývěskách se neobjevil ani aktuální program RKF, ani jiná tiskovina. 

Přitom studenti se počítají mezi cílovou odbornou veřejnost a na akademické půdě by 

oficiální materiály Fóra neměly chybět. Jak se i na základě dotazníkového šetření 

ukázalo, studenti germanistiky neznají propagační materiály RKF a většina z nich by 

uvítala pravidelný přísun informací touto cestou. 

 

 

3.2.4. Soutěţe  

 

Soutěţe obecně jsou většinou řazeny k oblíbeným nástrojům podpory prodeje. Cílem je 

přesvědčit obchodní mezičlánky či konečného spotřebitele k ochotě více výrobky či 

sluţby přijímat, objednávat, propagovat a také zvýšit informovanost o vlastnostech 

produktů.
66

 

                                                
65 Viz příloha č. 6 

 
66 PŘIKRYLOVÁ, Jana; JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. Vyd. 1. Praha : Grada, 

2010. s. 92. 



  39 

 

   

K nejvíce propagovaným aktivitám, které RKF uskutečnilo či pomáhá zorganizovat, 

patří výtvarná Henkel Art.Award 201, filmová EAST SILVER, dále Literární soutěţ pro 

mládeţ 2011, fotografická soutěţ EIKON a hudební Mezinárodní soutěţ: Franz 

Schubert a hudba moderní doby. Tímto zvýšilo RKF výrazně interaktivitu a propojilo se 

s mnoha partnerskými organizacemi (např. sdruţením KulturKontakt Austria a Muzeum 

moderního umění Nadace Ludwig (MUMOK) ve Vídni či s městským zastupitelstvem 

v Jihlavě). Právě tyto aktivity nejvíce pomáhají navázat mezikulturní dialog a jsou 

přínosem především v oblasti multilingvální komunikace. Dále bych vyzdvihla to, ţe je 

účastník přímo konfrontován s konkrétním člověkem z komise, z publika či z RKF a 

dochází k většímu zosobnění a zintenzivnění proţitku. Oproti ostatním eventům, kde 

člověk vystupuje anonymně a není nucen se zapojit, poskytují soutěţe velkou míru 

interaktivity.  

 

Veškerá zadání jsou velmi srozumitelná, nesou ucelenou informaci a jednoznačně 

vysvětlují i pravidla a podmínky soutěţí, např.: 

,,8. ročník trhu dokumentárních filmů ze střední a východní Evropy East Silver 

pořádaný Institutem dokumentárního filmu Jihlava čeká na Vaše přihlášky! East Silver 

se koná od 25. do 30. října 2011. Své dokumentární filmy dokončené v období 2010 – 

2011 zasílejte s anglickými titulky či s anglickým dabingem a trailerem. Přihláška je 

zároveň platná i pro předvýběr na 15. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních 

filmů a pro předvýběr na Doc Alliance Films. Dvě kopie filmu na DVD a další tiskové a 

propagační materiály zasílejte na adresu: East Silver, Školská 12, 110 00 Praha, Česká 

republika. Uzávěrka přihlášek je 30. června 2011.―
67

 

 

U některých akcí nechybí ani informační leták či jeho podoba v pdf formátu a 

eventuelně i odkaz na online přihlášku. 
68

 Formy sdělení jsou tedy co moţná nejširší, 

doplňují se a vytkla bych jim pouze nízké vyuţití propagace RKF jako takového. 

Obecně vzato je ve všech soutěţích kladen důraz na interkulturní aspekt, který se navíc 

                                                
67 Das Aussenministerium [online]. 1994 [cit. 2011-03-09]. Österreichische Vertretungsbehörden. 
Dostupné z WWW: http://www.bmeia.gv.at/cz/kultura/praze/aktuality/east-silver-ausschreibung-

2011.html 

 
68

 EAST SILVER [online]. 2011 [cit. 2011-03-12]. Dostupné z WWW: 

<http://www.eastsilver.net/en/east-silver/entry-form/>. 

http://www.bmeia.gv.at/cz/kultura/praze/aktuality/east-silver-ausschreibung-2011.html
http://www.bmeia.gv.at/cz/kultura/praze/aktuality/east-silver-ausschreibung-2011.html
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během dlouhodobě probíhajících soutěţí prohlubuje a je tím velmi skrytě a nenásilně 

přenášen a upevňován. 

 

3.2.5. Prezentace v médiích 

 

Noviny a časopisy umoţňují čtenářům podrobné sdělení. Jejich vizuální statický 

charakter zanechává v lidské mysli trvalejší otisk, neţli médium elektronické. Tisk má 

lokální, regionální, národní či dokonce mezinárodní charakter.  

Na samém počátku jsem vycházela z teze, ţe RKF je jedním z třiceti dalších institutů, 

které jsou navzájem provázány. Dalo se očekávat, ţe celá struktura Rakouských fór 

bude propojena, spolupracovat a objeví se alespoň např. měsíčník či čtvrtletník. 

Organizace v České republice však ţádný takový tisk nevydává.  

Protoţe z otevřených zdrojů a dotazování nebylo moţné zjistit, do kterých periodik 

RKF investuje peníze za inzerci, sledovala jsem pouze tištěné německy psané listy 

Prager Zeitung, kde jsem za celou dobu nezaregistrovala inzertní plochu. Tento list jsem 

si vybrala vzhledem k jeho zásahu pro německy mluvící, učitele, studenty a všechny, 

kteří se zajímají o dění v Rakousku. Povaţuji tedy jeho afinitu, čili vhodnost média vůči 

dané cílové skupině, jako velmi vysokou. 

Nabízí se otázka, zda sledovat deníky, které přinášejí nejaktuálnější informace a 

poměrně rychle. Navíc nejméně jeden deník v průběhu 14 dní si přečte 69,3 % 

populace, tedy téměř 6,2 mil. osob ve věku 12-79 let.
69

 Postihnout deníky a zaznamenat 

výskyt inzerce v nich nebylo vzhledem k rozsahu práce moţné. Náklady na inzerci 

v denících jsou tak vysoké, ţe vzhledem k neziskové podstatě RKF neuvaţuji volné 

prostředky.  

Dalšími periodiky, které jsem sledovala, byly týdeníky Reflex a Respekt. Výběr byl 

učiněn z toho důvodu, ţe tato média jsou dle průzkumu Media Projekt
70

 řazena 

k nejčtenějším u vzdělanější části populace, tedy naší cílové skupiny. Alespoň jeden 

časopis si přečte hned 88,2 % občanů naší republiky. Ani zde nebyl zveřejněn ţádný 

inzerát.  

                                                
69 Marketing a média [online]. 1996 [cit. 2011-02-15]. Čtenost tištěných médií.  

Dostupné z WWW: <http://mam.ihned.cz/c4-10000011-51361290-100000_detail-ctenost-tistenych-

medii> 

 
70 Tamtéţ. 
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Vzhledem k tomu, ţe RKF je neziskovou organizací, neinvestuje pravděpodobně do 

vydávání novin, časopisů a ani neinzeruje ve vybraných časopisech. Do budoucna bych 

doporučila spolupracovat například s deníkem Metro, které zacílí do přesného segmentu 

cílové skupiny a je moţné článek uveřejnit za niţší náklady či nulové náklady výměnou 

za spolupráci. 

 

Jak tedy RKF informuje o svých akcích, pokud si odmyslíme oficiální web, broţury, 

venkovní plochu či fakt, ţe se sdělení pouze volně šíří? Podle dotazníkového šetření 

přitahují média i návštěvníky události spojené se význačnou osobností jako jsou např. 

skladatel W. A. Mozart, F. Schubert či G. Mahler, spisovatelka E. Jelinek, germanista a 

filozof K. P. Liessmann. Velmi dobře komunikováno bylo zahájení Praţských 

rozhovorů, které právě K. P. Liessmann zahajoval. Rakouský germanista a filozof 

vycházející z teorie „polovzdělanosti― od T. Adorna a proslavil se především jako kritik 

současného evropského vzdělávacího systému a potaţmo i společenských hodnot jako 

takových. Minimálně pro Rakušany je tedy osobností vzbuzující emoce. Navíc jeho 

jméno vešlo ve známost i v Čechách poté, co mu V. Havel udělil cenu Vize 97. 
71

 Na 

počátku tedy máme poměrně známou rakouskou osobnost působící na evropském poli. 

Tato osobnost se zabývá tématy, která přesahují geografické hranice a týkají se kaţdého 

občana bez ohledu na národnost. Liessmann byl navíc spojen s bývalým prezidentem 

V. Havlem, který je jakoţto první postkomunistický prezident velmi dobře přijímán 

širokou veřejností. Zájem o Liesmanna završuje fakt, ţe byl Havlem oceněn diplomem a 

berlou sv. Vojtěcha, které se kaţdoročně udělují člověku, který svým přínosem zásadně 

rozšířil lidský obzor. 

O samotném cyklu přednášek se tak objevily zmínky na portálech např.  www.idnes.cz, 

www.rozhlas.cz, www.ct24.cz , ceněných portálech s širokým dosahem, kde by si běţně 

RKF nemohlo dovolit inzerovat. Díky těmto aktivitám a dobrému spojení jmen 

odstartovalo Fórum skvělou srozumitelnou a jednotnou kampaň, dalo na vědomí o 

samotném cyklu přednášek maximálně vhodnou formou a velmi dobře podpořilo svůj 

prestiţní image a akcentovalo mezikulturní charakter, dokonce v evropském kontextu. 

Obdobným, i kdyţ ne uţ tak masivním a intenzivním způsobem, se média ujala výstavy 

o Mozartovi. Články se objevily např. na www.pragueout.cz. 

                                                
71 Nadace Dagmar a Václava Havlových [online]. 2007 [cit. 2011-02-15]. Dostupné z WWW: 

<http://www.vize.cz/aktuality-rok.php?y=2011>. 
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3.2.6. Eventy (koncerty, výstavy, festivaly atd.)  

 

„ Eventy jsou zvlášť zinscenované a upořádané akce, které trvají po určitou omezenou dobu a 

které mají dopad na cestovní ruch v dané destinaci.― 
72

 

Tato definice je příliš konkretizující, protoţe preferuje pohled marketingu cestovního 

ruchu. RKF jsou sice dost často spojeny s podporou cestovního ruchu, např. zájezdu do 

Alp, ale podle Zahraničního kulturního konceptu musíme chápat event marketing 

v širším rozsahu. 

 

„Eventy jsou zinscenované záţitky, které mají za úkol vyvolat psychické a emocionální 

podněty, které podpoří image firmy a její produkty, s cílem dlouhodobě udrţet vztahy 

mezi firmou a jejími cílovými skupinami.
73

  

 

Event je povaţován za zajímavou akci, která budí pozornost, propojuje citovou stránku 

s informační a má neopakovatelný charakter. V případě RKF se povaţuje event jako 

jeden ze základních komunikačních nástrojů. RKF vyuţívá jedinečnou příleţitost 

k zintenzivnění komunikace, podporuje zapamatování své značky a umoţňuje obohatit 

klasické nástroje komunikačního mixu o netradiční prvky. Jakkoliv se zdá tato forma 

komunikace jako velmi intenzivní a přínosná, je potřeba ji důkladně naplánovat. Na 

začátku kaţdé události by nemělo chybět vytyčení cílů, přesná taktika a kritéria 

zhodnocení. Právě ta jsou dnes předmětem mnoha diskuzí, protoţe neexistuje jednotný 

model měření její účinnosti.  

RKF navazuje prostřednictvím událostí vztahy především skrze odbornou veřejnost a 

přes různé kulturní organizace. Tento první krok je naprosto logický, protoţe právě 

jejich prostřednictvím se nejsnadněji buduje povědomí o instituci. Za stanovené období 

realizovalo či spolupracovalo RKF na 173 událostech. Subjektivně jsem vyhodnotila na 

63 určených výhradně pro odbornou veřejnost, coţ potvrzuje můj předpoklad, ţe 

instituce si buduje určitou exkluzivitu a klade důraz na vzdělané názorové vůdce. 

                                                
72

 KOTÍKOVÁ, Halina; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) 

v cestovním ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 2008. trendy v pořádání akcí Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR. Praha 2008. s. 6 

 

 
73 PŘIKRYLOVÁ, Jana; JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. Vyd. 1. Praha : Grada, 

2010. s. 92. 
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Z celkového počtu jsem zaznamenala 56 přednášek, diskuzí, autorských čtení a 

literárních cyklů, 45 hudebních událostí, 38 výstav, 3 divadelní vystoupení a 9 

speciálních akcí (např. soutěţ, workshop, festival).  

 

Nyní bych ráda popsala nejvýznačnějším event za zkoumané období. Na základě 

mediálních ohlasů a spojitosti známé ţijící osobnosti jsem se rozhodla charakterizovat 

Praţské rozhovory, Prager Gespräche. Jedná se o přednáškovou řadu, která započala 

v prvním pololetí roku 2011 a která by měla probíhat po několik let. Aktivita by měla 

podpořit kulturně-politické rozhovory mezi Vídní a Prahou a vychází z iniciativy 

Rakouského rozhlasu (ORF) ze šedesátých letech 20. století.  

Samo RKF informovalo o zaměření rozhovorů takto: „Zaměřuje se na témata, která 

překračují rámec aktuálního dění a reflektují „bytí― a „dobu―.―
74

 

Přednášejícími jsou jak rakouské, tak české osobnosti z oblasti kultury, umění, vědy, 

mediální sféry a politiky. Jako příklad bych uvedla právě profesora Konrada Paula 

Liessmanna či předsedu Akademie věd České republiky Václava Pačese. Výběr těchto 

osobností není náhodný. Zcela se slučuje s exkluzivním image RKF a dodává akci na 

fundovanosti. I další osobnosti reprezentují evropskou elitu. Všichni přednášející mají 

společnou charakteristiku: jsou známí, veřejností uznávaní, velmi vzdělaní a 

společensky aktivní. Princip průběhu je koncipován na dialogu, resp. na vyjádření obou 

osobností k tématu.  

Navštívila jsem úvodní akci 3. 2. 2011, k čemuţ mne vedly články na oficiálním webu, 

vývěsky v Praţském literárním domě aj. Nyní bych zmínila interkulturní a 

institucionální aspekty komunikace, kterých jsem si při první přednášce povšimla. 

Celkový dojem noblesní záleţitosti podtrhlo místo zahájení celého cyklu. Byl jím sál 

Ministerstva kultury ČR a těšil se maximální účasti. Uţ samotné místo bylo tedy 

v exkluzivním stylu a vyvolalo ve mně dojem rakouské noblesy. Primárním jazykem 

pak byla němčina, ačkoliv byl v sále přítomný tlumočník a simultánně překládal. 

Prvním tématem ze série přednášek bylo „Kdo jsme? Obraz lidí moderny.― 

Liessmannovým partnerem pro rozhovor byl univerzitní profesor Stanislav Komárek. 

Všímala jsem si různých prvků marketingové komunikace, které mě zaujaly. Od 

návštěvníků, většinou opět elita z řad profesorů a umělců, přes jejich oblečení, aţ 

                                                
74 Das Aussenministerium [online]. 2000 [cit. 2011-02-20].  

Dostupné z WWW: <http://www.bmeia.gv.at/cz/kultura/praze/kulturni-forum/cile-a-ukoly.html>. 
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k atmosféře a chování lidí po skončení přednášky. Celá akce ve mně vyvolala dojem 

exkluzivity a noblesy. Částečně jsem však musela seznat, ţe atmosféra je mírně řečeno 

chladná, odměřená a lidé se chovají velmi rezervovaně.  

Pokud bych hodnotila celkovou srozumitelnost, obsah a integritu marketingové 

komunikace, splnila událost poslání centra na výbornou. Obsahově i z hlediska integrity 

nemám akci co vytknout. U srozumitelnosti bych pouze ráda zmínila, ţe naprosto 

korespondovala s primární cílovou skupinou, názorovými vůdci. Diskutována byla 

témata typu svoboda, vzdělání, práva a budoucnost společnosti, tedy takové záleţitosti, 

ke kterým má blíţ odborná veřejnost. 

Akce navíc vykázala velký mediální ohlas. Zmínky jsem objevila např. na: 

-www.ct24.cz/kultura/114483-prazske-rozhovory-aneb-myslenky-rakouskych-

myslitelu/ 

- www.pragueout.cz  

- www.easypragueproduction.cz 

- www.vyletnik.cz/novinky/1196-prazske-rozhovory/. 

 

Dalšími přednáškami budou: 

10. března 2011 v 17 hod. 

 Univ. Prof. Dr. Gottfried Schatz / biochemik, Basilej: 

„Nejsme otroky našich genů― 

 7. dubna 2011 v 18 hod. 

 Dr. Peter Brabeck-Letmathe / předseda správní rady firmy Nestlé:  

„Voda jako kulturní statek―. 

 

Musím konstatovat, ţe přesně tyto eventy jsou ty pravé pro RKF, které bych doporučila 

i do budoucna. Jedinou hrozbou by pro ně mohla být celkový image, jeţ působí někdy 

rezervovaně, chladně, někdy aţ odměřeně. Můj názor je, ţe by takováto instituce měla 

působit více uvolněně, otevřeněji a přátelštěji jako celek i při pořádání eventů. 

3.2.7. Projekty a stipendia 

 

Rakouské kulturní fórum samo realizuje či iniciuje spolupráci umělců a vědců z 

Rakouska a České republiky a ze třetích zemí a zároveň se snaţí získat partnery pro své 

projekty. Jako příklad poslouţí projekt „Artists‘ Books on Tour – Artist Competition 

http://www.ct24.cz/kultura/114483-prazske-rozhovory-aneb-myslenky-rakouskych-myslitelu/
http://www.ct24.cz/kultura/114483-prazske-rozhovory-aneb-myslenky-rakouskych-myslitelu/
http://www.pragueout.cz/
http://www.easypragueproduction.cz/
http://www.vyletnik.cz/novinky/1196-prazske-rozhovory/
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and Mobile Museum―
 75

, na kterém participuje s Evropskou unií. Teno projekt má 

celoevropský charakter a zřizuje umělcům prostor, kde mohou zveřejnit a soutěţit se 

svými publikacemi o finanční obnos. Událost by měla podporovat interkativitu 

písemného projevu a přilákat pozornost k literárním nováčkům.  

 

Kaţdý v Čechách či Rakousku ţijící občan se můţe rozhodnout zrealizovat svlj kulturní 

či vědecký projekt. V RKF můţe vyzvednout srozumitelný formulář a odevzdat se 

ţádostí. Je škoda, ţe formuláře a doprovodné materiály nedrţí korporátní identitu a 

nejsou ani opatřeny logem RKF, viz příloha č.3. 

Přihlášení také probíhá prostřednictvím kontaktu na webových stránkách. Výměnou za 

finanční a organizační podporu je umístění nápisu „Ve spolupráci s Rakouským 

kulturním fórem v Praze― v tištěných materiálech a logem na bílém podkladu na 

plakátech, broţurách a pozvánkách.  

Podpora je také podmíněna písemnou zprávou o realizaci, o ohlasech v tisku a 

návštěvnosti. Návrhy projektů se podávají v období leden – duben, květen – srpen, září 

– prosinec, tedy nehrozí, ţe by zájemce promeškal jeden důleţitý termín a o projekt 

musel čekat do příštího roku. 

Za uplynulé období byly zaregistrovány 3 kooperační projekty: Grazer StadtschreiberIn, 

VIENNAFAIR 2011 a nejvýznamnější program pro podporu bilaterální spolupráce ve 

vzdělávání a vědě v terciárním sektoru AKTION Česká republika – Rakousko. Tyto 

programy doplňují celistvost komunikace RKF, staví na bázi spoluprace samosprávných 

celků i ministerstev. Výstupy z projektů jsou navíc dále vyuţity např. ve formě 

publikace. Tím se efektivita komunikace zvyšuje i postupem času oproti jednorázovým 

eventům, které sice zacílí na širší cílovou skupinu, nejsou však tolik zapamatovatelné a 

nenechávají za sebou tak jasné výsledky.  

                                                
75 SEVERIT, Frauke. Das alles war ich : Politikem/innen, Künstler/innen und ExzentrikerIinnen der 

Wiener Moderne, Wien: Böhlau, 1999. 
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4. Úspěšnost projektů, výhled do budoucna 
 

RKF si počíná velmi činorodě a za zvolené období realizovalo přesně 182 akcí a kolem 

20 doprovodných aktivit typu soutěţí, viz příloha. 2. Zúčastnila jsem se celkem 52 

eventů. Při zkoumání zamření jednotlivých aktivit jsem na základě nastudované 

literatury nejprve identifikovala, o jakou akci se jedná, jakou osobnost/směr/činnost 

prezentuje a jaký by mohl být její kulturní přesah. Ostatní nenavštívené eventy jsem 

podrobila deskripci na základě oficiálních výstupů RKF a seznámení se s obsahem akce. 

Došla jsem k závěru, ţe Fórum nespoléhá pouze na klasiky a slavné osobnosti 

 minulých století, ale velmi hojně se pokouší přiblíţit i současné vědce či umělce, jako 

například Ch. Futschera, spisovatele H. von Hofmannsthala, A. Schnitzlera, P.Altenberg 

a H. Bahra, výtvarnici E. Grübl, sochaře K. Prantla. Na těchto událostech jsem 

zaznamenala nejvyšší účast mezi lidmi do 30 let. Na základě mého pozorování patří 

návštěvníkům eventů samotných převáţně lidé starší 40 let. Do Fóra pravidelně dochází 

i stálí příznivci, tato stabilní základná čítá osm lidí a navštěvuje převáţně přednášky. 

Časté jsou i povinné exkurze, které organizují např. učitelé Pedagogické Fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze, kde jsou tyto návštěvy povinnou i nepovinnou součástí 

atestace některých předmětů. 

Protoţe RKF ze strategických důvodů nezveřejňuje počty návštěvníků za uplynulý rok a 

není moţné navštívit kaţdou akci v České republice, rozhodla jsem se provést malý 

dotazníkový průzkum zaměřený na efektivnost komunikace RKF. Na počátku jsem 

segmentovala skupiny, které jsou pro RKF atraktivní a na které se RKF vyplatí cílit 

v první fázi, patří mezi názorové vůdce a existuje velká pravděpodobnost, ţe předají 

obsah dalším skupinám. Touto skupinou jsou studenti a učitelé germanistiky, česko-

německých studií, překladatelství a také Rakouského gymnázia v Praze. Vzhledem 

k rozsahu dotazníku jsem se zaměřila na studenty a učitele germanistiky v Praze a 

rozeslala formulář sto lidem. Návratnost dotazníku činila 88. Z průzkumu vyplynulo, ţe 

RKF nezná jen malý počet lidí. V situaci, kdy se však ptáme názorových vůdců a 

poměrně velké mnoţství dotazovaných z tak specifického prostředí, beru tento pozitivní 

výsledek s rezervou a jako prostor pro zlepšení. Informace o RKF se šíří nejčastěji 

prostřednictvím doporučením známých. Vzdělávací a jiné partnerské instituce zaujímají 

s online prezentací stejně po deseti respondentech. Stejně tak dopadly broţury. To jen 

podporuje tvrzení z rozboru komunikačních nástrojů a hodnocení, ţe forma sdělení je 
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špatně zvolena (nedostatečně výrazný nápis na budově, malá viditelnost korporátních 

symbolů) a naráţí na problém distribuce (např. broţury nejsou dostupné na 

univerzitách). Zcela pozitivním výsledkem hovořícím pro úspěch RKF je 82 

dotazovaných, kteří vnímají Fórum pozitivně, 61 se navíc domnívá, ţe RKF se snaţí 

budovat přátelský vztah k České republice. Z interkulturního pohledu je zajímavé, ţe 22 

respondetů dokonce má spojené Fórum s Rakouskem a rakouskou kulturou předně. Dle 

cílů, úkolů a výchozího Zahraničního kulturního konceptu je moţné konstatovat, ţe 

právě o toto se zkoumaná kulturní instituce snaţí. Dalších 18 respondentů vnímá RKF 

jako zprostředkovatele kulturních akcí. RKF má 5 oosob spojeno s mezikulturním 

dialogem, coţ vybízí k zamyšlení a navrhla bych ještě více zakomponovat aktivity typu 

diskuzí, soutěţí a ideálně i spojení vhodných jmen např. spisovatelů česko-rakouského 

původu typu M. Stavariče a názvů akcí typu Praha – Wien – Connection, Setkání 

valčíku a polky. 

Obecně se tedy dá konstatovat, ţe RKF působí aktivně a efektivně, návštěvníci ho 

kladně přijímají a rádi ho navštěvují. Jeho propagace naproti tomu vykazuje značné 

nedostatky, nepočítá příliš se zakomponováním firemním image a jeho komunikací 

navenek. Tyto chyby, jak uţ jsem naznačila, nabízejí potenciál pro změny. RKF se 

zbytečně uzavírá a zuţuje cílovou skupinu. Pokud nebude s názorovými vůdci navázán 

intenzivnější dialog, mohlo by to by postupem času poznamenat návštěvnost jako 

takovou, coţ s sebou nese další důsledky především ve financování. K zamyšlení vybízí 

i zavedení jazykových kurzů přímo v RKF, nejen v partnerských institucích.  
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Závěr 
 

RKF navštěvuji uţ šest let a protoţe jeho aktivity jsou stále širší, rozhodla jsem se, ţe 

jeden rok je dostatečně dlouhá doba k analýze této kulturní instituce. Z mé práce plyne, 

ţe RKF je neziskovou vládní organizací, která dodrţuje a prosazuje cíle Zahraničního 

kulturního konceptu stanoveným Spolkovým ministerstvem Republiky Rakousko. 

Finanční prostředky si tedy neshání přímo samo, ačkoliv spolupracuje s institucemi 

v regionální i mezinárodní oblasti. Granty čerpá pouze výjimečně a spíše se spolupodílí 

na organizaci různých aktivit prostřednictvím vlastních zdrojů. Stejně tak zaměstnanci 

nejsou příleţitostní dobrovolníci a umělci, jak jsem původně předpokládala. Byla jsem 

tedy nucena zamyslet se i nad řízením RKF a proklamovaných a skutečných cílech, 

které se mírně liší. Organizace je velmi aktivní, co se událostí týče. Za minulý rok 

uspořádala na 180 eventů, podílela se na realizaci několika projektů, z nichţ například 

AKTION Česká republika – Rakousko patří k úspěšným a dlouhodobě probíhajícím. 

Další aktivity, které tvoří portfolio sluţeb, jsou knihovnické sluţby a vzdělávací činnost. 

RKF se pohybuje nejvíce na poli umění a dle celkové sumarizace událostí je evidentní, 

ţe problémovým okruhům typu Rakousko-české majetkové vyrovnání, jaderná 

energetika se věnuje jen okrajově. Byla jsem nucena zamyslet se nad tím, jakým 

způsobem provozuje RKF interkulturní marketing a došla jsem k závěru, ţe nejde ani 

tak o mezikulturní dialog, jako spíše o frontální poskytování informací, sluţeb a 

působení na obyvatele České republiky. Jakkoliv nemůţeme odmyslet kultivační roli 

Fóra, výchovnou atp., musíme si uvědomit, ţe RKF se především zaměřuje na šíření a 

přiblíţení rakouské kultury do České republiky a pouţívá propagační model 

komunikace. Opravdu jen zřídka se ukázalo, ţe událost akcentuje spíše české 

specifikum a je přizpůsobena pro české podmínky. 

Celková analýza činností za uplynulý rok ukázala, ţe cílovou skupinou je zvolena 

odborná veřejnost, neboť především německy hovořící jsou vhodnými názorovými 

vůdci a jsou schopni aktivně vytvářet pozitivní image instituce. Také jsem se ale 

analýzou komunikace dobrala k závěru, ţe co se týče marketingové komunikace 

instituce jako takové, zaostává RKF fatálně za konkurenčním Goethe-Institutem. Nejen, 

ţe nedodrţuje korporátní identitu, ale v podstatě ani není nikde v oficiální podobě 

prezentována, nepočítám-li budovu na Jungmannově náměstí. Nepropracovanou a 

chaotickou propagací tedy trpí sama návštěvnost. Po mém ročním docházení a návštěvě 
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52 eventů jsem zjistila, ţe průměrně navštíví večerní event konaný jeden den kolem 20 

lidí. Kapacita je však mnohem vyšší. Po provedení dotazníkového šetření u primární 

cílové skupiny vyplynulo, ţe dotazovaní o RKF z velké většiny vědí, ale jsou 

nedostatečně informováni o aktuálních akcích jako takových. Jako nejvýznamnější 

počin RKF hodnotím Praţské rozhovory, které dodrţují poţadavek srozumitelnosti, 

obsahových nároků i integrity vzhledem k cílové skupině a image Fóra. 

V průběhu psaní jsem sledovala změny, které prodělaly profily RKF na sociálních 

sítích, ale musím konstatovat, ţe obzvláště v online prezentaci RKF značně zaostává. 

Největším problémem je, ţe komunikace nepůsobí jednotně a forma sdělení neodpovídá 

vybranému médiu. Byla jsem nucena popsat a kriticky analyzovat některé nástroje 

komunikace i celé komunikační strategie, které jsem sice prováděla na základě odborné 

literatury a subjektivně vybírala typy rozborů. Svůj názor jsem promítla i do nástinu 

řešení, pro které však v této práci nezbýval vzhledem k rozsahu velký prostor. Pokud 

bych závěrem shrnula všechny hlavní nedostatky, byly by to:  

 

- jen málo vyuţitý potenciál ve spolupráci s českými osobnostmi, 

- nepropracovaná či dokonce absentující korporátní image, 

- neintegrovaná komunikační strategie jako taková, 

- špatná distribuce propagačních materiálů, 

- příliš noblesní image, jeţ působí chladně navenek. 

 

Naproti tomu je RKF organizací veřejně prospěšnou, důvěryhodnou vzdor své 

zaměstnanecké základně se RKF účinně zasazuje o: 

 

- pozitivní vnímání umělecké a vědecké scény jako takové na celém území ČR, 

- zprostředkování kontaktů s rakouskou a mezinárodní scénou, 

- finační podporu neotřelých projektů, 

- pozitivní vnímání německého jazyka a historické propojenosti. 

 

Interkulturní komunikace a komunikace institucí je zajímavá oblast, která si u nás 

nachází své místo a hledá cesty, jak vhodným způsobem prohloubit mezikulturní dialog. 

Fórum by mělo domyslet a dopracovat koncept komunikace, neţ se pustí do 

jednotlivých kroků, změnit přístup samo k sobě, profilovat se více jako otevřená 
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instituce se zájmem o české prostředí a tím se i zpřístupnit široké veřejnosti. Zároveň je 

moţné udrţet si své hodnoty a posílit postavení.  
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Summary 

I have been going to the Austrian Cultural Forum (ACF) for six years and because of its 

activities getting broader, I decided one year would be a sufficient period to analyze this 

cultural institution. The thesis concludes that the ACF is a non-profit governmental 

organization which respects and promotes the goals of the Foreign Cultural Concept as 

specified by the Federal Department of the Austrian Republic. As a consequence, the 

organization does not fund raise on its own; however, it cooperates with both regional 

and international institutions. Thus, grants need to be applied for only exceptionally.  

Instead the ACF participates in organizing various activities using its own resources. 

Similarly, its employees are not occasional volunteers or artists as I expected initially. 

As a consequence, I was forced to think of ACF management as well as its proclaimed 

and actual goals, which differ slightly. The organization has been very active 

concerning its events. Last year, one hundred and eighty events were prepared; the ACF 

took part in carrying out several projects, notably the AKTION Czech republic – 

Austria which ranks among successful and long lasting ones. Library and education 

services represent some of other activities forming the portfolio.  The ACF has been 

most active in the field of art. The overall events‘ summarization makes clear that the 

troublesome issues such as the Austro-Czech fortune reconciliation or nuclear 

energetics are treated only marginally. I had to critically think of ways the ACF 

conducts intercultural marketing. My conclusion is that rather than focusing on 

intercultural dialog, the organization provides frontal information, services and impacts 

Czech citizens. No matter how we cannot forget about the Forum‘s role in language 

learning or education, we have to realize that the ACF focuses primarily on spreading 

the Austrian culture and bringing it closer to the Czechs. The Forum uses promotional 

communication model. Events emphasizing Czech features which are adapted to Czech 

conditions occurred very rarely. 

According to the overall analysis of the last year‘s activities, experts are its main target 

group. It is because of German speakers being the appropriate opinion leaders who are 

capable of actively creating a positive image. Moreover, my analysis reveals that 

concerning marketing communication as such, the ACF falls behind the competing 

Goethe Institute severely. Not only it does not maintain its corporate identity but it is 

not officially presented anywhere at all (except the building on the Jungmannovo 
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square). The Forum‘s attendance suffers from the lacking and chaotic promotion. 

Having been to fifty two events during my one year‘s going to the institution, I have 

found out that the average attendance of an evening event is about twenty visitors. 

However, the capacity is much higher. After conducting a survey on the primary target 

group, it turned out that the interviewees were aware of the ACF but lacked the 

information about its current events. I consider the ―Prague Interviews‖ the most 

important ACF‘s action which respects demands for understanding, contents and 

integrity towards the target group and the Forum‘s image.  

Through the course of my writing, I followed changes the ACF‘s profiles on social 

networks were going through. I have to state that especially ACF‘s online presentation 

falls behind considerably. The most important issue is the confused impact of that 

communication and the means of communication do not correspond to the selected 

medium. I have had to describe and critically analyze some communication tools and 

the whole communication strategy which I did on the basis of literature but the analysis 

type was chosen by myself. I have projected my opinion into the suggested solution too, 

although there was not much space for that in this thesis considering its limited scope. 

In conclusion, if I was to summarize the major drawbacks, they would comprise: 

• poor cooperation with Czech public figures, 

• ill-elaborated corporate image or even its non-existence, 

• non-integrated communication strategy, 

• insufficient distribution of leaflets and bulletins and 

• too noble image causing cold impression. 

On the contrary, the ACF is a trustworthy civil society organization. Despite the 

structure of its staff, the ACF takes direct action in: 

• nourishing good perception of artistic and scientific figures on the whole area of 

the Czech Republic, 

• mediating cooperation with the Austrian and international organizations, 

• co-financing of truly uncommon projects and 

• influencing the positive image of the German language and its historic links. 

Communication between different cultures and institutions is a remarkable field that has 

begun to be noted in the Czech Republic. It attempts to find new ways of deepening 

intercultural dialogue. The Forum should think over and complete its communication 

concept before it starts to carry out individual steps. Furthermore, the ACF ought to 
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change the attitude towards itself, make its profile look more like an open institution 

with an interest in the Czech environment and thus make itself more accessible to the 

broad public. Simultaneously, it is possible to maintain the ACF‘s values and strengthen 

its role. 
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Příloha č. 2: Seznam aktivit za období červen 2010 –  

květen 2011 (tabulka)77 

 

Datum konání Lokalita  Aktivita  o/V N 

2010 

ČERVEN 
      

1.6.2010   
 Úvodní slova ředitele RKF v programu 

6/2010  
  

1.6.2010 Praha 

 Přednáška: Johann Kräftner: Sbírky 

kníţete z Lichtenštejnu se zvláštním 

důrazem na sbírku biedermeieru   
o N 

2.6.2010 Praha 

 Koncert Církevní husitské základní 

umělecké školy Harmonie z klavírní 

třídy Jany Grygarové  

  

3.6.2010 Praha 

 Přednáška: Claudia Maria Riehl: 

Vícejazyčnost a učení se cizím 

jazykům: Výzkum mozku předkládá 

důkazy  

o N 

6.6.2010 Praha 

 Dokumentární film: Projekt „Theatre 

of memories‖: The Last Dance (A/HR 

2002, 53 min.)  
 N 

08.06.2010 - 

11.06.2010 

Praha, Sušice, 

Františkovy 

Lázně 

 Koncert: Praha – Wien – Connection 

(PWC): Julia Siedl (piano), Nika Zach 

(vocal), František Uhlíř (bass), Jaromír 

Helešic (drums)   

 N 

8.6.2010 Praha 
 Workshop: Prague Junior Note (3.-6. 6. 

2010): Přehlídka Junioráků   
o  

08.06.2010 - 

31.07.2010 
Brno  Výstava: Mozart ve Vídni    N 

10.6.2010 Praha  

 Přednáška: Annette Ahrens: Kultura 

stolování ve Vídni a v Praze v období 

klasicismu a biedermeieru  
o  

12.06.2010 - 

25.07.2010 
Klatovy 

 Výstava: STARTED ‘10 / residents of 

Start Point Prize  
o  

                                                
77 Zpracováno na základě pozorování a Das Aussenministerium [online]. 2000 [cit. 2011-02-20]. 

Program. 

Dostupné z WWW: <http:// http://www.bmeia.gv.at/cz/kultura/praze/akce/cykly/galerie.html.html>. 
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15.6.2010 Praha 
 Kniţní prezentace a film: Elfriede 

Jelinek: Vyvrhelové  
 N 

16.6.2010 Praha 
 Přednáška: Zdeněk Novák: Kulturní 

krajina Lednice – Valtice   
  

17.6.2010 Praha 
 Open Air Festival: Ţiţkov sobě - 

Planet Connection   
 N 

19.6.2010 Sobčice  
 Tanec: Kultura na zámečku v 

Sobčicích: Setkání valčíku a polky  
  

21.6.2010 Praha  15. literární výlet: Praha je stále O. K.   o  

23.6.2010 Praha  

 Kolokvium: Festival zakázané hudby 

Terezín 2010 (20.–27. 6. 2010): Funkce 

kultury v období holokaustu   

  

23.6.2010 Brno 
 Koncert: Brněnský varhanní festival 

(2.–23. 6. 2010): Ernst Wally (A)   
  

24.06.2010 - 

27.08.2010 
Praha 

 Výstava: Rakouské umění 90. let 20. 

století ze sbírek v ČR (Peter Kogler, 

Jörg Schlick, Peter Weibel, Franz West, 

Heimo Zobernig)  

o N 

24.06.2010 - 

05.09.2010 

České 

Budějovice 
 Výstava: Gerwald Rockenschaub  o  

25.06.2010 - 

26.06.2010 
Telč  

 Film: 6. ročník filmového festivalu o 

evropském umění: Festival Arts & Film 

2010   

 N 

27.6.2010 Terezín 

 Koncert: Festival zakázané hudby 

Terezín 2010 (20.–27. 6. 2010): 

Schulhoff Quartett  
  

30.6.2010 Praha  

 Koncert: Jazzový most z Prahy do EU 

2010 (1. 6.–30. 10. 2010): Horst Hofer 

& Lungau Big Band  

  

2010 

ČERVENEC 
    

1.7.2010   
 Úvodní slova ředitele RKF v programu 

7/2010   
  

3.7.2010 Litoměřice 

 Koncert: Litoměřický kořen (3. 7.- 4. 7. 

2010): Attwenger - Markus Binder 

(bicí), Hans-Peter Falkner (akordeon)  
o  

7.7.2010 Praha  Koncert: Česká filharmonie    N 
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8.7.2010 Mikulov  

 Koncert: XXIV. kytarový festival 

Mikulov 2010 (4.–10. 7. 2010): 

Alexander Swete  
  

16.07.2010 - 

01.08.2010 
Brno, Praha 

 Tanec: Festival ProART 2010 (Brno 

16.- 23. 7. 2010, Praha 25. 7.-1. 8. 

2010)  

  

17.07.2010 - 

24.07.2010 
Praha  

 Workshop: Czech Jazz Workshop 

(17.–24. 7. 2010)  
  

     

17.07.2010 - 

18.07.2010 
Praha   Koncert: Elisabeth Lohninger (zpěv)  o  

22.07.2010 - 

31.08.2010 
Praha   Výstava: Florian Grond: The fine line   N 

22.7.2010 Staré Prachatice 

 Koncert: Letní škola staré hudby (11.– 

25. 7. 2010): Carin van Heerden, Alan 

Davis, Jan Kvapil  

o  

26.7.2010 Praha   Film: 7915 KM (A 2008, 102 min.)    

2010 

SRPEN 
    

01.08.2010 - 

30.09.2010 
Hukvaldy  

 Výstava: Sigmund Freud: Odhalení 21. 

století  
o N 

01.08.2010 - 

06.08.2010 
Nové Hrady 

 Workshop: Forma tvrdí muziku. 

Přeshraniční dílna tvůrčího psaní 

Česko-Rakousko  

o  

05.08.2010 - 

25.09.2010 
Chomutov   Výstava: Franz Goëss: Praha 1968   o N 

14.8.2010 Mikulov   Koncert: PRISTUP     

15.08.2010 - 

22.08.2010 
Havlíčkův Brod  

 Workshop: Letní ţurnalistická škola 

Karla Havlíčka Borovského 2010   
o N 

18.8.2010 Litoměřice   Koncert: Gunther Rost   o N 

2010 

ZÁŘÍ 
    

1.9.2010   
 Úvodní slova ředitele RKF v programu 

9/2010  
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6.9.2010 Teplice  
 Koncert: Dana Mimrová, Josef 

Popelka, Monika Brychtová   
  

08.09.2010 - 

08.10.2010 
Praha  

 Výstava: Architektura a tělo – 4 

fotografické postoje rakouských 

umělkyň   

 N 

09.09.2010 - 

30.09.2010 
Praha  

 Výstava: Iv Toshain(ová) - Urban 

Safari, Bright Stars Pietá   
o  

10.09.2010 - 

23.09.2010 
Praha   Divadlo: Peter Handke: Spílání publiku   N 

24.9.2010 Praha   Workshop: Evropský den jazyků     

23.09.2010 - 

12.10.2010 
Hodonín  

 Výstava: Rakouská sluneční 

architektura   
o N 

20.09.2010 - 

13.12.2010 
Opava  

 Výstava: Kurt Kaindl: Cesty po zemi 

nikoho   
o N 

16.9.2010 Praha   Koncert: Trio In Camera Caritatis    

12.9.2010 Milešov  

 Historická slavnost: Kašpar Zdeněk 

Kaplíř ze Sulevic – český obránce 

Vídně  
o  

30.09.2010 - 

05.11.2010 
Praha   Výstava: Sylva Pauli: Duše na cestách   o  

30.09.2010 - 

13.10.2010 
Praha   Koncert: Karel Vrtiška     

29.9.2010 Praha  
 Přednáška: Johann Kräftner: Malba v 

období biedermeieru  
o N 

2010 

ŘÍJEN 
    

1.10.2010 Kutná Hora   Koncert: Wolfgang Muthspiel   o  

1.10.2010   
 Úvodní slova ředitele RKF v programu 

10/2010   
  

04.10.2010 - 

29.10.2010 
Liberec   Výstava: Mozart ve Vídni    N 

4.10.2010 Brno  
 Koncert: Wiener Sängerknaben & 

Chorus Viennensis  
o  
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5.10.2010 Brno 
 Přednáška: Miloš Štědroň: Cantilenae 

diversae – Brunae 1745  
o  

06.10.2010 - 

15.10.2010 
Praha, Brno  

 Film: DAS FILMFEST - Festival 

německy mluvených filmů   
o N 

6.10.2010 Znojmo  
 Autorské čtení: Beppo Beyerl: Ukázky 

z díla   
o  

07.10.2010 - 

24.10.2010 
Praha  

 Výstava: Kathi Lackner: Something 

about Evolution (Něco o evoluci), 

Florian Grond: Zeit im Bild (Čas v 

obraze)  

  

8.10.2010 Praha  
 Kniţní prezentace: Elke Krasny: Město 

a ţeny. Jiná topografie Vídně   
o N 

8.10.2010 Praha  

 Přednáška: Helmut Groschup: 

Fernando Birri - Art never sleeps but 

dreams with open eyes   
o  

09.10.2010 - 

31.10.2010 
Brno  

 Výstava: Sigmund Freud – Odhalení 

21. století   
o  

9.10.2010 Liberec  
 Konference: Erinnern – Ausstellen – 

Speichern   
o  

11.10.2010 - 

14.10.2010 

České 

Budějovice, 

Ústí n. Labem, 

Praha 

 Autorské čtení: Robert Menasse: Ich 

kann jeder sagen (Suhrkamp 2009)  
o N 

11.10.2010 - 

10.11.2010 
Praha 

 Výstava: Plakatalogy z výstav v Galerii 

RKF  
 N 

12.10.2010 Praha  
 Přednáška: Claudia Lehner-Jobst: S 

duchem a s chutí   
o  

13.10.2010 - 

07.01.2011 
Praha   Výstava: MONET — WARHOL   N 

14.10.2010 - 

10.12.2010 
Jihlava  

 Výstava: Rakouská meziválečná 

architektura - Architektura Rudé Vídně   
 N 

17.10.2010 Praha  
 Divadlo: Johann Nestroy: Frühere 

Verhältnisse (Dřívější poměry)  
o N 

18.10.2010 Praha  

 Film: Pianomania – Hledání 

dokonalého zvuku (A/D/F 2009, 93 

min.)   

o  

19.10.2010 - 

21.10.2010 

Praha, Plzeň, 

Ústí n. Labem  

 Autorské čtení: Sabine Gruber: Über 

Nacht (C. H. Beck 2007)  
o  
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20.10.2010 Praha  
 Kniţní prezentace: Sidonie Nádherná a 

konec střední Evropy   
o  

27.10.2010 Jihlava  
 Workshop: Rakouský koprodukční den 

v Jihlavě   
 N 

2010 

LISTOPAD 
    

1.11.2010   
 Úvodní slova ředitele RKF v programu 

11/2010  
  

2.11.2010 Praha  

 Koncert: ALIEN PRODUCTIONS: 

„bodies/antibodies‖ (Andrea Sodomka, 

Martin Breindl, Norbert Math)  
  

2.11.2010 Praha  
 Workshop: Vzpomínkový večer na 

Ernsta Jandla – 10. výročí úmrtí   
o N 

2.11.2010 Praha  

 Oslava narozenin polního maršála 

Radeckého: Velení vojenským 

jednotkám v 1. polovině 19. století   
o  

04.11.2010 - 

10.11.2010 
Praha   Film: New Ways New Waves    

5.11.2010 Praha  
 Koncert: Filharmonie nadace Animato 

(Podzimní turné orchestru)  
  

07.11.2010 - 

17.11.2010 
Praha  

 Divadlo: 15. praţský divadelní festival 

německého jazyka (7.-17. 11. 2010)  
o  

9.11.2010 Praha  
 Kniţní prezentace: Michael Stavarič: 

Mrtvorozená Eliška Frankensteinová   
 N 

09.11.2010 - 

30.11.2010 
Brno  

 Cyklus přednášek a slavnost: 20 let 

Rakouské knihovny v Brně (5. 10.-2. 

12. 2010)   
  

10.11.2010 Praha  

 Přednáška: Václav Kulle: Přírodní 

zvláštnosti a nové objevy v okolí 

městečka Weitra a Gmündu - oblast 

Waldviertel   

o N 

10.11.2010 Praha  

 Autorské čtení: Michael Stavarič: 

Europa – eine Litanei, Böse Spiele, 

Deja-vu mit Pocahontas  

o N 

10.11.2010 - 

05.01.2011 
Praha  

 Výstava: Gregor Sailer: 

LADIZ_alpen™  
 N 

12.11.2010 Praha  

 Cyklus přednášek a slavnost: 20 let 

Rakouské knihovny v Brně (5. 10.-2. 

12. 2010)   
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12.11.2010 Praha  

 Kniţní prezentace: Mnemopolitics. 

Mnemotopias. Mnemopoetics. 

Mnemosyne – Theatre of Memories  
o  

13.11.2010 Praha  

 Koncert: Cyklus koncertů „Orgel 

Spontan International―: Orgel Spontan 

Praha Julia 2010: Rainer König-

Hollerwöger (varhany)  

o  

16.11.2010 - 

05.01.2010 
Praha   Výstava: ART BRUT - Josef Hofer  o N 

20.11.2010 Praha  

 Koncert: Projekt wir/us: Maria Grün 

(violoncello) & Oliver Madas 

(vibrafon)  

o  

22.11.2010 Praha  

 Film: Dokumentární pondělí kina 

Světozor: NATASHA (A 2008, 84 

min.)  
o  

22.11.2010 Praha  
 Přednáška: Den rakouského designu v 

Praze   
 N 

22.11.2010 - 

25.02.2011 
Praha  

 Výstava: ONA B: Skandál v ráji 

(instalace)   
  

24.11.2010 Olomouc  

 Koncert: VII. křiţovatky Olomouc 

2010 (23.- 27. 11. 2010): FALB 

FICTION: Viola Falb (saxofon), 

Philipp Jagschitz (piano)  

  

2010 

PROSINEC 
    

1.12.2010   
 Úvodní slova ředitele RKF v programu 

12/2010, 01/2011  
  

2.12.2010 Brno 

 Přednášky v Rakouské knihovně (5. 

10.-2. 12. 2010): Marek Nekula: 

Praţská topografie v díle Franze Kafky   

o N 

4.12.2010 Praha  
 Koncert: Adventní varhanní koncert 

Praha 2010  
  

6.12.2010 Praha  

 Přednáška: Christine Le Pape Racine: 

Vícejazyčné curriculum a vícejazyčná 

didaktika   

o N 

7.12.2010 Praha  
 Rakouské Vánoce: Putování za 

Betlémskou hvězdou  
  

7.12.2010 Praha  
 Autorské čtení: Christian Futscher: 

Květy krve   
o  

9.12.2010 Praha  
 Přednáška: Ruth Moser: Alpské 

vyhlídky   
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9.12.2010 Praha  
 Koncert: Jakub Jan Ryba: Česká mše 

vánoční   
  

10.12.2010 Praha   Koncert: ATTWENGER (A)  o  

10.12.2010 - 

26.02.2011 

České 

Budějovice  

 Výstava: Josef Hoffmann 1870-1956: 

Ornament a moderna   
o  

11.12.2010 Olomouc   Film: COLOR CRY    

12.12.2010 - 

14.12.2010 
Olomouc  

 Konference: Kulturní agent, poeta a 

filantrop   
o  

14.12.2010 Praha  

 Autorské čtení: Martin G. Wanko: Die 

Wüste lebt! Der Tag, an dem Niki 

Lauda starb. (Graz: edition kneiper 

2008)   

o N 

15.12.2010 Praha  

 Autorské čtení: Martin Prinz: Přes 

Alpy – Z Terstu do Monaka – pěšky 

mizející krajinou   

o  

2011 

LEDEN 
    

1.1.2011 Praha  
 Koncert: Praţský novoroční koncert 

2011: Filharmonický orchestr Praha  
  

03.01.2011 - 

29.01.2011 
Liberec   Výstava: Gustav Mahler a Vídeň   N 

04.01.2011 - 

28.01.2011 
Plzeň  

 Výstava: Kurt Gödel – Gödelovo 

století   
o N 

13.01.2011 - 

03.03.2011 
Praha   Výstava: Marcus Geiger   o  

19.01.2011 - 

28.02.2011 
Praha  

 Výstava: Česko-rakouské hranice a 

změna jejich vnímání  
 N 

2011 

ÚNOR 
    

5.2.2011 Praha   Koncert: Sofa Surfers     

2.2.2011 Praha   Koncert: Praţská komorní filharmonie     
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31.1.2011 Brno   Koncert: Salzburger Hofmusik    

27.01.2011 - 

27.05.2011 
Opava  

 Výstava: Vídeňská architektura kolem 

roku 1900   
 N 

24.1.2011 Praha   Film: Muezzin (A 2009, 80 min.)  o  

2011 

BŘEZEN 
    

2.3.2011 Brno   Koncert: don@u.com (AT/SK)    

4.03.2011 - 

19.05.2011 
Praha 

 Výstava: Elisabeth Grübl & Michal 

Škoda: About  
o N 

5.3.2011 Brno   Film: La Pivellina   o  

6.3.2011 Praha   Koncert: Oratorium: Ten, který jest     

6.3.2011 Brno   Tanec: Das Mechanische?!     

10.3.2011 Praha  
 Přednáška: Gottfried Schatz: Proč 

nejsme otroky našich genů   
o N 

11.03.2011 - 

16.03.2011 
Praha  Film: Není doma jako doma    

15.03.2011 - 

29.04.2011 
Praha   Výstava: Stavění v souvislostech     

22.3.2011 Praha  
 Přednáška: Ludwig Kranabetter: 

Bezpečnost pohybu horolezců v Alpách   
o  

22.03.2011 - 

29.04.2011 
Praha 

 Výstava: Maria N. Groppenberger - 

Hory v obrazech   
  

24.3.2011 Brno  Koncert: Linde Brunmayr-Tutz (flétna)  o  

25.03.2011 - 

26.03.2011 
Praha  Konference: Spirituální medicína   o  

28.3.2011 Praha   Koncert: Küchl Quartett    N 
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28.3.2011 Olomouc 
 Přednáška: Konrad Paul Liessmann: 

Kdo jsme? Obrazy lidí moderny  
o N 

30.03.2011 - 

31.03.2011 
Praha  Film: Pokrevní přátelství   N 

30.3.2011 Praha  Film: Ludvík    

31.3.2011 Zlín 

 Pódiová diskuze: Franz Liszt, Gottfried 

von Einem a Podunají, Koncert: 

Internationale Donauphilharmonie   

o  

2011 

DUBEN 
    

1.4.2011   
 Úvodní slova ředitele RKF v programu 

04/2011  
  

1.4.2011 Praha  
 Film: Dokumentární pondělí kina 

Světozor: Malý cizinec (Little Alien)  
o  

02.04.2011 - 

29.05.2011 
Klatovy  

 Výstava: Uta Peyrer, Karl Prantl: 

Kindred by Choice  
o  

04.04.2011 - 

28.04.2011 
Ústí nad Labem  

 Výstava: Česko-rakouské hranice a 

změna jejich vnímání  
  

04.04.2011 - 

03.06.2011 
Ostrava   Výstava: Boris Podrecca - architekt     

05.04.2011 - 

29.04.2011 
Brno  

 Výstava: Gustav Mahler a Vídeň, 

Přednáška: Jan Špaček: Dvojí ţivot 

Gustava Mahlera  
o  

7.4.2011 Praha  

 Přednáška: Cyklus Praţské rozhovory: 

Peter Brabeck-Letmathe: Voda jako 

kulturní statek   
o N 

9.4.2011 Praha  

 Autorské čtení: Ondřej Cikán: 

Menandros und Thaïs (Menandros a 

Thaïs)  

o  

12.4.2011 Praha  

 Přednáška: Milan Hlavačka: Proč se 

habsburská monarchie rozpadla? 

Viděno z Prahy.  
o N 

13.4.2011 Praha  
 Kniţní prezentace: Josef Ernst: Dějiny 

výuky češtiny v rakouské armádě   
o N 

13.04.2011 - 

16.04.2011 
Jeseník  

 Soutěţ: XVII. mezinárodní 

Schubertova soutěţ pro klavírní dua 

Jeseník 2011  
o  

14.04.2011 - 

17.04.2011 
Praha  

 Výstava: ENTER | DATAPOLIS, 5th 

art|tech biennale   
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15.04.2011 - 

16.04.2011 
Praha, Brno  

 Koncert: United Islands Reloaded: 

Bauchklang  
  

16.04.2011 - 

23.04.2011 
Praha, Brno   18. dny evropského filmu 2011: Lurdy    

18.4.2011 Praha  

 18. dny evropského filmu 2011: 

VINYL (Příběhy z vídeňského 

podzemí)   
 N 

18.04.2011 - 

24.04.2011 
Praha, Brno  

 18. dny evropského filmu 2011: La 

Pivellina   
o N 

18.4.2011 Brno  
 Přednáška: Jiří Gruša: Beneš jako 

Rakušan   
o N 

19.4.2011 Praha  
 Kniţní prezentace: Jiří Gruša: Beneš 

jako Rakušan  
o  

20.04.2011 - 

21.04.2011 
Jihlava, Brno  

 GISELLE: Revenge (because love is 

eternal)  
o  

27.04.2011 - 

29.04.2011 
Teplice   Film: Machination 84    

27.4.2011 Olomouc  OZVĚNY 18. DEF: La Pivellina   o  

27.04.2011 - 

29.04.2011 
Teplice   Film: Machination 84    

28.4.2011 Teplice   Film: Laokoongruppe: Walzerkönig    

29.4.2011 Boskovice   OZVĚNY 18. DEF: Lurdy    

2011 

KVĚTEN 
    

1.5.2011   
 Úvodní slova ředitele RKF v programu 

05/2011  
  

3.05.2011 - 

27.05.2011 
Praha   Výstava: Gustav Mahler a Vídeň    

5.05.2011 - 

12.06.2011 
Praha   Výstava: Jiří Turek: cityLAB    

6.05.2011 - 

22.05.2011 
Praha  

 Zvuková instalace: TONSPUR pro 

veřejný prostor  
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9.5.2011 Praha   Prezentace: Den Evropy    

10.5.2011 Praha   Koncert: John B. Williams Quintet    

11.5.2011 Praha  
 Scénické čtení: Noc literatury 2011: 

Jan Budař čte z knihy: Sladkost ţivota  
  

11.05.2011 - 

31.07.2011 
Praha  

 Výstava: Abstrakce a atonalita: 

Wassily Kandinsky, František Kupka a 

Arnold Schönberg  

 N 

12.5.2011 Praha  

 Koncert: Christof Kurzmann (laptop, 

zpěv, klarinet) & Crys Cole (no-input 

mixing board, contact mics)  
  

14.5.2011 Praha   Koncert: Saturday Noon Jam Session    

14.5.2011 Praha  
 Autorské čtení: Das Buch na Veletrhu 

Svět knihy (12.-15. 5. 2011)  
  

16.05.2011 - 

31.05.2011 
Praha  

 Koncerty: Rakouská účast na 66. MHF 

Praţské jaro (12. 5.–4. 6. 2011)  
  

18.5.2011 

Praha  

Kniţní prezentace: Richard Lein: 

Pflichterfüllung oder Hochverrat? Die 

tschechischen Soldaten Österreich-

Ungarns im Ersten Weltkrieg (Plnění 

rozkazů nebo velezrada? Čeští vojáci 

Rakouska-Uherska v 1. světové válce) 

o  

19.5.2011 

Praha  

Kniţní prezentace: Habsburská 

monarchie 1848-1918: IX. díl: Sociální 

struktury 

  

19.05.2011 - 

28.05.2011 
Praha  

Výstava: STREET FOR ART 2011: 

ZÓNA IDEÁL 
 N 

23.5.2011 

Praha  

Koncert: Michaela Rabitsch & Robert 

Pawlik Group – Argentinian 

Connection 

  

25.5.2011 
Praha  

Film & finisáţ: Gustav Mahler (CZ 

2010, 58 min.) 
  

26.05.2011 - 

31.08.2011 
Praha  

 Výstava: Josef Schützenhöfer - Labour 

Movement  
o  

28.5.2011 Praha  
 Koncert: Saturday Noon Jam Session 

(28. 5.)  
  

30.05.2011 - 

26.06.2011 
Praha   Výstava: ESSL Art Award CEE 2011  o  
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30.5.2011 Praha  
 Kniţní prezentace se seminářem: 

Migrace a kulturní konflikty  
o  

Vysvětlivky:       

přednáška, 
autorské 

čtení, 
literatura 

divadlo 
o = odborná veřejnost / veřejnost 
(event je určen pro odbornou 
veřejnost, názorové vůdce) 

  

hudba, tanec 
jiné 

 N = navštívený event    

film     

 
Zdroj: Das Aussenministerium [online]. 2000 [cit. 2011-02-20]. Program. Dostupné z WWW: <http:// 

http://www.bmeia.gv.at/cz/kultura/praze/akce/cykly/galerie.html.html>. 
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Příloha č. 3: Příklad dokumentu bez korporátních symbolů – 

formulář Podmínky podpory společných projektů78 (kopie textu) 

 

Bedingungen für die Unterstützung von gemeinsamen Projekten 
 

1. Auf die Unterstützung durch das Österreichische Kulturforum Prag (ÖKF) ist in allen einschlägigen 

Werbematerialien (Plakate, Begleithefte, Einladungen u.ä.) mit dem Logo des ÖKF hinzuweisen und 

dem ÖKF jeweils ein Exemplar zu übermitteln. Das Logo muss auf weißem Untergrund gedruckt 

werden. 
 

In gedruckten Materialien bevorzugen wir die Wortwahl: In Zusammenarbeit mit dem 

Österreichischen Kulturforum Prag. 
 

2. Das ÖKF ist schriftlich mindestens zwei Monate im Voraus über Ort, Zeit, Titel, Untertitel, bei 

Ausstellungen über die Öffnungszeiten, österreichische Teilnahme, bei Festivals (Symposien, 

Konferenzen u.a.) über die gesamte Dauer zu informieren.  

 

3. Gleichzeitig ist dem ÖKF eine kurze Beschreibung (2-3 Zeilen) der Veranstaltung zwecks Bewerbung 

zu übermitteln.  

  
4. Bei längerfristigen Projekten ist das ÖKF in regelmäßigen Abständen über deren Fortgang schriftlich 

zu informieren.  

  

5. Nach der Veranstaltung sind dem ÖKF schriftliche Informationen über Presseecho und Besucherzahl 

zu übermitteln. 

 

6. Falls über die jeweilige Veranstaltung bzw. deren Mitwirkende Internet-Seiten existieren, wird 

gebeten, dies mitzuteilen. 

 

Gleichzeitig möchten wir Sie drauf aufmerksam machen, dass das Nichterfüllen der obgenannten 

Anforderungen dazu führen kann, dass die zugesprochene Unterstützung nicht gewährt wird. 

 
Für Rückfragen steht Ihnen Ing. Jana Kubíčková gerne zur Verfügung:  

E-mail: jana.kubickova@bmeia.gv.at 

Tel.: 00420 / 221 181 771, Fax: 00420 / 224 232 649 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
78 Bmeia.gv.at [online]. 2000 [cit. 2011-04-16]. Dostupné z WWW: 

<http://www.bmeia.gv.at/index.php?eID=hiresdownload&did=245&cid=1305540025&chash=56f0db31 
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Příloha č. 4 a: Budova79  

 

 

                                                
79 Zdroj: Bmeia.gv.at [online]. 2000 [cit. 2011-04-16]. Dostupné z WWW: 

http://www.bmeia.gv.at/index.php?eID=hiresdownload&did=245&cid=1305540025&chash=56f0db31&o

rganigram=0>. 
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Příloha č. 4 b: Venkovní reklama – hlavní průchod80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 Zdroj: Bmeia.gv.at [online]. 2000 [cit. 2011-04-16]. Dostupné z WWW: 

http://www.bmeia.gv.at/index.php?eID=hiresdownload&did=245&cid=1305540025&chash=56f0db31&o

rganigram=0>. 
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Příloha č. 4 c: Venkovní reklama – hlavní vchod81 

 

 

 

Příloha č. 4 d: Hlavní vchod do knihovny - detail82 

 

                                                                                                                                          
 
81 Zdroj: Bmeia.gv.at [online]. 2000 [cit. 2011-04-16]. Dostupné z WWW: 

http://www.bmeia.gv.at/index.php?eID=hiresdownload&did=245&cid=1305540025&chash=56f0db31&o

rganigram=0>. 

 
82 Tamtéţ. 
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Příloha č. 4 e: Venkovní reklama – Výstava Kurt Gődel83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
83 Zdroj: Bmeia.gv.at [online]. 2000 [cit. 2011-04-16]. Dostupné z WWW: 

http://www.bmeia.gv.at/index.php?eID=hiresdownload&did=245&cid=1305540025&chash=56f0db31&o

rganigram=0>. 
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Příloha č. 5: Přednáškový sál RKF –  výstava Gregor Sailer: 

LADIZ_alpen84 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 Zdroj: vlastní foto  
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Příloha č. 6 a: Brožura85 

 

 

                                                                                                                                          
 
85 Zdroj: Gustav Mahler [online]. 2011 [cit. 2011-04-16]. Dostupné z WWW: <Příloha č. 6 a: Broţura >. 
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Příloha č. 7: Dotazníkové šetření a jeho výsledky 

1. ZNÁTE RKF?

17%

83%

ANO

NE

 

2. VYUŢIL/A ČI NAVŠTÍVIL/A JSTE NĚKDY RKF?

62%

38%

ANO

NE
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3. ODKUD JSTE SE O RKF DOZVĚDĚL/A?

5%

11%

11%

11%

44%

1%

17%

Náhodnou, cestou kolem RKF či
na akci.

 Prostřednictvím vzdělávací či
kulturní instituce (škola, jazyková
škola, galerie atp.).

 Z internetu.

Z tisku/tiskových materiálů.

Z doporučení (od známých,
přátel, rodiny...).

Už si nevzpomínám.

Neznám RKF.

 
 

 

 

4. S ČÍM SI NEJVÍCE SPOJUJETE ČINNOST RKF?

41%

17%

33%

9% 0%
Rakousko a rakouská kultura

německý jazyk

kulturní akce (výstavy, autorská
čtení, filmové projekce, koncerty)

mezikulturní projekty -
spolupráce ČR a Rakouska

jazykové pobyty v zahraničí
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5. VNÍMÁTE RKF JAKO INSTITUCI, KTERÁ SE SNAŢÍ O 

PŘÁTELSKÝ VZTAH K ČR?

81%

0%

19%

ANO

NE

NEVÍM

 

6. VNÍMÁTE RKF POZITIVNĚ?

93%

0%

7%

ANO

NE

NEVÍM
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7. KOLIK JE VÁM LET?

0%

79%

15%

6%

 0 - 18 let

 19 - 30 let

 31 - 40 let

 41 a více

 

8. JAKÉ JE VAŠE NEJVYŠŠÍ DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ?

0%

59%

41%
ZŠ

SŠ

VŠ

 

 


